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dei dimensões - Requerente: Ra y
do François Emile Cacaus.
N° 123.509 - Aperfeiçoamentos em
alfinetes : de gancho - Regue, ente: Indústrias Indianópolis S. A Artefatos
de Metais.
N° 127.176 Porta-embrulho aperfeiçoado - Requerente: M:.reuel Agostinho Pereira
Modelo de Utilidade de
Termos:

hXPEDIENTE DO SENHOR SECRETARIO DA INDÚSTRIA Pretti Ltda.- Recorrente: A Cole- de Borracha Iris Lida. - Processo
REPUBLICADO
gial, Uniformes e Vestuárto:s Ltda. - indeferido .
Rio, 26 de setembro de 1966
Processo deferido.
das marcas a/cauís liberadas
N° 295.891 - Marca: Irosa -- Re- Relaçaio
bespachos em Recursos
pela Agede do Banco do Bresil S.A.
querente: Indústrias Reunidas OrlamO • Senhor Secretário da Indústria dini S. A. --- Recorrente: Moinho
,
N9 92 -T. 63.463 - "Shalii"
- deu provimento aos Recursos interpos- Santa Rosa Ltda . - Processo defe- Eau de Cologne
Parfinnerie-Fabrik
tos nos processos abaixo mencionados rido.
"Glocyengasse n 9 4.711" Gegenüber
N 9 137.598 - Patente de Modelo
a fim de reformar as decisões e nterioer Pferclepost Vou Ferd Mülhetts de utilidade para "NiSvo modelo de
Marco:
Triconal
S
.
A.
N°
298.012
VeS:
envelope" - Requerente: Grapaco In- Ind. e Com. - Requerente: Tri1
e
I ermos:
dústria Manufa tora de Papé's S.
conal S. A. Ind. e Com. - Recore
Dihsão de Patentes
rente: C. A. Philips do Brasil t N° 206.968 - Marca: bongole
Desenho ou Modelo Industrial
tequerente: Antonio José Levy
Pro- Processo deferido.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
deferido
N°
200.285
Marca:
Deterginol
cesso deferido, sem direito ao uso ex- Requerente: Remo Ltda.
Reclusivo da expressão Bongole
Dia 26 de setembro de 1965
N.° 152.426 -- Nesvo modilo de er.
N.° 256.638 - Marca : SillICOr ••-• corrente: Union Carbide :ui Carbon
ceradeira elétrica -- Requerente: Ale.
Cia.
Corp.
Processo
deferido.
Requerente: A. S. Corrêa
Notificação:
tiebolaget Electrolux
Ltda . - Processo indeferido, com ex- N9 198.424 - Marca: Senti kunin
gênero
de
negócio
da
elasRequerente:
Laboratório
Laubet
de
-Uma
vez decorrido o prazo de reclusão
Privilégio de Invetn5u indeferido:
Produtos Farmacêuticos Ltda,
- consideração previsto pelo artigo 14
se 1.
Transferência para Labova todo For- da Lei n° 4.048, de 29 de dezembro
N 9 140.709 - - Aperfeiçoamento em
uiem Ltd . - Recorrente: Lobo- de 1961, e mais 10 dias para evenO Senhor Secretário da Indústria maquiem
Ileraldo Souza Mattos - negou pro- rotário Nytra Ltda. - Processo de- tuais juntadas de reconsideração, e se obturadores destinados a caixas de des.
vimento aos processos interpostos nos ferido .
do mesmo não se tiver valido nenhuma cargas sanitárias -- Requerente. • Ma.
fim
Recursos abaixo 'me ionados
interessado, ficam notificados os re- nuel de Campos Mello.
, N 9 255.907 - Marca: Latex
de manter as decisões anteriores:
querentes abaixo mencionados a comModelo Industrial indeferido
• i Requerente: Cia. Química Industrial parecerem n este Departamento a fim
Termos: -- Processo indeferido.
de efetuarem o pagamento da primeira
N 9 83.196 - Flutuador quadrático
Marca:
N° 269.248
- Akron
anuidade dentro do prazo de 60 dias
Marca:
''''Req„erente: Akron S. A. Com . e na forma do parágrafo único do artigo para bombas de elevação de autms
Ma-fim
N9
1
77
"
S
Requerente: S. A. Indústrias Reunidas , Ind • - Processo indeefeido
: 33 do código para que selam expe- Requerente: 'orge Cunha.
F. Matarazzo - Recorrente: The fel N° 269 246 - Marca: Akron
..
didas as respectivas cartas patentes:
xas Company - Processo deferido.
Exigências
e
Requerente: Akron S. A. Cote
N° 226.132 - 'Marca: Avant Pie-' - 11
indeferido.
Processo
Privilégio de Invenção deferido:
fluem'- Requerente: Henrique Viol- 1 Cl • Térinos com exigências a cumpeirr
land -- Recorrente: Imbrosciano Her- ! N° 270.909 - Marca: Diariar Termos:
N° 111.776 - Requerente: Com.
manos, Sociedade de Responsa ' !idade , Requerente: Soe. Internacional de Repanhia Química Industrial de Lamina.
Ltda : - Processo deferido.
presentações Lida. -- Processo jade
NP 124.957 - Dispositivo transfor- dos.
N° 229.098 - Marca: Verias, -- ferido .
ta, dor de velocidade regular em veloRequerente: Ounniofarma . cidade irregular - Requerente. Teófilo N° 112.558 - Requerente.: Agrado
S. A.
Indústria e Comércio.
Recorrente: Labora tório N ytva 1.tda . N 4 269.249 -- Marca: Akron - Benedito de Vasconcelos.
N 114.300 - Requerente: Bela
- Processo deferido.
eçuerente: Akron S. A Com, e
John Edward Zettl
Ind. - Processo indeferido.
N° 131 176
\i• de
N . 176.757 -- Marca : 1 ar: . osan N° 294.577 -- Março: C D. E. ',cie para a manobra do trent de sonda
Requerente: S. A. Institem, Tera p êu- - Requerente: Schorcb S .. A. InN° 123.120 - Requerente: Stora
no caso tle perfurações efetuadas por
ticos Reunidos Labolar ma - RecorKopparbergs Bergslags Aktiebolag
étricas
Processo
indc
femeio
de
uni
motor
de
fundo
pendente
dústrias
E
l
rente: Aristopharm Fabri t:ations A . G.
N 9 132.167 --- Requerente; Procht.
de tini cabo flexível - Requerente:
rido.
Processo deferido.
tos Metalúrgicos Caradec S. A.
N°
362.678
Marca:
Deleite
1
estiou
Français
Do
Petrole,
Des
Car•
N 9 132.713 -- Requerente: Theodor
.11)i,.m de R equerente: Soe. Algodoeira do Nor- buram et Lubrificants
N° 264.500 - Marca:
Clemens
Feta= na,.
deste Bens. S. A. - Proc,.-sse in- ' N° 136.069 -- Retentor Sanfona de
Rquerenfrrp
Balas Urca
N. 135.675 - - Requerente: Caril;
Quost Ltda . - - Recorrente: C..empa dal crido .
comando finai para tratores
Re- • 12omano Machado.
./ •
• nhia lndus: rim1 cle ::onservae
N" 357.378 -- Marca : tie - querente: Irmãos Godoy
Cia.
N° 133.684 - Requerente" Cornélio
tidos Cica - Processo deferido.
R eq LIC rente: Proquial - . Prod, doe Qui.
N9 123.456 -- Dispositivo de alarme Cesar Hauer Em Cia. Ltda.
N o 140.514 --- Requerente. Indtim
. N 9 362.751 -- Marca : •• [lhos e .Alintenticion ind. e Com . lerda, contra furto de emblemas aplicados a
Itequerente: Labs . Moura Brasil Or- - Processo indeferida.
va l culos - Requerente: .An'onio Rosa t tria e Comércio Antonio Noguelr$
i S.A.
N 9 364.554 - Marca' Lir:olha - Jle Oliveira.
lando Rangel S. A. - Recorrente:
1 N° 140.681 -- Requerente: Asustel
Bracco - Novothera pica Laboratório:: 1.1 a:merca:te • 1 edústries Té ia rir)
N 9 134.488 Aperfeiçoamento tias ,Industries Incorpornted.
S. A . - Processo indeterido
. A. - p rocesso deferido.
xe;,e, - mesas ou equipamento para a fabricaMarca :
N9 140.804
N° ,36-1 529
. N 9 183.899 - - Marca" Cole;¡ i,,1
Ihquerenkt: Kacdi
•
'A tômico - Requerente: Mondei:o b ft ectuerente 1nd . dc leais e An.:latos ção de painéis de. construção de grete- Roubicek.

4178 Sex;.a-feirs, 30

MARIO OFICIAL (beça() III)

- As ilepautiçõe., Públicas
deverão remeter o expediente
de-Itinado publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NAC1ONQ6
ornais, diariamente, até És
otneereee COAAtS
hora..
ALBERTO DE BROTO PEREIRA
- As reclamações pertineaoc4con ma naçãO co nceennna
tes à matéria retribuída, nos Catava cG ocrovieco no PUOUGAÇaCIO
ALVES
ERREIRA
muReo
g
FLORIANO GUINARAES
casos de erros ou omiesSes,
deverão ser formulladas
DURO° OFOCEAL
escrito. à Seção de Redação
OC Ç Ã O
das 273 ds 26 horas, ao máxi.
OCCCZ) CO pe011otdeado Co onc.,ocSioato Co Coratetornor~
02o dó 72 horas após e salde
~0; Co ~rodado CcaCuo5rOo0 Co Otancot600
dos órgãos oficiais.
Co InCeSotrPo o
IICO
na°
elleiene
ne Doe:wenn:coto Co imprenco Rinecona
- Os originais deverão se?
.(,--2,-2f2ografados o auweritacac7oe, ressalvadas, por quem do
cUreito, rasuras e emendas.
- ASSINATURAS
ffoceRolacilap CD para O
FuNciowÁntog
u.;iarior, que serão sempre EuPatmOuo O PAurruziuknos
Capied r)
Capitall e ánteriorl,
caaajs, ap assinaturas
ce.<`lo ROMOIP, en qUeqlleP Semestre
oea°0 0.000. Semestre .
4.500
(Cr
djpCCA, por ceia OffieDeD ou EBM Ano . 0 . o o. Cá 112.001 Ano .
are 9.C110
eRefilorg
ExteMe:
-- As assinaturas u-encidas 4ne,. o
o o o cE.0 ns.ceol An0 0000 0 CrO RO.693
íTxderão eer suspensos seta
cso prévio.
vão llmpreasos o Rdretern
dos jornais, devem GD ao.
Rwa facilitar aos asai:ami- talão de registro, o mas e o amantes providenciar a res.
ba a ve.sificação do prazo de ano em que findar&
pection renovação cora ante6-alidade de suas assinaturas,
A fim de evitar eolução de cedência ininima do trinta
wa parte superior do enderêço continuidade ao recebimento (30) dias.

EXP'ED@ENTE

,Pe

Qatenbrolo

betumem o ue
- As Repartições Paiblicus
cingir-se-do as awialawas
anuais renovadas a2d 22 de
fevereiro de cada asdo e ao
iniciadas, sua qualquer dpoca,
pelos órgãos cora
- A fina de possibilikw a
remessa de valores acompanhados da esclarecimeWos
quanto a sua aplicação, 80ii.
citamos usem os tratereseados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do DeperM.
Mento, Cape 'imprense Waciotad.
- Os suplementos (2,9 edições dos órgãos oficiais só ao
fornecerão aos essinantes que
as soilkitarem ao ato do casinatura.
- O funcloadrio pp.Slikc
federal, para fazer , lue ao
conto indicado,
indicado, deverá provar
esta condição ao ato da ca-

ainaturez,
- O cacto de cada eJG2H.

piar atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, na venda avals.r!,
acrescido de crg 5 na do me:,
mo ano, e de Cr. 110 por ano
decorrido.

cen,
Termo nP 134.643 - Requerente:
Termo n.9 141.655 - Requerente:
N9 1e0.815 -- Requerente: GregóTermo laP 141.016 - Regue:rente:
Johannes Pertien.
Rearukiú - Indústria de Máquinas Anuar Haddád.
e:e Bispo Machado.
Termo n.9 135.573 - Requerente: Agrícolas Ade.
N° 140.844 - Requerente . GebrilTermo n.9 141.019 - Requeneenee:
Societá Applicazzioni Gomma AntiTermo ia.? 141.717 - Requerente:
:ber Sulzer Aktiengesellschaft eene vibranti
A. M. Souza S.A. Comercie, 7ni"Saga" S. p. A.
Shogo Murate, e Yoshitugo Goto.
e Administração.
francês: Sulzer Frères Sotiété AnoTermo nP 143.440 - Requerente: dústria
Termo n.9 141.035 - Requerente:,
Termo n.9 133.081 - Requerente: Deusdedit
nyme).
Gomes
Cachoeira.
Rothschild S.A. Indústrin
N° 149.999 - Requerente: Pirelli Thompson Ramo Woollridge
Termo n.9 149.068 - Requerente Ernesto
Termo n.9 133.408 - Requerente: Sverre
Comércio.
Munck.
Socictá Per Azioni.
Vibraseal Corporation.
Termo nP 141.036 - Requerente:,
Termo n.9 103.718 - Requerente: Pirelli
S.A. Companhia Indueteiel
Termo n.9 137.039 - Requerente: Indústria
N9 141.341 - Requerente .EustraPerez Ltda.
Brasileira.
João
Victor
Araujo.
Ca
Termo n.9 137.947 - Requerente:
Termo n.9 112.406 - Requerente:
Termo 11.9 141.0E9 - Requerente.
N° 141.349 - Requerente: Mário João Diniz Corrêa.
Edgard Blücher.
Braz Pinto de Carvalho.
Nayamura.
Termo n.9 138.381 - Requerente:
Termo n.9 133.161 - Requerente:
Termo n.9 141.091 - Requerente:
1\19 141.871 -- Requerente: Adal- Angelo Biselli e Achille
Paul Faltay.
Jaquery & Cia.
Termo n.9 141.320 - Requerente:
elerto Vargas Zeilmann.
Termo riP 133.453 - Requerente:
Termo n.9 138.719 - Requerente: Liceu
de Artes e Ofícios de Seo Paulo. leederico Ourumeta.
N9 141.882 - Requerente: Arioval- Olaria Viracopos Ltda.
Termo n.9 141.331 - Requerente:'
Termo 11.9 137.204 - Requerente:
jo Medeiros de Miranda.
Termo n.9 139.310 - Requerente: Indústria
Ramón Margalef Mora e Nicanor Ceero
e Comércio Pissolli S.A.
Termo n.9 140.541 - Requerente: Pirelli Societá per Azioni.
Termo n.9 140.536 - Requerente: rano Luz.
eeeorges Baesile Sepetzogbu e Franz
Termo n.9 139.716 - Requerente: José
Maria Guizan Pinheiro.
âlois Josef Felder.
W. R. Graee i C.9.
Termo n.9 141.336 - Requerente:
Termo n.9 140.577 - Requerente: Korotez
Indústria e Comércio Cu
Termo n•9 140.679 - Requerente:
Termo n.9 140.498 - Requerente: nenrique Bolognini.
Ltda.
Zuck Manufacturing Company.
Termo n.9 140.578 - Requerente: Resíduos
C. Van Der Lely N.V.
Termo n.9 141.339 - Requerente:
Termo n.9 140.740 - Reqeerente:
Termo n•9 140.503 - Requerente: Plestifon S.A. - Plásticos e Deri- Spozati,
Montanari & Cia. Ltda.
leeloi França,
vados.
Yanmar Diesel Engine C.9 Ltd.
Têrmo
n.9 141.844 - Renuerente:
Têrmo n.9 140.517 - Requerente:
Termo n.9 140.847 - Requerente:
Lin
A
Ho.
Termo n: 140.580 - Requerente:
Alcides
Pini.
Negie Nationales des Usines Renault.
Brito de Oliveira.
Termo nP 140.521 - Requerente: Sarah
Termo n.9 1.41.343 - Requerente,:
Termo el.9 136.022 - Requerente: Eduardo
Termo n.9 140.595 - Requerente: Tokiharu
Saiki.
Rodrigues
Gomes
da
Faz
e
nenited tates Steel Corporation.
Plínio
Moreira
f3chrnidt.
Termo n.9 141.345 - etecneerente:
Roberto Joppert da Paz.
Termo
zt.9
1e0.598
Requerente:
Termo n.9 74.957 - Requerente:
Kinnio eshit
Termo n.9 140.642 - Requerente: Antônio Baldo.
Termo n.9 141.347 - etequerente:
ahannes Steinieke.
Duarte
&
Cia.
Ltda.
Termo n.9 90.022 - Requerente:
Termo n: 9140.613 - Requerente: Jacques Levi.
Termo
nP
140.630
Requerente:
enróveis de Aço Fiel S.A.
Severino Fent'.
Termo n.9 141.354 • - Requerente:
Antônio Queiroz do Amaral.
Termo n.9 140.615 - Requerente: Euclides
Silveira da Rosa e Antônio
Termo nP 140.691 - Requerente: Deibras
Termo n.9 97.124 - Requerente:
o
A.
Engenharia,
Indfiatria
Octavio Guazzelli Júnior.
Nabas Filho.
Leonardos & Cia.
e
Comércio.
Termo n.9 141.355 -- Requerente:
Termo n.9 140.689 - Requerente:
Termo n.9 124.711 - Requerente:
Termo 119 140.613 ,- Requerente: Euclides Siuveira da Rosa e Antônio
Cumins Engine Coaripany,
e'iomercial e Industrial Col. Ltda.
Joje
Jasansky
eottger,
Naba.s Filho.
Terzno n.9 124.770 - Requerente:
Termo eiP 1e0.704 - Requerente:
, eeeie Glaciar &letal Company Limted. Luiz
remo nee 140.5 - Requerente:
José de Souza.
Termo 12.9 165.157 e- Requerente:
lege° Gomes.
Eletro Plásticos Jomarna Ltda.
Teimo n.9 140.710 - Requerente: Marital°
Termo n.9 127.141 - Requerente:
Termo
ra.9
le0.386
Requerente:
Requerente:
Termo n: 9183.060
Epitácio Santa Incei de Centro.
eeuiz Alberto José Mendino.
Magistral Ltda.
Casa
da
Borracha
S.A.
Termo nP 140.797 - Requerente: Papelaria
Teerno aiç 130.132 - Requerente:
Termo n.9 140.640 - Requerente:
Termo n.9 138.198 -- Requerente:
Le. V. Philips'Gloeilampeneabrienen. Vansnar Dieael Engine CP, Ltd.
Alfredo Lopes Leal.
Ameropa Indústrias Pleeticas Ltda.
Termo 11.9 141.576 - Requerente:
Termo n.9 181.019 - Requerente:
Termo
n.9
140.644
Requerente:
Tet,suo Kobori.
Omitido Colombo.
Termo nP 1e0.334 - Requerente:
geeiji Vernet°.
Termo 11.9 141.598 - Requerente:
Termo n•9 140.350 - Requerente: João naptiata Rocha Cemargo e OnoTermo n.9 131.023 - Requerente:
Gestão Chaves e Roberto Eduardo Marino GeromeL
frio Vieira .
nnelebolaeet Eleetrolux.
' Termo n.9 140.032 - Requerente:
Termo ia. 9140.683 - Requerente:
Termo n.9 131.135 - Moi-prente: Reme() Chaves.
Termo n.9 141.654 - Requerente: João de Moraes Carvalho.
Fábrica de e °tece Coroeita S.A.
17I:28dt El"141 Rectgeesen.
Tênen0 n.9 140.944 - Requerente :
Termo n.9 140.996 - Requerente:
Teeneo US.0 132.059 - Requerente: Marukene - Indústria de Máquinas
Agileolas Ltda,
José Leopoldo Fustado.
Cavo Etikeire. LerCta.
nnig. C23 Asneesacle Figueira.
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N. 396.595 =a. Lepage's - Le Pa o
ge's Inc. - Cl. 28 - . Concedo a resPau IN°493.82-PanBrsil tauração.
N .396.509-. Marcopolo - - MarcoBrasil Ltda. - cl. 21 (sem direito ao
uso exclusivo da palavra Brasil isola- polo Viagens e Turismo Ltda . Cl.
21 - Concedo a restauração.
damente).
.
N° 348.591 - • Três Engrenagens
Exi,ncoN. 399.438 -Eximco
T G C - Textil Gabriel Caliat S.A Exportação, Importação e Com. Ltda.
- cl. 23. - Registre-se. todavia, sem
Termos com exigências a cumprir: direito ao uso exclusivo Rodas den- - Ci . 11 - Concedo a restauração.
N. 401.070 -- McCorcaiodale
tudas).
N9 165.044 - Requerente: K. C .
M cCortjuodale Impressora S.AA.
N9 331.584 - Cot(i-1- - Comp . Cl . 32 - Concedo a restauração.
Holding Co.
América Fabril - O. 23.
N. 401.0i1 - McCorquodale N° 165.543 - Requerente: ltap
N° 481.386 - . Anjou -- fsrastosa McCorgtiodale Iinpressoa S.A.
S. A. - Indústria Técnica de Arte- S. A. Com . e Ind. de Meias - Cl. 38 - Concedo a restauração .
fatos Plásticos.
Cl. 35.
N 405.773
Rolaveste - Roila
N° 110.709 - Requerente: General
Cl.
N9 490.522 - Londrina - Ind. e - Tecidos e Armarinhos S.A.
Electric Company..
36 - Concedo a restauração.
Com. Londrina Ltda. - Ci. 40.
N. 411.267 - Sinox - Vicente
N9 162.995 - Requerente: Ropesa
Aparelhos Elétricos - Cl. 8 - ConRestauração de marcas
- Produtos Eletrônicos Leda
cedo a restauração.
N.° 140.637 - Requerente: Bogos
DIVISÃO DE PATENTES
N9 452.014 - Stapsa Stapaa
Bark^1,1211 .8 Filhos.
N. 413.969 - Prato - Germano
Standard Auto Parta S. A. Ind. e Augusto Gomes - Ci. 42 - Concedo
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Com. - Cl. 11. - Conceda a res- a restauração.
Diversos
Dia 26 de setembro de 1966
tauração.
N. 417.656 - Café do Campo -Serviços de Fouad Bou Ghoason - Cl. 41 -- ConN° 343.796 - Saci
N9 126.594 - Requerente: uteorges
Retificações
Administração
e
Corretagem
de
ImóPerrier. - Concedo o desarquivra•
cedo a restatirção
ConNotificação:
veis S. A. - Saci - Cl. 33.
mento.
N. 444.275 - Brociu - Química
e Farmacêutica Nikkho do Brasil LiUnia vez decorrido o prazo de re- NO 132.819 - Requerente: Augusto cedo a restauração. Jornal - mitada - Cl. 3 - Concedo a restauN.410.121 - SESI
t Onsideração previsto pelo artigo 14 da Estevão Filho. -• Arquive-se.
Serviço Social da Ind. - SESI - ração.
' Lei n° 4.048, de dezembro de 1961
Cl. 32 - Concedo a restauração.
N. 462.221 - Takmar Perfumais 10 dias para eventuais Juntadas EXPEDIENTE DO DIREFOR DA
N. 427.019 - Compila - Compila maria Kanitz Ltda. - Cl. 48 - ConDIVISÃO
DE
MARCAS
da reconsideração, e se do mesmo não
- Comercial Piccolotto Ltda. - Cl. cedo a restauração.
Ge tiver valido nenhum interessado, fi36 - Concedo a restauração.
Dia 23 de setembro de 1966
cam' notificados os requerentes abaixo
Restauraçao de Titulo de EstabeleciN. 429.005 - Situa - Sima Ind.
comparecerem
a
êste
Notificação
• F2aencionados a
e Com. S.A. - Cl. 25 - Concedo mento.
pepartametno a fim de efetuarem o
N. 429.603 - Fábrica e Posto de
Uma vez decorrido o prazo de re- a restauração.
pagamento da primeira anuidade- dentro consideração previsto pelo Ger . 14 da
N. 330.741 - Vila Maria - Pani- Molas Brasileiro - Vicente Carotenuto
• do prazo de 60 dias na forma do pa- Lei 4.048, de 29-12-61, e mais dez ficadora Vila Maria Ltda. - Cl. 41 S.A. Peças e Acessórios para Auto: Agrafo único do artigo 33 do Código dias de reconsideração, e se do mesmo - Concedo a restauração.
móveis - Cls.: 6, 11 e 21 - Concedo
para que sejam expedidas as respectiN. 358.511 - Laranja Confiança a restauração.
não
se
tiver
valido
nenhum
interessaf v3s cartas patentes:
- Doces Confiança •S. A. Ind. e CoN. 406.501 - Cinema Coliseu do, serão logo expedidos as certifica- mércio - Cl. 41 - Concedo a restau- Carmine Coppola - CI. 33 - ConPrivilégio de Invenção deferido
ração.
cedo a restauração.
dos abaixo:
Térmo n9 140.945 - Requerente:
lavo Silveira Pereira.
Têm° n9 140.943 - Requerente:
Rlavo Silveira Pereira.
Termo n.9 141.009 - Requerente:
Willys-Overland do Brasil S.A. Inailistria e Comércio.
Urino n9 141.029 - Requerente:
Olavo Silveira Pereira.
Tétano n.9 141.033 - Requerente:
W3rnando Guerra Bittencourt.
Termo n.9 141.046 - Requerente:
Rarinorion Limited.
Têm%) n.9 141.301 - Requerente:
Dulcinézt Machado.
Térmo n9 141.310 - Requerente:
Rolding Bey S.A.
Têrmo n9 141.312 - Requerente:
Dãilivoy Miguel Mejic.
Têrmo n.9 170.460
Requerente:
S. Franco & Cia.

Marcas deferidas

Desarquivamento de Modêlo de
Utilidade
N9 126.615 - Nôvo tipo de pulverizador - Requerente: Hiroizazu Hirasawa Concedo o denarquivamento .
Exigências

Termos:
'NO 104.266 - Processo para a fabricação de novos compostos cornples de metal de monoazo-corantes e
Cu emprego - Requerente: Ciba Société Anonyme
N9 127.699 - NOvo processo de
preparação de esteróitles substituídos,
o posição 4 - Requerente: RousselUclaf.
N° 127.993 - Processo de purificação de silício - Requerente: Pe.chiney CompanLe de Produts Chimiâes et Electrometallurgiques.
N 9 130.454 - Processo para preparar poliamidos estáveis à luz - ReQuerente: Saia Viscosa Societá Nazio;tale Industria Applicazioal Viscosa
P A.
N9 130.472
Processo para a preparacão de acetais de dialdeídoa
acarideos - Requerente: MIles Laoratoires, i Inc.
N° 132.687 - Processo para preparar soluções e fibras de cnlageno 19tequerente: Arinours and rampany.
N° 133.660 - Aperfeiçoamento em
ou relativo á vedação sanitária dos
orificios das válvulas em cilindros de
gás para fins medicinais - Requerente: Puritan Cotnpressed Gas Corporation.
Modelo de Utilidade deferido
1' 9 121.790 - N6vo inauldo de bicos de mamadeiras - Requerente:
.Amél ia Reimão da Costa Machado.
N° 138.184 -. Nóvo tipo de fecho
ck, segurança para veículos em geral
- Requerente: Djaltna de Souza
Ga yoso.

Marcas Indeferidas
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N. 993.775
Bororé - Antonio
Barbosa - Cl. 2.
N. 499.074 - Tugi - Frigorifico
CI. 41.
Tupã Ltda .
N. 936.414 - Maiaia HC:reules
S.A. Ind. e Com. de Calçados e Artefatos de Borracha - Cl. 36.
N. 482.873 - Brasil-Colar - Brasil-Colôr Artefatos de Lona Ltda. Cl. 31.
N. 482.394- Bcberibe - José Ramos de Almeida - Cl. 41.
N. 484.599 - Figura de Caneco
- Apollinaris Brunnen A.G. Classe 43.
N. 486.476 - Veja Como é Fãcil
Resolver seus Negócios - Organização
Diadema Ltda. - Cl. 33.
N. 493.866 - Limoeircnse - Algodoeira Llinoeirense S.A. - Cl. 4.
N. 497.008 - Férias Fabulosas -Belacap Turismo e Empreendimentos
Ltda. - Cl .33.
N. 498.720 - IVIineirão Dem,sa
- Deutz Minas S.A. - Fábrica de
Tratores - Cl. 7.
N. 498.562 - • Mocó - Nobrcga
E, Dantas S.A. - Ind. e COM. -CI. 4.
N.198.719- Mineirão Demisa Dente Minas S.A. Fábrica de Tratores - Cl. 5.
N. 498.672 - Serviço (E Desenho
de Seta) - Ford Motor Corapatay
Cl. 21 e 47.
N.498.829 - Fletrosolda
cina Mecânica Eletrosolda Ltda .
CI. 21.
N. 499.066
Pro-Livro .- Encadernação Pro-Livro Ltda. - Cl 32.
N. 499.080 - Autosotn
Icek Stymoa Pcmeratitchlum
Cl. 8.
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Termo: 399.172 Título: Sociedade , Termo: 308.316. marco): Autorex. •Termo: 386.524 marca: Guerreiro.
- Requerente: Irmãos Antunes di iporanga. - Requerente: Sociedade Requerente: H. Vou Wichmann K.G.
Iporanga.
Reeorrente: Companhia - Processo deferido.
Cia. Ltda. - Processo deferido.
Termo: 389.578 marca: Sol de Ouro. Cer f tuia Erahma,. - Processo defeTermo: 303.502 marca: Truloincol.
- Requerente: Santo Gatibone De- rido.
- Requerente: Arnold Channatz e
Termo: 420.936 marca: Dexaca/. - Ardo Werba. -- Recorrente: Tenholapieve. - Processo deferido, com exclusão do género de negócio relativo Requerente: American Home Products nizing Process Corporation. - Proàs classes 41 e 48 ein face das ativi- Corporation. - Recorrente: Novaqui- cesso deferido.
mica Laboratórios S.A. - Processo
dades desexistentes:
Termo: 407.110 marca: Super :Xales.
Termo: 402.843 - N. comercial: deferido.
- Requerente: Supercast
Indústria
Empresa de construções e incorporaTermo: 426.357 marca: Casas Bra- e Comércio Ltda. - Recorrente:
ções Ecil Ltda. - Requerente: Em- siltex. - Requerente: W. R. Oliveira Humble Oil & Refining Company. -presa de construções incorporações Leal. - Recorrente: Nauta! S.A.
Frase de Propaganda IndePricia
Ecil Ltda. - Processo deferido, Art. Importação e Comércio. - Processo Registre-se, porém sem direito ao uso
exclusivo da expressão Super.
110 do S.P.I., na classe 16.
deferido.
Termo: 408.168 marca: Walfran. N. 497.920 --- Celotutie Gela Mais
Termo: 428.910 marca: Figurativa.
Termo: 428.391 marca: Café Fenix. Requerente: Pires Visciano & Cia.
IBESA -- Ind. Bras. dc. Embala- - Requerente: Brause & Co. - Pro- Requerente: Indústria de Moagem Ltda. - Recorrente: Indústria Brasigens S.A. - Cl. 8.
cesso deferido.
marca: Flor de Fenix Ltda. - Recorrente: Mercea- leira. de Tintas Vai S.A. - - Processo
tode[erido Termo: 443.972
Titulo de Estabelecimerito
-- Requerente: Inducondor rias Phenix Ltda. Processo defe- deferido.
N. 493.295 -- Medicina e Cirurgia
Termo: 388.977 -- Vitam.
- Rerido.
de . Lirgeneia S.O.S. Medicina e S.A. Ind. e Com. - Processo defeTermo: 430.109 marca: Central da querente: Cipriano Pereira Industria
Cirursi ia de Urgência Ltda. -- Clas- rido.
Ieapa. - Requerente: Bar e Café e Comércio S.A. - Recorrente: Per,•
se 33.
Termo: 446.783 título: Livraria Pa- Central da Lapa Ltda. - Recorrente: telli Vila. Indústria e Comercio S. A.
N. 448.672 -- Brasik ; ra -Con- pelaria Escritório Normal. - Reque- Moinho da Lapa S.A, - Processo de- - Processo deferido.
Termo: 417.771 marca: Sares. --servadora Bras. de Bombas Ltsla. - rente: Luiz Signorelli & Carvalho. - ferido.
Processo indeferido.
Termo: 434.438 marca: Fazenda. Requerente: Manufatura de R:cluzs
Cl. 33.
Termo: 447.316 marca: Rei. - Re- - Requerente: Bar, Café e Lanches Sagres Ltda. - Recorrente:
querente: Rei da Voz Aparelhos Ele- Feezenda Ltela. - Rçoorrente: Maniero de Calçados Rival S.A. - Proeesso
Reconsideração de Despachos
deferido.
tro-Sonoros S.A. - Processo indefe- & Cia. Ltda. - Processo deferido.
rido.
Termo: 465.782 marca: T. - Re- Termo: 418.081 marca : Derma lia.
O Senhor Diretor da Divisão de
querente:
Tanrus
S.A.
Comércio
e
Têrmo: 459.194 marca: Sedorma.
Requerente: 1 abs. Nitrofarm
marcas acolheu os pedidos de reconsiRequerente: Chemiewerk Homburg Indústria. -- Recorrente: Fundição -- Recorrente:
Ultraquirnica S. A inderação dos despachos interpostos nos -Zweigniederlassung
Tupy
S.A.
Processo
deferido.
der
Deutschen
processos abaixo mencionados a fim
dústria e Comércio. -- Pr:) , C460 d feGoiti
und
Silber
Scheideanstalf
Vorde eeformar as decisões anteriores:
442.086 marca: Acirufan. rido.
mals Roessler. - Processo indeferido. - Termo:
Requerente: Alfredo German Ro- Termo: 419 136 marca: Café MarTermo: 395.841 marca: Fenicolzon
Termo: 459.566 marca: Coco. - slalfo
Rahn. - Recorrente: João Go- tins. -- Requerente: Ja^ob martins
- Requerente: Wyzon Farmacêutica Requerente: Raimundo, Leite Ribeiro. mes Xavier
& Cia. Ltda. - Processo de Sou7a. Tendo em vista a infor- Processo indeferido.
Ltda. - Processo deferido.
mação da seção de interferência. nego
Termo: 444.007 marca W & H. --- deferido.
T&-mo: 438.867 marca: T.C.C. -Termo: 442.492 marca: BeIvox. - acolhimento ao pedido de recuo,.d:Requerente: Tapon Corona Cortiças Requerente: Fred H. Madersbacher. Requerente:
Josef Mroz. - Recor- ração interposto e mantenho o O peraS.A. - Processo deferido, com os - Processo indeferido.
tBeltone Hearing Ate Co. - cho recorrido de "concedo a re
Termo: 330.615 marca: La Gonga. rente:
exemplares de fls. 14-16 e exclusão
ruão.
Processo deferido.
de: Camisas para cilindros e trilhos. - Requerente: Malharia São Jorge
Termo: 419.487 marca: KoheverTermo 444.770 - Marca: Ginopan.
ferro comum a carvão, poseiras e cem- Ltda. - Processo indeferido.
S. A. TitO.
Requerente: Laboratório Biopan Li- min . -- Requerente:
eulas metálicas nara vedação.
Marin. - Recorrente: T,abo...,,ó,lo
mitada.
Recorrente:
Laboratório
Termo:
399.165
marca:
Pão
Cristal.
Termo: 479.179 marca: Calvicream. Requerente: Panificadora Pão Especifarma S.A. - Processo defe- Climax S.A. - Processo deferido.
- Requerente: Anchor do Brasil In- Cristal
Ltda. - Processo indeferido. rido.
424.223 marca: Topneame.
dústrias Farmacêuticas Ltda. - ProTermo: 450.174 marca: Itatiaia. - Termo:
N.
413.224:
marca Prince. - ReRequerente: Inch:teteia guine-et
cesso (Deferido.
querente: Esteban Princz. - Processo Requerente: Máquinas e Equipamen- -Farmacêutica Scherine 5 A. - Retos Itatiaia Ltda. - Registre-se com corrente: Chimica Baruel Limaueo .
Termo: 39.477 marca: Vulcaseeuna. Indeferido.
Termo: 440.914 marca: Artroa. - exclusão de cartas geográficas.
- Requerente: Vulcan Artefatos de
- Processo deferido.
Borracha S.A. - Processo deferido. Requerente: Eugenio Vignoli. - ProTermo: 451.746 marrei: PInstleetit.
Termo: 450.798 Marca: AnteroTermo: 435.732 marca: Vitaormon-B cesso indeferido.
- Requerente: Laboratório - Requerente: Institui de e etearsTêrmo: 445.567 marca: Jabaquara. Repat.
72. - Requerente : S.. A . Institutos
Ltda. - Recorrente: mentos e alergia Ima T ta. nen,.
Terapêuticos Reunidos Labofarrna. - - Requerente: • RepicaçãO de Limas Rio-Química
Richter do Brasil S.A. rente: Laboratórios Lepetit S. A Jahaquara Ltda. - Processo indefe- -Orrooterapia
Processo deferido.
Processo deferido.
Processo deferido.
Termo: 443.623 marca: Cerâmica rido.
Termo 45.048 merco : Fali • 1' t ,
Termo: 452.325 marca: Siroll São José. - Requerente: Giuzeppe
Esmaltec lis(eaee-tt
Requerente: Siroll Sociedade de Irrip. - Requerente:
Ladario. - Processo deferido.
Expediente do Diretor da Dá ieâo de e Representações de oleos e lubrifican- Metalúrgica S.A.
Inleecor:ent
Termo: 446.513 marca: Metaflex.
Proceso
tes Ltda. - Recorrente: Soro/. S.A. dústrias Esmaltarle Ltda.
Marcas
- Requerente: Produtos Dr. Scholl
Refinaria de oleos Vejetais. - Re- deferido.
para os pés, S.A. - Procçsso defeTermo: 401.871 niai•cn:
gistre-se considerando os oleos reivinRio, 26 de Setembro de- 1966
rido.
Requerente: Ligo Elmar Neut i.r . dicados
apenas os da clames.
Termo: 451.339 marca: Mills. •
Despachos em Reconsideração
Produtos Alim ee ' nn •' 05
Termos: 453.920 marca: Ritter. - Recorrente:
Requerente: Executors of James Mills
O Diretor da Divisão de Marcas ne- Requerente: Domingos J. Ritter. - Abaete Ltda. -- Processe deferiria.
Ltda. - Processo deferido.
gou provimento aos pedidos de recon- Recorrente: ,Indústrias de Conservas Termo: 421.031 - Insignia de coma
mércio: Fig. de Estrela dentro
Termo: 454.544 - F. de propa- sideração interpostos nos processos Ritter Ltda. - Processo deferido.
Realtere.n te : Tm: Liganda: Pão Embalado, asseio assegu- abaixo mencionados a fim de manter Termo: 454.290 marca: Microrotor. triângulo.
rado. - Requerente: Industrial Pani- as decisões anteriores:
-- Requerente: Aparelhos Eletrome- mitada Indústria de Mánninaq
ficador S.A. - Processo deferido Termo: 230.909 titulo: Fábrica de cânicos Wap Ltda. - Recorrente: cas Nacional. - Recorrente: "neatt,:r
Benz Aktiengesellschaft. • - • Pl.c,es-n
Registre-se de adirdo com o art. 121 Roupas Brancas Helena. - Reque- Ruton N.V. - Processo deferido.
.
deferido.
do C.P.I.
rente: Luiza Novi Barrela. - RecorTermo:
454.551
marca:
Dulce.
-Termo: 517.175 marca: Decitrá. - rente: Fábrica de Calçados Helena Requerente: Comércio de Couros e
Têrmo:
431.531
-- Insígnia Cemírr-Requerente: Labortecne Ltda. - Pro- Ltda. - Processo deferido.
. Requerente: eive]
Civil.
Artefatos Ltda. - Recorrente: ciai:
cesso deferido.
Têrmo: 422.331 - Titulo de Esta- Strambi & Carvalho. - Processo de- Construção. Indústria, Viacão
rnTêrmo: 357.103 marca: Mocõca.
belecimento: Organização Moreira de
genharia S.A. -- W‘corrente:
Rectuerente: Laticinios Mocóca S.A. Máquinas. - Requerente: Organiza- ferido.
Termo: 348.966 marca: Stemac. - Sociedade ImobiW ri a de 17el!cl's e
- Processo deferido.
cão Moreira de Máquinas Ltda. Sociedade Técnica de Empreendimento. I ia. - P:ore,so
Termo: 367.932 marca: Emaq. - Recorrente: Máquinas Moreira S.A, Requerente:
máquinas e acessórios Stemac Ltda. deferido.
Requerente: Emaa. Engenharia e - Processo deferido.
- Recorrentes: Sociedade Técnica de Têrmo: 432.715 maca: Magiv Indy.
Mánuinas S.A. - Processo deZerido.
Termo: 427.083 marca: Semorini. Materiais Sotema S.A. e Stermax - Requerente: entale Lady, Inc -Tênno: 405.432 titulo: Edifício Pena - Requerente: Orval Indústria e Co- S.A.
Comércio e Indústria -- Pro- Recorrente: Lady Medas S.A. TudásEsmeralda - Reauerente: Imobiliária mércio de Produtos Químicos Ltda.
trio. e Comércio. -- Processo d rido.
cesso deferido.
Itacal Ltda. - Processo deferido.
- Recorrente: Hans Schwarzkopf. Termo: 445.073 marca: Tendei], Termo: 379.274 marca: Lisomicol
Termo: 419.426 marca: Pirodramin. Processo deferido.
- Requerente: João Gomes Xavier & Requerente: Tusa Cie. Perime], do- Requerente: Instituto HormoquiTêrmo: 385.431 marca: Emblemá- Cia. Ltda. - Recorrente: Laborató- merdal e ons.neera.
Pith. , ::•-to
Ct
mico e Biológico S,A. - Processo de- tica. - Requerente: João Carlos
rios Keto-Wemace Ltda. - Processo deferido.
ferido.
Champanini. - Recorrente: Academy
Termo: 458.714 marca • P (:1,1!' 11
Termo: 248.468 marca: Bela Vista. of 1VIotion Picture Arte and Sciences. deferido.
Termo: 362.051 marca: Fulvial. .,.... Requerente: Joias Remita! 1.,Irtli
- Requerente: Lacticínios Bela Vista -- Processo deferido.
Recorrente: Indústrias Romi S. A.
Ltda - Processo deferido.
Termo: 399.168 Titulo: Iporanga. Requerente: Bracco Indústria Chimica
Termo: 348.595 marca: Duas En- - Requerente: Sociedade Iporanga. S.p.A. - Recorrente: Bua Reme_ Processo deferido.
Termo: 349.3-11 marca: Kiku.
erenagens T G C S.A. - Requerente: - Recorrente: eeempanhia Cervejaria ceutica Ltda. - Processo deferido.
Termo: 435.841 marca:
Seleções do Requerente: Tavola) Impo‘ 'ace,. r -Textil Gabriel Calfat S.A. - Pro- Brahma. - Processo deferido.
•
portação e Indústria Alimentile- I -,,
cesso deferido.
Termo:. 399.169 Titulo: Iporanga. Cám
Cume. - Requerente: Editora Muni- _ Processo eie.aeferido.
Requerente:
Sociedade
Iporanga.
cipal
Ltda.
Recorrente:
Editlera
373.022
marca:
Incal-Vap.
Térmo:
Termo: 369.148 marca: ala e, ti1,17- Requerente: Ind. Nacional de Co- - Recorrente: Companhia Cervejaria Ypiranga S.A. - Processo - deferido.
- Processo deferido.
Termo: 453.480 Marca: Campeão. sellede Paris. - Requerente: Sucie-tê
las e Adesivos Ltda. --e Processo de- Brainna.
• Termo: 399.171 Teulo: /poranga. - Requerente: Violand, Comércio deis Essences Aromatiques et r lati::t:reido.
Termo:. 342.918 Marca: Techni- - Requerente: Sociedade Iporanga, Indústria S.A.. - Recorrente: 01- res Premières. - Processo incleierido.
;rama. - Requerente: TechnIcolor - Recorrente: Companhia Cervejaria nette Safety Razor 0o. Cf leraisfi. - Termo: 400.579 marca: Clássico. Brahma. - Processo deferido.
Processo deferido.
Remonte: ~Seria de Beoide;
CO:". - Processo dere:ideN. 481.2/0 - Brasileira -- Cia.
Sras. de Cota, e ind. - Cl. 21. •
N. 491.791 -- Prol:ornas - Protornos - Projetos e Construções de Fornos Industriais Ltda. -- Cl. 8.
N. 495.102 --• Boa Refei , :io Framiseo de Paula J. Dias - Classe 42.
Geral&
N. 443.824 -- Prorm3io
Cilnipos de Almeida -- Cl. 20.
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elássico Ltda. - Processo indeferido.
N. 295.217 - Firmino Dall'Ovo.
!. 'Termo: 422.813 marca: Plaspuma.
N. 380.391 - Instituto Baroneza de
-- Requerente: Vulcan Artefatos de Resende.
Borracha S.A. - Processo deferido.
N. 452.712 - Sociedade Tekno
Termo: 430.084 marca: Café Sobe- Ltda.
bano. - Requerente: A. Serbim. - N. 447.536 - Prarfal S.A. - AdmiProcesso indeferido.
nistração e Comércio.
Termo: 435.768 marca: Sermix. -Diversos:
Requerente: Ciba Société Anonymee
Processo indeferido.
N. 343.520 - Orinonoterapia
Termo: 436.535 marca: Termotlex. Brasil S.A. - Torno sem efeito o
Requerente: Primeira Indústria de despacho de arquivamento, preste eseieltros Llobera S.A. - Processo in- clarecimentos a requerente.
N. 474.410 - H. Sen tam: & Cia.
deferido.
Termo: 445.982 marca: Maravilha. - Arquive-se o processo.
- Requerente: Vigorelli do Brasil
N. 130.556 - Lehn Fink PeoBA. - Máquinas de Costura. - ducts Corporation - Reconstitua-se o
Processo indeferido.
termo: 130.556, referente & marca
Termo:' 404.465 - Frase de Propa- Lysol -a• Classe 3.
ganda: O Sabonete do Caçula. - ReN. 398.516 - Luiz Pastore -- Nada
querente: Costa & Cia. Ltda. - há que deferir, Mantenho o arquivaProcesso indeferido.
mento.
Termo: 426.150 marca: Theodor
N. • 403.232 - Alexandre Loschi Wille. - Requerente: Cia. Theodor Mantenho o despacho de arquivaComércio • - Indústria - Re.presen- mento.
tações. - Processo indeferido.
N. 431.054 - Nobel Comércio e Encomercial: genharia S.A. - Torno sem efeito o
Termo: 439.614 Indústria Automobilistica Borton S.A. despacho que arquivou o presente pro- Requerente: Indústria Automobilís- cesso e determino que se prossiga no
tica Borton S.A. - Processo deferido. andamento do mesmo.
Termo: 454.941 - Titulo de EstabeN. 437.980 - Silbim Indústria e
lecimento: Fátima Cont3bil e Corretagens Ltda. - Req u erente: Fátima Comércio de Auto Peças Ltda. Contábil e Corretagens Limitada. - Torno sem efeito o gdespacho que arquivou o presente processo e deterProcesso indeferido.
Termo: 455.070 - era reta DI - mino que se prossiga no exame do
Requerente : Dresser Industries, Inc. mesmo.
• - Processo indeferido.
N. 456.077 - Almeida & Castro Termo: 408.219 -- Marca: A B C. Nada há que deferir. Mantenho o ar- Requerente: A B C Rádio e Tele- quivamento.
N. 456.929 - Ind. de Molho Mavisão S.A. - Proces-m indeferido.
Termo: 417.122 - Marca:- Vetei:e. neta Ltda. - Torno sem efeito o
despacho
que arquivou o processo e
- Requerente: A.J. Rennei S.A. Indústria do Vestuário. - Processo in- determino que se prossiga no aNa
do mesmo.
deferido.
Termo: 269.287 Regente. - ReN. 367.288 e- Cia. de Tecidos Hélios
querente: Expresso Viação Regente Leão - Aguarde-se.
Leda. - Nego acolhimento ao pedido
N. 455.103 - Soca:idade Brasileira
de reconsideração de despacho e man- de Representações Ltda. - Argeive-se
tenho o indeferimento recorrido. -- o processo.
Requeira como Título de EstabeleciN. 463.049 - Juntas Rigor Ltda. mento. o que pretende obter como Arquive-se.
marca neste processo (querendo).
N. 370.797 - Humble Cil & Refle
Tétano: 311.253 - Marca: Avião. nine Company - Acelho o pedido ele
- Requerente: Fábrica de Doces Pe- reconsideração, para permitir que o
qui Ltda. - Processo indeferido.
nrocesso prossiga com pedido de nov
Termo; 364.739 - Marca. Be Sure reelstro.
With Fure. - Requ3ren te: The PUre
N. 691.071 - Radioarte S.A.
Oil Company. - Procasao indeferido 9 rouive-se.
Termo: 373.396 -- Marca: RadioN. 691..072 - 'Radica-de S.A.
melodias. - Requer ire e •• Editora Pre- Ex p ediente do Diretor da Divisa°
ludio Ltda. - Procosse deferido.
Arnuive-se,
Termo: 436.099 -- Marca: Jetleill.
- Requerente: Mariet t a do Brasil e__
Marcas
- PioIndústria e Comércio
'cesso indeferido.
indeferido.
Dia 2b de setembro de 1966
Termo: 396.536 - aease de PropaNotificação:
ganda: Leite Paulista, o Alimente
mais saudável, da fazenda para sua
Uma vez decorrida o prazo de recasa; - Requerente: Cooperativa consideração previsto pelo art. 14 de
Central de Laticínios do Estado de lei 4.048 de 29-12-61 e mais de g dias
São Paulo. - Processo indeferido.
de reconsideração e se do mesmo não
Termo: 417.845 - Marca: Enia. - se tiver valido nenhum interessado
Requerente: Estabelecimento Nacional serão logo expedidos os certificados
Indústria de Anilinas S.A. Ema. - abaixo:
•
Processo indeferido.
Marcas Deferidas:
Termo: 425.818 - Comércio e Indústria, Neva S.A. - Requerente:
N. 497.444 :-- Rocter - Flamulas
Multimetal S.A. -- Comércio. Indús- e Desenhos Doctor Ltda. - classe 24.
tria e Representações. - Proceaso• InRestauração de Titulo de Estabedeferido.
lecimento:
' Termo: 451.466 - Marca: Cam- N. 459.178 - Correa Pratae e Joiae
pista. - Requerente: S.A. Fábrica de - Silva Correa & Cia. Ltda.- classe
Papel Santa Maria. -- Processo inde- 11 13. - Concedo a restauração.
ferido.
N. 454.184 - Primus -- Miguel
Termo: 403.191 - Marca: Bauer. Maizullo - classe 33 -- Concedo a
- Requerente: Eugen Bauer G.M.B.H. restauração.
- Processo indeferido.
Frase de Propaganda Indeferida:
Termo: 411.989: Crase de Propaganda: South Ameri.tan Tours. - N. 497.369 - Fundo Par - Fundo
Requerente: Cezar Vaziai. Processo Par Portadores de Ações Reunidas indeferido.
classe 33..
Exigências:
O Diretor da Divisão de 'Marcas deu
'i'rmos com Exigências à cumprir acolhimento aos pedidos de reconsiderações interpostas nos processos
N. 384.327 - Kaiser Geep Corpo- abaixo mencionados a fim de reforma:
ration.
as decisões anteriores:
N. 430.872 - Joary Corrêa.
Têrmo 439.248 marca Boston.
N. 3e.657 - Alberto Calixto.
Requerente:. Indústria Automobilística
N. 448.049 - Pinanscars, S.A. Fi- Borton S.A. - Registre-so nos terun'entreitts Crédito e investimento. mos do art. 93 do código.
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Termo 440.713 marca Marizete. -Requerente: Giuseppe Annunzlato
Martino Renne. - Registre-se nos
termos do art. f2 do código.
Termo 380.973 marca Brasimac. Requerente: Fernandes & Cia. Ltda..
- Registre-se nos tênues do art. 93
do código.
Termo 380.799 insignia Festival de
Modas Agulha de Ouro. - Requerente: S.A. Indústrias Reunidas F.
Matarazzo. - Registre-se nos termos
do art. 115 do código.
Termo 67.743 marca Fig. de Flor
de Lis. - Requerente: Giuseppe
Bianchi. - Registre-se sem exclusividade todavia para a forma ovoide
ou elipsoldal em que é apresentada a
marca.
Termo 324.773 marca Desidril. Requerente: Lab. Myrthonil S.A. Processo deferido.
Termo 358.867 marca Rothmans. Requerente: Rothmans .cf Fali Mal]
Limited. - Registre-se com o que
consta dos exemplares de fls. 33-35 e
faça-se a seguinte apostila: Sem direito ao uso 'exclusivo da expressão
Kingsize.
Termo 364.742 marca Pure. - Requerente: The Pure Oil Co. -- Registre-se sem direito ao uso da expressão
pure.
Termo 419.467 marca Mineirinhe.
- Requerente: Antonio Fusaro & Cia.
Ltda. - Processo deferido.
Térino 427.852 marca ping Bola. Requerente: Cia. Brasileira de Novidades Doceiras. - Processo deferido.
Termo 441.723 marca Emblemática.
- Requerente: Bosch Y Compania.
- Processo deferido.
Termo 445.041 marca Itapeva. Requerente: Itapeva S.A. Administração de Bens. - Processo deferido.
Termo 446.512 marca Taloflex. Requerente: Produtos Dr. Scholl para
os Pés S.A. - Processo deferido.
Termo 446.514 marca Calo Flex. Requerente: Produtos Dr. Scholl para
os Pés S.A. - Processo deferido.
Termo 448.422 mama Cestari. Requerente: Ind. Sulina de Produtos
Alimentícios S.A. com ri sigla Cestari
S.A. - Processo deferido.

Termo 450.413 marca Pinheno. Requerente: José M. Pinbeh •o. Processo deferido.
Termo 454.279 marca Duraram , . -Requerente: Duracour S.A. Ind. e
Comércio. - Processo deferido.
Termo 454.322 marca e Crime. Requerente: Francisea &liguei a
Brane. - Processo deferido.
Termo 459.323 marca Aclima:ie. Requerente: Recordai
La bora ()rio
Farmacológico S P
-- InoccEao
deferido.
•
Termo 462.082 mann Melete!. -Requerente: Mogedns Fiem &ene:toei..
- Processo deferido com o uri. 9:t,
do código.
Termo 462.740 . marco Cerda/em,
- Requerente: Consigno A; Ca Recorrente: Waldeinar Devisaie Rodrigues. - Tendo em «isto o pedido
de reconsideração impetrado e considerando que a recorrente é depr e ltante do termo 450.869 referente tombem a expressão Candango na ceasse
41, e levando em conta ainda que ate\
o presente momento desconhecemos
quais são os artigos nele reivindicados, resolvo; de acordo com que toe
faculta a portaria n, 53 de •22.6.55.
reconsiderar o despacho que concedeu
o presente registro para o fim . de Caie
este processo aguarde a solução daquele, anteriormente depositado.
Termo 436.387 marca Nutriglan. Requerente: Cia. Industrial Farinaceuticá. - Recorrente: Lab. Datidt
Oliveira S.A. - Processo indeferido.
Termo 166.723 marca Reina. -querente: Rádio Eletricidade Mecee
nica Alicada Ltda. -- Recorrente: Representações de Máquinas Motores e
Acuam-mios Remina S.A.
Processo
indeferido.
Termo 392.872 marca Peneire Requerente: Brasperola Ind. e Comercio S.A. - Recorrente: Linifielo
Leslie S.A. - Processo indeferido.
Termo .448.621 marca Mo totec . Requerente: Cia. Técnica , Motores.
- Recorrente: Motortec Ind. e Comércio S.A. - Processo indeferide.
Termo 458.464 marca Fa.neell Requerente: Emilia Ferreira Muharran. - Recorrente' São Palito
Alpargatas S.A. - Processo indeferido.

COLEÇÃO DAS LEIS
1966
VOLUME III

ATOS .D0- PODER
LEGISLATIVO
Leis de abril a junho
Divulgação e 967
Preço:. Cr$ 3.100
VOLUME

IV

ATOS DO° PODER
EXECUTIVO
Decretos de abril a junho
. Divulgaçâo o! 968

8.000
A VENDA:

Preço: Cr$

•

Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1.
Agência I: Ministério da Fazenda.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal,
Em Brasília
Na sede do D.I.N.

O Diretor da Divisão de Marcas
negou acolhimento aos - pedidos de reconsiderações interpostas nos 1e:4re-soa abaixo mencionados a fim
manter as decisões anteriores:
Termo 442.285 marca Ultramiciria.
- Requerente; Probiotical Labora'ririos Ltda. - Recorrente: S.A. Fia.maceutici Italie. - Processo deferido
sem direito ao uso isobrle de Ultra e
Termo 414.379 marca Oluvermin.
- Requerente: Ind. Fa r macete h a
Endochimica S.A. - ecorrente:
Mcneil Laborateries 1iicorpora teci. Processo deferido.
Termo 428.892 marca Nitrofartn. Requerente: Acrofarm Ltda. a - Recorrente: Laboratório ‘T etifarin feda.
- Processo deferido.
Termo 421.045 marca Novamln Requerente: Cerni° Motim Ind. e Comércio S.A. -- Recorrente: Parlewerke Roechst Aktieneesellschnfl Vormuis eleister Lucius Brunine. Processo deferido.
Termo 387.308 titulo Util. -- Requerente: União Trans Orce Interestadual de Luxo S.A. -- Recorrente:
Util S.A Ind. Mecânicas e Metalurgicas. - Processo deferido.
Termo 387.314 insigaia Util. - Requerente.: União Transporte Interestadual de Luxo S.A. - Recorrente:
Util S.A. Ind. e Importadora de Máquinas. --- Proceesn Jefericlo.
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N.9 461.932 - Provieex - RequeTêm° 387.313 insignia Util. -- 11,c ,Têrmo n.9 447.155 - Mareai I B Indústria e Comércio - Processo in- rente:
Prof. Lucien F. Harnist querente: União Transporte Interes-1 - Requerente: Importadora Brasi- deferido.
41.
tadual de Luxo S.A. - Recorrente: liense S.A. Comércio e Indústria - Têrmo n. 9 459.322 - Marca: Union- Classe
N.9 468.274 - Neolentopen - Resteel - Requerente: Unionsteel Ind.
7Jtil S.A. Ind. Mecânicas e Metalur- Processo indeferido.
Laboratório Farmacêutico
Tênno n .9 447. 151 - Frase de pro- e Comercio Ltda. - Processo ide- querente:
d ferdo
.
e
ices. - Processo
Internacional S.A. - Classe 3.
paganda: Bagageiro -Brasiliense um ferido.
.
RequerenNa 469.246 -- Colex
Têrmo n•9 387.309 - Titulo UTIL tipo para, cada carro iCVI! resistente
n 9 459.386 - Marca: P 1 te: Egils Laipnieks
Classe 38
- Requerente: União Transporte In- de
smontavel - Requerente: Impor- - riflo
Requerente: Peeerco Comércio e (Com exclusão de serpentina) .
terestodual de Luxo S.A. -- Recor-tadora
Brasiliense S.A. Comércio 1; _izitistria,
de
Eletricidade
Ltda.
iente: Util S.A. Indústrias Meeáni- ¡Ind. - Processo indeferido.
N. 469.480 - High Dry Gin - ' ...acesso indeferido.
:::a s e Metalúrgicos - Processo eleRequerente: Booth's Distileries Limii
Termo,
na
444.021
Marca:
São
,
Têrmo
n.
Lendo.
9 460.013 - Marca: Su- ted - Classe 42 - (Sem exclusiviga rmo n» 387.307 - Mulo: UTIL 1 Lucas - Requerente: Ind. e Comer- peraventuras - Requerente: Editora
da expressão "High Dry"
- Requerente: União Transporte In- 'cio São Lucas S.A. - Processo in- E ditorense Internacional Ltda. - dade
etor) te da reivindica cão e das ct
tercstadual de Luxo S. A . - Recor- ; deferido.
P e ocesso indeferido.
qcouns
:. cie e: Util S.A.Indústrias M.eceni- 1 Termo n.9 443.258 - Marca: Mc-, "
N.9 475.860 - Mistcry - Recrie- •
Requerente:
Maenesita
S.A.
Têrmo
na
460.210
Marca
Claó21.1ti e Metalúrgicos- - Processo de- talmag
rn do Alambique - Requerente: Co- rente: Castro Fe Mastiah Ltda . 1;- Processo indeferido.
fel ido.
I rizio Calaiacovo - Processo indefe- Classe 36.
e
821n.9-431.
Marca: Ri vida.
Termo
N. 476.045 - Bel-Sex - RequeTermo na 387.312 - elarca: UTIL I
- Requeeente: União Traneporte In- : Kion - Requerente: Ri Kion Ind.
T ermo
n. 9 460.502 - Marca: Se- rente: Látex Lemgrutter S.A. eerestadual de Luxo S.A. -- Recor- I, de Produtos Químicos Ltda. - Peo- -lection de Franca - Requerente: Se- Classe 36.
rente : Util S.A. Indústi ias Mecâni- ' cesso indeferido.
lecta, S.A. Confecções - Processo inN. 478.832 - Dindinha - Requecas e Metalúrgicos - Prc cesso de- , Térmo n. 9 436 e- Marca: Sepia lo- deferido.
ner - Requerente: Werner Lehmann 'rermo na 460.760 - Marca: Su- rente - F D'Almeida e Souza - Cl.
•oridce
Têrmo na 387.310 - Paulo: UTIL - Processo indeferido. premo - Requerente: Soc. Bebidas 41 - ( Com exclusão çie conservv,
- Requerente: União Transporte .1n- Têrmo n. 9 440.838 - Marca: Seta- Carioca Ltda. - Processo indeferido. molhos).
eerestadual de Luxo S.A. - Recor- kold - Requerente: Laclede Christy
N. 481.538 - Elmaticos
rente: Util S.A. Indústrias Mecâni- C. 9 - Processo indeferido. Têm° n.9 460.918 - Novatração - rente: Indústria e Comércio de Apa
437.864
Marca:
ForRequerente:
Novatração
Pneus
de
9
ca s e Metalúrgicos - Processo de- Termo n.
Elétricos <Elinaticos> Ltda. mitex - Requerente: Eucat ex . S.A. Tratores S.A. - Processo indeferido. relhos
ferido.
Ind. e Comércio. - Processo inde- Termo n. 9 460.919 - Marca: Nova- Classe 8.
Têrmo na 213.252 - Titulo: Bon- ferido.
ação - Requerente: Novatração
Re,IneN. 483.148 - Ragazza
bonniera Novo Mundo - Requerente:
Pneus de Tratores S.A. - Processo rentne: Castro j Masijah Ltda .
441.966
Marca:
Alia.n9
Termo
n.
Soc. Grandes Hotéis antivo Mundo Liindeferido.
Classe 3b.
mitada - Recorrente: I3anco Ntaro ça - Requerente: M. Cardoso - ProN. 483.888 - Pa-Zan - Requer nt •
Têrmo n. 9 461.140 - Marca: Amecesso indeferido.
Mund.o S.A. - Processo deferido.
Termo na 394.688 - Marca: SR Termo na 440.575 afarca: No- ricano - Alumínio Ame- te - Pa-Zan Lida. - Cl. 36.
-• Requerente: Editora Senhor S.A. tícias dos 21 - Requerente: Club dos ricano S.A. Ind. de Utilidades DoN. 485.603 - Pectocalm - Recorrente: Lever Brothers Port 21 Irmãos Amigos - Processo inde- mésticas. - Processo indeferido.
rente: Laboratório Paulista de fi loloSunlieht Limitcd - Processo defe- ferido.
Vamo n.9 462.127 - Marca: Cas- gia S.A. - Cl. 3.
rido.
Têrmo na 417.050 - Marca: Ame- tanhão
- Requerente: Francisco
N. 486.041 - Aqua.nar Cot:paricana
Requerente:
Confeitaria
Termo na 424.313 - Marca: mo Americana Ltda. - Processo inde- Francelio de Ralando - Palcesso
rtida Brasileira de Engenharia e OpePropaganda - Requerente: Rio Pro- ferido.
deferido.
pegando Ltda. - Recorrente: Rio Termo n.9 432.418 - Marca: A Termo na 462.276 - Marca: Sa- rações Submarinas - Cl. 36.
N. 486.050 - Safira -- Requer?nPublicidade Ltda. - Processo oefe- Paulistano - Requerente: Alberto boeiro - Requerente: Custódio Lino
te - Pastificio Safira Ltda. -- Cl Isdos
Santos
Processo
indeferido.
rido.
Termo na 435.780 - Marca: T - Lundgren Tecidos S.A. - Processo Têrmo na 462.324 - Marca: Bahia se 41.
Requerente: Tauru.s S.A. Comércio indeferido.
- Requerente: Agro Lacto fabril
Termo na 431.846 -. Marca: Ba- S.A.
N. 486.124 - Érep D'Or e Indústria - Recorrente: Fundição zar
- Processo Indeferido.
Pacifista
Requerente:
Alberto
querente: C,esaro S.A. Indústria e CoTupy S.A. - Processo deferido.
Lundgren Tecidos S.A. - Processo Termo n.9 462.333 - Marca: Esti- mércio - Cl. 22.
Termo n. 9 435.781 - Marca: T - indeferido.
lograf - Requerente: aia. de a'aneRent:cN. 486.195 - Cobrasil
Requerente: Taurus S.A. Comércio Têrmo na 430.916 - Marca: A tas Compactor - Prócesso indeferido. rente
-Cobrasil
Comercial
13
e Indústria - Recorrente: Fundição Paulista - Requerente: Alberto Lu:11d- Têrmo n 9 463.869 - Marca. Loja
Tupy S.A. - Processo deferido.
das Velas - Requerente: Loja das leira de Produtos de Aço Lida S.A. - Processo indeferido.
Termo n. 9 438.153 - Marca: Côn- gren
Velas
Comércio e Indústria Ltda. - Classe 5.
sul -- Requerente: D. Glosa Ind. Termo n.9 430.902 - Marca: Lojas Processo indeferido.
N.487.607 --- Glonato
Graficas S.A. - Recorrente: Cia. Paultstanas - Requerente: Alberto
te: Confecções Glonato Ltda. - Clasde Cigarros Souza Cruz - Processo Lund,gren Tecidos S.A. - Processo
Diversos
indeferido.
se 36.
deferido.
Têrmo n.9 430.884 - Marca: EmN. 487.766 - Eem Vista Na 361.505 - Antônio Destri Termo n.9 440.412 - Marca: Flag pório Paulista - Requerente: Alberto
querente: Pedreira Bôa Vista Ltda. - Requerente: Denisio Belotti - Re- Lundgren Tecidos S.A. - Processo Arquive-se.
N.9 483.602 - A. J. A. Coelho da Classe 4.
corrente: Editora Ultima Hora, S.A. indeferido.
N. 459.531 Crin-Kel - Ret,ve.
Processo deferido.
Têrmo n.9 430.323 - Marca: Colas- Mota - Arquive-se.
rente: Spumar-Espuma de Nylon S . A .
- Requerente: Coimbrasil CoTêrmo n. 9 442.225 - Marca: MonExiOncia
Indústria e Comércio - Classe 23.
tex - Requerente: Montex Monta- mércio e Indústria Metais do Brasil
nhesa Têxtil Industrial S.A. -- Re- S.a. - Processo indeferido.
N. 492.155 - A Gazeta - Reque422.640 - E. P. Drew & Cia.
corrente: Tecidos Morumby S.A. Têrmo n.9 423.353 - Titulo: Co- LIN.9
rente: Editora Gazeta do Povo Ltda
da.
Satisfaça
exigência.
meta do Oeste - Requerente: Irmãos N.9 456.222 - Ind. Brasileiras de - Classe 32 .
Processo deferido.
Termo n. 9 454.967 - Marca: Cesta Parreira & Monteiro Ltda. - Pro- Lápis
Fritz Johansen S.A. - SatisN. 495.934- Pelé Requer:.1 te:
de Ouro - Requerente: Vindas Ur- cesso indeferido.
Arardes do Nascimento Edson
exigwela*
faça
banavicius - Recorrente: Fáb. de Térnio na 421.015 - Marca: Dry .
Classe 5.
Café e Chocolate Moinho de Ouro - Requerente: British Nylon SpinEXPEDIENTE DA 8EÇIA0
S.A. - Processo deferido.
ners Limited - Processo indeferido.
N. 498.493 - Rocha - Recniere4
DE INTERFERÊNCIA
Tèrino na 456.468 - Marca: BayTêrmo n.9 420.171 - Marca: ViClas- H. Rocha ô Cia. Ltda.
vinin - Requerente: Parbenfabriken campo Ltda. - Processo indeferido.
se 7.
Rio, 26 de setembro de 1966
Bayer Aktiengesellschaft - Recorren- goril - Requerente: Laboratório Prote: American Home Products Corp.
N. 500•678 el4,> - Requer?ute:
Notificação:
Tênno n.9 424.552 - Marca: Co•
- Processo deferido.
lorplas - Requerente: Vulcan Ma- Uma vez decorrido o prazo de re- Indústria Metalúrgica Foraeço - ClasTêrmo n.9 456.927 - Marca: Oscar terial Plástico S.A. - Processo in-, consideraçâo previsto pelo art. 14, da se 11 ..... (Sem direito ao uso eaclusiao,
- Requerente: Auto Peças Oskar deferido.
Lei n. 9 4.048, de 29-12-61, e mais cla letra F).
Ltda. - Recorrente,: Oscar S.(5. Ind. Têrmo n.Q 430.033 - Marca: Are I dez ais para eventuais juntadas de N. 500.824 - Itelsóla - Reu...e»
cie Artefatos de Borracha - Proces- mazens Paulistas - Requerente: Lua-1 recoa,ideraçao e do mesmo não se rente: Podbol S.A. Indústria e Coso deferido.
clgren Tecidos S.A. - Processo
tendo valido nenhum Interessado Se- mércio - Cl. 35.
Térmo n.9 458.579 - Marca: Se- deferido.
rão lozo expedidos os certificados
N .500.831 - Escudo - Requerenleções do Samba - Requerente: WM- Tênno na 430.490 - Marca: Loja abaixo:.
derniro Barbosa da Silva - Recor- Paulistana e-- Requerente: Albea o
te: Missão Batista do Sul do Brasil
Marcas deferido
rente: Editora Ypiranga S.A. - Pro- Lundgren Tecidos S.A. - Pra:: aeo 1
- Classe 32.
cesso deferido.
indeferido.
Na 419.470 - Quitandinha - Re- 1 N. 501.016 - Magisol Ree»,eTermo n.9 458.960 - Marca: Pa(inerente: J. Queiroga Cordeiro & Cia., rente: jiims e Discos Meglson 5 .A.
lace - Requerente: Anta Antena) Dib Têrmo n. 9 433.303 - Marca: Job- - Classe 8.
- Recorrente: A Imperial Modas S.A. mester - Requerente: Olin Ma bi
N.°432.974 - Rin-Tin-Tin - Resou Chen-tical Corp. - Processo
N. 501.432 - Cotelma Rece.ze- Processo deferido.
querente:
Casas
da
Banha
Comércio
rente:
Cotelma S.A. Engeniraeia e CoTermo na 461.126 - Marca: Ca- deferido.
e Ince"- ria S.A. - Classe 41. (Com
max - Requerente: Max •arena - Têrmo n. 9 449.913 - Marca: aia- • exclusão de doces, bolas, bomborle, mércio - CI. 5.
cantino
Requerente:
J.
Cruz
Mo'Recorrente: A rmações de Aço Probel raes
aramelos e açúcar)
. -- Processo indeferido.
S.A. - Processo deferido.
Insígnia DOerida
Térmo n. 9 451.259 - Marca: OrNa 437.296 - Gotas Ptecursoras
Térnm 11.9 481.487 - Marca: Três thoslfol
u
- Requerente: Lab. Rio Pluminense - Requerente: José CerN. 485.721 - Instituto de PealuiEmes Requerente: Ind. e Com. Química Ltda. - Processo indefe- queira Garcia. - Classe 3.
cie Produtos Alimentícios Três Emes rido.
N.
9 460.042 - Adetricln - Reque- sas • do Abastecimento - Requeresur:
Ltda. - Recorrente: Tecidos MM Li- Termo n9 456.404 - Marca: Tet rente: Produtos Farmacêuticos Astra Mauro Rodrigues NogueLa - Cl. 3-9
raitada
Processo deferido.
Vita 1 - Requerente: Pearson S.A. do Brasil Ltda. - Classe 3.
(Art. 114 do Código)..
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N. 483.222 - Soberano - RequeN.471 .483__ Siglez - Requarente:
Comércio e Indústria de Confercaes Si- rente: Soberano Comércio de Pneus e
N . 469.194 - Garaga Charron - glez Lida. - Cl. 36.
Aces sóres Ltda. - Classe 39.
Tatui - Requerente:
Rsa,e are•
N. IS - .319
Requerente: Irmãos Fortuna b Cia N. 4/ 1.95 3
.
Classe: 33 - (Art. 117 do C. :e .1. Indústria Mecânica .Ivlotree leda - ' Geraldo de Souza Rocha - Cl. 42.
; N. 483.410 - F F -- Requerente:
' Classe •
N. 476.392 - Casa Fera,s,..e.,
Máquinas Fred Frey S.A. - IndúsR.2N.
472.875
Bem
Nov.,
•
,c0,11-1,,to
Requerente: importação' e'
tria e Comércio - Cl. 6.
«Casa Fernandes de Má-Renas ; .• .1, .a querente: Bemoreire Máquinas 5 A.
N. 485.542 - F ermanal Classes: 6 - 8 - 1; - 12 ( ia, Classe 32.
IeIltC Langlex Allots Litnited - ClasMcreedes - R.
N. 473.685
tigo 117 n° 1, do C.P.1.)
asses se 5.
rents: Pecirosa da onseca
N. 482.544 - Distribuidora ci • \' eis e Comarcio Ltda. - Cl. 6.
• N. 485.648 - Michaelense - Recalos 'Noiva da Colina - • Recateis ate:
querente: Padaria e Confeitaria MichaeN.
174.875
Amaral
em
!:
-1
Escrivão Ei Cavalcanti - Classes: 21
Cl. 41.
lense Lida.
Requerente:
Ada
I
Jubas
,o
-1
- 33 (Art. 117 n." I. do Código) .
N . 485.768 - Aurora - Req,p
Classe 32.
Irem : Gráfica Editora Aurora Ltda. N. 483.708 - Pauiino Pizzaria N. 472.271 Gini Pega, r: .te
Requerente: Paulino G Reis - Classe Indústria Esteárica Santa Th:reza:il., - ' C. 2.
1 - (Art. 117 n° 1, do Código) .
N 466.134- CE A • - Requerente:
Classe 46.
N. 477.715 - Guidotti -- Reque- C E. A - Comércio Engenharia e AdN. 486.452 - Sapataria Confiança
- Requerente: Ramiro Miguel de Sou- rente: Instituto Saro Hormoterapica Na- nlinistradora Ltda. - Cl. 16.
N 486.165 - Somaco - Requeren- Classes: 35 - 36 (Art. 117 cional S.A. alson» - Cl. 3.
te: Comercial: Somaco Ltda. n" I do Código) .
N. 481.505 - O Novo Estado da se 7.
7.
N. 486.558 Edifício Walkyria - Guanabara _ Requerente: Washington
N.486.207 - Alvikon - RequeRequerente: Dr. Maks Stulhberger - Pessôa Lacerda - Cl. 32.
reu::: Roberto Candido Pereira - Cl.
N. 481.679 - Paineira e•--- RegueClasse: 33 - (Art. 117 no 4 do Cón' e() .
rente°
Frigorifico
Paineira
Ltda.
digo).
tI . 486.248 • - Ceramica Paulista 41.
Requerente: Irmãos de Bem ri Cia. LiN. 486.881 - Conjunta Guarujá Classe
N. 486.317 - Sudosan - RequeIlha do Sol _e Requerente: Constru- rente: Petroquímica do Brasil Ltda. - mitada - Cl. 16.
tora de Grandes Empreendimentos .. Classe -2.
N. 495.465 - Oteina - RequerenC . G .E . Ltda. e Construtora Interc arte: icirtei Técnica de Máquinas cOtetinental S.A. - Classe 33 - (Artigo
N. 486.334 - Sargeline - Reque- ma ; I.tda. - Cl. 38.
rente: São Paulo Alpargatas S.A. 117 n° 4 do Código) .
N. 195.573 - Guarujá - Requeren36.
te: Cr:ações Guarujá Modas e C:oufecN.492.117 - ATE Assistência Téc- Classe
N.
486.335
Sargeline
Requenica Especializada - Requerente: Sou' São Paulo Alpargatas S.A. - ções Ltda. - Cl. 36. •
za Jenné G Cia. Ltda. - Classe 33 - rente:
N. 495.746 - Rio Mar - RegueClasse 23. (Com exclusão da classe 21, de acõrdo
N. 486.437 - Perifenil - Reque- rente: Bar Restaurante e Padaria com o art. 117 número 1, do Có- rente: Werner-Lambert Pharmaceutical Classe 41.
digo) .
N. 496.083 - SoCril - Requerente:
Company - Classe 3.
Socril _ Sociedade Comercial de ReN. 498.134 - Bel-Air Viagens N.
486.459
Azas-Revista
de
Aepresentações e Instalaçõas Ltda. Requerente: Bel Air Viagens Ltda. Classe: 33 - (Art. 117 , númera 1 do ronáutica - Requerente: 11/4,4yriena Ri- Classe 10.
beiro
de
Carvalho
Cl.
32.
Requerente:
Código) .
N. 496.447 - ELM
N. 486.504 - Café Marciano - Máquinas e Equipamentos ELM Ltda.
•
Marcas Indeferidas
Requerente: Ivaldo Alberto Gerbff - Classe 6.
N. 496.594 - Delta - Requerente:
N. 396.094 - Kiddijoy - Reque- Classe 41.
N.
486.688
Mitchell
RequeCasa Delta Ltda. - Cl. 36.
rente: Cid Gonçalves Sampaio - Clasrente:
Etablissements
Carpano
8
Pons
se 36.
N. 496.857 - Arnopol Requerente: Anopol Modas Ltda. -- ClasN. 443.583 - Amazônia -- Reque- -• Classe 49.
N.
986.756
Uuiscany
Requerente: Ciro Saraiva Lima -- Classe 24.
rente: João Valentitn da Costa - ClasN. 496.921 - Pinhsariuho - Rese 41.
querente: C.P. Veloso - Cl. 41.
N.448.652 - Lavaroupa Prima - se 42.
N. 486.799 - Lillian - RequerenRequeN. 497.040 - Columbia
Requerente: Metalurgica Servas S.A.
te: Francisco Keller - Cl. 36.
Columbia Ltda.
rente: Cortinas
- Classe 6.
.34.
N. 489.781 - Joal1 - Reuerente:
N. 452.746 - liecd'rauto - RequeN. 497.048 - Vila Moraes - Rerente: Decar S.A. Importaçãa e Co- josé Araújo t/ Cia. - Classe 41.
N. 490.114 - Olinda - Requeren- querente: Mercadinho Vila Morais Limércio - Cl. 8.
te: Cooperativa Agro-Pecuária Limita- mitada - Cl. 41.
N. 453.966 - Nos Vestes - Re- da de Montes Claros - CI. 41.
N. 497.405 - Domus - Sauna tauerente: Narciso Benini Ei Irmão Requereu. Requerente: João Alfredo Sores MonN. 494.029 - Travira
Classe 36.
teiro da Silva - Cl. 8,
te: Dov Orni - Cl .36.
N.459.924 - F .1. C.R RequeN. 498.509 - Piro -- Requerente:
N. 494.280- Otosedol -- Requerente: Alpont Industrial .e Mercantil Li- rente: Laboratórios Hosbon S.A. Pro- Indústria Piro Ltda. - Cl. 8.
mitada - Cl. 7.
N. 499.526 - 'piranga -- Requedutos Quimico-Farmacéuticos Cito rente: Casa 'piranga de Ferrágens LiN .466.427 - Indio - Requerente: es 3.
Washington Olegario da Costa - N. 494.395 - lassara -- Requeren- mitada - Classe 11.
N. 499.665 - Agida de Ouro
Classe 31.
te: Jussara - Importadora, Exportadora Requerente:
Juvenal Schultz Zanardini
N. 466.545 - Ultraflex -- Reque- e Representações Ltda. -- Cl. 5.
- Classe 41.
rente: Fábrica de Bicicletas Monark
N. 495.063 - INDEC - RegueS.A. - Cl. 21.
111Úgnia Indeferida
rente: Oswaldo Schimidt - Cl. 16.
N. 495.394 - 'cobras - RequerenN. 466.611 __ Pioneira - RequerenN. 490.335 - Figura de Cangurú
te: Transportadora Pioneira Ltda. - te: 'cobras - Indústria e Comércio Li- Requerente: Empreza de Transpo.tes
mitada - Classe 5.
.
Classe 21.
N. 466.677 - Stampex - Reque- N. 482.108 -- Ag:Tticia Brasileira e Guarda Móveis Tijuca Ltda. rente: Stampex Indústrei Comércio de Publicações - Requerente: Assoica- Cl. 33.
e Participações S.A. - Classe 11.
ção Brasileira dos Adventistas do SéFrase de Propaganda Indeferida
N. 467.044 - Frankiolina -- Re- timo Dia - Movimento de Reforma -querente: Christovão Donati Clas- Classe 32.
Feliz Natal, PrósN. 476.296
•e 46.
N. 482.431 - Serrinha Reque- pero Ano Novo - Diga-o com Pepri.
N. 467.475 --- Termatie - Regue- rente: Zair Pinto do Rego - Clas- - Requerente: , Refrigerantes Sulriorente: Cia. Geral de Indústrias - se 42.
grandenses S.A. Indústria e Comércio
Classe 8.
N. 483.135 - Historial-ais Celori- - Classes: 32 - 42 - 43 _ 50.
N.467.621 - Fluido - Requeren- das - Requerente: Sebastião Saldanha
Indeferido
Titulo de Estabelecimento
te: Auto Aurora Ltda. - CI. 47.
Marinho: Classe 32.
N. 467.638 - Tema -- Requerente:
N. 466.409 - Confecções Brito N. 483.136 - Adriana - RequeTema Terra Maquinaria S.A. - Clas- rente: Sebastião Saldanha Marinho
Requerente: Durval Angelo de Brito -se 6.
Classes: 23 - 37 - 50.
.s
Classe 32.
N. 469.834 -- Potopostal PanoraN. 483.208 - Cartilha de 'frinstto
N. 467.825 - Penalvease Regue
ssnte: Tomaz de Again° Mendes - - Requerente° Empasta Gráfica (0 ma -- Requerente: Johanna Maria Rafel - Classes: 33 - 25,
Cruzeiro» S.A. - Cl. 32.
Classe 41.
Titulo de Estabelecimento Deferido

•••••••

Classe

• N. 481.921 - Textil Larlopendénela
Indústria e Comércio - Requerc
F.. anando Fantossi - Cl. 23.
N. 481.986 - Edita() Henrique
Requerelie:
Schechter
•
,Schechter - Cl . 33.
N. 482.102 - Roca - - laal ue3'(
-6.
Jorge Zsignioncl - Classes: 33 N. 483.203 - Clinica C.:manaria-a
Ltda. - Requerente: Luiza Doi is Prano de Oliveira Firmo - Cl. 3
N. 483.333 • -- Curso Oito ;-nii,":41
Requerente: Cursa Otto
Souza • -- C.G.S. - Cl. 33.
N. 455. 884 • - Lonas S.B. -•
coerente: A «Exposição •- Modas S.A.
- Classeie 23 -- 36 . 17.
11C..:

C.O.S.

--

Exigências
a
Têrmos com exigências a cumpráN. 416.893 - Presentes c Decolações «Lar Oriental, Ltda.
N. 417.045 -- Sociedade Fletronaa.
Ltda .
N. 459.792 -Cinzario Limited.
N. 466.763 . ---Guacyara - Moderna
Churrascaria Ltda.
N. 467.926 - S.A. e',11.sripa i g Ne s
do Brasil Editora.
nn

Diversos
N. 478.485 - Solida Comercial e
Administradora Ltda. - Prossiga-.se na
classe 33 c também na 33 em vista de
«passagens s que não deixa de ser um
impresso.
Diversos
Têrmos aguardando anterk,ridudes.
N. 447.271 - Auxilium S.A. Financiamento, Crédito e Investimentos
N. 468.140 - Grãfica Editõra Helios Ltda.
N. 486.213 - Pessõa de Mello Indústria e Comércio S.A.
N. 969.470 - Fábrica de Ladrilhos
São Pedro Limitada.
N. 478.795 - Ervateira Giruaense •
Ltda.
N. 478.800 -- José Carlos Martins.
N. 47&. 801 - José Carlos Martins.
N. 479.042 - Fornecimentos Incius-,
triais e Representações aFier S.A.».
N. 481.831 - Assistência Técnica
Paulista Ltda.
N. 481.872 __ Irmãos R. Dualte
Ltda.
N. 482.077 - Borrachas da Penha
Ltda.
N. 486.114 - Matsas 1i Patotinas
Ltda.
N. 486.612 - Companhia de Ilidas.
trializaçáo de Leite de PerrWmbuco Clipe.
N. 494.733 - Com4rcio e Importas
ção Sumaré Ltda.
N. 495.212 - Laboratórios Hosbon
S.A. Produtos Quitnico-Farmacêutieds.
N. 495.366 - Bar, Café e Lanches
«Vital» Ltda.
N. 495.941 - Edson Arardes do
Nascimento.
N. 496.049 -Mercearia Real Lirnitada.
N. 496.120 - 0a. de Tintas e Vet.
nizes R. Montesano.
N. 496.342 - Laboratório Sanex Lid
mitatla.
N. 496.364 - Comercial Eldo-ado
Ltda.
N. 496.377 -- Isaac Cohen.
N. 497.308 - brandir C. Barros.,
N. 500.400 - Inter Auto Peças S.A,
N. 500.893 - Nobre S.A. coma.
cio e Indústria.
Rio, 26-9-1966. - Assinei e encew
rei 67 laudas do expedtents. MING
dilutos Xavier. Diretor do 1LDomino.'
tadio.
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Termo

Certificados Expedidos

11 Registro I

Marca -- Ouse

CERTIFICADCS EXPEDIDOS Kg 29 DE JULHO DE 1966
Marca - Classe

Tèímo

482.964
483.978
484.529

Registro

484.748
102.bú4
126.307
123.549
139.871
142.971
147.051
152.245
153.439
158.205
159.629
163.791
166.016
168.575
176.021
178.231
180.681
193.920
198.546
199.540
207.502
214.702
222.007
222.820
226.543
231.845
232.142
231.843
244.646
246 060
246.278
350.755
251.674
254.405
259.308
364.823
2'4.844
2P.S.031

past.17g

:no snq
IrO.P99
271.M

214.702

484.917

Café Bola de Ouro - 41
1. 333.811
Laboran - 3
1 333.816
Emblemática - 6
1 333.815
Solex - 3
i 333.817
Royal - 14
I 333.818
Prazida' -- g -_ 9 _- 11 -- 12 -- 17 -- 23 -- 24 -- 251
26 -- 28 -- 29 -- 3C -- 31 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37
38 - 40 - 41- 42 - 44 -- 48 e 49
333. 819
Amaral 333.820
• A Nacional - 13 - 14 - 15 - 26 - 28 - 30 - 35
36 - 37 - 48 e 49
333.821
Feira Brasilera - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 333.822
Rico - 41
333.823
Morena - 42
333.824
Clube do Livro Belec - 32
333.825
Cognac Fino - 42
333.826
Cascata Conde D'Eu
333.827
41
Tropicord - 36
333.828
Ton
333.829
Protensyl - 3
333.830
Hepahs - 3
333.831
Mercúrio
333.832
23
Eia - 50
333.832
Pneubril - 1
333.834
Karollna - 15
333.835
Dermophenol - 3 •
333.836
Feli- ,-Fotos do R. de J . Ltda. - 8 - 25 e 33
333.837
Caltimedan -- 3
333.838
333.839
Edifício ExceIsior - .33
333.840
Calmosedol - 3
333.841
Carioca -- 46
393.842
Campeão -- 49
333.843
Cobrásico -- 16
333244
Ketzunirin -- 3
333.845
Liederwein -- 42
333.846
Quin-Toss - 3
333.847
I Atl?ntida - 6
333.848
Jorrr-il da Mocidade
32
333.849
Tribiox - 3
323.850
Dibox - 3
333.851
Ba-ndeirantp
2
323.852
r`. •. r(ç TN -mirá - 41
323.853
Sa,v"-Test - 21
332.854
c: Wel - 48
R gq R1Q
-- 49 -- 41 - 42
- 48 e 49
1 3233.834
-- 1

--• -CEBTIFICADOS EXPEDIDOS EM 11 DE %(:()STO DE 1966
Wrmos
369 427
3 7 9.2 12
3.904
907
4 5 1 .32 8
4.i6.1./4 9
40.298
4. G 0.45 2
41; 1.1 9 2
46 . 1 3 1 7
4j5.7 9 7

465.846
466.41 1
467.354
4 6 8.159
468.841
470.079

471.321.
473.134
473.67)
471 6 8 1
474.977
476.443
4 7 9.3 0 4
480.708
4W..756
48,0.908
489.911
48) .844
C1.647
481 .818

•

(lasses

Duoga - 41
•11
Casa Valiante ---- 36
Tupy Imobiliária Dourado - 33
Politica Press -- 33
Dome -- 3
- 42
I3oneari - 36
lielzwap - 2 1
lbonyl - - 8 •
Atem,..fio Conladores - 32
Importação e Exp. Tuson - 6
Florença - 6
Café Bani Dia A 13 CX Taxi -- 33
VerinNI - 23
Morumby - .19. 41 e 45
kuprodur - 11
Droga I .eal - 3
Ilev. da Escola Domi.
Crotamil
3
Brasil Méd-ico - 32
18
Braseap
- 1
A Ilazáo - 32 e 33
Vulealaco -- 28
\f ulva - 28
I Paniri.cadora Alvorada - 41, 42 e 43
Irra - 1.1
Irca - 11

485.228
485.613
486.597
487.169
488.036
488.079

488.103
488 .1 31
488.558
488.041
4814 . 044
489 . 266
489.314

Brasília em Fogo - 32
Copacabana - 6
Madeireira
2
21
Brunswick
Kind Polichrome do Bra. - 25 e 33
Policial em Revista - 32
Amazonas - 16
8, 21 e
' Agência Colorado de ALI.
36
Georges
Esquina do Lar Granialves -- 16
Varilisin - :3
Janeiro - 36
Quindica - 32
Polyco -- 16
1-zildinha
2
Floranid
36
Dois de Um

334.833
334.836
334.837
334.838
334.839
334.840
334.841
334.842
334.843
334.843
334.845
334.846
334.847
334'.'848
334 849
334.850
334.851
331.852

••

I
I

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 12 DE AGI)STO DE 1966

•

Tênilos

-

ilegistros•
',34.804

334.805
334:806
334.807
34.808
34.809
34.810
.,34.811
334.812
334.813
334.814
334.815
334.816
334.817
334.818
334.819
334.820
:334.821.
:334.822
334 823
334.821
334.825
334.826
334.827
334.828
334.829
334 830
334.831
334.832
334.833
334.834

Marcas --- Classes

•

_

• IlegiNtrOS

411.669 j Ofertas' de Verão A Exposição - 6, 8,9,1
11, 15, 16, 17 e 21
314.853
513 074
Siemens -- 1
334.854
514 .496
Henkel - 1
334.855
542.554
S 13 - 16
334.856
561.609
E N B - 1.1
334.857
464.077
Grepaco
38
334 858
568.379
Indústrias Beijaflor S. A. - • 48
331.859
568 .380
Beijallor -- 14
I
334.860
58(i.17 1
Seira - 1
334.861
648.139
Thomas - 15
334.862
.
652.591.
Tiku -- 17
334.863
657.119 1 Mipor - 39
334.864
334,865
Tubo Mannesmann - 20
690:720
.334.866
Schott
8
693.831
334.867
Schott - 14
693.834
.
331.868
Dragoco
702.476
48
334.869
Ferrotonina - 3
716.695
334.870
731.941.
M. E. Única - 41 .
334.871
732.561) 1 G 11 - 1
331.872
(3w-a Titio - 40
740.506
334.873
Pro. do Re. a.° 180.937 - 33
743.055
334.874
Aspasimes - 3
743.627
334 875
Bem Vinda .-- 46 7 . 14.291
334.876
744.959 1 Salus - 46
331.877
Alligator - 17
745.474
334 .878
Sedofartua - 3
746.491
, 334.879
41
Armazém Torre de Belém
747.164
334 880
Armazém Torre de Belém •- 42
747.1.65
33.1 881.
1
Bulfinol
748.081
334 882
42
Keeper
750.675
334.883
3
Bufarol
750.686
134.884
3
Sintron
750.687
334.885
8
Jodora
751.573
334.886
6
jodora
751.574
334 887
39
Growing
751.578
'334.888
l
751.579 - Grum - 131g - 47
334.889
Sipesca - 11
..
751.587
:334.888
47
Growing
751.579
331.390
3"
Fa. do Livro o Seu M. A.
751.591
Servir
para
Aproximar
1,
1
7,
21,
31,1
751.608
334.891
39 -e 47
314.892
42
Dessan
751.625
:331.893
Sinal de Propaganda - 8
751.628
Unia Sen. de Sua Economia - II, 12,1
751.681
43 e 46
'334.894
751 .722 1 Cibraço - 8
334.895
334.896
751.729
Diplomata -- 33
334.897
751.732 1 M. T. C. - 6
334.898
751.734
Cruz de Malta -.- 41.
334.899
Guri -- 14
751.776
334.900
Nitrolyn -- 1
751.808
334.901
3
751.823 . XV. J. .fiendell
I
334.902
Cerello -- 29
751.941
•
334.903
751..94:3 1 Cerello - 48
:334.994
Sociedade 13. do Brasil 32 e :33
7-5 1 .023
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aekr amta a: are. 5.2(1 de eedige de Propriedade Industrial. Da date da publicação começara
Publicagao 204.122,
as [para e deferimento do pedido. Durante Cose prazo podarão apresentar suas oposições ao Departamesiso
e correr o Faze de

Nacional da Preopriedede 8ndustala1 aqueles qua se julgarerai prejudicados com a concessão

ias. 743.543 a 743.544, de
4-4-66
Metro Baterias Ltda.
Minas Gerais

Térrnos

,ZIETROBATERTAS
Classe 8
Aparelhos de som, acumuladores, baterias elétricas, bobinas, lâmpadas, reguladores de voltagens, fios, velas
Classe 21
Para distinguir: Velculoa e suas partes
Integrantes: Aros para biela/atm, auto.
móveis. auto-caminhiSes, amiba& amor.
tecedoras alavancas de câmbio, barco&
breques, braços para veiculo& bicicletas, carrinhos de mão e carretas. caminhonetes. carros ambulantes. canalmálles.
oarrea. tratores. carros-berços. -arra9.
tu:mus carros-irrigadoes. casros, cara
açu, carroceriaza chassis, chapas aba
cularea para velculos, cubos da velculoa.
caerediços para velculos. direção, dali(ladeiras. estribos, cacadas rolantes. elevadores para passageiroa e para carga.
engates para carros, dana de direção.
freio& fronteiras para veiculas, gládio.
locomotivas, lanchas. motociclos, molas.
motocicletas, motocargas. moto !urgias.
manivelas, navios. ônibus, para-choques.
para-lamas. para-brisas. pedala, pontões
rodas para bicicletas,, ratos para bicicletas, reboque. radiadores p ara veicutos.
rod as para velemos, selins, triciclos, tiraates para aelculos. vagões. vehacipe.
das. vararas de ao:2mMe do afogador e
acelerador. tróleis, troleibus varaes de
carros. toletes para carros
Termos ns. 743.546 e 743.547, de
4-4-56
Indústria e Comércio Kliner Ltda.
Minas Gerais

jiNEI

-1 )

Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abri.
dores de cartas, arquivas. borrachas
berços para mataborrao, borrachas para
colas, brochas oara 4esenitos.i. cofres.
canetas. canetas tinteiro. canetas para
desenho, cortadores de papel. carbonos.
carimbos, carimbadores. cola oara papel.
ariadores, compassos. cestos para correspondência. desenhadores, duplicado.
res. datadores. estojo: Para desenhos,
estojos para canetas. estojos com miras.
esquadros. estojos barA : a pis. espetos
estiletes vara p apais furadores fitar
para uiáquinas , de escrever. grafites
parn lapiseiras noma ará bica. aramara
dores. lápis em geral, lapiseiras. maquinas p ara apontar !ápis. minas para
grafites. minas para penas, má q uinas de
escaever. máquinas de calcular.icas
nas de somar, mánuinas
mulipl
mata-gatos. porta. tinteiros porta cario)
hos, porta- lá p is porta -caretas porta
cartas. prensas prendedores de papéis.
nerceve tos para p ape: perfuradores.
'aguas. raspadeiras de borrões. greleis
para asimekrafos, tintas e' tinteiros

Classe 46
Para distinguir: Amido,

anil, azul da
Paola, alvaiade de zinco, abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
céra a de madeira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecido& líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina„ óleos para )/mpeza de carros, pós de branqueai roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados
Termo na? 743.550, dé 4-4-66
Fornecedora Comercial Will:ar Ltda.
Minas Gerais

do registro recaserioo

protetores de pontas de lápis de h:ida
(preta) e para memoranda; abridores
de carias; pêsos para papel; raspadores;
estõjos para desenhos; réguas: esquadros; tábuas ou canchas ara desenhos,
gramos para papel e tachas; papel car.
boiara papel estencil; caixas de tinta

corta i árvores, 001.1
DtthAr. inaqwnas -.min-miadas ' ,ara ;emear e cultivar, dr de:,banar . para en.,
sacar, máquinas e ancinhos para otraopeuapic sciopn,no• seuinbçw suab
ras mecanicru.. raladores mecânicos, ropara escritórios ou desenho; pires para% los compressores pau a agricultura
tinta nanquim; tintas ara carimbos, tin- sacha . 121ras. hieddeiras, secadetras,
tas nanquim de qualquer espécie. tio
marcadores dc teria tusadores de gratas especiais para canetas-tinteiro e tim ma. tratores agrícolas, vá:vulas para
tas comuns para escrever (exceto tia
máquinas agrizo:ns
_
tas para pintura de casas, tétos e pa.
Tèrni—
o
0.0 743T58-5: d.e 4-4-66
redes e exceto tintas de cal)
Lentes de Contacto Pir.stilent Ltda.
Térmos os, 743.548 e 743.549, de
São Paii!ci
4-4-66
Pantour Pampulha Turismo S. A.
HPIJASTILENT"
Minas Gerais

Inda Brnsilcirn.

MAXIM s
PANTOUR
17
Artigos para escritório, almofadas para
Classe 32
carimbos, almofadas para tintas, abri' Para distinguir:
Almanaques. agendas
dor de cartas, arquivos, borrachas. anuários, álbuns impressos.
boletins ca.
berços para enataborrilo. borrachas para tálogos, edições impressas, reviratas
órcolas, brochas para desenhos, cofres. gãos de publicidades. programas radiocanetas, canetas tinteiro, canetas para fónicos, rádio-televisionadas,
peças teadesenho. cortadores de papei, carbonos. trais
e ,ariematográficas programas
carimbos, cartnibadores, cola para papel.
circenses
coiadores, compassos, cestos para corClasse
50
respondência, desenhadores, duplicado- datadores, estojos para desenhos. Impresso sem geral, turismo e venda
Classe

estofos para canetas, estojos com minas.
esquadros, estojos para lápis, eapetos,

estiletes para papéis, furadores. ,fitas
para máquinas de escrever. grafites
para lapiseiras. goma arábica. grampeadores. lápis em geral, lapiseiras. maquinas Para apontar lápis, minas para
grafites, minas para panas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular. maqul.
nes de somar, máquinas de multiplicar.
rêguas. raspadeiras de borrões. atendia
oercevelos p ara papais. perfuradores
mata-gatos, porta -tinteiros. porta-carimbos, Porta-lápis, porta-canetas, porta:arras. prensas. prendedores de papes.
Para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Tann° n.' 743.551, de 4-4-66
Fornecedora . Comercial Dilmar Ltda.
Minas Gerais

SUPER MAXIMUS

algodão, para colher :ri p ais má minas

espécie; olusa elástica para calcular amassadoras par.,

de passagens
Têrmo n.° 743.553, de 4456—
IMPEXCO — Importação, Exportação, Comércio e Indústria Ltda.
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usadas exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos. adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinados.
arrancadores mecânicos para agricultura batedeiras para ceerals. bombas
para adubar, ceifadeiras. carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agrlccItura cultivadores, debulhadores.
destocadores, desentegradores: esmagadores part. a agricultura escarrificadores. enchovadeirea, facas para máquinas -agrícolas ferradeiras gadanhos.
garras Para arado. grades de discos
ou dêstes. máquinas batedeiras para
agricultura máquinas Inseticidas máquinas vaporizadoras. • máquinas de
fundir. máquina., niveladoras de terra.
máquinas perfuradoras para a agricultura máqcinas de plantar. ~tacharruas máquinas regadeiras, máquinas de
aoçar. de semear; para asfaltes: de
torquir de triturar, de esfarelar terra,
,N 4ra irrigação, para matar formigas e

Classe 17
Para distinguir: Lápis comuns. lápis de
rói e para coo ar; as mesmas três mia,
!idades de lápi,s com a mina móvel; gra:ates ou minas comuns, de car e para
copiar. giz para desenho e giz para
marcar (exceto giz ara bilhar): carvão
p ara desenhar (exceto o incluivel em
outras classes): porta-giz: lápis de (ouça: lapiseiras .:-ra uns e craions artisti
zos: canetas •:anetasdinteiro penas para canetas-tinteiro e asnas comuns pa
ra escrever (execrc as de metal prado
no): piwilhas para canetas-tinreirm
cadores -Is ornas; coas para penas.
'tinteiros: mata -borrão: h° , rachas de 4,
lar de tarda espécie para tinta e pari
lápis; elast aos 1 taixas de borracha em outros insetos, para beirrifar e %tiver'.
ar desinfetantes, para. adubar, gere
forma de fita), ?MIM* de borracha (az
incluiveis em Dtitrar classes) agitai e espalhas palha, para colher
ceto

Classe 8
Lentes de contacto

_
Te:raios ris, 743.554 a 743.585, 443.587
a 743.595, dc 4-4-66 Cia. Vidraria Santa Marina
Sio Paulo

SANTA MARINA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 1
Para distinguir: Absorventes. acetona,
ácidos. acetatos, agentes quimicos para
o tratamento e coloraçâo de fibras, tecidos, couros e celulose: ogua-raa, albumina, anilina& alumen. alvaiade. aia
Mantes industriais, alumin:o en pó,
amonisico. anti-incrustantes, anti-oxidanhes, anti-corrosivos: anti-detonantee. azotatos, água acidulada para acumuladores, água oxigenada para fins industri-,
ais amônia: banhos para galvanização,
benzinas, benzo], betumes. bicarbonato
séKl'o. de potássio: cal virgem. •car.
voes, carbonatos, catalizadores, celu/o.
se, chapas fotográficas, composições. extintores de incêndio, cloro. corrosiva%
crotnatos, corantes, creosoto& descora:ates deslacrustaines, dissolventes: emulsões fotográficas, enxofre. eter, esmaltes. restearatos: Fenol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores). nula
dos para freios. formol. /3st:dos inclusa
triais. fósforos industriais. fluoretoa.
fundente: para solda: galvanizadorela
gelatinas para fotografias e pinturas,
glicerina; hidratos. hidrosulfitos; impera
meabilizantes. ioduretos. lacas: mama
para pintura magnésio, mercúrio, nitra-

tos. neutralizadores, nitrocclulose;
cia m os, oxidante. óleo para pintura óleo
de linhaça, produtos quimicoa para impréssão, potassa industrial. papéis heliográficos e prellocopista peliculas sensíveis, papéis para fotografias e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de tintas preparações para fotografias, produ-

tos para niquelar, pratear o cromar,
prusslatos,
reativos, remove/dons, sabão neutro,
sais, salicilatos secantes, seneibiliaantea,
sililatoa, soda caustica, soluções amimar,
cas de uso industrial, solventes. aalfaa
tos, tintas em pó, liquidas, sólida, ou
produtos para diluir tintas.
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p i.,tasas para madcisa tarro. parecias .
construções, duorações. couros, teci"os
lihrs. caliiitÀit. barcos e veiculos, mire
,adastral t net, vernizes, zarcão
Classe a
2aiahos, ac;d:a sanitários, água riesin
letdrates e oara tins sanitários, apanha
mosca e imsetus (cie goma e mirei ou
paaa:ão)
acuJs bactericidas aaraticidas carraoaticidas cresol cresotali
na. creozotc tasodorantea. das ntetan
tes lett/nado, es. ex rerm inado , es ir
pr,-Çl as e nerVaS daninhas esterellian
tes. emorocaaõrs pare animais, enxer
tos. Varinha de ossos. tertilizantea. tos
l at os t orraitidas- tungicidas tufa oan
tes. g'icose oarz fins setermários. gua
nus herbIcidas insetitugos. larvicidas
mi a-ailicidas. medicamentos p ara ani
mais aves e p eixes, óleos desaitetantio
e veterinários. p etróleos sanitárias e
das:atarantes napal tumegatório
aós
inset;cidaa. naraaiticidas, fungicidas
d a sia':atilotas, Preparações e produto:
inaaacidas, gennicidas. desinfetantes e
vete rinários. raticidas. retnedios ,ara
fins veterinários. sabões veterinários e
desinfetantes, sais p ara fins agricolas
bort/cuias. sanitrios e veterinários . sul
latos supertostatcs, vacinas p ara ave
C art.:mais, vanenos contra insetos. ani.
mais e hervas daninhas

Classe
Máquinas e utensihos para serem usadas exclusisamente na dgr:cultura e
horticultura a saber: arados abridora:
de sulcos, adubadeiras. ancinhos me
cânicos e empilhadores combinados,
arrancadores mecânicos para agricultura batedeiras para cerrais, bombas
para adubar, cerfadeiras. carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agriccitura cultivadores. aebulhadores.
destocaciores, desentegradores: esmagadores ,ara a agricultura escarrificado,
res, enchovadeiras. facas para mamainas agricolas ferradeiras gadanhos.
garras para arado, grades de discos
ou destes, máquinas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas má
quinas vaporizadoras. máquinas de
fundir. máquinas niveladoras de terra
máquinas perfuradoras para a agricultura mãqcinas de plantar. motoc.har.
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar. de semear; para asfaltra: de
torquir de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, rara borrifar e pulverizar desinfetantes. para adubar para
agitar e espalhar palha, para colher
algodaa, para colher cereais máquinas
amassadoras para ins Agrícolas, de
cortar árvores, para espalhar . para cap inar. máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar para es
sacar, máquinas e ancinhos para forragens. máquinas toszadoras ordenado.
ras mecânicas, raladores mecânicos. ro
los compressores para a agricultura
sdahadeiras. semeadeiras. secadeiras
marcadores de terra tosadores de grama, tratores agricolas, válvulas Para
máquinas agrícolas •
Classe 9
Instrumentos musicais de corda e solas
partes: v:olão, lira. órga,o hamonios,

preciosos, bules de metais preciosos, ierlores de papéis ganchos e estile '5
carteiras de metais preciosos, colares para aapéis. prcevejos para papéis, ade metais preciosos ou semipreciosos bas pa:a máquinas de escrever, molha'
dores e comassos
,ontas de metais p reciosos, copos de
Classe Ia
ciosos. diamantes lapidados, tio de ouro
fio de prata, tivslr.s r'e metais precio- Para assinalar: alfanjas. balas, canhões,
sos ca feteiras de m a tais preciosos, jóias carabinas, chumbo para caça, cartuchos,
jóias falsas lantejolas de metais pre- espoletas, explosivos, espingardas, fusis,
ciosos, medalhas de metais preciosos fogos de artifícios, pistolas, pólvoras e
semi-preciusos e suas imitações: palitos revolver, armas e munições de guerra
e caça
de ouro pedras preciosas para jóias. peClass 9k DinVh,Nh5
dras semi-preciosas para jóia pérolas

Classe 19
e imitações de pérolas. pratos de metais preciosos, serviços de chá e de café Para assinalar: Aves, bichos da sêda,
de metais preciosos, serviços de licor caprinos, carneiro, gado galinhas, gansos, marrecos, ovos, patos, perus e
de nwtal precioso. serviços de refrescou
de metal precioso, serviços de saladas
suínos
de frutas de metal precioso, serviços de
Classe 20
sorvete de metal precioso, talheres de Para assinalar: âncoras, bolas, cinta de
metais preciosos, turíbulos de metal. natação, fateixas, naraquedas e salva
turmalinas lapidadas e vasos de
vidas
metais preciosos
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Classe 16
Para distingrir: Materiais para conStru. integrantes: Aros para bicicletas, autoções e decorações: Argamassas, argila. móveis, auto-caminhões, aviões, amorareia. azulejos. batentes. balaustres. blo- tecedores, alavancas de câmbio, barcos,
cos de cimento, blocos para pavimenta, breques. braços para veículos. bicicleçào. calhas. cimento. cal. cré. chapas tas, carrinhos de mão e carretas, camiisolantes, saibros, caixilhos, colunas, nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
chapas para coberturas. caixas dSgua. carros, tratores, carros-berços, carroscaixas de descarga para etixos. edifica: tanques, carros-irrigadores, carros, carções premoldadas, estuque. emulsão de roças, carrocerias, chassis, chapas cirClasse 3
base asfáltico, estacas. esquadrias. estru- culares para veiculos, cubos de veiculas,
Pea ass:nalar: soros, vacinas. elixires,
turas metálic...: para construções. bine, corrediços para veiculos, direção, desta.
Y;UCDP , . exardtos, tinturas, essências,
las de metal, ladrilhos. lambris, luvas gadeiras. estribos, escadas rolantes, eleolca.s, emulsões linimentos, sabões, pode (unção. lages, lageotas, materiaJ iso- vadores para passageiros e para carga,
madas, arames, óvulos, pós, comprimi
(ante contra frio e calor, manilhas, man- engates para carros, eixos de direção,
dna pilulas drágoas. supositórios
de junção. lages. lageotaa material tao- freios, fronteiras para veículos, guidão,
deiras para construções, mosaicos. pro- locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
Classe 4
dutos de base asfáltico, produtos para motocicletas, motocargas moto furgões,
Para distinguir liervass falhas e cascas
tornar impermeabilizantes as argamas- manivelas, navios ônibus, para-choques.
raizas, resinas e plantas, ceivas e líquisas de cimento e cel. hidráulica. pedre- para-lamas. )ara-brisas, pedais. pantões,
dos de plantas, gomas e corantes, vegegulho. produtos betuminosos. tmpermea- rodas para bicicletas, raios para bicicletais, extratos e tinturas vegetais, óleos
bilizantes liga:dos ou sob outras formas tas. reboque, radiadores para veiculo&
vegetal:, em bruto ou parcialmente prePara revistimento e outros como na pa- rodas para veiculos, seuins, triciclos, tiparadas não incluídas noutras classes
destinadas a fins industriais, sob produ- cravos, espinetas. citaras; violinos: viu vimentação. peças ornamentais de ci- rantes pare veículos, vagões. velocipetos astes; produtos vegetais, acesas su. hia4 harp as; pianos; violoncelos; contra. mento ou gesso para tetos e paredes. dm, varetas contrôle do afogador e
coa, essenclas, alcoolaturas, extratos baixos, banodlins; rabecas; guitarras. papel pare forrar cacas, massas anti- acelerador. traleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
fluidos: secos e moles e especialmente es- Instrumentos musicais de sopro:, meta- ácidos para uso nas construções. parClasse 22
queies, portas, portões. pisos, soleiras
pecialidades vegetais, alcatrão, vegetal. ticos au não a suas partes: .baritonos;
para portas, tijolos, tubos de concreto. Para distinguir: celulose, juta, IS, linho,
terebentina, gomas e colas brutas ou sax-trompas. saxofones, trombones de
telhas, tacos, tubos de vtritilaçao. tan- plásticos, rami, rayon, seda natural, lã
parcialmente preparadas medicinais e pistão; clarins; trombetas; cornetins;
ques de cimento, viçam vigamentos e torcida, linhas brilhantes, meadas, fios
minerais, em bruto ou parcialmente pra- ciar:nem; pifanos; flageolets; flautam
vitrõs
de algodão
eboés; helicons; trompas de ()Utiles;
paradas usadas nas indústrias
Classe 17
Classe 23
gaitas; gaitas de Man ocarinas: charaCicias 5
melas; outros instrumentos musicais; Para distinguir: Almofadas para carim- Para distinguir tecidos eia geral, teciAço =i bruto, aço preparado, aço gaitas de fole; harmcmiuns; adufes: san- bos e para tinta, abridores de cartas. dos para confecções em geral, para
borrachas, arquivos, berços para mata- tapeçarias e para artigos de cama .5
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
fonas; harmônicas e castanholas
parda:Mente trabalhado, aço pálio, aço
borra°. brochas para cola ou desenhos. mesa: Algodão, alpaca. Ganham cetim.
Classe 12
refinado, bronze, bronze em bruto ou
canetas, canetas tinteiro, canetas para caroã, casimiras fazendas e tecidos de
parcialmente trabalhado, bronze de rata distinguir artigos de metal co desenhos, cortadores de papel, carbonos. lã em ,peças, juta, fersey; linho: avim
armarinho: Mi carimbos, carimbadorea. cola para papel.
maagaaSs. bronze em pó, brome eia mum e miudezas de
paco-paco; percalina; raml: rayon: seda
barra, eia fio, chumbo em bruto ou netes, alfinetes de segurança. agulhas craions, coladora, cestas para corroa- natural; tecidos plásticos. tecidos isparriesuente preparado. cimento me. argolas, botões, colchetes, dedais, tive ponden cias, desenhadores. datadores. e$
permeáveis, tecidos de pano couro •
las, e fechos corrediços, garras, grifas
cobalto, bruto ou parcialmente de
tolos pare desenhos. estolos para lápis.
veludos
metal
para
enfeites
de
vestidos.
ilhotrabalhado. couraças, estanho bruto ate ami lantefoulas, missangas e presilhas mofos para canetas. estojos com minas
Classe 21
parcia!mente &abelhado, ferro ema bruto.
esquadros. lápis em geral. bramiras. (a- Mamares, atacadores para espartilhas
am barra, ferro manganês. ferro velho.
Classe 13
cua graktes para lapiseiras, tintas pa- e calçados, ataduras de algodão para
em bruto ou pardalmente Caba- Adereços de metais preciosas .aems- ra escrever, tinta para desenhos, tinta diversos fins, exceto para fins medidlo. gusa temperado. gusa inateavel. preciosos e scas imitações adereços de para marcar, goma arábica para colar sais, bandeiras, bordados. braçadeiras.
ilisniaas de metal, lata eia falha. latão pedras preciosas e suas Imitações, ador- papeis, furadores, maquinas e apetrecros Ioda& cadeados caris ara móveis e
kia Wh:, latão em chapas, lata° em nos de metais precioso'. amai-preciosos para apontar lápis, minas para grafites, piano., carapuças para cavalos corVerga/15es. liga metálica, %saibas. e asas imitações, alianças. anéis, arti- minas para penas.aintetros, porta-tintet- dões, debruns. Ia. fitas forros Intatas
Magnésio, manganas, metais alo Calma gos de %Malta de metais preciosos. rola porta-carimbos, porta-canetas, dea- festão, feltro para órglio. fofos galarUsados ou parcialmente trabalhadas. alo- balagandans de metais preciosos ou de borrões. réguas. porta-cartas. porta- -feta, lamparinas. mochilas. mosquitat.
tais mi mana, metais estampadot send-preciams bandejas de metais pre- blocos, pincéis para desenhos. Pastéis roa. nesgas. .ombreiras e eachimentot
incisa para solda. Piquei, oueo. sisas ciosos, berloques de metal preciosos. canso para lápis e canetas, raspadeiras para roupas de homem, e imahorala
corrugado e zinco liso em fflias
brincos de metal precioso ou semi- de tintas para aesenhos, prensas, preta panos para =feita de adusta. aio
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Classe 34
Para distinguir: Corta :,dos. cortinas,
capachos, encerados, linóleos, oleados,
passadeiras, panos para assoalhas e paredes e tapetes
Classe 35
Couros e ntles preparadas ou não. ca .
murças, coaras. vaginais. pelicas, e al
• etato do. mesmos: Aanotadas de couros, arreios bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro. ca-nciras. capas para
álbuns e para livros. embalagens de
couro. estojos, guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas. maletas. porta-notaa, porta.
chaves, porta-niquelso pastas, pulseiras
de couro. redeas. selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solacios
tirantes para arreios e valises
-Classe 36
Para 'distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas. anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouras. bonés. capacetes, cartolas, carapuças. casacão, coletes, capas, chatas.
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calçôes. calças. cambias. camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós. acharpes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas. galochas, gravatas, goros. fogos dl lingerie. laquetaa. laguês.
suportes de madeiro
uvas, ligas, lenços, mantôs, meias,
Classe 27
maiôs, mantas. mandribo. mastilhas. ma
Para assinalar: cestas, cestos para cos- etós. palas. penhoar. pulover. pelerinas.
turas, cestos para pães, caixas para peugas, pouches, polainas, pijamas. pu.
acondicionamento, caixas para enfeites, nhos, p erneiras, qulmonos, regalos
esteiras, embornais, este jos, guarnições robe de chambre, roupão. sobretudos,
para utensílios, malas
susnensórios. saldas de banho. sandálias:
Classe 30
sueteres. shorts. sungas. stolas
eilacbs
Armações de guarda-chuvas, armações
toucas, turbantts. ternos. unifarmes
de guarda-sois, barbatanas para guare vestidos
da-chuvas, cabos de chapéu de sol,
Classe 37
capas de algodão para chapéus de sol, Roupas brancas para cama e mesa a
capas de seda para chapéus de sol, cas- saber: acolchoados para cama, coberulas de madrepérola para bengalas, cas- fores para cama, cobertas para camas,
tões de marfim para guarda-chuvas, colchas, fronhas, guardanapos. guarnicastões de osso, castõe.; de metal co- ções para chá e jantar, leaçófs panos
mtun, bengalas , ponteiras
para mesa, panos de prato, anos de
Classe 29
copa, toalhas ara rosto, banho. mos e
Espanadores de algodão. espanadores! para bebês, toalhas para altar e para
de algodão para fogaer, escovo de
mesa
algodão para borrar, escévas de fibras,
Classe 38
para vasos sanitários, para esfregar, / Aras
para gua rdanapos de Pape
para pias, para roupas e para lavar,
escovas de cordas c de cabelos para aglutinados álbuns (em branco), álbum
o s balões irx
corpo e massagens, para placas dentapara brinquerl-s1 blocos Dar
'rias-, para dentes, para reencher ou re- cato
compor escôvas de deritta. para ani !as. cOrresnon,.énr ia bloco; para calculo:
para geladeiras, para vasos sanita; s. blocos pata anotações, bobinas, brocho
para janelas, para lareiras, para utensi- ras não impressas, cadernos de escre•
Aios, para garrafas de leite, rara étibos ver canas para dormi . nros. carteiras
de ensaio, para coadores pira fogões, :a ; os de pai,:ti., carkrnetas, cader
aos caixas de cartão
was para
para calçados
pelaria. cartões de visaas cartões eo
Classe 32
Para dist.nguir: Atm,magues. agendas merclols carrões indires confed, car
anuários, álbuns impr . - os. boleens ca colina. cadernos de une' melimetraclo
tálogos, edições impressas. r- .. -tas. gr e em hr,inrc para dese , w o cadernos
gaos de publicidades. pregra.nas ratho esclares. car'õ 's em branco cartuchos
fânIcos. rádio-televisiona da s. p ecas tea de cartolina. copas alarmar:Umas, ca
traia e clnemarográfIcas orowamas demos de iembrança. carreté:s de pa
palão. envelapes, envolucros para cha
circense!
rutos de papel. encadernação de papel
Classe 33
Corertagens, compra e venda de brió ou papelão. etiquetas. fôlhas índices
veia, incorporações, loteamentos, admi- fôlhas de celulose, guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais, livros de
nistrações e investimento

paasainariea. pavios, rédeas. rendas re.
fazendo ',arte dos mesmos, paauilhas.
des sacas sinhaninhas para vestido:
telas, tampos para almofadas, não 'axenno parte de móveis. artigos estes
feita . de algodáo. cânhamo. linho, luta
seria, raiem lã pelo e fibras não
Incluidos am outras classes
Classe 25
Para assinalar: imagens., gravuras, estátuas, estatuetas, estampas, manequins,
croquis, plantas, ornamentação e decoração de vitrines, projetos arquitetônicos
Classe 26
Artefatos de madeira em geral: Argolas. alguidares. armações para balcões
e para vitrines, artefatos de madeira
para caixas. bandejas. barria baldes,
batrdores de carne, caixas, caixões, caixotes. cavaletes. Cunhas. cruzetas cubas,
caçambas, colheres, cestos para pães,
capuz pare cozinha, cabos para ferramentas. cantoneiras engradados. estrados, esteirinhas, estojos, espremedeiras,
embalagens de madeira,, escada, formas. guarnições para pozta-blocon
guarnições para cortinas, guarnições de
madeiras para utensilios domésticos,
malas de madeira. palitos. pratos. pipas, pinos, puxadores prendedores de
roupas. pésinhas. garfinhos e colheres
para sorvetes, palitos para dentes. taboas de passar roupas. táboas de carne.
tonéis torneiras, tambores, tampas.

contabilidade. mata-borrão. ornamentos
de papel transparente, protos. P ape l i
péis de estanho e de alumineo.-nhos.pa
papéis sem impressão, papéis em branca
para torrar paredes, papel almaço corr
ou sem pauta, papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico, popel impermeável
para copiar, papel para desenhos, pa.
pel para embrulho imperareabil:zadc
papei paro encadernar, papel para as.
cravei.. papel para imprimir, papel parafina pare embrulhos, papel celofane
papel celulose, papel de hnhc papei
absorvente, papel pare errthruhar ta.
boca, papelão, recipientes de panei rosetas de papel, rótulos de papel, rolo:
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha.
orracha, artefatos de borracha para
veiculas, artefatos de borracha não ia
eluidos em outras claases: Arruelas, ar
„pias, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizador buchas,
ouchas para fumei°, batente de porta.
'atente de chassis, bicos pare mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para carriaros industriais, borracha para amortecedores
bainhas de borracha para rédeas. cochim
de motor, câmaras de ar, chupetas, cor.
:iões massiços de borracha, cabos para
ferramentas. chuveiros, calços de bor
-acha, chapas e centros de mesa, cortas de borracha. capsulas de borracha
paru entro de mesa, calços de borra:ha para máquinas. copos de borracha
mra freios, dedeiras. desentupideires
fiscos-de mesa, descanso para pratos.
.ncostos, embolas. esguichos. estrados.
.sponjas de borracha em quebralacto
Jama ornelras. fios de borracha lisos.
+ormaa de aorracha, * guarrações para
lutom6vels, guarnições para veiculas,
ancheias para escolares, lâminas de
:orracha para degraus, listas de bar.
-acha, manoplas. maçanetas. protelo
-es para ° para-lamas, protetores de
:ara-choques, pedal do acelerador, pe'
ai de ?a-tida. perus para buirias
/ratinhos pneumáticos, pontas de boa
acha' para bengalas e muletas, rodas
asslças, radizios. revestimentos Oe
•:arracha, rodais de borracha para móri' sanfonas de vácuo, suportes de
sapatrs do pedal do breque. Fe:
sembalo e isolador, suportes, semi.
p neumáticos. suportes de câmbio. Miltonas de partidas, saltos, solas e solados
te borracha. surdinas de borracha para
aplicação aos ilos telegráficos e Wel&
travadmes de porta, tigelas
tigelas tampas de borracha pura contagõtas tiras de borracha para elabarecão de substâncias químicas
Classe 41
Alcachofras aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para animais, amido.
amendoas, ameixas, amendoim. araruta
arroz, atum, aveia. avelãs, aze:te azeitonas banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos. bombons, bolachas. baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela.

fin pau e em pó. Ci:31.1. ,NirrICS
caramelis chocolates, coa 'citas. era,,
:ereais cominho, creme de e:te.
slimenticins. crocmet s, comparas, cangica coalhada..castauha. ecbola. condineatos pura alimentos, colorunt
chouriços, deu& doces. doces de Ira-as espinafre essênc:as rhmeniares. em-

padas, ervilhas, enaovas, eutrato de roímate. farinhas alimentícias, !alvas fa:cuias, flocos, farelo, fermentos. leigio
lagos frios, ',ratas sticrs naturais e crIs.alizadas. glicose. goma de mascar goi-L
juras, grânulos, grão de bici gelatina,
goiabada. geléias. !larva doce hera
mate, hortaliças lagostas. línguas !cite
condensado. le:te em pó. legumes 4:4
conserva, lentilhas. lirguiça touro. n5ias alimetiricias. mariscos. manteigzà,
margarina. marmelada maanrrat ma?ia de tomate. 11121 C melado, mate, tunasas para m:naaus, molhos, moluscos
nostarda. morindeln, nós moscada, no. s. óleos coznestivels, ostyas, ovoP,
oães, paios pralines pimenta. pós Para

pudins. pickles, peixes, presuntos. patês, peite-pois. pastilhas, pir.2.s Min.;
queijos. rações balouça Ias para ani•
mala, requeijões, sal, sarai sardinhas
sanduiches. sorvetes, suei c tomate e de
trutas. narradas. tap:ora. tamaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para ali•
mento de animais e aves, torrões
continha e vinagro
°asse 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos. an:Z, bitter, brantly, conhaque. cervejas. ternet, genebra. gin, aurner
res. nectar, punch pipermint rhum,
sucos de frutas sem álcool, vinhos. vet.
mouth. vinhos esgumantes, vinhos
quinados e wh:slry
Classe 43
Para distinguir: água fniberal artifi. 1,11,
água tónica, guaraná, easosa e refrescos
Classe 44
Para assinalar: Charutos, cigarros, fu.ao
desfiado e em corda
Classe 45
Para asinalar: Plantas, 'sementes e laudas para agricultura, a hirticultura e
a floricultura e flores naturais
Classe 46
Para assinalar: água sanitária, anil, atuido azul da prtassia e ultramar para a
lavadeira, brasivos gunde para conserl
var ou polir cêra para assoalho, com-

posição para limpar maquinismos, detergentes, dissolventes para gorduras,
sebo, saponáceos, soda cáustica, graxas
para calçados, preparados para lavar.
palitas e palhitthas de aço
(,asse 47
Para dist:tapir combustiveis, lubrificamtes. substâncias e produtos destinados á
) fiuminine.,o e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás bidrocarboreto.
gás metano, butano t propano. gas
garrafaclo, gás liquefeito gasolina, graxas iubf.ficentes. óleos combustivels,
óleos inbrifienuees, (Naos destinados A
iluLôrtação e ao aquecimento. óleos Para
amortecedores, pitizóleo c querosene
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. ces'éncias. extratos, água de colônia. Água de toucacador, água de beleza, água da quina,
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água de rosas, água de alfazema. água .n
para aarba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. ban.
"hatous" cosméticos. fixadores
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelo. crave rejuvenescente, :remes gordurosos e pomadas para limpeza da
psit e "maquilage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático. pó de arroz
e talcc perfumado ou não, lápis aara
pestana e sobranceiras. preparados para
et.nbelezar cibos e olhos. carmim para
o assta, e para os lábios, sabão e creme
para barbeai sabão liquido perfumado
ou não, sahonetca. dentitricios em pó
pasta ou liquido, mis perfumados pura
banhos. peta es, vaporizadores de perta
me, escôs as para dentes, cabelos. unhas
e cibos, sacpanhos param-kW°, preparados em pó. pasta, liquidos e inçaria
para o tratamento das unhas, dissoa
ventes e vernizes, removedores da cuticuia, glicerina perfumada para os cabe.
los e preparados para descolorir unhas
cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos
para 3 pele
Classe 19
Pára distinguir jogos, brinquedos, passatempos e artigos desportivos: Autotomóveis e veiculoa de brinquedos.
armas de brinquedo baralhos, bolas
para todos na esportes. bonecas, árvo:
reis de natal. chocalhos, discos de arremêsso desportivo, figuras de aves e
aves e animais, jogos de armar. logos
de mesa luvas para esporte, nuniaturae de utensilios domésticos, máscaras
pare esporte. nadadeiras, rêdes para
pesca, tamboretes e varas para
pesca
Classe 50
Impressos para uso eia, cheques. duplicatas, envelopes, fatures, notas promissórias, papel -de coraespondencia e recibos, impressos em cartazes, placas, tabuletas e veículos. bilhetes impressos

Ia nceaciaa. requeijão, roscas saga.
venenos contra a vermina,
— venenos para insetos e visgos
toucinho, tremoços, trigo turrões, corradas, tarnaras, tapiocas, vinagre
Contra lagartas
_
Taram n.° 743 597, de 4-4-66
Tétano na 743 .599, de 4-4-66
ria Vidraria Sill , t; Nlnrina
(Prorrogação )
13',itish- \ me rican Tob.H. o Co. 1 C. 4)
São Pzitdo
G ali .b. H

la ti inflas

Tal aia ii.° 793 .603, de 5-4-66
•
(P-rorrog aça..o)
Proclu • ts Company
Unicles da América

SANTA MARINA
;lasses: 14, 15, I 6 e 33
Insígnia zoiaarcial
ramo is
de 4-4-66
Escritório As:ar/nação Comércio e
Agro-Pecuária Ltda.
Saio P. itilo

o r( 1/ ..,••• n••:,„\A
a. X

Kpl

untai.

"ti

CidSse 41

Caga ri-os, acendedores 'para alga, loa,
aromatizados para rutilantes, bolsas para
turno, bolsas para rapé cachimboe, carteiras para turno. charutos, cigarreiras,
cinzeirás, estojos para cachimbo. filtro*
Pa r a piteiras, tostoreiras de polaca is.
queres, paia para cmarros.
ponteiras tie cachimbos,' p orta -charutos.
rape, sacos para turno
Tarmo na 743.600, de 4-4-66
José Sib.ti — Tecidos., S. A.
Guan

PRORROGAÇÃO

Classe 41
Alimentos a nadados e empacetados para
bebes, c.ta aças e enfermos — a sabe...
vegetais e legumes tamisados e retalha dos, vegetais e leg unes com carne,
galinha com arroz, soaas, cremes, pucilas, frutas e molho de maçã tambada
Termo n.° 743 .604. de 5-4-66
(Prorrogacão)
Pittsburgh Plata Class Company
Estados tinidos da América

A.Tritinfante DUO-LITE

Classe
23
Classe 11
Tecidos Cal uei a I
Class.: 14
Para distinguir: Alimentação para aveffl
-num n.° 743.601, de 4 4-66—
aliais de vidro laminadas
animais, arroz, amendoaa, araruta.
José Silva — Tecidos, S. A.
Teimo n.° 743.606, de 5-4 66—
alpiste avelã, amido, ameixas, azeites..
Guanabara
( Prorrogação)
açúcar, azeitonas, aveia. aves- abatidas.
Faberge, Inc.
atum, amendoim, alhos, balas, baunilha.
Estados Unidos a Améra o
bombons, biscoitos, bolacha sOrbatatas
PRORROGAÇÃO
bananada, bolos, bacalhau, banha, canela chouriço, chocolate, caramelos
coalhada camarão, canas. carne de baTênno n.° 743 .596, de 4-4-66
Tecidos A Triunfante
go, açucar. cale. cravo Canela cebola
Escritório Assumpção Comércio e
alho, azeite, balara, massas alimentícia:
Agro-Pecuária
Classe 48
leia, confeitos, cacau, cereais, cebolas,
Classe 23
Perfumes
São Paulo
creme de leite. creme de anho, condi'
Tecidos em gera.
•
Taram
na
743
.607, de 5-4-6"
mentos, crustáceos. chá, .cravo, ca5&
Urino a." 743.602, de 5-4-66
Faberge, Inc.
cangica. charque, cdocos, castanhas, co(Prorrogação)
minho. cangiquinha. conservas alimenUnidos da América
Haas Cortwany
Roluu
tícias, doces, doce de banana, doce de
leSta, drops extrato para . doces, de.
Estados Unidos ia América
INDÜSTRIA BRASILEIRA
.tomate e de carne, ervilhas, enxova
erva-doce, essênncias para balas, para
doces e para alimentos. figada, trutas
Classe 2
Substancias e preparações qv arnicas frutas sacas. CM caldas, cristalizadas e
Classe zi8
usadas na agricultura, à saber: adubos, compotas. féculas, figos. flocos, fermenCLisse
Perfumes
adubos artificiais para o solo. álcali* to, farinhas, fava, farelo, fubá, gomas
fabliezição
para fins agricolas. bactericidas. ceras de mascar, geléias. geléias de mocotó. .12esini.s ítntticas na da,-; na
Termo n." 743 .609, de 5-4-66
de vernizes não vítreos
para enxertos, cianamide de cálcio goiabada. gorduras, grão de bico. ala.
Cia. Imobiliária e Administradora
corno adubo para o solo, de fumadores, cès, glicose, gelatinas. granidos, línguas.
Térmo n.° 743 .605, de 5-5-66
"Mar do Sul"
desinfetantes usados na agricultura e linguiças, leite, lombo. bombo, leite con(Prorrogação)
Guanabara
na horticultura, escórias básicas, para densado, leite em pó, legumes, lentilhas.
Faberge, Inr.
adubos, essências para exterminar ani- lagostas, mel, marmelada mortadelas
Estados Unidas da América
mais e plantas daninhas, extratos de manteiga, mostarda, mariscos, moluscos,
'AULcLcgge
quassia para fins hortícolas, fertilizan- mama margarina, massas alimentícias
te para o solo, formicida, guano, inata e de batata, melado, milho, noz-mosca
tifugos. nassas para enxertos. pastilhas dn. óleos comestíveis. ostras. paios, paiINDUSTRIA BRASILEIRk
Para destruir insetos, preparações para cegada, peixes, pescados. ~atonta
•
preservar o solo, preparações parb des. puta de amendoim, pikles, pat& ouClasse 5t.
'T'W , irados, hervas e plantas datil- ema, pó para pudins. adiada pata.
Comissões, corertagena ^anstrução (14
Ow ,para fins agricelas, sais para pies de fórum, pimenta, presuntos, poiimóveis, administração de bens e de
Classe 48
imóveis, incorporações, investimentos
aortienlas, substancies quignicas Oito. (Feitos, guinem de milho, roOlei
t ii r Insetos, evaa e Plantas tadas, 3licos ele frutas. salsichas, ma
Perfumes
Impressos pare aso da firma

STRAWHAT

ASSUMPÇÃO
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicetçâo começara
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo podara.° apresentar suas oposições ao Dentinitanieuto .
Nacional da Pro p riedad• Industaial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão de registro regue:acto
Têm° n. 2 743.608, de 5-4-66
Ercil S. A. Comércio e Indústria
Guanabara

PIRORROGAÇÃO

EME BIG BROTO.
Indústria Brasileira
Classe 6
Britiidores. rebiradores, abanadores de
cereais. máquinas para adelgaçar o -coar°, 11/ áqu inas para afiar ferramentas
máquinas agitadoras, máquinas alugadoras. iuáquinas de ajustar, alimentador
para carburadores, alimentadores
fie:iates, máquinas para descaroçar,
amassadeiras para concreto, • máquinas
para aplainar, máquinas para torcer arame, misturadores de areia, batedeiras de
argamassa, brunidores, Letoneiras, puaNilS para Iniquetes, brunideres, máquinas
de cardar, máquinas para cervejaria, máquinas condensadoras, máquinas cortadeiras. máquinas para distribuição de
concreto, máquinas para cortar, descaroçadores, desescadores. máquinas de estampar, máquinas de taesar, máquinus
th . gravar, laminadores, lubrificadores,
máquinas ~trizes, de ar comprimido,
de tecelagem, máquinas para malharia,
máquinas de misturar, n.oinhos (máquitias), motores, máquinas de olaria, máquinas para trabalhar pedras, perfuradores, perinratrizes, plainas (máquinas).,
miá quinas refinadoras, máquinas para
serrario e turbinas
'farino u. 9 743.614, de 5-4-66
Rodolfo Milchner Taboplastie R. A.
São Paulo.

RO LO LFO MILCBEB
TUBOP LASTI C S. A
fé

mangueiras, massas para vedaaão, mo
las para vedação; rôlhas; tampões para
vedação (fins não medicinais), tendas
tiras para vedação, tubos para vedação.
.talmlnções para vedação; válvulas para
vedação
Tèrmos na. 743.612 t, 743.613, de
5-4-66
Rodolfo Milchner Tuboplastic S. A.
São Paulo
•

TUBOP LASTI(
I ndits t ri a Brasileira
Classe 31
Adesivos para vedação, anéis para vedação., argolas para vedação, arruelas
para vedação; barbantes, barracas de
campanha, betume para vedação, buchas para vedação, bujão . (tailha para
t: 7axa); cabos, canaletas, cordas, cordéis, cordoalhas, cordões, correias de
transmissão de &ioda espécie; enxárcias, esferas para vedação; fitilhos para
amarradias, forros para vedação, fugalaça; gachetas; juntas para vedação;
le — a lonas para freios de veículos;
mangueiras, massas para vedação, molas para vedação: rõlhas; tampões para
vedação (fins não medicinais), tendas
tiras para vedação, tubos para vedação
tubula,,es para vedação; válvulas para
vedação
Classe 28
Para distinguir artefatos de material
"plástico: junções, suportes, guarnições
para objetos, tubos, frisos, debruns, placas, pinos, perfis e chapas
Tèrmos ns. 743.615 a 743.617, de

5-4-66
"Restai/na" Sociedade Paulista de
Lanches Ltda.
São Paulo

HOPEMÃUHAUS

'es. óleos coniestiveis. ostras, ovas.
pães. paina pralines pimenta, pós Para
pudins, pickies, peixes, presuntos. ma.
tês, pet:t-pois pastdhas. pizzas pudins:
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões. sal. srigii sardinhas.
sanduiches, sorvetes. saci de tomate e de
frutas, torradas tap:oca, tãinaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões
rácinho e vinagre
Classe 43
Para distinguir: Refrescos. refrigerantes
sodas, guaraná, gasosa, água tônica
aguas naturais e artificiais, xarques para refrescos, bebidas espumantes, sucos
e sumos de frutas para bebidas &ia
Classe 42
Para iisangu i r: Aguarctentes. apeou.
vos, a g ia. bitter. brandy, conhaque, cem
vejas, lernet, genebra, gin. kumel, tico
res, nectar. puncli. pimpermnmnt. rhum
sucos dd trutas *sem álcool vinhos ver.
muth, vinhos espumantes, vinhas
quinados e whisky
Têm° na 743
de 5-4-66
'Pastalina" Sociedade Paulista de
Lanches Ltda.
São P‘ndo

poupa patinhes. polamas rya a o. puqi ¡minas,
pernel ra s.
as a lus.
nhos.
robe de chambre, ramal.)
cuidas.
!kl aaajaaaa,
suspensórios. smdas
stteterrs. shorts, amuas. aioia ,: ou sla, Iça,
toucas. turbantta. 1. aios, tira formes
e yes; idos
,•
Ténue»:

as. 74.3.52. c 74 3.622, de
5-4.66

Sociedade Anoaima Martinelli ludas,
trial e Salineira SANES-.
São Rallo
PRORROGAÇÃO

HARTINELLI
Indústria Brasileira
Classe 2
Rira clistimpii,a sais pra I ias ai:viu/11s, sanitários a veterinários
Classe 'I
Para distiaguir: mmm aao beneficiado
74 3.'323, d 5--4-6 ( Prorrogação)
1?rodutos Fara/acama os Sintas do
Brasil S. A.
Sio "a i'.)
'ramo

HOFBPIUBAUS
Sao Paulo- Capita/

PRORROGAÇÃO

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de estabelecimento

OSSICLOR1 N

Térrnos na. 743.619 e 743.620, de
5-4-66 .
Waldomiro de Souza
São l'.alo.

"DISCISVERY
Indistria Brasileira

Ind(istria: Brasileira
Classe

Para distinguir: uni produto farmuLêod
tico indicado contra neoplasias:
,—
Têrmo n, 743.621, de 5-4-66
(Prorrogação)
Produtos Farmacêuticos Situes do
Brasil S. A.

Claese 41
São Paula
Alcachofras. aletria, alho, aspargos,
Classe 23
Nome comercial
teci.
açúcar,
alimentos
para
animais,
amido,
Para
utsunguir
tecidos
em
gerai
.7
amendoas, ameixas, amendoim, araruta dos para confecções em geral. para
nilOS os. 743.610 e 743.611, de
PRORROGAÇÃO
arroz, atum, aveia. avelãs, aze:te azei- tapeçarias e para artigos de cama e
5-4-66
Raciono Nlilelmer Tutoplastic S. A. tonas. banha, bacalhau, batatas, balas' mesa: Algodão, alpaca. canhran cetim,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha, caro& casimiras. fazendas e tecidos de
São Paulo
café em p6 e em grão, camarão, 'canela. lã em peças, luta. lersey; linho; ttadon.
em pau em p6. cacau. carnes. chá, paco-pacot percalina; rami: rayon; seda
'Indústria Braiileira
BOMI
caramehe chocolates, confeitos, crava natttral: tecidos plásticos. tecidos ins.
Tridiiatria Brasileira 1
cereais, cominho. creme de leite. cremes permeáveis, tecidos de pano Muro e
Classe 3
alimenticiosa croquetes, compotas. ema
veludos
Para aisunguir: um produto tib111144-CUP
mentos para alimentos, colorantes. •
Casse 36
chouriços, dendê, doces. doces de fru- Para distinguir: Artigos de vestuários tico Indicado como cardiotônica e lapa.
Classe 2t. •
tensiva em suas manifestações
Para distinguir: artefatos de material tas, espinafre. essêncaas alimentares, em- e roupas feitas em geral: Agasalhos.
hinçõea, suportes, guarnições padas. ervilhas, eratovas, extrato de toê. aventais. alpargatas, anáguas, blusas.
Térreo n.° 743.625, de 5-4-66
1)hietos. tubos, fris is, debruns, pia- mate. farinhas alimenticias, favas. ft- botas, botinas, blusões, boinas.. baba(Prorrogação)
CdS, pinos, pedis e chapas
cuias, flocos, farelo, fermentos. feitio douros, bonés, capacetes, cartolas, caraProdutos Farmacêuticos Simes do
Classe 31
Cgos, frios, 4rutas sêcas naturais e ais- puças. casacão, coletes, capas, abales,
Brasil S. A.
AdLaavos )ara v2dição. anéis tara VC- gica coalhada. castanha, cebola, condi- cachecol% calçados, chapéus, cintos.'
São Paulo
J.1 çáu arcjola para vedação, arruelas taliadas, glicose, goma de mascar, gor- cintas, combinações. corpinhos, calças
mm ir., v,:(lação: barbantets, barracas de duras, granulos, grão de fala gaiata:ia. de senhoras e de crianças, calções, calIIIORROGAÇÁ-0.
eainnanha. betume . para vedação, bu- goiabada. geléias. Ume doce herva, ças. camisas, camisolas, camisetas,
, I, .a para vedação. bujão (r8lha para mate, hortaliçaa lagostas. linguas. le;tt CUCC89, zerotfins, colarinhos. cueiros,
tarraval: cabas. canaletes. cordas, cor- condensado, leite em pá. legumes em saias, casacos, chinelos. dominas, achard rimkalima. coalões. correias de conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas pes. fantasias, fardas para militam& coIr 'flam a '' de tdda espécie: enxár- mas alimenticias, mariscos, manteiga. legiais. fraldas', galochas, gravatas. gorIndústria Brasileiiiii
aa: ,sterae, para vedação: fitilhos para margaiina. marmelada. macarr g i. mas- os. logos dt !ingeria, laqueias. laquês
cara p-aalias. forros liara vedação. fuga. sa de tomate, mel e melado, mate, mas- uvas, ligas, lenços, mant8s. meias,
Classe
laça: ()achei:is: juntas para vedação: sas para mingaus, molhos milusèos. naiõs mantas, mandribo, mastilnas, ma- Para distinguir: um produto Yarreattai
tonas, tonas para , freios de velculos; mostarda, mortadela, nós moscada, sto• etós, palas, penhoar, pulover. pelerlinata
-11êo indicado esa4,6 liffleadaa

STROFILINi

.24
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Setembro de 1966

MARCAS DEPOSITADAS
Publicadlo feita da acardo com o art. 130 do Código da Propriedade 'minaria'. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse
prazo poderia: apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.° 743.626, de 5-4-66
(Prorrogação)
Produtos Farmacêuticos Siam do
Brasil S. A.
São Paulo

pRoRROGACÃO

,IIGAM1DE
Indúatiia Brasileira
Classe 3
rara distinguir: um produto farmacêutico (cardiocinético)
Têrm on.° 743.627. de 5-4-66
(Prorrogação)
Produtos Farmacêuticos Unes do
Brasil S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

CARDIONNICO SIMES

Termo n.° 743.637, de 5-4-66

luvas, ligas, lenços, mantas, meias. Fábrica de Gaitas Alfredo Hering S.A.
maiôs, mantas. mandrião, mantilhas. pa•
Comércio e Indústria
ietós, palas. penhoar, pulover. pelerinas.
Santa Catarina
peugas, pouches, polainas, pasmas. punhos, per p etres. quimonos. regalos.
PRORROGAÇÃO
robe de chambre. rolpão. sobretudo..
suspensórios. saldas debanho, sandálias
sueteres, aborta. sungas. golas ou atacas
Ro
poucas, turbantes, ternos. uniformes
„ fitbdmer
v le
Ril
e vestido:
Termo n.° 743.633, de 5-4-66
Companhia Industrial e Mercantil
Paoletti
São Paulo

STARETTI
Industrio Brasilerra

Classe 41
azeitonas, catchoup,
Para distinguir:
doces de frutas em massas, doces de
coco, extrato de tomate, frutas secas,
frutas em conserva, geléia de frutas,
Indústria Brasileira
molhos, molho de tomate, nectar de
frutas, óleos, palmito, legumes em conClasse 3
serva, suco de frutas, salada de fruabra distinguir: um produto farmacêu- tas, sucos de tomate, sopas preparadas,
tico indicado como antiespahmdico
tomate pelado e legumes
Termo n.9 743.628, de 5-4-66
Térmo n.° 743 630, de 5-4-66
(Prorrogação)
Nisto de Serviços Mem de Sá Ltda.
Produtos Farmacêuticos Simes do
São Paulo
Brasil S. A.
São Paulo
NEM . DE SÁ
PRORROGAÇÂO
Classe 47
Para dist:nguir combustiveis, lubrificanms. substancias e produtos destinados t

ASPASIMES

_

roa. jogos de 'ingeria, jaquetas, laqué.s.

arras; machad:nhas molas para porta,

nolas para venezianas. martelos 3ar.etas. matrizes: navalhas: pua s; Pis , core.

aos, parafusos, aicões, porta-galo: ao¡eiras, porta-pão. porta-lólas. paliteiros.
modas. roldanas, ralos para pias, rebi-es. regadores: serviços de chã e café.
- 4s serrotes. sachos. sacarrolha: tesouras, talheres. atlhadeiras, torqueze,

tenazes. travadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento.
Instrumentos musicais de corda e suas trilhos para mrtas de correr, taças,
partes: v:olão, lira. órgão hamomos travessas, turíbulos; vascas, vasilhames
.e verruma
cravos. espinetas. citaras: violinos: 'rio.
las: harpas: planos: violoncelos: contra
Tem n on.° 743.635, de 5-4-66
Classe 9

baixos. banodlins: rabecas: guitarras.
Instrumentos musicais de sopro:. meta
ticos ou não e suas partes: barítonos
sax-trompas. saxofones. trombones de
pistao; clarins: trombetas: cornetins,
clarinetes: pif anos: flageolets: flautas:
eboés: helicons: trompas de pistões:
gaitas: gaita.. de bôca; ocarinas: cisara.
meias: outros instru.nentos musicais:
gaitas de fole: harmoniuns: adufes: ~tonas: harmônicas e castanholas
Têrmo n.9 743.634 de 5-4-66—
(Prorrogação)
Mangels Industrial S. A.
São Paulo

PRORROGAÇO

iluminaçao e ao aquecimento: álcool
motor. carvão a gás hidrocarboreta
gás metano. batano t propano, gás engarrafado. gás liquefeito gasolina, graClasse 3
Para distinguir: um produto farmacêu- xas lubríficantes. óleos combustiveis.
altos lubrificantes, óleos destinados a
tico (card:dei:tico)
e ao aquecimento. óleos para
Tarmo n.° 743.629. de 5-1-66— iluminação
amortecedores,
parada:, e querosene
usialst esasair
Oca Filmes Ltda,
Térmo na 743.631. de 5-4-66
São Paulo
Classe 11
Prof. Marta Degni
OCI 1.
Ferragem ferramentas de teda espécie
São Paulo
cutelaria em geral e olaria aramos de
metal a saber: Alicates, alavancas. arClasse 31
CARDIOVASCULAR
mações de metal. abridores de latas
ra distinguir: distribuição de filmes
trame liso ou farpado. assadeiras. açuClasse 32
Termo n.° 743.632, de 5-4-66— Para distinguir:
Almanaques. agendas. ..:aretros: brocas, bigornas. batidas.
Confecções Ravel Ltda.
anuários, álbuns impressos. boletins. ca- landeilas, bacias, baldes. binsbonieres,
São Paulo
tálogos, edições impressas, revidas. ór- ibares para pedreiros correntes, cabides
gaos de publicidades. programas radio- chaves: cremones. chaves de parafusos.
,RAVEL
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea- :omitias para encanamento, colunas.
Indústria Brasileira trais e cinematográficas programas -atlas de metal para portões, canos ie
nead, chaves de fenda chaves isglésa
Termo na 743.636. de 5-4-66
Classe
cabeções. canecas. aipos, cachepota
(Prorrogação)
Pari: clistingulr Artigos de ve.s.uárlos
aulas: cadinhos. cadeado'. castiçais. co.
Cia. de Produtos aulmicos Fábrica
-roupas feitas em geral: Agasalhos,
-antros de mesa, coqueteletras caixas
Belém
aaentals. olpargataa. anágua.. blusas
Iara acondicionamento de alanentoa
São Paulo
batas, botinas. blusbes, boinas. babaaddeirões. caçarolas, chaleiras, cafeteidouros, bonés, capacetee, cartolas, carta
ras. conchas coadores; distintivos. do'
casazao, coletes. capas, &ales.
Iradlças; enxadas. enxadões. esferas
caca, :os, calçados. chapéus. cintos.
.ngates, emitia:hoz. enfeites para arreio.
combisacties, corpinhos. calças
•stribos, esferas para arreios, espumaas a iaracts c de criaaçat. caiçaca. cita
letras: formões. %Icei. ferro Para coem.
ças. ca:alsaa. camisolas, camisetas
-aptin ferrolhis. faces, facões, fechaitaas ferrr comum a carvão "Arb.e'"a'
iatrecas ceroulas. colartidtoa cueiros.
95 ,,, IS nata dares f”eins narP
casacos, &inalas, dominó*. acharClasse 46
fantaiaas, fardas para maitacas, ca.
estradas de ferro, frigldeiras: ganchas
Para distinguir: Saponáceot
traldr.,s, galochas, gravatas, go?.
jre lhas gar ços, ganchos pata quadros

Indústria Brasileira

.ertiagens; insígnias; lia
mas, lâminas, liroreiros, latas de lixo;

(Prorrogação)
M. A. Prist Confecções S. A.
São Paulo

P RORROCAÇÃO

1st

.4.Jort—tr

Tadlistrie Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agualhoa,
aventais. alpargatas, anáguas, blusas.
lotas. botinas, blusões, boinas, baba.
louros. bonés, capacetes, cartolas, caralaças caaacão, coletes, capas, chateai
-achecols. calçados, chapéus, cintos,
antas. combinações, corpinhos. calças
e senhoras e de crianças. calções. cala
:as. camisas, camisolas, camiseta*.
:uecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias. cata:cos. chinelos, dominós. achara
nes fantasias, fardas para militares. ca.
(aliais, fraldas, galochas, gravatas. gota
.os. Og OS de !ingeria. laquetas, !aguas.
mvas, ligas, lenços, mantas. mete*
nela.. mantas. mandrião, mantilhas. peia

p rós. palas. penhoar. pulover. Deteriam:
oeugns, ponches, polainas. pasmaa pua

alma perneiras, quimonos. regalos.
-aba de chambre, roupão. sobretudo.,
suspensdrios, sairias de banho. sandálias.
sueteres, aborta. sungas. doia. ou glaciai
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
Tarmo n.° 743.638, de 5-4-66
Fábrica de Gaitas Alfredo Hering S.A.
Comércio e Indústria
Santa Catarina

èRORROGACÃO
gç
Classe 9
Instrumentos musicais de corda e suma
partes: vlolão, lira, órgã,o hamonios,
cravos, espiaetas, citaras: violinos: violas: harpas: pianos; violoncelos: contra.
balam hanodlins; rabecas; gaitam.
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de aelkdo com o art. 180 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias Para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas °podou ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem Prejudicados com • concessão do registro requerido
instrumentos muais de sopro;. metálicos ou não e suas partes: baritonos;
sax-trompas. saxofones, trombones de
pistão; clarins; trombetas; cornetins;
clar:netes; pif anos; flageolets; flautas;
eboés; helicons; trompas de pistões;
gaitas; gaitas de bõca; ocarinas; charameias; outros instrumentos musicais;
gaitas de fole; harmoniuns; adufes; santonas, harmônicas e castanholas
Termo n.° 743.639, de 5-4-66
• Fábrica de Gaitas Alfredo Hering S.A.
Comércio e Indústria
Santa Catarina

alimentos, mostarda, c::nela, cravo, carnes, peixes e mariscos em conserva, emi
salmoura, em extrato, em calda em
pasta e em geléias presuntos, línguas,'
chouriços, salsichas, salames, mortadelas, paios, massa de tomate, vinagre, banha azeite e óleos comestíveis,, sal, pimenta, herva dote, açúcar, queijos, manteiga, café, chá e aveia. suco de tomate
e de frutas para fins alimentareá
Térm on. 9 743.641, de 5-4-66
The Gruen Watch Company
Estados Unidos da América
PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO

9;4/' ‘4)
-

'0 R E 4,
Classe 8
Relógios de bolso e maquinismo para
relógios
•
Térmo n.° 743.642, de 5-4-66
Helvan Comércio e Importação Ltda.
Guanabara

Classe 9
Instrumentos musicais de coroa e suas
partes: V.olão, lira. ôrgã,o hamonios,
cravos, espinetas, citaras; violinos; violas: harpas; pianos; violoncelos; contrabaixOs, banodlins; rabecas; guitarras.
Nome comercial
Instrumentos musicais de sopro;, metoUrino
n.°
743.643, de 5-4-66
Ilcos ou não e suas partes: barítonos;
eax-trompas. saxofones. trombones de Helvan Comércio e Importação Ltda.
Guanabara
pistão; clarins; trombetas; cornetins;
clartnetes; pif anos; flageolets; flautas;
eboés; belicons; trompas de pistões;
gaitas; gaitas de boca; ocarinas; charamelas; outros instrumentos musicais;
INDÚSTRIA BRASILEIRA
gaitas de fole; harmoniuns; adufes; sanfonas: harmônicar e castanholas
Têm° n.° 7.43.640, de 5-4-66
Classe 6
Restaurantes e Bares Reunidos "Rebar"
Artigos da classe
— Ltda.
Térmo n.° 743.644, de 5-4-66
São Paulo
Helvan Comércio e Importação Ltda.
Guanabara

H E LV N, COMÉRCIO
E IMPORTAÇÃO LTDA.

HEINOR

HELVAN
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 7
Artigos da classx
Têrmo n.° 743.655, de 5-4-M
Distilaria Basta Ltda.
$flo Paulo
B A

Classe 41
Para distinguir: empadas, tortas, pastéis, biscoitos, bolachas, massas alimentícias, pães, farinhas alimentícias de cereais compostas ou não, raspas, féculas, grânulos, flocos, amido alimentação para aves e animais legumes em
-conserva e pickles, condimentos para
?cantos e colorantes, esséncias
tafs "a, condimentos e preparação de

s,

Indústria Brasileira
Camisa 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, ana, bitter. brandv. con tinue, arvelas. ternet, genebra. gin. Itutnel. licores, flector. punch plpermint, ,hum
sucos de frutas sem álcool. vinhos, ver
mouth. vinhos espumantes, vinhos
qainados e wh skv

Termo n.° 743.645, de 5-4-66
Josefina Antônia Scagliarini
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Ténnos as. 743.651 e 743.652, de
5-4-66
rq minhões Automóveis c Peças
Ltda.
Guanabara

JOSERNE
Indústria Brasileira
Classe 48
Artigos da classe
Térmo n.9 743.646, de 5-4 "
Cardoso ei Barreira
Guanabara

PRORROGAÇÃO

RIOCAP
2NDÚSTRIA BRASILEIRA,
Classe 6
Artigos da classe
Classe 39
Artigos da classe •
Têm) n." 743.653, de 5-4-66
Sintas & Santos Ltda.
Guanabara

'Sabão em
Classe 36
Artigos d classe
Termo n." 743.647, de 5-4-66
AFE Tintas Ltda.
Rio de Janeiro

A

Pá

ALVORADA,
Classe 46
Sabão em pó
Térmo n." 743.654, de 5-1-66
Gino Alpes
São Paulo

PE

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 1
Artigos da classe
• Têrmo n." 743.648, de 5-4-66 C.2ftonagern São Paulo Ltda.
Guanabara

SÃO PAULO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Balas, bombons, chocolates, doces, cone
feitos, drops, caramelos, pralinés
Termo n." 743.656, de 5-4-66
Proaço — Produtos de Aco Ltda.
São Paulo

Classe 38
Artigos da classe
Termo n.° 743.649, de 5-4-66
R. Cardoso — Toldos,
Guanabara

C1NDERELA

indústria Braelleir5;
_
_
Chau 11
de barbei.

RIM/Sn:LIA BRASILEIRA
Classe. 31
Artigos da classe
Tênno n.° 743.650. de 5-4-66
Pan3onla — Projetos Industriais Representações Ltda
Guanabra

PANNONIA
Cl; • s. `). ti, ' 7, 8. l 1, 20, 21, 28
39 e 50
lasignia comercial

Laminas

Termo p.9
Proaço

9.44‘

743.657, de
Produtos de Aço

Sao Paulo

Inclú atra° TIZAtt
Cisam $1
kéfillall di blailia

Lidar
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Seção RO

Setembro do 1946

MARCAS DEPOSITADAS
Publicação t cita de acordo com o art.. 130 do

Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara

a correi o prazo de 60 dias para o d sferimento do pedido. Durastes ene prazo poderão apresentar alias oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aguêles que se juiz arem - prejudicados Mn a concessão de regiatro requerido

tinturaria, máquinas para tingir
grandes larguras, instalações de alveja.
mento, vaporação e extração, instalações
de absorção, prensas, motores de combustão interna, compressores, instalaMOBILIÁRIA
') , A C Á C IA
ções ventiladoras, tubos compressores,
compressores diagonais, compressores
axiais, turbinas a vapor e a gás, fiasClasse 3
indústria Brasileira
Gravações fonográficas í,!bus fonoará- talações de turbinas a gás, ventiladores,
Classe:: 34 e 40
bombas, tubulações, máquinas frigorifi.
ficos, publicações de músicas, publica'Titulo de estabele(mnento
cas, instalações frigorificas, de baixa
Classe 1
ções musicais em geral, programas ra_—
temperatura, instalações frigorificas ráTermo n•" 743.664, de 5-4.66
Unn:nas de 1,, ,rhe,.r
diofônicos e conGêneres
pidas, bombas térmicas, condutos de
Aloysio Gosling Saudei'
a.. 713.659. de 5-4-66
Termo n•Q 743,671, de 5-9-66
gelo artificial, máquinas de aquechnen.
G uana oa a
P ro
Prodtit.)S de Aço Ltda .
,'Amador José Monteiro
to central e de irradiação, transforma,.
So Paulo
São Paulo
dores térmicos, instalações de arejamen.
•
to, instalações de ar condicionado, instalações de arrefecimento de coque, tea.
res, máquinas e suas partes de fundição
t lk,52
Térmo n.° 743.669, de 5 4 66
33
F.ditõra Monterrey Ltda.
INIASTRIA BRASILEIRA
Produçe s cinematay rátLas . DistribuiGuanah.

Termo 11." 743 ó ),), de
4-66
Proay,
Produtos de Aço Ltda
São P,,

7.ae

PRODUCINE',

Indústria Brasileira
Classe 1
Larnirrts
t.,al ben r

n." 743 r60, de 5-4-66
Indira•ra de Produtos Alimentícios
'Coiiiauçi S A.
São n:ado

5er.nrillr
a

PLOTS

III

a

a

unors

•

•

11,

;11

BRANCO

ROSA

Cl.is.o 41
13,31a.;
_

(61 de 5-4 66
Joi nalistica Diário do Povo
Lida .

• Termo o." 743

São

1),,,tilo

DIAPOVO
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 32
1 14ra d;.,..nguir: Almanaques. agendas.
álbuns impressos. boletim catálogos, edições impressas. revistas, 6raos dc publicidades. programas radico
fônicos. rádio-televisionadas, peças tea.
txals e cincroatoaráficas, programas.
circensea
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o e ...ibição cle filmes

Classe 36
Termo n.'' 743 665, de 5-4-66
Indastria Nacional, de Carroccrias t.tia. Para distinguir: Artigos de vestuário:
e roupas çeitas em g eral: Agasalhos
Guanabai a
aventa s alpargatas, anáguas. n!usat
botas, botinas, blusões. boinas, baba-
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Fernando Ferreira de Figueiredo
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Termo n.9 743.563, de 5-4 66,
Tzrael Josek Najnude.1
Guanablra

Cattacas, ferragens para dc automóveis, ferragens para taor e cohines
de vciculos, brocas. pmmos, peças para
amortecedores de choque, 1)7n:fusos especiais; peç . )s par' barras de tensão;
terminais; peças para freios; bota.; de
metal (start) parafusos rara . •.i'xat o
trator de partida, pe jas para , molas dianteiras e trazciras; p:ro; de direção,
parafusos. porcas, ;mqata;.4, estribos 'e
molas
_

douros. bonés. capazetes, cartolas, cara.
puças, ca3acilo. colete 3. capas, chales.
cachecols, calçados, chapéus. cintas
cintos. combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de criaaos, calções. cal.
ça& camisas. camisolas. camisetas
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros
saias, casacos. maneios, dominós. achar
pes, fantasias, tardas para militares colegiais. fraldas. galochas, gravatas gor
ros, logos de lingerle. Moucas. 'aguas

luvas, ligas, lenços, mantõs, nicas.
maiôs. mantas, manclriào, mantilhas, pa.
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Livros de bôlso e rá.wistas
Termos as. 743.676 e 7'43.67 7 , -de
is lagaldi-Mala (Puolicidacie ) Lida
São ri•Ilto

Calham

let6s, palas. penhoar, pulover. pelerinas.
Indústria Brasileira'
p enas, pouches polainas, pijamas punhos, p erneiras, qui:nonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos
acne 36
Térino ti. v 743.6E-6, de 5-4-66
suspensórios, saldas de banho. san.láliss Para distinguir: Artigos de vestuários
Know-How -- Planejamento, Organiza.
sueteres. shorts, sungas, stolas ou slacks e roupas feitas em geral: Agasalhos,
ção, Assessoria. A- td I teria e Processatouca, turbantes, ternos, uniformes
Aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
mento d ellalls
.•

e vestidos
Tèrmo af 743.672, de

botas, botinas. blusões. boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, caraouças. casacão, coletes, capas. chalea,
Sulzer Freres Société Anonyme
cachecols, calçados, chapéus. citam
Suiça
KNOW - HOW - Planejamento,
cintas. combinações, corpinhos, calças
(Prorrogação)
de senhoras e de crianças, calções, calOrganização, Assessoria,
cas, camisas, camisolas, camisetas.
Auditoria e Processamento)
PRORROGAÇÃO
Cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros',
saias, casacos, chinelos. domin6s. acharde Dados Ltda.
pes, fantasias, fardas para militares, co.
i egiais, fraldas, galochas, gravatas, gor.
Nome civil
ros, logos dt lingerle, laqueias, landa
s, ligas, lenços, maiôs. nriaa
Termo n.° 743.6? cia 5-4-66
na ;2)s. mantas, mandribo. mastilhas. ma
Know-How — Planejamento, Organiza--;
eté)s. pelas. penhoar. puiover. pelerinas
ção, Assessoria, Auditoria e PTOCESSa»
leiloas, Ponches. polainas, pijamas, pu
mento d eDados
Classe 6
, N os, perneiras. quimonos. regalos
Guanabara
Máquinas a s;apor (exceto locotra)tiva).
,e chambre. roupão. sobretudos
caldeiras de vapor, instalações de va- '1 , suensórios. midas de banho, sandálias
C_l1lana+1,-ra

-

SULZER

por, eletro-caldeiras, reservatórios, condutos de pressão, caldeiras acumuladoras, separadores de pó, separadores de
líquidos em gotejo, aparelhos de aço
inoxidável para indástrias guimicas 'ou
">.3
industriais de químk aplicada em maPlanejamento, organização, assessoria. oninismos ara inclásteja de rodutos aliauditoria e processamer to de dados r n tm th_io e bebidas maquinismos para
^
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PREÇO DO NúMENO DE ilWE: t.'14 50

sueteres. shorts, sungas. stola ou siadks
toucas, turbantts, ternos. uniformes

•

e vestidos
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Para dist:nguir: Almanaques. agendas
anuários, álbuns impress.os, boletins ele
tálogos. edições impressas. revistas 6e.
00S de publicidades, arogrzmas radio.
fónicos. rádio-televiç ionadas, peças tr; —
tra i s e elnematourá rct's

circense
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