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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 26 de setembro de 1966
. DECISÕES DO SR. MINISTRO
Retificado por ter saldo cora incorreções • em 30 de maio de 1966.
Companhia Química Industrial de
Laminados - recorrendo do despacho que deferiu , o termo 387.393 marca: Fórmica - do recorrente:
Fórmica Corporation.
O Sr. Ministro - exarou o seguinte
despaqho:
Mantenho a decisão eoncessiva do
registro da marca Formica - negando assim provimento • aos recursos
*interpostos. Em 10 de maio de "1966
Ass. Paulo Egydio Martins, Ministro da Indústria, e do Comércio.'

REV1ST

N9 191.167 - marca: Alvorada. Requerente: João de Souza Miguel.
- Processo .deferido.
N9 292.802 - morda: Mignon. Requerente: Manufatura de Brinquedos Estrela Sociedade Anônima. Processo deferido.
N 9 312.632 - marca: Pipezina. Requerente: Quimiof arma Limitada.
- Processo indeferido. - Recorrente: Soc. D'Etudes de Recherches et
D'Aplications Scientifiques et Medicales Erasme.
N a 196.347 - marca: Marechal. Requerente: Liai° Lima & Companhia. - Recorrente: Mesquita FerFeira & Cia. Ltda. - Processo indeferido.
EXPEDIENTE DO SECRETARIO N9 281.621 - marca: Monotype. DA INDÚSTRIA, REPUBLICADO Requerente: Lauston Monotype Machine Co. - Recorrente: Carlos de
nia 27 de setembro de 1986
Ganglitia Flores. - Processo indeferide.
Despachos em Recursos
O Sr. Secretário da Indústria, Hee
Sr. Secretário da Indústria He- raldo Souza Mattos, negou provimentoldo Souza Mattos deu provimento to aos recursos interpostos a fim de
aos reçursos interpostos nos proces- manter as decisões anteriores:
sos abaixo mencionados a fim de reTérmos:
formar as decisões • anteriores:
Na 280 016 - marca: .Brasivox.
Têrmos:
•
- Requerente: Antônio Domingos
Recorrente: Bravox S.
No 278.913 - Walbe - Requeren- Porcaro. •
te: Ind. e Com. de Matérias Primas A. Ind. e Comércio Eletrônico. Processo
deferido.
Walbe. - Processo deferido.
N.9 337.094 - marca: Paratodos.
N 9 150.977 - marca:' Premeu°.
- Requerente: Lourenço & Compa- - Requerente: Cerealista Paratodos
Limitada. - Recorrente: Laticínios
nhia. - Processo deferido.
Mococa Sociedade Anônima. - Pro. N9 321.624 - marca: Spray Stop. cesso deferido.
Requerente: Ind. Farmacêutica EnN9 337.869 - marca: Almas. 'dochimica Sociedade Anônima. Requerente: Paulo Antonio • de AnProcesso deferido.
drade Stefanini. - Recorrente: InPd9 301.848 - marca: M S A. - dústria de Sabonetes e Perfumarias
Requerente: Mesbla Sociedade Anô- Memphis Limitada. - Processo denima. - Processo deferido.
ferido.
N9 312.005 - marca: Renault. N 9 260.575 - Insígnia: Rápido
Requerente: Saint Louvent & Cie.
- Processo deferido.
- - Requerente: Rápido União SocieN9 250.434 - marca: .Alu Luxe. - dade Anônima Transportes e CornerRequerente: Alumínio do Brasil So- cio. - Requerente: Emprêsa União
ciedade Anônima. - Processo defe- de Transportes Sociedade Anônima.
-- Processo dependo.
rido. .
N9 349.350 - marca: Cicap. N9 349.663. marca: Galane. Requerente: Araujo & Lago. - Pro- Requerente: Cicap Companhia Imp ortadora de Caminhões, Acessórios e
cesso deferido.
Peças. - Recorrente: Cia. IndusN. 9 285.292 - marca: .Quilindo. - trial
de Conservas Alimentícias Cica.
Requerente: . Jurandy . Lopes Vido- - Proeesso deferido.
rica - Processo deferido.
N 9 196.142 - marca: Rex Koebah N9 331.222 - marca: Rio Pardo.
- Requerente: Comp. Fiação e Te- Requerente:: L. Pokority &
cidos. Lanifício Plástica. - RecorLtda. - .Processo deferido.
N 9 193.543 -- marca: Biodente. - rente: Irmãos Bruderer S. A. FáRequerente: An[onio Lera Jr. - brica de Tecidos Semper Idem. Processo deferido.
Processo deferido.

o

cesso deferido somente para assinalar
tecidas de lã.
N9 193.098 marca Bang Choisel. Requerente: Jorge de Macedo
- Recorrente: Hermanny Indústria e
Comércio Hic Ltda. - Processo defeN 9 324.478 - marca: Cencedora. rido.
- Requerente: Sátiro Moogem Bit216.631 marca Art. Luz. - Requetencourt. - Recorrente: Sociedade rente: Josmhiro Jasuda. - RecorAnônima Indústrias Reunidas F. Ma- rente: Art Eilms S. A. - Processo ti›tarazzo. - Processo deferido.
ferido.
Termos:
N9 208.544 marca Ôury. - Regue.
N 9 -361.72 marca 'Canteine - Re- rente: Batavia Conservas e Condiquerente: Jean Baptiste Evariste mentos Ltda. - Recorrente: Ernesto
Bouteille. - Recorrente: Farewerke Neugebauer & Cia. - Processo deHoechst Aktiengesellchaft Vormals ferido.
IVIeister Lucius & Bruning. - ProcesN9 225.789 marca Rise. Requeso de f eri (TO.
rente: Caorter produts Inc. - Pro,.785 marca Siel. - Requeren- cesso indeferido. .
te: a Soe. de Instalações Elétricas
N9 232.209, marca colonial. - ReLtda. - Recorrente: Móveis de Aço querente: Usina Colombia S. A. Processo indeferido.
Fiel S. A. - Processo deferido.

DA P-CDPRNE
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N9 317.823 marca Jornal de Aeronáutica. - Requerente: Edgard Bahiense D'Almeida e Brito e vitor. Recorente: Ruy costa Barros. - ProCeSSO .deferido.
N9 167.026 marca Florilis. - Requerente: Altino de Brito Pontes.
Recorrente:" Perfumaria Floralis Ltela
- Processo deferido.
N 9 320.191 marca Super Pastas Fideore. - Requerente: Indústrias de
Fideos S. A. • - Recorrente: Anderson
Clayton & Cia. Ltda. - Processo deferido.
N9 290.428 marca ChneX. _._ Requerente: Cia. Brasileira Mercantil do

EXIGENCIAS
José Luiz Pinto e Adriano Luiz Pinto (recorrendo do despacho que indeferiu o têrmo 297.'708 frase de Pin-

Fábrica Piratininga de Artefato de

Brasil) preste a requerente recorrente esclarece cimentos acerca da ação

de nulidade de reg. 124.341.

EXPEDIENTE DO SECRETARIA DA
INDÚSTRIA REPUBLICADO
Dia 27 de setembro de 1966

Despachos em Recursos
Fábrica Piratininga de Artefatot de
Rio Grande. - Recorrente: Química Borracha Ltda. (recorrendo do desinIndustrial Medicinalis S. A. - Pro- cho eme indeferiu o têrmo 54.937
cesso deferido.
modelo de utilidade "Niko Modelo
de Chupeta") Nego provimento ao
N 9 308.995, título Cirnebra. - Re- recurso de Velhas 29 a 31 e confirmo
querente: Cia. Cimebra Comercial In- o despacho de fôlhas 28v., que inde-

dustrial e Mecânica Brasileira. - Recorrente: Cimbro, Cia. Industrial Minas Brasil. - Processo deferido,
311.014 marca Pilsen Columbia. Requerente: Cervejaria Colu.mbia S.
A. -- Recorrente: Cia. Cervejaria
Bnahma. - Processo deferido.
294.196 marca Seleta - Requerente: Ind. de Colchas Seleta Ltda. Recorrente: Metalúrgica Teixeira
Ltda. - Processo deferido.
Na 322.206 marca Damasco. - Requerente: Antenor Monsen°. - Recorrente: Joaquim Rodrigues de Almeida. - Processo deferido.
N9 216.653 marca Ruin, - Requerente: Werner & Maria Aktiengesellschaft. - Recorrente: José de Ace-

feriu o pedido,

Diversos

Foram mandados prorrogar as
acordo com o Art. 42, do Código as
seguintes patentes abaixo menciona-.
das:
•Jiyuichi Nara (prorrogação da patente 55.474 priv. invenção).
Indústrias Brasileira Eletrometalúrgicas S. A. (prorrogação da patente
4.463 mod. industrial).
Ceramica Sanitária Porcelite S.A.
(prorrogação da patente 4.078 mod.
industrial).
Dunlop Rubber Co. Limited (prorrogação da patente 4.214 mod. SndGult roiaF1L)
vedo Lege Jr. - Processo deferido.
X S. A.. Cadeiras e poltroNa 243.370 marca Novolan. - Re- nas (prorrogação da p atente 4.478,
querente: Cia. Progresso Industriai mod. industrial).

do Brasil. - Recorrente: Cia. Pro- Pierre Grumbach (prorrogação da
gresso Industrial do Brasil, - .Pro- patente 3.496 mod. Industrial).
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- As Repartiçõew POblicasi
deverão remeter o expedieede.
destinado à publicação nosi
jornais, diáriatriente, até às
15 horas.
- As reclamações pertinen.
tes à matéria reilibuida. nos
Casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
escrito, à Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, no máxi.
mo até 72 horas após a saída
dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
daelliograjudas e autenticados, ressalvadas, por quem de
di reito, rasuras e emendas.
-- Excetuadas as para •
exterior, que serão sempre
6.111IaiS, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer
época, por seis Meses ou arn
el10.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
avise prévio.
Para facilitar aos ceisinane
tes a ve.ificação do prazo de
validode de suas assinaturas,
na parte superior do enderêço

A a Kerartit.ões Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA 'ACIONAI
fevereiro de cada ano e as
OIRF.T0 1. GERA/
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO DE ERITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
ene..e 00 •Eevtçu oe PUBLICAÇÕE.•
ceie" 04 9e00 oe REDAÇÃC
- A fim de possibilitar a
Mi-1Ra O FERREIRA ALVES
PLORIANO GUIMARÃES remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
DIÁRIO OFICIAL
quanto a sua aplicação, solicitamos usem os interessados
• n••••• C• pubOoldad• do e. p.dIon% 00 popeetarn•n••
preferencialmente cheque Ou
Weclono de Proprloodads 1ndus*rlao do Min"farto
vale postal, emitidos a favor
Carni•oh,
InWe.astr .
do
Tesoureiro do Departatabocas/à., 'nas Oficina• do Departamtnto et imcrensa Nacional
m no de imprensa iVacionai.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da asfiEPARTIMEtt E PARTICULARES
UNCIONÁRIOS
sinatura.
Capita, e interior:
Capital e Interior:
Semestre . . . Cr$ 0 000 Semestre . .
Cr$
4.500 - O funcionário público
9.000
federal, para fazer jus ao desAno .
Ano
•
...
. . . . Cr 12.000
Cr$
conto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior:
esta condição no ato da as.
Ano .
. . . Cr$ 13.000 Anu
Cr$ 10.000 sinatura.

EXPEDIENTE

••n

e.

vão impressos o número, do
talão de registro, o mês e o
ano em que findará.
A fim de evitar solução de
continuidade no recebimento

130.755 - Um nôvo modêlo de capa
Perfumes Monobrasil S. A. (prorrogação da patente 3.895, mod. In- para discos fonográficos - Nilo Santos Pinto.
dustrial.
N.° 131.889 - Acionador de VeD °DIRETOR DA
locjdade variável - The Falk
DIVISA° DE PATENTES

N9 117.921 - Elevador de Correia,
sem canecas, para grãos e semelhantes - Nicolino Guimará aa Moreira.
N v 120.744 - Bstrutur de Geindaste com lança tubular - Stothert

& Pitt Limited.
123.660 - Embreagem - Maybach
Motorenbau G. M. B. H. •
123.871 - Aperfeiçoamento em processos de fabricação de corpos dellmicos e semi-cristalino - Vidros

Corning Brasil EL A.
125.459 - Cortucho filtrante Farm comooration.
N9 127.463 - Aperfeiçoamento em
ou relativos a mecanismo da retração de rodizios aplicados a incerradelras comerciais - D'Amico & Matteo.
129.941 - Nevo interruptor elétrico - Aleksander Launberg
N9 131.644 - Aperfeiçoamentos em
chuveiro articulado e amovivel Metalúrgica Wallig 8. A..

benfabriken Bayer Aktiengesells-

chaft..

preparação do sal de sódio do
ácido acetilsalicilico e processo
para apreparação de composições

fabricação de glicerios modificados e cor posições modificados
emulsificantes para fins industriais a base dèsses glicerldios Ledoga S. 13. A.
N. 119.882 - Aperfeiçoamentos referentes a cigarros de filtro
- Ivor Wallace Hughes.
N.° 120.332 - Processo de preparação de esteroides substituidos, na posição 12 - Roussel
Ucal.
N. 120.337 - Processo de preparar:4o de 19 - Nortestosterona
Roussel Ueuif.
N.° 120 468 - Processo rara
aperfeiçoar a termoestabilidade de
dihidro xi dia ril tdcanos e dihidroxi diaril cicloalcanos - Far-

N.° 124.901 - Processo para á
preparação de n anil sulfonil o'
hexametileno immo urdias - The
Upjohn Com pany.
N. 124.663 - Processo para
fabricação de novos compostos de
tio semicarbazona - The Wellcome Fohndatton Limited.
N. 125.201 - Máquina copiadora termográfica - Minnesota
Mining And Manufacturing Company.
N.° 125.784 - Processo para
preparação de plimeros de for.
maldido estabilizados - Societá
italiana Resine.
N°. 126.461 - Process de coloração dos extratos de lan'.'no Tanac S. A. Inchtdria de lanbro.

Corporation.
N.° 111.552 - Processo de preparar uma resina de melarnina formadeiro e álcool polivinilico
Notificação
- Formica Corporation.
Uma vez decorrido o prazo de reN.° 113 366 - Processo para
cor derarão previsto pelo Artigo 14
da Lei 4.048 de 29 - 12 - 61, e mais dez preparar raprolactame Snia
cli.s para eventuais juntadas de re- Viscosa Societá Nazionale Indúscon .T deração e se do mesmo não se tria Applicazim f' \T is - os(' S P. A
tiver valido, nenhum interessado fiN.° 115.D80 - Processo de precam notificados os requerentes abai-

PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
Deferido

dos jornais, devem os assinantee providenciar a respectiva renovação com antecedêncie mínima de trinta
(30) dia.

N.° 120.606 - Processo Para a
produção de ácidos beta 4 metoxi
benzoil* beta haloacrilicos - Spofa, Sdruzeni Podnikil Pro Zdravotnickou VyrObIl.
N.° 120.950 - Processo para a
fabricação de novos corantes e
de seu uso na coloração de texteis - Imperial •Chemical industries Limited.
N.° 122.099 - Processo para
preparação de 2,4 diamino primidinas e de intermediários das
mesmas - The Wellcome Foudation Limited.
N.° 124.384 - Processo e aparelho para estiramento e formação de formas de material de metal - Cyril John Bath.
N.° 124.807 - Composições de

Rio,26 de setembro de iam

xo mencionados a comparecerem a
este Departamento a fim Se efetuarem o pagamento da primeira anuidade no prazo de sessenta dias, na
forma do parágrafo único do Art. 33
do Código da Propriedade Industriai
para que sejam expedidas as respectivas cartas patentes:

•

para:'ão de uma composição de
revestimento transparente
Lynamid Comriny.
N.° 117.671 - l'rocesso para

contendo o produto - Miles La- epoxidos curáveis e processo para
boratóire, Inc.
produzir a mesma - Union CarN.° 119.619 - Processo para a bide Corporation.

- O custo de cada exem.
piar atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ane
decorrido.
N.° 126.708 - Processo de produzir azo corantes - Sandoz S. A.
N.° 127.900 - Processo para
preparar 5 arn 2 amino 2 OXtIZO•
liai 4 onas - American Cynamid
( :ompany.
N.° 128.220 - Processo de pro-.
dução para combater ervas danit
nhas - Rohm & Haas Company.
N.°128 .476 - Sabão - Colgatt
Palmolive Company.
N.° 128 926 - Processo para
aperfeiçoar as características de
tingimento das fibras poliolefinicas - Montecatini, Societá Generale Per L'Industria Mineraria e
Chimica.
N.? 129.953 - Processo para a
produção de uma nova base de
schiff - Bracco Indústria Chimica S. P. A.
N.° 130 795 - Processo de pra.
dução de bicarbonatos alcalinos
- Kali Chemie Aktiengesellschaft
N.° 130 915 - Processo para a
preparação de um derivado sulfurado da vitamina B-6 - E. Merck
Aktiengesellschaft.
N. 131.067 - Processo para a
obtenção de sulfonas difanilicat
4,4 disubstituidas - Chemie Grii-

nenthal GMBH.

N.' 131.453 - Dispersées de
polimeros em meios solventes orglinicos e processo de preparação
- Rohm & Haas Company.
N.° 131.270 - Processo de pré.paração de sulfapirimidinas - P.
Hoffmann-La Rache & Cie. Soei&
té' Enonyme.
N.? 131.753 - Processo liara a
preparação de novos ácidos lisérgicos - Sandoz S. A.
N.° 132.158 - Composições ca
talisadas Rohm & Raas Çora's
pany.
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N.O 170.728 - /Ovo e original pro- São Paulo Alpargatas S.A. (Reeor.
• .N.° 132.497 - Processo para a azulejos e similares - Elton Ro- cesso
para tratamento de lixo - Mit- rendo do despacho que deferiu o ter.
fabricaçãa de éteres de ácido car- drigues de Lima.
Brasileh a de Indústria Pesa- mo n.9 134.425 - priv. invenção de
N.° 501.313 - CRAI - Compa- subishi
btlimico - Ciba Société Anonyme.
Joli Maria Carrasco Mena).
da Ltda.
nhia
Gaspar
Gasparian
de
AlimenN.° 132.767 - Processo para a
Willys Overland do Brasil S.A.
e
original
moNU()
.
N.9
181.657
produçao de compostos nitrosos tação - Classe 38 - Clichê pu- delo de soutien rodina - Leopoldo dústria e Comércio (Recorrendo. (10
despacho que deferiu o termo num 'eé oximas - Toyo Rayon Kahu- blicado em 5-9-61.
de Oliveira Masson.
ro 135.568 - mod. industrial do
shiki Kaislaa.
N.9 181.789.- Nova tração e trans- Giancarlo
Diversas:
Mazzoni).
missão hidráulica para empilhadeiras
N.° 133.304 Processo para' a
Oberschwabische Metallwarcui:I. veículos e outros - Adelino Calegari.
prepraação de hidrazidas opticaN.9 182.049 - Nova espigadeira e
brik GMBH - No pedido de trap,mente activas - Sandoz S. A.
Expediente da Seção
debulhadora de milho - Cia. Penna
n.°
280.67$
ferência
da
marca
N.° 13'1.863 - Manto impermeáde Máquinas Agrícolas.
de Recursos
Torno
sem
efeito
a
exigência
a..
vel à água, de material termoplástico sintético, para cobertura de fls. 15 para o fim de autorizai
EXPEDIENTE D'\. SEÇAO
Exigências
telhados deplacas planas ou incli- anotação da transferência regoc-1
DE RECURSOS
rida
às
fls.
d.
Têrmos
com
exigências a cum.
Luisa
Anua
In
nadas - Comini
prir:
.Exigencias
Lanzani,
Chesebrough Pond's Inc o
N.9 222.314 - Unilever Limited.
N.° 134.579 - Processo para a pedido de averbação de contrato
Termos .com exigências a cumN.9 230.929 - Unilever Limited.
preparação de produtos de aceti- de exploração da marca 214.452
prir:
N.9 252.029 - Unilever Limite.
Ave-be-se
o
navo
cotnrato
de
Iação do amido - Snia Viscosa
N.9 266.628 - Laboratório Climax
Rádio S.A. Perfurações e ConsoSocietá Nazionale Indústria Appli- sub-lieança de exploração a favor lidações por Ing. Giovanni Rodio & I S . A.
de Chesebrough Pond's Produtos C.9 SPA Milão (Recorrendo do des- N.9 267.392 -. Majer Zemel S.A.
.eazioni Viscosa S. p. A.
pacho que deferiu o termo n.9 116.0W Industria e Comercio.
N.° 134.586 - Aparelho e pro- de Beleza Ltda.
N.° 485.971 - Indústria Gráfica priv. invenção "Processo de forma- N.9 268.001 - Casa Roney S.A.
cesso para testar e controlar conção de seções ligando elementos vertinuamente a soltura de material Liberal Ltda. - Arquive-se.
N.9 274.452 - Móveis Lafer Ltda,
ticais previamente fundidos no sub9286.887 - Unilever Limited.
- The Mead Corporation.
N.° 422.212 - Ferdinand Peri- solo quando da construção de pare- N
287.483 - F. Haasis.
N,° 134 972 --.- Um processo de eles Youyoute - Arquive-se.
des divisórias subterrâneas impermeá- • N.9
N.9 298.617 - Carbex Indústrias
pintura em pedras de isqueiro N.° 477.991 - Jarbas Ribeiro veis de concreta e aparelho para a Reunidas S.A.
Fausto . Sucena Rasga.
da Cunha - Prossiga-se também execução do processo" de ICOS Em- N.9 297.967 - Hera! S.A. Industria
N.° 144.542 - Aparelho para nas classes 41, 42 e 43 - Retifi- presa Con,strucioni Opere Specializza- Metalúrgica.
te SPA .
vaporizar, misturar e asriergir cando onde couber.
N.9 311.005 - Kibon S.A. (Indús•Pan Produtos Alimentícios Nacio- trias Alimentícias).
água no rosto, no ato preparatório
nais
S.A.
(Recorrendo
do
despacho
N.° 500.270 • Albino Menghini que deferiu o termo n.9 128.247 mo- N.9 395.645 - Rodrigues 1 Luechl
de barbear.
- Prossiga-se, com exclusão da delo industrial Original modelo de Ltda.
'Desenho ou modelo industrial classe 50.
N.9 438.719 - Curvex - Industria
confeito -• De Chocolate Dulcora Micromecanica
Ltda.
deferidos:
N.° 50C .735 - Rei da Voz Apa- S.A.).
N.
449.871 - Oliveira de Cars alho
Recursos
N.° 147.673 --a Nõvo modelo de relhos Eletro Sonoros S. A. & Cia. Ltda.
magazine para navalha de segu- Prossiga-se excluindo a classe 50 Tribrasil Ltda. (Recorrendo do dese incluindo 'a classe 38.
Recursos interpostos
rança - The Gillette.
pacho que indeferiu o têrmo número
N.° 500.736 - Rei da Voz Ana- 100.587 - mod. de utilidade).
• Desarquivamento de priviléDrastosa S.A. Comércio e Ind. de
relhos Eletro Sonóros S. A. - rAamifício "Sni.al S.A. (Recorren- Meias
gio de invenção:
- Recorrendo do despacho que
do do despacho que deferiu o termo indeferiu
Prossiga-se
excluindo
a
classe
50
o termo n.9 436.401 - mar.
n.9 127.271 priv. invenção de St. Re- ca Balmon.
•N.° 123.782 - Aperfeiçoamen- e incluindo a classe 38.
gis
Papei
C.9).
tis em ou aparelho para comando
Grande Perez S.A. Indústria e Co.
N.° 501.869 - Ibalcli S. A. Inatomático de regas de instalações dústria de Aparelhos Científicos
mérclo - Recorrendo do des pacho que
Importadora
Brasiliente
S.A.
CoogrIcolaz - Sergio Augusto Mar-. - Prassiga-se com exclusão de mércio e Indústria (Recorrendo do indeferiu o termo n.9 436.436 - mar.
ques da Silva,
despacho que deferiu o termo núme- , ca UTIL.
camas, berços e mesas.
N.° 127.403 - Compressor de
ro 124.177 priv. invenção de Luiz
Bril S.A. Indústria e Comércio
N.° 502.313 - Cia. Fiação e Te- Marcelino dos Santos Eleitas).
ar para buzinas e outras finalidaRecorrendo do despacho que deferiu
Walita S.A. Eletro Ind. (Recorren- o têrmo n.9 437.112 de Irmãos Dearo
des análogas - Comercial e In- celagem de Jundiai - Prossigase com exclusão de linhas para do do despacho que deferiu o termo Ltda. - marca Zincobril.
dustrial .Colurnbia S. A.
115.921 priv. invenção de Alpoim
Manak S.A. Comércio e Industrio
N.° 130.569 - Assento girató- pesca e linhas de aço para pesca. na
Corrêa).
de Adubos e Rações - Recorrendo
rio oscilante automático - 1RockN.° 502.507 - São Paulo AlparFarloc do Br„Sil S.A. Ind. e Co- do despacho que deferiu o têrmo nú.
veell Standard Corp.
gatas S. A. - Bamba Classe mércio e Aeroquip Sulamericana Ind. mero 437.330 de Perfumaria KanitZ
Desarquivamento de modelo n.° 24 - Clichê nublic.ado em 15 e Comércio S.A. (Recorrendo do des- Ltda. - marca Manak.
de setembro de 1961 - Confirmar pacho que deferiu o termo n.9 119.805
de utilidade:
Casa Mattoi, Papelaria e Livraria
a data da retificação do clichê - - priv. invenção de Waldyr Duarte). S.A. - Recorrendo do despacho que
N.°105.714 - Nêivo tipo de Prossiga
General
Motors
Company
e
mulindeferiu termo n.9 437.455 - frase
com exclusão de mortaforno para assar biscoitos bola- lhas e panos
S.A. Ind. e Comércio (Re- de propaganda - Amiga número um
para enfeites de mó- tiplast
correndo
do despacho que deferiu o dos estudantes do Brasil.
cha sou semelhantes Kikuro
veis.
termo n.o 120.310 - priv. invençao
Transporta Naridni Podnik Re.
kage.'
N. 502.886 - Indústria Meta- de VVhirlpool Corp.
correndo do despacho que indeferiu
N.° 123.144 - p orta retrato - lúrgica
Tordal Ltda. - Prossiga
termo 11.9 439.307 - marca TransBranco Peuraca.
porta.
N.° 128.999 -- Um ruivo pro- com exclusão de arpões.
indústrias Elétricas e Musicais Fá.
cesso de fabricação de chinelos
brica Odeon S.A. - Recorrendo dc
Modêlo de utilidade. indeferido
sandálias e semelhantes e o produdespacho que indeferiu termo número 441.056 - marca Imperial.
to resultante de tal processo - No 121.064 - Caixas Armários meMartins, Irmão & Cia. - Recor.
Aster Indústria e Comércio Ltda. canizados automáticos para coleta de
rendo do despacho que deferiu ternas
,roupas pelas lavanderias tinturarias
• Desarquivamento de modelo e casas coai-Oneres - Ever Amaral
n.9 441.691 - marca Pasteur, de Cl.
rúrgica Pasteur Ind. e Comércio Lit
Industrial: , •
Brandão e Daniel Neves Gonçalves.
DIVULCAÇXO N.° 827 - 2a EDIÇXO
mitarla.
N.° 127.311 - Nova e original
Desenho e moda() industrial
Laboratório Farmaquion Ltda. ~o
configuração aplicada a pedras
indeferidos
Recorrendo do despacho que deferia
'utilizadas em toucador para cuitermo n.9 441.769 - marca Penbritin.
PREÇO: 'CR$ 800
dado da pele - Arnaldo João N.9 151.960 - Original apresentade Beecham Research Laboratories
INIM•n•n•nnn••n

TRIBUNAL MARÍTIMO

Neves.

ção gráfica de fõlhas de instruções
técnicas e outras - Nelson Sanehes
Previlégio de invenção inde- Moreno e David Damiani Misei.

feridos:
N.° 108.993 - Manga para o
lançamento de granadas com o auxilio de armas de fogo e processo
da lançamento de granadas por
meio desta man e a - Anstalt Fur
Die EntsvicklingVon
°
Erfindungen
Und Gewerblichen Anwenduneen
a
En erga.
N.° 133 445 - - Novas disposições em interruptores e tomadas
decorrente elétricos acoplados e

Garantia de prioridade
N.9 168.268 - Nova e original transmissão para tração nas quatro rodas
adaptável a - qualquer tipo de veículo
- Nelson Lincoln Garcia e Cassie
Felix.
N.9 170.670 - Uma máquina destinada a, por princípios inteiramente
novos, elevar no ar aparelhos diversos independentemente dos meios conhecidos pela aerodinâmica - Carlos

Leitão Laport.

A VENDA:

Na Guanabara
Seção de Vendas: Avenida
Rodrigues Alves n9 1
Agência I: - Ministério
da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo
Serviço de ReerabOlso Postal
Em Brasilia

Na Sede do
•••

Lim ited
Reeordati Laboratório Farmacológi..
co S.p.A. - Recorrendo do despa.
cho o,ue indeferiu termo n.9 442.95%
m q rca Recovit
São Paulo Alpargatas S.A. - Rem
correndo do despacho que manteve O

arquivamento do têrmo n.9 443.680
marca Microcelular.
José Coelho & Irmãos Ltda. - Regi
têrmo n.9 444.341 - titulo de esta.bea
correndo do despacho aue indeferiu
lecitnento Joalheira Windsor.
Fiação São Manuel S.A. - Reu
correndo do despacho que deferiu thro
mo n.9 448.330 - marca Roce de São
Manuel Ltda.

ça-fekr,

_
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Laboratório Climix S.A. - Re-j Joã Amaral Gomes - recorrendo I termo 423.310 - marca: Bri - de
con encio do despacho que defea lu ter- ! do c espacho que indeferiu o termo Sritish Nylon Spinners Limited.
Artefatos de Alumínio e Embalagens
ano n.9 446.934 - marca Vert coleina, t 329.235
marca: Florença.
de iv:alton Bruck.
Ins ituto Médico Industrial de` Apli- Ardea S. A. - recorrendo do des.33..0.co Irmãos Guimarães S et. - caçõe 3 Scientificas (1.1V1.I.D.A.S.) pacho que indeferiu o termo 425.274
Reew:rendo do despacho que deferiu S . A . - recorrendo do despacho que - marca: Ardea
tL o n•9 447.381 - titulo de esta- deferi .1 o termo' 341.927 - marca: Farbwerke Hoecl , st Aktiengesells• cimento Big Bureau de Informa- Meye:cilin - de Meyer Chemical chaf - recorrendo do despacho que
ço: s Gerais de Rogério de Siqueira Comr any do Brasil S. A: Ind. Far- indeferiu o termo 426.719 - marca:
.i.Que e Hercilio Anota.
. Alcasit.
.Rceor- macei dica.
Demetereo & Cia. Ltda.
Foi
mica
Corporation
recorrendo
Go
do
despacho
que
indeferiu
terCasa Dico S. A. Ind. e Comércio
•
mo n.9 448.381 - titulo de estabele- do d espacho que indeferiu o termo ___ recorrendo do despacho que deferiu
einiento Apanhe Leve.
347.C42 - frase de propaganda: Rir- o termo 429.237 - marca: Dico.
Carvalho Leite, Medicamentos S.A. mica 'é Formidável.
Alberto Lundgren Tecidos S. A. recorrendo do despacho que deVeaâncio Pereira Veloso - recor- recorrendo do despacho que indeferiu
feriu têrmo n.9 443.522 - marca São
Lucas - de Fenol S.A. Indústria e rendo do despacho que indeferiu o o termo 430.039) .
Davidson 5 Co. Limited - recorComercio.
marca: Catão.
termo 348.361
Quimica Reheis do Brasil Ltda. Tel zwatt do Brasil Ltda . - recor- rendo do despacho que indeferiu o terRi,correndo do despacho que indefe- rendo do despacho que indeferiu o ter- mo 430.615 - marca: Sirocco.
riu têrmo n.9 450.271 - 'marca Be- mo 352.728 - marca: Telewatt.
Pharma S. A. Laboratórios Farmabeis.
Usina Mecânica Carioca S. A. - cêuticos - recorrendo do despacho que
ecnogeral S. A. Comércio e Indústria - recorrendo do despacho que recorrendo do despacho que indeferiu deferiu o termo 430.773 - marca:
Indeferiu o' termo 452.551 - marca: o ter no 356.069 - marca: Carioca. Pharmarenin - de Pharmaton S.
Flocos Cornchips - Produtos AliPharma S. A. Laboratórios Farma`I c mural.
menti :ios Ltda . - recorrendo do des- cêuticos - recorrendo do despacho que
Tecnogeral S. A. Comércio e In- pacho que indeferiu o termo 365.018 deferiu o têrmo 430.774 -- marca:
dústria - recorrendo do despacho que - marca: Floi os Cornchips.
Pharmatonin - de Pharmaton S. A.
indeferiu o termo 452.552 - marca:
Air
erican
Radiator
6
Standard
SaAlberto Lundgren Tecidos S. A. Tecnogeral.
Tecnogeral S. A. Comércio e In- Miar) Corporation - recorrendo do recorrendo do despacho que indeferiu
toa - recorrendo do despacho que despacho que indeferiu o termo 371.144 o térmo 430.879 - Marca: Empório
Paulista.
indeferiu o termo 452.554 -- marca: - m arca: Ideal-Standard.
Silc moto S. A. Equipamentos Para Alberto Lundgren Tecidos S. A. Tecnogeral .
Editora Abril Ltda . - recorrendo Automóveis rekorrendo do despa- recorrendo do despacho que indeferiu
marca: Empório
do despacho que indeferiu o 't'...‘rmo cho c ue indeferiu o termo 383.719 - o termo 430.888
Paulista.
453.058 - marca: Quatro Rodas. marcE S M
Editora Civilização Brasileira S . A.
Soc. Industrial e Mercantil N. V.
Alberto Lundgren Tecidos S. A. - recorrendo do despacho que 'ride- Olive ra Ltda . - recorrendo do des- recorrendo do despacho que indeferiu
o termo 271.412 - marca: Ci- pache que indeferiu o termo 389.431 o têrmo 430.907 - marca: A Pauvilização.
- nurca: Cobalt Supercut.
lista.
Un .ted States Pipe and Foundry. Alberto Lundgren Tecidos S. A. Indústrias de Chocolate Lacta S . A .
•- recorrendo do despacho que deferiu Company - recorrendo do despacho recorrendo do despacho que indeferiu
o termo 384.326 - marca: Starlac - que indeferiu o termo 394.782 mar- o termo 430.908 - marca: A Pauca: 'ryton.
lista.
de The Borden Company..
Alberto Lundgren Tecido S. A. Cia. Nitro Química Brasileira ScE 1 Rio Ind. e Comércio de Artirecorrendo do despacho que deferiu o gos Rurais S. A. - recorrendo do recorrendo do despacho que indeferiu
marca: Bazar
termo 385.208 sinal de propaganda: despacho que indeferiu o termo 399.185 o termo 431.843
Paulista.
Emblemática - de Ideal S. A. Tintas - marca: Scal.
e Vernizes.
Ths Cincinnati Shaper Co. (recor- Laboratório Farmaquion Ltda . têr- recorrendo do despacho que deferiu o
Cia. Nitro Química Brasileira
rende do despacho que indeferiu o terrecorrendo do despacho que deferiu o mo 101.328 - marca: Cincinnati.
têrmo 432.085 - marca: Benefyl.
têrmo 385.209 - sinal de propaganda:
Tecidos S M Teixeira Ltda . - reEd tora Ypiranga S. A. - recorEmblemática - de Ideal S. A. Tintas
rendo do despacho que deferiu o ter- correndo do despacho que indeferiu o
e Vernizes.
.
termo 333.025 - marca: S M
São Paulo Alpargatas S. A. .- re- mo iO4.068 - marca: Seleções TraSears Roebuck and Co. - recorbalhi:
tas
de
Aarão
Steinbruch)
.
correndo do despacho que deferiu o
Lew i Strauss G Co. recorrendo rendo do despacho que deferiu o tertermo 435.220 - marca: West - de
do
despacho que indeferiu o termo mo 390.837 - marca: Silverstreak Ine
West do Brasil S. A. Comércio
de Cia. Comercial Brasileira.
416.5
, 18 - marca: Levi's
dústria.
Re:nington Arms Co. k Inc - re- Ernesto Rothschild S. A. Ind. e
Time Incorporated - recorrendo do corre ido do despacho' que indeferiu o Comércio - recorrendo do despacho
despacho que deferiu o têrmo 439.901 terme 417.105 - marca: Remington. que indeferiu o termo 400.644 - marca: Life - de Herminio G Elisio
Cei vejaria Portugal Ltda. - recor- marca: Brindes Pombo.
Ltda.
The Borden Co. --- recorrendo do
rendo
do despacho que indeferiu o terBicicletas Monark S. A. - recordespacho que deferiu o termo 408.128
rendo do despacho que deferiu o termo ce 118.691 - marca: Fábrica de - marca CasholteX.
Portugal.
445.744 - marca Manini - de Auto Cerveja
Ate Telefones Automáticos do BraBei izenex Cia. Brasileira de InsePeças Monini Ltda .
sil S. A. - recorrendo do despacho
ticidas
recorrendo
do
despacho
que
Indústrias de Bebidas Presunto
que indeferiu o termo 409.521
S. A. - recorrendo do despacho que indeferiu o termo 418.819 - marca: marca: Ate.
indeferiu o termo 448.682 - marca: Benzedrin.
Moageira Paraense tida. - recorCo ,perativa Central de Latitinios da rend odo despacho que indeferiu o terGolden Bier..
Société Des Usines Chimi-ques Rho- Regiâ o Sudeste do Rio Grande do Sul mo 422.274 - marca: Café Paraense.
ne-Poulenc - recorrendo do. despacho Ltda. - recorrendo do despacho que A. H. Robins Co. Inc. - recorque indeferiu o termo 393.511 - mar- indeferiu o termo 420.853 - insígnia. rendo do despacho que indeferiu o terca: Rova.
Colw :ti.
mo 422.618 - marca: Emblemática.
1...tevadores Alpha Ltda. - recorCia. União dos Refinadores Açúcar
rendo do despacho que indeferiu o 0:r- e Café recorrendo do despacho que Cerâmica Mogi Guaçu S. A. mo 163.852 - nome comercial: Ele- incleferiu o termo 421.090 - marca: recorrendo do despacho que deferiu o
termo 435.400 - marca: Mogi de
vadores Alpha Ltda .
Fulgor.
Ind. de Papel Simão S. A.
Triumph Engineering Company Li- , Les Laboratoires Bruneau G Cia.
Bar e Restaurante A Baiuca Ltda .
recorrendo
do
despacho
que
indemited - recorrendo do despacho aue
- recorrendo do despacho que deferiu
feriu
o
termo
421.293
marca:
Enindeferiu o termo 191.435 - marca:
o termo 435.457 - titulo: A Baiuca
dogut .
Triunph
S A. Moinho Santista Indústrias - de Marins 8 Cia. Ltda.
recorEitel Mc Cullough, Inc .
Papelaria e Tipografia República Lirendo do desacho que indeferiu o ter- Gerais - recorrendo do despacho que
marca: mitada - recorrendo do despacho que
indeferiu
o
termo
423.241
mo 245.266 - marca: Eimac .
deferiu o termo 436.312 - titulo:
lhe Gillette Comany - recorrendo Plurnella
República - de Organização Comerdespacho
que
indeferiu
o
termo
Bril
S.
A.
Ind.
e
Comêrcio
redo
I correndo do despacho que deferiu o cial República Ltda.
296.160 - marca: Bobbi.

• -
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Cinpal Cia, Industrial de Peças
Para Automóveis - recorrendo do
despacho que deferiu o termo 436.509
- marca: Autorex.
Axios S. A. Ind . Mecânica - recorrendo do despacho que def.n .iu o
marca: Axibloc.
termo 436.759
Oica Comercial e Importadora Ltda.I
- recorrendo do despacho que indeferiu o termo 437.764 - mal ca: Sica.
Oica Comercial e Importadora Ltda.!
- recorrendo do despacho que ideferiu o termo 437.765 - marca: Oica.
Imobiliária W Silva S. A. - recorrendo do despacho que indeferiu o
termo 438.082 - titulo: Balneário
Mirim. Ultraquimica S. A. Ind . e Comercio - recorrendo do despacho que
indeferiu o termo 441.317 - marca:
Esberit .
Indústria Química e Farmacêutica
Schering S. A. recorrendo do despacho que deferiu o têrmo 442.199 marca Procilan)
Buller S. A. Laboratórios Farmacêuticos - recorrendo do despacho que
deferiu o termo 445.160 - marca: Colagotil.
Soc . Técnico de Materiais Sotema
S. A. - recorrendo do despacho que
deferiu o termo 445.198 - marca:
Stem - de Soe. Técnica Mercantil
Siem Ltda .
Fábricas Germade S. A. - recorrendo do despacho que deferiu o termo 446.504 - marca: Kitento.
Irmãos Montanarini Ltda. - recorrendo do despacho que deferiu o termo
447.700 - marca: Emblemática de
A Química e Farmacêutica Nikkho
do Brasil Ltda.
Koninklijke Nederlandsche Goodovens En Staalfabrieken N. V. - recorrendo do despacho que indeferiu o
termo 448.537 - marca: Hydrostalo
Cia. Brasileira de Gás - recorrendo do despacho que deferiu o termo
450.154 - nome comercial: Distribuidora Brasileira de Gás de Taubaté
S. A.
The Mearl Corp. - recorrendo do
despacho que indeferiu o termo .
478.273 - marca: Murano
IVovaquimica Laboratórios S. A. recorrendo do despacho que .deferiu
termo 377.726 - marca: Distox de Ind. Farmacêutica Endochi mica
S. A.
Walter Balsimelli 5 Filhos I tda_
recorrendo do despacho que indeferiu
°termo 383.190 - marca: Emagrecelina .
Magnesita S. A. - recorrendo do
despacho que ifideferiu o termo 390.891
- marca: Ciro.
Du Pont do Brasil S. A. Ind. Qui- micas - recorrendo do despacho que
deferiu o termo 433.565 - marca:
Dynacel - de S. A. Cotonifício Gávea.
Laboratório Legrand Ltda. - recorrendo do despacho que deferiu o
termo 404.911 - marca: Legrand de Lab. Farmaquion Ltda .
R. S. Hudson Limited recorrendo do despacho que deferiu o termo
410.626 - marca: Chromo - de Société Monsavon L °real.
Ernesto Rothschild S. A. Indústria
e Comércio - recorrendo do despacho
que deferiu o termo 342.100 marca: Yara - de Metalúrgica Jajeu 5. A.
Mine Safety Appliances Co. - recorrendo do despacho que indeferiu o
termo 353.414 . - marca: M S A.
Ibrape Ind. Brasileira de Produtos
Eletrônicos e Elétricos S. A. - recorrendo do despacho que deferiu e
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termo 366.933 - marca: Ibape
Importadora Brasiliense S. A. CoS.A., Indústria e Comércio - Têrmo n.9 498.185 - Suporte para
do Instituto Braileiro de Avaliações e mércio e Indústria - recorrendo do sias
Registre-se, considerando "equipos" Cortinas Zip
- Classe 11 - Req ae.
Perícias de Engenharia:
despacho que indeferiu o termo 447.145 como "equipamento" e com exclusão rente: José 'Cavalcante de
Araujo.
Banco Novo Mundo S. A - re- - marca: Brasiliense.
de estante para guarda de ferramentas
Têrmo n.9 498.200 - Bravideo tas dentárias.
Correndo do despacho que deferiu o
Importadora Brasiilense S.- A. CoClasse 3 - Requerente: Bracco In.
termo 415.842 - marca: Novo MunTêrmo n.9 495.926
Emblemática dústria Chimica S.p.A.
do - de Ind. e Comércio de Móveis mércio e Indústria - recorrendo do - Classe 82 - Requerente:
S.A. TuTêrmo n.9 498.447 - Bonder despacho que indeferiu o termo 447.148 bos Brasilit:
Estofados Novo Mundo.
Classe 1 - Requerente: Metallgesells.
marca:
Brasiilense.
Têrmo
n.9
Dibra S. A. Ind. e Comércio 495.927 - Emblemática chaft Aktiengesellschaft.
Produtos Roche Químicos e Farina.. - Classe 82 - Requerente: S.A. Tu_ Têrmo n.9 498.458 - Polim-Polim
recorrendo do despacho que indeferiu
bos
Brasilit.
ceuticos S. A. - recorrendo do des,
- Classe 42 - Requerente: Antônio
o têrmo 425.940 - marca: Dibra.
Têrmo n. 9497.221 - Café Inha- Barbosa.
pacho que deferiu o termo 447.340 Koppers Co. Inc. - recorrendo do marca: Rochedo.
cundá - Classe 41 - Requerente:
Têrmo n. 9
- Polim-Polim
Aparício Rosa - Registre-se apenas - Glasse 48 498.461
despacho que indeferiu o termo 428.899
- Requerente: ,Antonio
São Paulo Alpargatas S. A. - re- para
"Café".
.- marca: American Hammered.
- Registre-se com exclusão
correndo do despacho que deferiu o Têrmo n.9 497.551 - Fergal - Clas- Barbosa.
de "lança-perfume".
Metalúrgica Solar Ltda . recor- termo 449.757 - marca: Rodil.
se 11 - Requerente: Indústria de
Têrmo n.9 498.462 - Polim-Polim
rendo do despacho que indeferiu o terCia. Hansen Industrial - recorren- Ferramentas Agrícolas Fergal Ltda. - Classe 43 - Requerente: Antônio
mo 430.120 - marca: Solar.
Têrmo n.9 495.566 - Cloud-In-Tex Barbosa.
do do despacho que indeferiu o termo
- Classe 23 - Requerente: Têxtil
• Probiotical Laboratórios Ltda . - 432.388 - marca: Eletro T.
Têrmo n.9 413.658 - Método práDental Duplex 5. A. - recorrendo Santa Eugênia S.A.
recorrendo do despacho que indeferiu
tico aperfeiçoado de corte e costura
Têrmo n.9 497.567 - Cloud-In-Tex - Classe 32 - Requerente: Eloyna
O termo 431.238 -- marca: Antigeno do despacho que indeferiu o termo
- Classe 22 - Têxtil Santa Eugénia Annechini de Araujo - Registre-se
432 . 561 marca Duplex.
Rino Vac.
S.A. - Registre-se considerando só
exclusividade de "método prático •
Agência Marítima Bandeirantes LiCervejaria Mãe Preta S. A. -- mente incluídos na classe os "fios - semerfeiçoado
de corte e costura-.
mitada - recorrendo do despacho que recorrendo do despacho que indeferiu linhas de tôda espécie" e com ex-e apTermo
n.9 439.283 ,- Check - Ciasindeferiu o termo 431.441 - titulo: o termo 434.099 - marca: Cerejeira, clusão de fios e linhas para pesca
se 3 - Requerente: Nestlé S.A.
•Bandeirantes.
de aço para pesca.
Urino n.9 447.640 - Haulpak ,Magnus S. A. Máquinas e Produ- e linhadas
Têrmo n.9 497.568 - Super-Bios -- Classe 21 - Requerente:
Le Tourneau
Société Rhodiaceta - recorrendo do tos - recorrendo do despacho que Classe 23 - Requerente: Têxtil San- Westinghouse Company.
despacho que deferiu o termo 433.334 indeferiu o termo 434.185 - marca: ta Eugênia S.A. - Registre-se sem
marca: Teragalã
direito ao uso exclusivo da expressão Têrmo n.9 454,575 - Emblemática
de Salomão Ma gnus
- Classe 3 - Requerente: Pirelli S.
American Radiator 6 Standard Sa- "Super".
Trezwielina.
Termo n.9 497.569 - Super-Bios - p. A. - Registre-se sem direito ao
Waldomiro Pavão - recorrendo do nitary Corp . recorrendo do des22 - Requerente: Têxtil San- uso exclusivo -da . letra "P".
despacho que deferiu o termo 433.822 pacho que indeferiu o termo 435.008 Classe
Termo n.9 455.768 - Skepp t' Eugênia S . A. - Re gistre-se con- marca: American Standard .
- marca: Cavalinho de Prata.
sômente incluídos na clas- Classe 43 - Requerente: Miguel Skeff
M. Corrêa 6 Cia. Ltda . - re- sic;erando
Registre-se sem direito, ao uso exPrOdutos Roche Químicos e Farma- correndo do despacho que indeferiu o se "fios e linhas de tôda espécie",
da figura do "Mapa'.
cêuticos S. A. - recorrendo do des- termo 435.670 - marca: Sapato Chie. co mexclusção de "fios e linhas para clusivo
Termo n.9 464,148 - Vermicida Alpesca e linhadas de aço para pesca"
pacho quç deferiu o termo 434.374 Seara Roebuck Comércio e Ind . - e sem direito ao uso exclusivo da fiadique- Classe 3 - Requerente:
marca: Rochedo - de Firmino José recorrendo do despacho que indeferiu expressão "Super".
Antônio Borges Alfradique - Regia.
de Moura.
Ira-se- sem exclusividade de "Vennio termo 435.675 - expressão de proermo n.9 497.570 - M 40 - Clas- cida'•.
Cerâmica Mogi Guaçu S. A. -- paganda: Festival do Progresso Na- se 23 - Requerente: Têxtil Santa
recorrendo do despacho que deferiu o cional.
Têrmo n. 9 467.659 - Classe 41
Eugênia S.A.
rneeciiduaer. ente: Antônio Rodrigues de Altêrmo 435.399 - marca: Mogi - de
Termo n.9 497.718 - Retrans - !R
Artex S. A. Fab de Artefatos Classe 8 - Requerente: Retrans Indústrias de Papel Simão S. A.
Termo n.9 467.952 - Malvas --.
Texteis -- recorrendo do despacho que Comércio e Indústria de Aparelhos
Grande Perez S A. ind. e Comer- deferiu o termo 435.852 - marca: Elétricos e Eletrônicos Ltda. Re- Classe 7 - Requerente: Malves
cio - recorrendo do despacho que Emblemática .
gistre-se com exclusão de dinarnos. Indústria e Comércio de Máquinas
Termo n.9 497.753 - Uma noite cru Ltda
Indeferiu o termo 436.435 - marca:
Helbra
S.
A.
Ind
.
Farmacêutica
Util.
Bagdá - Classe 32 - Requerente:
n.9 480.787 - Mitusi Bussan
recorrendo
do
despacho
que
deferiu
o
Eli Lilly and Co. - recorrendo do termo 435.965 - marca: Criperal - Eduardo Jorge Farah - Registre-se --Termo
Classe 11 - Requerente: Mitsui
com exclusão de "Títulos de baile de Bussan
despacho que deferiu o termo 435.962 de Lab . Farmacêutico Natus Ltda .
Kaisha Ltd. - Registre.-se
carnaval".
marca: Ricovit
com exclusão de arpões, arpões de
de Lab . MesTermo n.9 497.959
Stevaux
carregar, . camisas para cilindros, e:1quita Ltda.
Imperial Chemical Industries Limited Classe 30
Requerente: Indústria grenagéns para eixo de comando
das
recorrendo do despacho que inde- Orlando Stevaux S.A.
Editora Ypiranga S. A. - recorválvulas
e para eixo de manivelas e
rendo do despacho que deferiu o ter- feriu o termo 436.334 - marca: PeriTêrmo
n.9
válvulas
sanitárias
para
descarga
au497.961 - Stevaux aio 436.562 - marca : Seleções Es- teron
Classe 34 - Requerente: Indústrias tomática nas sentinas.
colares.
Clinton Machine Co. - recorrendo Orlando Stevaux S.A.
Termo n.9 482,238 - I B M Termo n.9 497.962 - Stevaux - Classe 28 - Requerente: Internatiodo despacho que indeferiu o termo
Union Carbide Corp . -- recorrendo 355.354 - marca: Clinton
Classe 35 - Re q uerente: Indústrias nal Business Machines Corporation.
do despacho que indeferiu o lêrmo
Orlando Stevaux S.A. - Registre-se Termo n.9 482.269 - Olympax 436.934 - marca: Repelin .
com exvlusão de almofadas de couro. Classe 3 - Requerente: Les LaboraDiversos
Têrmo n.9 497.983 - Permanyl - toires Dausse.
Indústr4i Brasileira de Tintas Vai
Classe 24 - Requerente: Wrona
S. A. recorrendo do despacho que
Indústrias Gessy Lever S. A. --* Gasko.
Termo n.9 492.843 -- A Vassouradeferiu o termo 437.323 - marca: no pedider do contrato de exploração Termo n.9
497.998 - Papa - Clas- da - Classe 32 - Requerente: DurValdu.
nas marcas . ns. 117.351 e 145.356 ) . se 1 - Requerente: Cibraço S.A. val Borges.
Termo n. 9 484.226 - Ornatex -- Nada há que deferir quanto ao Comercial Importadora Brasileira de
Lanifício Inter Americano S. A.
e Aço.
Classe 37 - Requerente: Organizarecorrendo do despacho que indeferiu pedido de fls . 58, pois o presente re- Ferro
Têrmo n.9 498.006 - Papa - Clas- ção Mercantil de Indústrias Têxtil
gistro foi declarado caduco de acôrdo
o termo 439.329.
se
21 - Requerente: Cibraço S. A. S. A .
com
a
anotação
de
fls.
6.
Brasil Tecnic Comercial e ImportaComercial Importadora Brasileira de
Têrmo n.9 487.497 - Corsário N9
403.
183
Ind.
Elétricas
e
Mudora Ltda . - recorrendo do despacho
Ferro e Aço. - Registre-se com exsicais Fab. Odeon S. A. - Aguar- clusão de alavanca de câmbio, carri- Classe 11 - Requerente: Cerâmica
que indeferiu o têrmo 440 . 472.
Sanitária Porcelite S.A. - Registrede-se.
nhos para máquinas de escrever e ve- se com exclusão de hidrantes.
The Carborundum Co. - recorreulocípedes.
Têrmo n.9 488.687 - Res-Acril do do despacho que deferiu o termo
EXPEDIENTE DA SEÇA0
Têrmo n.9 498.029 - W G 5 - Classe 4 - Requerente: Res-Cril S.A.
441.514 - marca: Carbosilit
DE PESQUISAS
Indústria de Resinas Acrílicas. Classe 8 -- Requerente Wilkon GoIndústria Paulista de Móveis de Aço
Registre-se na classe 4.
mes dos Santos.
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S. A. - recorrendo do despacho que
Têrmo n.9 498.122 ,- Pai-Fiei - Têrmo n.9 488.754 - Ferraloutin
indeferiu o termo 441 .670 - marca:
Notificação:
Classe 35 -\ Requerente: Corpanhia - Classe 11 - Requerente: Ferragens
Paulista.
Uma vez decorrido o prazo de re- de Calçados Palermo. - -Registre-se Ferraloutin Ltda.
Térmo n.9 490.465 - Weise Financiera de Perfumaria S. A. - consideração previsto pelo artigo 14 com exclusão de "almofadas".
recorrendo do despacho que Indeferiu da Lei n.9 4.048, de 29-12-1961 e mais Urra() n.9 498.146 - Velium - Classe 38 - Requerente: Bombas
10 dias para eventuais juntadas de Classe 3 - Requerente: Produtos Ro- Weise S.A. - Registre-se na classe
o termo 441.679 - marca: Tabo.
38, com exclusão de bilhetes e folhiQuímicos e Farmacêuticos S.A.
Ciba Société Anonyme recorren- reconsideração e do mesmo não se che
Têrmo n. 9498.147 - Carophyll - nhas.
tendo
valido
nenhum
interessado
sedo do despacho que deferiu o termo rão logo expedidos
os certifieexios Classe 41 - Requerente: Produtos RoTêrmo n. 9
- O Corbiano
445 . 239 - marca: Enterex .
che Químicos e Farmacêuticos S.A. - Classe 32941.728
abaixo:
- Requerente: Centro
Têrmo n.9 498.148 - Carophyll - de Oratória "Bui
Cia. Nitro Química Brasileira - reBarbosa" (C. O.
Classe 33 - Requerente: Produtos Ro- R. B.). - Registre-se com exclusão
correndo do despacho que indeferiu o
Marcas deferidas
che
Químicos
e
Farmac
êuticos
S..
termo 446.103 - marca: Nitro Cor.
"órgãos de publicidade".
Têrmo n.9 498.176 - Piperafar..-x - de
-Têrmo n. 9 492.290 - Far-West Termo n.9 495.925 - Emblemahica
Importadora Brasiliense S. A. Co.
Classe
41
Requerente:
Laboratório
Classe 17 -- Requerente: São Paula
nítércio e Indústria - recorrendo do - Classe 82 - Requerente: S.A. Tu- Vetifarm Ltda.
Brasilit.
despacho que indeferiu o termo 447.136 bos
Têrmo n.9 498.177 - Nicrafarm -- Alpargatas 8.A. - Registre-se cont
Têrmo
n.9
494642 - Coronado - Classe 41 - Requerente: Laboratório exclusão de cadernos de mata-borrão
marca: Brasiliense.
para escritório e móveis de aço para
Classe 10 - Requerente: Herman Jo- Vetifarm

Ltda.

,

escritórios.,

4198 Têrça-feir
Termo n9 492.404 - Coringa Classe 17 - Requerente: São rau o
Alpargatas S.A. - Registre-se com
exclusão de cadernos de mata borrão
para escritório e móveis de aço para
escritórios.
Termo n.9 493.112 - D E E - Ciasna 38 - Requerente: D.B.E. - InJallstria e Comércio de Representagões Ltda. - Registre-se na elasne 38.
Termo n.9 493.639 - Metalúrgica
!MC - Classe 48 - Requerente: Magri & Caramaggi Registre-se com
exclusão de potes, potiches e taças
ie toucador e sem direito ao uso exclusivo de "Metalúrgica".
rerrno n.9 494.232 - KCCI - Clasbe - Requerente: Gelmar & Cia.
Ltda. - Registre-se na classe 4.
Têrmo n9 494.236 - ABAU Classe 4 - Requerente: Geismar &
Cia. Ltda. - Hegistre-se na elasne 4.
Termo n.9 494.452 - Borrachos Classe 42 - Requerente: Fazenda
Curupaiti Ltda.
Têrmo n.9 49.580 - Finart - dasna 28 - Requerente: Ireo Importadora Ltda. - Registre-se na classe
28. com exclusão de "secantes''.
Terme n.9 498.432 - Venelpa Classe 23 - Requerente: Têxtil Venelpa Ltda.
Termo n.9 498.491 - Virkil - diasna 3 - Requerente: Laboratório Brasileiro de Chimioterapus, Produtos
Lr larapia S.A.
Termo 21.9 498.499 - Arrebol Classe 41 - Requerente: Joaquim
Duarte.
Termo n.9 498.502 - Bon-Ton Classe 32 - Requerente: Editora Te2.eforum Ltda.
Termo n.9 498.530 - Yacht - Classe 16 - Requerente: Condoroil Tin'tas S.A.
Termo ia" 498.521 - Sterling Classe 16 - Requerente: Condoroil
Tintas S.A.
Termo ri•9 498.548 - Ambição Clase 41 - Requerente: Comg.a,nhia
rodutcs Confiança S.A.
Termo n.9 498.594 - Egipã - Classe 36 - Requerente: Malharia Egipã
Ltda.
Termo n.9 498.782 - Recap - Classe 16 - Requerente: Recap de Revestimentos Ltda.
Termo n.9 498.796 - Coliseu Classe 38 - Requerente: Gráfica Coliseu Ltda.
Termo n•9 498.950 - Coleção Cinco
C Um - Classe 32 - Requerente:
Editorial Bruguera Ltda. - Registrena cem direito ao uso exclusi'vo de
"coleeão".
Termo n.9 499.145 - Não se mova
Clrsse 32 - Requerente: Casa Editora Veechi Ltda.
rmo n.9 499.173 - Belo - Classe 41 - Requerente: Taim Arroz Liraite.,,- a .
Termo n.9 499.189 - Beleza •
41 - Requerente: Taim Arroz Limitada.
Termo n.9 499.239 - Agro-Pastoril
Classe 4 - Requerente: Indústria
e Comércio Agro-Pastoril Ltda.
Termo n.9 499.256 - F3euzoca. Classe 46 - Requerente: Fernando
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'armo ri.° 499.743 - Naná - Clas- qucrente: Imóveis Selecionados Ltda .
se 14 - Requerente: Soares ProduSubstitnida a classe 50 pela 36 e
tos de Borracha S.A.
de a córdo corri o artigo 117 do Código.
Sinal de propaganda deferido
No 980.474 - Hotel Carajá 'Termo n.9 494.613 - ,Assim ainda Ci;çse 33 - Requerente: João lera - Artigo 117 do Código.
não! Mas entregamos com rapide.
- Classe 33 - Requerente: Bane499.934 - Edificio Marquês
lega & Cia. Ltda. - Artigo 121 do deNn
Valença - Classe 33 - RegueCódigo.
ente: Condomínio do Edifício Marquês de Valença - Artigo 117 n° 4
Insígnia deferida
do Código.
N9 499.974 - Colégio São FaTermo no 475.435 - Sife - Classe 33 - Requerente: Sife - Socie- biano - Classe 33 Requerente:
dade Internmencana de Fomento Eco- Paulo Cesar Carvalho Madeira. de Ley
nômico Ltda. - Artigo 104, do Có- - Artigo 117 do Código.
digo.
Termos com Exigência a cumprir
Humble
N9 304 .507 Nomes Comerciais deferidos
Dil i Refining Company.
Termos:
,2: Antonio
N° 495.6).
Bergarno c Pedro Berganio .
N° 475.533 - Transportadora Uru
N° 497.773 - Requerente: Vinícola
Ltda. - Requerente: Transportadora Rozald Ltda .
Uru Ltda . - Artigo 109 n 9 3 do CóN9 497.788 - Requerente: Drury s
digo.
N9 481.054 - Roupas Rei S. A. S. A. Ditribuidora de Produtos
Indústria e Comércio - Requerente: IInternacionais.
Roupas Rei S. A. Indústria e Co- N° 498.408 - Requereate: Dal
mércio - Artigo 109 n° 2 do Có- Pont 6 Cia.
digo.
N9 454.872 - Requerente: Kleber
Títulos de Estabelecimento
Pessoa Navarro.
deferido
N9 476.808 - Requerente: Gunther
Wagner.
N° 494.907 - Baby Sitter - Clas488.368 - Requerente: Comse 33 --- Rgetterente: Olenka lcrreira
Ammann - Artigo 117 do Código. panhia • Produtora de Vicko " Providro" .
N9 496.252
Boite Holiu - ClasN° 491.023 - Requerente: "Audise 33 - Requerente: Dalila Rodrigues fisco" S.A. - Ltda. Auditoria Fiscal
- Artigo 117 n° 1 do Código.
e Contábil
N9 498.068 - Alfaiataria Santoro
N9 491.159 - Requerente: Com- Classe 36-33 - Requerente: Sepanhia de Pavimentação e IVIellicraArtigo 117 o9
bastião Santoro
mentos Urbanos "C,ovina".
do Código nas classes 33 e 36.
N° 492.772 - Requerente: São
N° 467.747 - Edifício Centro Turstico - Classes 33 - 38 - Re- Paulo Alpargatas S. A.
arrao.c.2-u==.n
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N9 504.232 - Requerente: Antonio
Alberto Goulart Orciuoli.
N 9 505.948 - Requerente: Indústrias Zariolini Antines S. P.
N° 508.377 - Requerente: Gomes
Gomes Ltda,
N° 508.548 - Requerente. : Miguel
Almeida Machado.
•
N9 .508 . 819 - Requerenze: Telagarantia Ltda.
N° 509.281 - R eq iieren ie.: Phicido
Ferreira Martins.
Diversos
N9 494.534 Requerente: João
Américo de Souza. - Prossiga-se na
classe 32-33 - Artigos na :lasse.
N° 483.089 - Requerente: Rig Rio ImprtacõesGerais Ltda . - Proa.
siga-se na classe 3 - Artiços • na
classe.
N° 494.913 - Requerente: Editôra
Delta S. A. - Aguardem-se os terMOS.
N 9 494.977 - Requerente: íos4
Thomaz da Cunha Vasconceiw Neto.
- Aguardem-se os termos.
N° 494.980 -- Requerente: José
Thomaz da Cunha Vasconcelos Neto.
- Aguardem-se os termos.

N° 497.865 - Requerente: Minerva
S. A. - Drogarias Farmácias e Comércio Reunidos. Aguardem.,.ie os
termos.
N° 492.359 - - Requerente: Associação Carioca de Combate ao Câncer.
- Aguardem-se os termos.
N9 498.833 - Requerente: Constai
Construtora Avareense
Aguarden -se os termos.
N° 498.919 - RCquerente: Brasniotor S. A. - Empreendimento e Partici pa eões - Aguarde-se o termo.
N 9 509.789 - Requerente: Mer;.
cearia Mourisca Ltda .
Pross'çi
com inclusão da classe 32.
EXPEDIENTE DA SEÇÕES E DIVISÕES - REPUBLICADAS

lalvt~gAn rsv 955

PREÇ O: C4 6E9

Rio. 27 de setembro de 1966
Notificação
-Uma vez, decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo artigo 14
''• Lei 4.0-48, de 29-12-1961, e mais
dias para eventuais juntadas de
reconsideração, e se do mesmo não se
tiver valW . 3 nenhum interessado. serão
I.aa. asai didos os certificados al,air:o:
C e

auaniná.

Wall° n9 499.259 - Dama de Pré-- Classe 42 - Requerente: Iorcjue Comércio e Indúsi ia de nebi•
cit."
2'erin o n.9 499.443 - Vi eremos
amanhã - Classe 32 - Reguei, ate:
Carlos Alfredo de Araujo Couto.
r...'ermo 2.9 499.465 - L N Cilasse 23 (vinte e três) - Regue:lente: Laminação Nacional de Me3 S. A.
Termo n.9 499.481 - Moer, • 16 - Requerente: Moega Indils5a a Comércio Ltda.
T.:Jrmo n 9 499.624 - ZPNS 11 - Requerente: Meridional
1.3 A. Comerei° e Industr:n. - Retistre-se, com exclusão de eguldele,Inze3 avelhee..

N 9 498.622 - Requerente: Kei Artigos de Borrachas Ltda.
N9 498.858 - Requerente: Repre.
sentações Caltex Lida.
N° 499.570 - Requerente: Ornatos
Organizar Mercantil de Indústrias
Textil S. tra.
N 9 500.752 - Requerente: Auto
Brake São Judas Tadeu Lida
No 504.224 - Requerente . Isiva I.

A vt
Ivn o mare,nang
Seetto de Vencias: Av-,

Marcas deferidas

Rodr, alies Alves o° D

Agencia 1: tvi , w4erio do

e'ioz.eruipo

Atende-se e pecildos oe to Serviço de Reembolso PoAtni
licasilta
Na necie do D. 1.

•

-P
-- A Noticia -- Gai A. Martins - Cl. 32.
N° 321.152 - Cincvox
Ct..evox
do Brasil r - Cl. 8 (coma exclio
eletrolas) .
N, 483. 42(1 - Dois Ai& - F.
Soe nnecken
Cl. 38.
N9 495.219 - Fisiohepatie Laba.
Hosbon S. A. Prods luimico-Farmaceuticos - Cl . 3.
N° 495.744 - Marconi
Reppe.cotações Àrarconi Ltda. - ela ga.:

Terça-feira 4:
N9 495.836 - Valaer - Valaer Malas Para Avião Ltda. - Cl. 35.
N° 496.699 - Calçados Portela Soares 6 Acioll Ltda. - Cl. 36.
Telecar - Icek SzyN° 499.079
mon Ponserancblum - Cl. S.
Titulo de Estabelecimento defcrido
N° 463.218 - Fotorama Flash
Leonidas Agustiís Castro -- Cl. 33
- Art. 117 n9 1.
N° 495.547 - Edifício Sumaré José Ferreira Pôrto -- Cl. 33 - Artigo 117 n°1.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Ache Laboratórios Farmacêuticos
Ltda. (transferência para o sai nome
da marca: Instilotricin - n 9 'a7 770).

Exigências
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, N9 498.014 - Ornatex Organiza..
ção Mercantil de Indústrias Tarte',
S. A.
N° 498.946 - The Punitron Corpos
ration.
N9 502.007 - Dip Abdo.
N° 503.070 - A Colegial - Uniformes e Vestuários Ltda.

'1.a-mos com exigênciats a cumprir:
Usafarma S. A. Indústria. VarinaVita-Zolmfabrik H. Rauter K. G.
cêutica (transferência é alteração de ( alteração de nome do Nome Comernome da marca: Sedacopa -- número cial: N9 45.062 - Processo: 25.179
213.256). - Anotem-se: 1) trans- de 1964).
ferência de: Laboratório Kalmo I ..
Rical-Industrial e Comercial Farsapara Vicente Amato Sobrinho Caeutica Ltda. (no pedido de transN° 501.379 - Roberto de Castro.
2) alteração de nome desta pai'.: Cia. ferência da marca: n° 203.4291.
N° 501.881 - Samaro Organização
Farmacêutica Brasileira Vicente P. 'naItt Gilfillan Inc. (no pedido de Fisco-Contábil Ltda.
to Sobrinho S. A.; 3) altera.ii) de transferência e alteração de nome da
N° 502.095 - Carlos Roberto de
nome desta para Laboratórios I. arma- marca: N° 208.296).
Carvalho.
cêuticos .Vicente Amato Ila::.artna
Farbenfabriken Bayer Aktiengesells- N° 503.245 - Sojene Ind. e Com.
Marcas indeferidas
S. A.; 4) alteração de nome d, úl- cha ft ( no pedido de transferência da de Ferro Ltda
•
N° 503.258 - Antonio Soares PciN9 463.694 - Vidialite - Indústria tima para Usafarma S. A. - In- ma . N° 211.127).
Cerâmica Rapikorte Ltda. - CI. 11. dústria Farmacêutica.
Buschle 6 Lepper S. A. Comércio xoto.
N° 472.476 - Onça - Charles Jamef - Comercial, Importadora, e Indústria (no pedido de alteração N° 503.375 - Tecnicopia Ltda
Kung-Wei Tse - Cl. 1.
Administradora S. A. (alteração cie de nome da marca: N° 224.496).
N9 503.449
Rotman 6 Gurman.
N° 484.109 - Campanário - Chur- nome da marca: Jamef
n° 497.331). British Schering Limited no pedido
N° 503.504 - Soc. de Represenrascaria Campanário Ltda. - Cl. 41.
de contrato de exploração da marca: ta ções Moreira Costa Ltda.
Marta Distribuidora de Vidros Beschizza N9 268.906).
N° 486.998 - Brasilacre
N° 503.540 a- Rádio Soc. A Voz
S.
A.
(alteração
de
nome
do
Titulo
Gigli de Almeida - Cl. 38.
de Estabelecimento: Casa Beschizza Empa Empresa Paulista de' Comércio de Fátima da Diocese de Lins.
Transferência e alteração le nome
N° 503.555 - Aut oViação Osvaln9 498.933).
e de Aplicações S. A. (no pedido de
de titular de processo
do Cruz Ltda.
Eltra
Corporation
(alteração
de
transferência
da
Insígnia
de
Comércio:
Foram mandados anotar nos procesN° 501.625 - Paulino Pilhe.
sos abaixo mencionados as transferên- nome da marca: Linofilm a- número N 9 167.072).
449.307).
Gillette do Brasil Limitada (no pe- N° 506.009, - Jalulipa cic Brasi1
cias a alterações de nome:
dido
de alteração de nome da marca: Produtos Quimi cos Limitada.
N9 506.402 - Companhia Riograna
Gillette do Brasil Limitada (altera- Geobras - Engenharia 'e Constru- N° 194.791).
densa de Adubos CRA.
ção de nome da marca: Niagara - ções S. A., Geobras S. A. Engenharia e Fundações (alteração de nome Etin Eletro Técnica Ltda. (no pen9 207.431).
N° 506.449 - Reproman ReTintas Ypiranga S. A. (alteração da marca: Geobras - n° 485.128 e dido de transferência da marca: Ter- vendedora de Produtos Manufaturados
Geobras
n9
414.691).
mo:
290.672)
de nome da marca: Condor - NémeLtda.
.ro 324.391).
Cecima Construtora e Administrado- Philco Corporation ( no pedido de
N9 506.461
Lojas Kirsch Duca
averbação
de
contrato
da
marca:
Nú.Tintas Ypiranga S. A. (alteração ra de Móveis S. A. (alteração de
rações
Ltda.
mero
319.692)
.
de nome da marca: Galvoprimer
nome da marca: Cecima - número
N° 506.580 - José Martins Filho.
Société de Distribution de Perfume494.122).
a° 321.034).
rie
et
Cosmetique
Diparco
(no
pedido
N9
507.047 - Leb. Americano Pat
Gillette do Brasil Limitada (alteraIndústria de óleos Pacaembu S.A.
ção de nome da marca: Campeão - (alteração de nome da marca: Pa- de transferência da marca: Número macoterapia S. A.
175.461) .
N° 507.254 èe Cidcada
caernbu
n° 250.947).
n° 496.147).
Agapeama S. A. Produtos Quími- Guda Ltda.
Ging/na do Brasil Limitada (alteraCarbex Indústrias Reunidas S .A. cos ( no pedido de alteração de nome
N9 507.384 - Dias & Zerbini 14
ção de nome da marca: Democrata )alteração de nome da marca: Ad- da marca: N° 306.231 ) .
mitada.
a9 247.895).
Gillette do Brasil Limitada (altera- mirall - n° 496.87.1).
N° 507.741 - Indugema
Ia
Kelmaq S. A. Máquinas Comer- Ravensberg Gmbh Chemische Fabrik
ção de nome da marca: Iguassu ...ciais e Gráficas (alteração de nqme (no pedido de transferência da marca: dústria Geral de Malharia Ltda.
aO 207.606).
N° 260.923) .
Gillette cio Brasil Limitada (altera- da marca - n9 424.506).
Agapeama S. A. Produtos Quími- N° 507.742 - Indugema - In
ção de nome da marca: Ring nú- Bril S. A. Indústria e Comércio cos ( no pedido de alteração de nome dústria Geral de Malharia Ltda.
N" 507.742 - Indugema mero 207.b05).
(alteração de nome da marca: Jogobril da marca: N° 306'.232).
dústria Geral de Malharia Ltda.
n°
452.047).
Gillette do Brasil Limitada (alteraN.° 507.744 - Indugema
TV Cine Estudios Para Cinema, Regina - Indústria de Produtos Alição de nome da marca: Regente mentícios Ltda . ( no pedido de trans- dústria Geral de Malharia Ltda.
Rádio
e
Televisão
Ltda.
(transferênnO 205.329).
ferência das marcas: N° 199.738 e
N° 507.745
Indugema
Gillette do Brasil Limitada (altera- cia para o seu nome do Titulo de es- 202.403) .
dústria Geral de Malharia Ltda.
tabelecimento:
TV
Som
Termo
núção de nome da marca: Diplomata Roberto Coelho e Manoel Ramalho
mero 447.992).
N° 507.746
Indugetna - In
n9 205.328).
de Barros (no pedido de transferem
dústria Geral de Malharia Ltda.
Co., Kibon S. A. (Indústrias Alimentí- cia da marca: N° 178.172).
Hisarnitsu Pharmaceutical
N° 507.747 - Indugema - In.
Inc. (alteração de nome da marca: cias) (transferência para o seu uome
Laboratório Ultraquimica Ltda. (no dústria Geral de Malharia Ltda.
n° 287.314).
Salompas
da marca: Q-Suco - têrmo 469.616).
pedido de transferência da marca: NúN° 507.291 - Joseph Bancroit 8
Agapeama S. A. Produtos Quími- Blemco Importadora e Exportadora mero 141.356).
Sons Co.
Ltda.
(alteração
de
nome
da
marracos (alteração de nome das marcas:
Saboaria Nossa Senhora de Fátima
N° 755:430 - Manuel Lecy Arra.
Terraclim - termo 474.380).
Brocacida n9 219.042 Agápema
Ltda. (transferência para o seu nome da Behmer.
Sanches
n9 247.562 - Ingagi n° 249.338).
Daher Ltda .(transferên- da marca: Têrmo: 466.984 ) .
N9 761.428
Argos Industrial
Frase de propaganda: Ou o Brasil cia para o seu nome da marca: Colina
American Bar Cell Ltda. (transfe- S. A.
Mata a Saúva ou a Saúva Mata o - termo 477.021).
rência para seu nome da marca: TerN°
762.314
Mirabel - Produtot
Brasil - n° 261.632 Marcas: AgaCasa Belmont de Tecidos Ltda.
Alimentícios S. A.
pema - n9 267.295 - Brocacida - (transferência para o seu nome da mo: 495.711).
Juan José Tovar Franco (transfeN9 763.213 - •Resilam Indústrias
número 274.432 .-- A Saúva - númarca: Belmont -s- têrmo 486.933). rência para o seu nome da marca: Elétricas S. A.
mero 288.449).
N° 503.156 - Cia. Riograndense
Fornasa S. A. Indústria e Comer- Termo: 497.353).
Aktiebolaget Astra, Apotekatnes Kede Adubos CRA - Sadiomin - Clascio
(alteração
de
nome
da
marca:
ForBravanus
S.
A.
Indústrid
e
Corniska Falaiker (transferência para o nasa
termo 493.235).
mércio de Doces (no pedido de alte- se 1 - Clichê publicado eia 22 de
número
seu nome da marca: Bro/i
setembro de 1961.
214.296).
Indústrias Reunidas Presépio I,tda. ração de nome da marca Termo: ...
495.837).
N9 501.939 - Casa Planalto
Artefatos de Couro Perflea Ltda. (transferência para o seu nome da
TV Cine Son Estudios de Gravação Alves, Coser 6 Cia. Ltda. - Cl. 39
(transferência para o seti ;mine da marca: Presépio - têrmo 496.574)
Gillette do Brasil Limitada (altera- Para Cinema, Rádio e Televisão Ltda. e 36 - Clichê publicado em 12-9.
marca: Risca - n° 269.433).
ção
de nome da marca: Giro Ondula- (transferência para o seu nome da de 1961.
Celia Ma ria 13: onseca da
marca Termo: 447.808).
N° 502.108 - Sonata - Sonait
(transferência para o seu nome da dor - termo 296.158).
marca: Gato Preto - n9 184. gh4).
Meller 6 Wajnberg Ltda. (transfeIndústrias Químicas Espagiria Ltda. Decorações Ltda. - Cl. 16 CUM
Indústria Alimentícia Donkin Ltda. rência para o seu nome da marca: Ni- (transferência para o seu nome da publicado em 13-9-1961.
NO 501.840 - Café Riograndino
( transferênda para o seu aorae da va/on - termo 490.225).
marca Termo: 498.379).
Ary B. de Azevedo - Cl. 41
ata re. I: Drnlia- ia° 242.312) .
Vitrex S. A. Indústria e Comércio
Indanthren Warenzeichanverband Clichê publicado em 12-9-61.
Adriano Ramos Pinto - V inhcs de Vidros (transferência da marca: (transferência para o seu noka da mar- N° 502.136 - Cacanil - 7.deline
Vitrex
termo
494.175).
S . A . R. L. k alie ração de nome da marca Termo: 285.913).
dos Santos e Elias Quinto de Souza
ca: Lacrinsa Christi
n° 216.773).
Speed-O-Print Business Machines
N9 358.509
Doces Confiança - Cl. 10 - Clichê publicado em
ludústrias Rei S. A, - Metalúrgica Corporation (alteração de nome da S. A. Indústria e Comércio..
13-9-61.
( Ia' ração de 1101,1e, do Titulo: Indús- marca: Speed-O-PrMt - termo númeN° 497.792 - Banco Nacional de
N9 502.138
FIcOrlat
Adelinai
trias Rei
a° 197.599),
ro 495.131).
Minas Gerais 5 A.
slaumg.
dos Santo a Elia& Oniat.
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— Cl. 41 — Clichê ptiolicado em
N.° 463.542 João Ferreira —
23.(;-61.
Torno ;:em efeito o despacho que
iN) 502.219 — N. V. Siera Rádio arquivou o seu prosseguimento
Saia -- Cl. 6 — Clichê puoticado submetendo-o a buscas.
ar . 1.1-9-1961.
Laboratório Nortefarma Ltda.
1 n.•' .1,11.A/2 — C F P
Campa- — No pedido de transferência da
,ricadora de Papel -- Cl. 33 marca Elexir Salvador 247.163 —
Arquive-se o pedido de transfeáê publicadr em 5-9-61.
a".3.727 — Tecelagem Co- rência.
S. A. — Prossiga com exProrrogação de marcas:
c. U`.. , 1 de linhaliaar pesca e li-.
de aço para pesca.
Foram mandados prorrogar as
.0á2 — Artig0s para pio- marcas abaixo mencionadas:
',i!!!a ,. p decoraçáo em geral chéz
N. 759.726 — Yogi — Compad Canacine Ltda. — Prossiga-se
511:..:,i,:indo a classe 1 pela 28 e nhia Antartica Paulista Indústria
e- -1"in lo lacas.
Brasileira de Bebidas e Conexos
N. 4J3 763 — Fotoplastie — In- —"Classe 42.
i a e Comércio Ltda. —
N.° 757.980 — Jaspeol
A:.;t: • 'de se.
Sardinha S. A Indústria e CoN." 189.500 — Argal — Quími- mércio — Classe 46.
ca S. A. Indústrii. e Comércio
N.° 760.390 — Hastings tiasgi,arde-se.
tings Manufacturing Company —
496.420 — Importadora e Classe 6.
1.-wortadora Interterra Ltda. —
N . 6C4.280 — Cibacid
Ciba
A-Alarde se.
Société Anonyme — Classe 3.
N.° 488 450 --- Mercados CanjuN." 763.1/84 — ST. — Fiação
s'i• S. A. Produtos 'Alimentícios e Telecagern Sant'Ana S. A. —
Aguarde-se.
Class( 31.
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N.° 762.327 — Probotrat — Expansão Científica S. A. — Classe
n.° 3.
N.° 76.2 194 — Soinarbo — Sociedade Industriai de Artefatos de
Borracha Soinarbo Ltda. — Classe 36.
N.° 761..886 — Elclor — Indústrias Químicas Eletro Cloro S. A.
— Classe- 2.
N.° 761.739 — Vitamina Normal
— Produtos Farmacêuticos Finérgica S. A — Classe 3.
N.° 761 430 — Krieger Instituto de ótica Krieger Ltda. —
Classe 8.
N°. 679.094 — Malvyl Química Farmacêutica 'Gaspar Viana
S. A. — Classe 48.
N." 549.614 — Imperial — Comércio de Tecidos 11. Monteiro
S. A. — Classe 23.
N.° 502 960 — NaphIol As —
Farbwerke •Hoechst Aktiengesellschaft Vorm Meister Lucius & Brunirrg — Classe 36.
N.° 762.195 — Solnarbo — Sociedade Industrial de Artefatos de
Borracha Soinarbo Ltda. — Cias-

se 39 — Prorrogue-se o 'registro
com apostila feita, pela seção.
N.° 761.830 — Sulzer — Stilzew
Fréres Société Anonyme — Classe 6 — Prorrogue-se o "registro
com apostila feita pela seção.
Prorrogação de -frase de propaganda:
N.° 762.550 .— ' Sedução- do Dia
_ Vieira & Cia. Ltda. — Classe
n.° 36.
•
Prorrogação de sinal de propaganda:
N.° 761 807 — Tamayo da Cana
ao Moem do Bagaço ao Livro —
Refinadora Paulista S. A. — Classe 41.
Prorrogação de titulo de estabelecimento:
N.° 762.058 — Casa Hammond
— Instrumusical Ltda. — Classes
ns. 8 e 9.
Retificação de clichê:
N.° 502.520 — São Paulo Alpargatas S. A. — Bamba — Classe
n.° 20 — Clichê puNicado em 15
de setembro de 1961.
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação fieita de acordó com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da Publicação começara.
a correr o prazo de di dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Dapariameni3O
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que ,se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

ras nãO impressas, cadernos , de escrever, capas para documantoa, carteiras,
micos de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, ca:xas , Par a Pa
-pelari.ctõsdv e•c0merciois, cartões índices, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
Livros de bôlso e revistas esclares, cartões em branco, cartuchos
Classe 32
de cartolina, copas planográficas. caTermo n.° 743.673 a 743.675, de
dernos de lembrança. carretéis de pa5-4-66
pelão, envelopes, envólucros para cha1Magaldi-Maia (Publicidade) Ltda.
rutos de papel, encadernação de papel
Ou papelão, etiquetos, fôlhas indicas
São Paulo
fôlhas de celulose, guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel transparente, protos, papelinhos, papéis de estanho e de alumínio
papéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes, papel lmaço com
ou sem pauta, papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico, pope! impermeável
Para copiar, papel para desenhos, paClasse 21
' Para distinauir: Veículos e suas partes pel para embrulho impermeabilizado
integrantes: Aros para bicicletas, auto. Papel paro encadernar, papel para es: oveis, auto-caminhões, aviões, amor- cravar, papel pare imprimir, papel patecedores, alavancas de câmbio, barcos. rafina para embrulhos, papel celofane.
breques. braços para veículos, bicicle- papel celulose, popel de linho papel
tas, carrinhos de mão e carretas. cami- absorvente, papel para embrihar tanhonetes. carros ambulantes, caminhões baco, papelão, recipientes de papel ro
-setadpl,róuo e-.s
carros, tratores, carros-berços, carrostanques carros-irrigadores, carros. car- de papel transparente, sacos de papei
roças, carrocerias, chassis, chapas cir- serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
culares para veículos, cubos de veículos.
corrediços para velculos. direção. desliTêrtno n." 743.678, de 5-4-66
guieiras estribos. escadas rolantes, ele- Magaldi-Maia (Publicidade) Ltda.
vadores para -passageiros e para carga,
São Paulo
engates para carros.. eixos de direção.
freios. fronteira_ para veículos, •guidão.
locomotivas, lanchas motociclos, molas,
motocicletas. motocargas moto furgões.
manivelas, navios ônibus. para-choques.
para. lamas, para-brisas. pedais. pantóes
rodas para bicicletas. raios para bicicletas, reboque radiadores para veículos,
Classe 32
rodas para veículos. seuins, triciclos, tiálbuns, almanaques
rantes para veiculos. vagões. velocipe. Para distinguir:
deis, vareta de contrôle do afogador e anuários, boletins. catálogis jornais,
ac, eleradoi troteis. troleibus, varaes de livros, peças teatrais e cinamatográfi•
cas. programas de rádio t televisão
carros, toletes para carros
'Publicações. revistas. folhinhas imPres
•
Classe 31
sas e pro g ramas circenses
Adesivos para vedação, anéis para vedação, argolas para vedação, arruelas
Termos ns. 743.679 e 743.680, de
para vedação; barbantes, barracas de
5-4-66
campanha, betume pare vedação, bu- IVIagaldi-Mala (Publicidade) Ltda.
chas para vedação, bujão (rôlha para
São Paulo
tarraxa): cabos, canaletes, cordas, cordéis. cordoalhas, cordões, correias de
transmissão de tôda espécie: enxárrias, esferas para vedação; titilhos para
amarradias, forros para vedação, fuge.
laça; gachetas: juntas para vedação;
lonas, lonas para freios de veículos;
clse.
mangueiras, massas para vedação, molas .para • vedação: rôlhas; tampões para
vedação (fins não medicinais), tendas Para disanguir. Almanaques, agendas.
tiras para vedação, tubos para vadação, anuários, álbuns impressos. boletins catubulações para vedação; válvulas para tálogos, edições impressas, revietas, órvedação
gãos de publicidades. programas radioClasse 38
fônicos., rádio-televisionadas, peças teaAros para, guardanapos de papel trais e cinematográficas programas
aglutinados. álbuns (em branco) álbuns
circenses
para retratos e outógratos balões (exClasse 36
ceto para brinquedos) blocos para Para distinguir: Artigos de vestuários
cOrrespondência, blocos para cálculos e roupas feitas em geral: Agasalhos.
'Fênix) n.° 743 670, de 5-4-66
Editôra Monterrey Ltçla.
Guanabara

ecr~ 2actiacae

Indústria Brasileira

uarda

botas, botinas. blusões. boinas, babadouros, bones. capacetes, cartolas. cara
puças, casacão, coletes, capas, abales.
cachecols, calçados, chapéus. cintos.
cintas, combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de arianas. calções. calças, camisas. camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós. acharpe.% fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas. gravatas, gorros, jogos dt lingerie, jaquetas. laguês
luvas, ligas, lenços, mantõs. meias
maiôs, mantas, tnandribo, mastilhas. malenis. palas, penhoar. pulover. pelerinas.
peugas. pouches. polainas, pijamas, punhos, pernéiras. quimonos, regalos.
robe de chambre. roupão. sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
sueteres, shorts. sungas. stolas ou slacks
• toucas, turbantts, ternos. , uniformes
e vestidos
Têrmos ns. 743.681 e 743.682, de
5-4-66
Magaldi-Maia (Publicidade) Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama •e
mesa: Algodão, alpaca. cânhrno cetim,
caroá. casimiras fazendas e tec'dos de
lã em peças, juta, jersey; linho; os ;mi
paco-paco; percalina; rami; rayon 'seda
natural; tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos de pano couro e
veludos
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários: álbuns impressos, boletins catálogos, edições impressas, revistas. ór
09is de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas programas
circenses
Tarmo n.° 743 683, de 5-4-66
Magaldi-Maia (Publicidade) Ltda.
São Paulo

FLINT

de tôda espécie, (exceto quanio partes
de máquinas), ferragens e ctit,ilaria
geral. Pequenos artigos de qualudi r metal. Botões, alfinetes comuns, fechos
tográficos, máquinas falantes, discos
corrediços- e demais miudezas de arma*
rinho. Joalheria e artigos de metais pre4
ciosos, semipreciosos e suas imitações,.
usadas como adornos; pedras or•Jciosaa
trabalhadas e suas imitações Vidro,
cristal e seus artefatos. Artefatos de
cerâmica (porcelana, faiança, !ouça vi drada e outros), para uso cases," adôra
no, fins. artísticos e industriais instala.
ções sanitárias. Artigos, máquinas e instalações par-escritórios e desenha. Veículos e 'suas partes integrantes, exceto
máquinas e motores. Tecidos aia geral.
Artefatos de produtos acabados deicai.
'gem animal, vegetal o umineral, artefatos de substâncias químicas. 1 andas,
lonas, correias de transmissão da tôda
espécie, cordoalha e barbante. Material
de vedação e mangueira. Jornais, revistas e publicações em geral. Albuns.
Programas radiofônicos. Peças teatrais
e cinematográficas. COuros e peles prea
parados ou não. Artefatos , de couros e
peles." Artigos de vestuário,- de .tôda
sorte, inclusive de esporte e para-crianças (fraldas, cueiros) . JRLpa de
cama e mesa, inclusive cobertur as. ráa.
lhas de uso pessoal, panos de prato e
análogos. Papeae seus artefatos livros
não impressos. Móveis de inata', vidro
ou madeira, estofados ou não c....olchoes,
travesseiros e acolchoados para móveis,
Substâncias alimentícias' e seus prepa.
rados. Ingredientes de alimentos. Essen.
cias alimentícias. Bebida salcoólicas e
fermentadas. Refrescos e águas nafta.
raia e artificiais, usadas como bebidas.,
Tabaco manufaturado ou nãa4 Artigos
para jumantes, exceto papei. Velas.
fósforos, sabão comum e detergentes.:
Amido, anil e preparações para a !a.
vandaria. • Artigos e prepa.ra,ões para
conservar e polir. Perfumaria. cosme.
ticos, dentifrícios, sabonetes e preparados, para o cabelo '. Artigos de toticac,or
e escovas para os dentes, unhas, cabeio
e roupa. Jogos de tóda a espe:ae. Brin.
caiados e passatempos; petrecnas e artigos para fins exclusivamente desportivos
exceto vestuários, ta presente Sinal de
Propaganda que 'poderá variar em cores e dimensões, será usada na forma
:acima representada e manúncios cartazes, taboletas, impresso e através de
radiofonia ou televisão. eRivindica-se
uso exclusivo do Sinal de
Propaganda "R C".

•

rarmo n. 5 743.684, de 5-4-66
Classes: 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 17, 21,
Indústria e Comér.ao Phelpa Ltda.
23, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40,
São Paulo
41, 42, 43, 44, 46, 48 e 49
Instrumentos de precisão, instrumentos
científicos, aparelhos de uso Comum: ias.
trumentos e apare dsohláiidt v--o
instrumentos e aparelhos didáticos; moldes de tôda a espécie; acessórios de aparelhos elétriccis (inclusive válvulas lâmpadas, tomadas, fios, soquetes), apareInchistrla Brasileira
lhos' fotográficos, radiofônicos, cinemagravados e filmes revelados. InstrumenClasse 9
tos musicais e suas partes integrantes, tiandoims. banjos. baterias. cavaquIà
blocos. para anotações, bobinos, brochu. aventais, alpargatas, anáguas, blusas, exceto máquinas falantes. Ferramentas nhost clarins, clarinetes, concerunas,

indústria Brasileira

Coronado
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade industrial. Da data da publicação começará
a eorret o prazo de 60, dias para o deferimento do pedido. Durarte esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se juig a-em prejudicados com a concessão do registro requerido

corirt,, baixo, cometa, cuias, castanhoiuta. flautim, gaita; guitarra.
les
ihnr-1 , ,: harmônicas. órgãos, pianos, p15v3o paradeiros. pian&as, rateção tam".
Pores, trombone vicaisos, vu. ões e

amoníaco. anti-incrustantes. anti-oxidan
tes, anti-corrosivos, anti-detonantes azo
tatos, água acidulado para acumn
res, água oxigenada para fins industri

Térino n. 9 743.692. de 5-4-66
(Prorrogação)
klattersley (Orniskirk) Limited

corrente. fusível, aparelhos fotográficor

e einematográgicos. filmas revelados
binóculos, óculos, aparelhos de aproai*
mação, abat-iours c lustres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Têrmo n.° 743.695, de 5-4-66
,Pioneira Transportes Ltda.
Guanabara

Inglaterra
ais amônia; ,banhos para galvanização.
benzinas, benzo!, betumes. bicarbonatc
vioioncefo
de sódio. de potassio: cal virgem, carPRORROGAÇÃO
Termo n. 9 743.685, de 5-4-66
vões. carbonatos. catalizadores. celulo(Prorrogação)
se. chapas fotográficas. composições. exElizabeth Arden Sales Corporation
tintores de incêndio, cloro. corrosivos.
Estados Unidos da Améric?
cromatos. corantes. creosotos: descorar:.
PIONEIRA
tes desincrustantes. dissolventee: emulsões fotográficas, enxofre. ater. esmalTRANSPORTES LTDA.
tes. eestearatos: fana filmes sensibili.
PRORROGAÇÃO
zados para fotografias, fixadores, flui.
dos para freios, formol tostatos indusNome comercial
triais. fósforos industriais, fluoretos
Tênno a.° 743.696, de 5-4-66
fuidentes na-a solda: galvanizadores.
Restaurante Camponeza do Minho Ltda.
gelatinas para fotografias e pinturas.
Guanabara
-'icerina: hirlratos, bidrosulfitos: imPer
Classe 48
meabilizantes. ioduretos lacas: massas
latsf01°.
Palia distinguir: Perfumes, esséncias. ex. Para pintura, magnésio, mercúrio. nitraRestaurante
tratos. água de colônia, água de touca. tos, neutratizadores, nitrocelulose: pro
Classe 1
ardor água de beleza, água de quina. axidos. oxidante. óleo para pintura Mac
Banhos de cobre
(Dampowla oto 1224444
água de rosas, água de alfazema. água le linhaça., produtos quirnicos para imTermo n.9 743.693, de 5-4-66—
para barba loções e -tônicos para oe pressão, potassa industrial, papéis be.
(Prorrogação)
WA DA CONCEIÇÃO, 48
cabelos e para a pele, brilhantina ban- !logra ticos e preliocopista peliculas sen.
(11/411G`b ao)
dolina. batons" cosméticos. fixadores g iveis. papéis para fotografias e análi- Harbison-Walker Refractories Company
Estados
Unidos
da
América
e penteados.. petróleos. óleos para os ses de laboratório, pigmentos, potassa
uvenesce:lia. cremes goi- nós metálicos para a composição de tin-n...lasses: 41. 42 e 13
abalo. creve rej
Titulo de estabelecimento
'alta OSC3 e pomadas para limpeza da tas. nrenaraçôes liara fotografias. produ.
PRORROGAÇÃO
pele e "essaquilage" depilatórios. das°. toa para niquelar. pratear e cromar.
Térmo n.° 743.697, de 5-4-66
dorantes. vinagre aromático. pó de arroz produtos para diluir tintas. prussiatos
Helena Schachner
e talco perfumado ou não, lápis para reativos, removedores. sabão neutro.
Guanabara
pestana e sobranceiras, preparadas para sais, salicilatos secantes, senrabilizantes
embelezar cibos e olhes, carmim para sililatos, soda cáustica. soluções químiFOTO STUDIO
to rosto e para os lábios, sabão e creme cas de uso industrial. aolventea. sulfapara barbear sabão liquido perfumada tos, tintas em pó. liquidas. sólidas ou
Classe 16
NICOLA,S - RIO
ou não, sabonetes. dentifricios em pó pastosas para madeira. ferro, paredes
.eijolos refratários
pasta ou ligaido. sais perfumados para construções, decorações, couros. tecidos
banhos. pentes. vaporizadores de pariu- fibras, celulose, barcos e veiculos. talco
Têrmo n.° 743.694, de 5-4-66
Classe 33
me, eseillivas para dentes. cabelos. unhas
industrial danar. vernizes, zarcE
Cia. Ltda
"Ryan Irmãos
Titulo de estabelecimento
• cibo. saquinhos perfumado. preparaClasse 16
Rio Granas do Sul
Têrmo n.° 743.698, de 5-4-66
i/o: em só. Pasta. liquidos e tifOlos Cal, tintas (para muros e paredes), gêsFjord — Indústria do Vestuário S. A.
para o tratamento das unhas. disso!. so, peças ornamentais de cimento ou
uanabara
%tentes e vernizes. remOvedores da cuti- gêsso para tetos e paredes, cimento reiCula. glicerina perfumada rara as cabe fratário, produtos para tornar impermeatos e preparados para descolorir unhas. bilirentes as argamassas de cimento e
gllios e tantas ou sinais artificiais. óleos
cal hidráulica
7kats~
Para a pele
Classe 28
Celulose,
esmaltes,
sacas,
óleos
para
Têrmos as. 743.586 e 743.688, de
Pintura e óleos de linhaça, resinas, tia54-66
Indústria Brasileira
Suv4.mil S. A. Indústria e Comércio de tas . em pó, liquidas, sólidas ou pastosas
para madeira, ferro e paredes; vernizes,
Tintas
Classe 36
zarcão
'ara distinguir: Artigos de vestuários
São Paulo
roupas feitas em geral: Agasalhos.
Termos as. 743.689 a 743.691, de
-ratais. alpargatas. anáguas. blusas,
5-4 -66
-nas, botinas, blus8es. boinas. babaIdeal S. A. — Tintas Vernizea
'tiros, bonés. capacetes, cartolas, caraSão Paulo
Classe 8
anças casacão. coletes. capas abales:
Parr dis;inguir os seguintes artigos elé -iachecols. calçados, chapéus, cintos.
tricos: Rádios, aparelhos de televisão -fritas, combinações, corpinhos. calcas
pick - ups, geladeiras. sorveteiras. apare- . 0' senhoras e le criam as calções. callhos de refrigeraeão. enceradeiras, as- ;as. camisas. Caiu isolas, camisetas.
piradoras de pó. toaões. fornos e toga -uecas, ceroula:, colarinhos. cueiros
reinas etétricez, chuveiros, aquecedores ...ias, casacos chinelos, dominós. echarbalanças, ferros elétricos de engomar e tes. fantasias tardas para militares, aopassar. batedeiras. coqueteleiras. expre- , crais, fraldas galochas, gravatas gortnedorea licridifIcadores elétricos, ma- ios ogos de !ingeria iaquetas laquês.
quinas para picar e moer legumes e 'ovas, ligas, lenços. mantõs meias:
carne, resistências e'Atricas. fervedores. "nérel mantas. mandrião, mantilhas. paestufas. ventiladores. paenlas e bules etós, palas. penhoar. pulover. pe.lerinas:
Classe 1
frigerado formas elétricas. máquinas i:eugas. ponches no'ainas. pilamas puClasse 1
Pa ra distinguir: Abkneventea, acetona
pamhas elétricas, garrafas térmicas. re- nhos. perneiras. quimonos. regalos.
Tintas
Addos. acetato., agentes gulmicos para
gadores automáticos. lâmpadas. apare- robe de chambre. roupão. sobretudos.
Claçse 28
tratamento e coloração de fibras, talhos de luz fluorescente. aparelhos de suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Tintas
d:Moa, couros e celulose: água -raz. alcomunicação interna. esterilizadorea con- meteres. shorts. sun g as. stolas ou slacks
Classe 16
Sumina, anginas; olumen, alvaiade, aidensadores. bobinas. abavas elétricas,
toucas, turbam, s ternos, uniformes
Tintas
Jantes :odustrialk alumiai° eu p6,
comutadores. Interruptores, tomadas de
e vestidos

V E LVA
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MARCAS DEPOSITADAS
Publiáição Jena de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da . data da publicação começará
prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poder 1/4) apresentai áuas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

a correr o

Termo n.9 743.699, de 5-4-66
Nóvo Rio Materiais Para Construção
Ltda.
Guanabara

Termos os, 743.702 e 743.703, de
5-4-66
(Prorogação
Comptoir Des Textiles Artificieis
França
MERY

Classe 16
Insígnia comercial
Termo n.9 743.700, de 5-4-66
Souto ei Cia. I ala,
Guanabar-i

Classe ,O
Artigos de vestuário, de tilda sorte, inclusive de esporte, e nata crianças
(fraldas, cueiros, etc.).
Classe 22
Cânhamo em tio ou em linha. estambre
de seda ou de lã. tios ele algodão, luta,
lã. linho, plástico. rami, rayon, seda na,
tura' para tecelagem ou uso comum
juta em fio ou emlinha
lã torcida
linhas e nuneadas ou novelos, linhas
brilhantes, linhas para bordar, para costura, crochet ou tricotagem. Unhas em
meadas ounovelos. retrozes
Têm° n.° 743.704, de 5-4-66
(Prorrogação)
Beecham Group Limited
Inglaterra
PHENSIG
Classe 3
Um produto farmacêutico .(pastilhas
analgésicas)
Termo n.9 743.705, de 5-4-66
(Prorrogação)
Grepaco Indústria Manufatora de
Papéis S.
Guanabara

Térmos as. 743.707 e 743.708, .4e
5-4-66
(Prorrogação)
The Mennen Company
Estados Unidos da Américr.

'MOINEM

STENOTYPE GRANDJEM

ROTO-CONER

Classe 17
Máquinas de estenotipza

Classe 6
Máquinas e parte§ das mesmas para
enrolar linha, fio, cordãc., barbante, corda, arame e semelhantes
Têrmo n.9 743.710, de Ç,4-66
Edgar Allen ri Co. Limited
Inglaterra

FAMlICA DE AM;i11103 Á. D.. S.
12

Classe 16
Painéis de madeira compensada e coa.
juntos laminados de folheados e ou fo.
lhas de materiais aglutinados pot ade,
alvos, para uso exclusivo em
construção
Térmo n.° 743.713, de 5-4-66
(Prorrogação) .
The Carter s Ink Company .
Estados Unidas da América

tpkirEit 's

PRORROGAÇÃO

Licor

WELDTEX

Classe 48
Pôs para toucador e de talco, pôs antisépticos,
creme gorduroso
(cold
cream), bálsamo para pele, e unguento
para bebes
Classe' 48
Sabões e cremes para barbear, das tipos
espumantes, ou não espumantes, nara
Classe 4
uso na preparação' da barba para
Mucilagem, cola e cimentos adesivu
barbear
Térmo n.9-743.714, de 5:4-66
Termo n.° 743.709, de 5-4-66
Stenotype Grandjean
(Prorrogação)
França
Leesona Corporation
Estados Unidos da América

. Classe 36
Para distinguir: Artigos à vestuArios.
e roupas feitas em gerai Agasalhos
aventais, alpargatas.- • anáguas. Slasas
botas. botinas blusões, babadouros. bonés, capacetes, ca -.Mas :ara.
puças. casacão, coletes, capas. chaies
INDÚSTRIA ePAsti_Et.o,tk
cachecol& calçados, zhapéus. cintos
Cintas. cembinaceles. corpinhos. calç.::
de senhoras e de crianças É.ie6es. calClasse 38
ças. camisas ca soi as camiseta, Envelopes de papel, de qualquer quacuecas. ceroulas, cotartahoe. cueiros lidade, para qualquer fim e de qualquer
saias, casacos. c:imelos. dominós, achar- formato, envelopes sac., sacos e pastas
pes. fantasias. tardas para militares code papel, cartolina eu Apelão
eaiais fraldas galochas graveca. gorClasse 5
.Terin 'n. 9 743.706. de 5-4-66
os logos de lingerie. lauetas, laquês.
Ação
não
trabalhado
e parcialmente tra(Prorrogação)
• 7s ,
luvas. ri 'IA!.
•••
meias.
balhado
Cointreau •
maiôs mantas, mandrião. mantilhas. paTermo n.9 743.711, de 5.4 -66
letós. nelas. cachoar oulostra. aderirias.
França
(ProrropRção)
-iemoas. nouches. polainas pijamas nu.
Massey-Ferguson-ljerkins Lindted
nhos, perneiras. nuituonos. rega 1,
robe de chambre, roapão
Inglaterra
uspens6rios 4aidas de ',anho. sandálias.
mictem& shotts. sungas. sto,a- ou siacks
tontas turbantes temn is n dormes,
e vestidos
Térino n, 743.7C1, de 5-4-66
Abilio David d..is Santos.
Guana'•,:te

Artigos da classe

Têm° n.9 743.712, de 5-4-66
United States Plywood Corporation
Estados Unidos da America

Class.: 6
Motores diesel

Termo n.° 743.715, de 5-4-66
(Prorrogação)
W. Canning 5 Company Limited
Inglaterra

'ZONAX
Classe 46
Substâncias para limpar metais, isto é,
substâncias para remover graxa, com.
posição polidora e manchas de narine.
za gordurosa dos artigos, antes da galã
vanoplastia ou operações semelhantes
Têrmo n.9 743 716, de 5-4-66
(Prorrogação)
United States Plywood Corporation
Estados Unidos da América

WELDWOOD
Classe 4
Madeira compensada
Térmo n.° 743.717, de 5-4-66
(Prorrogação)
American Gage & 1Viachine C,orripany,
Estados Unidos da América

LABOUR
Classe 6
Bomba,' ;centrifugas e partes das mesmas dos tipos de não-abreviae.ento
de auto-abreviamento, e unidades do
bomba empregando tais tipos de bom.
bas ligaads par acoplamento ou diretamente ao dispositivo in:pulsor
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Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo ck, 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse .prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com e concessão do registre requerido

Têrmo n.° 743.718, de 5-4-66
Química e Farmacêutica Proquitar
.
S.
Guanabara

THIANOVOL
Classe 3
Suostancias químicas, produtos e preparados para serem usados namedicina
ou na farmácia
Têrmo n.° 743.719, de 5-4-66
Transportadora Santa Luzia f,tda.
Guan a para

Transportadora
Sr anta Luzia Ltda.
Nome comercia'
Têrmo n." 743.720, de 5-4.66
'Cobre' Comercial Brasileira de Edições
Ltda.
Guanabara

Cobre
Indústria Brasileira
Classe 32
- Livros impressos
Têrmo n.9 743.721, de 5-4-66
Francisco Bonifácio de Limr
Guanabara

O CARRINHO
Classe 41
Artigos da rlasu
Têrmo n.9 743.722, de 54-66
Francisco Bonifácio de Unia
Guanabara

UVINHA
Classe 41
Artigos ia classe
Tèrmo n.9 743.724, de 5-4-66
ranciSco Bonifácio de Uma
Guanaha.

Ik SUPER
LIMONADA
Classe 41
Ariigos da casse

Térino n.° 743. /23, de 5-4-66
Francisco Bonifácio de Lima
Guanabara

Têrmo n.9 743 732. de 5-4-66
ABP — Associação Brasileira de
Propaganda
Guanabar,

O MARACUJAZINHO
Classe 41
Artigos ia classe
Tétano n.° 743./25, de 5-4-66
Casa de Nossa Senhora da Paz
Guanabar

CASA DE

NOSSA

SENHORA DA PAZ
Classe 38
Artigos da classe
Têrmo n.9 743.726. de 5-4-66
Casa de Nossa Senhora da Paz
Guanabar

BOWLING PAX
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Têrmos na. 743.727 e 743.728, de
5-4-66
Casa de Nossa Senhora da Paz
Guanabar

PH

Classe 1.".,
Artigos da clamo
Classe 38
Artigos ia classe
Têrmo n.° 743.729. de 5-4-66
Casa de Nossa Senhora da Paz
Guanabar

CURSO PO
Classe 33
. Titulo de estabelecimento
Tê71110 n.9 743.730, de 5-4-66
Casa de Nossa Senhora da Paz
Guanabar

COLÉGIO PU
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Térmo n.9 743.731, de 5-4-66
Vrancisco Bonifácio de Lima
Guanabara

LARANJINHA
Classe 41
Artigos da ciam

Classe 33
Sinal de propaganda
Têrmo n.° 743.733. de 5L4-66
Associação Brasileila de
ABP
Propaganda
GuanaSara

fotográficas e cinematográficas. campainhas elétricas, garrafas térmicas, regadores automáticos, lâmpadas. aparelhos de iitz fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores condensadores, bobinas, chaves elétricas,
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente, fusível aparelhos fotográficos
e cinematográgicos, filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação. abat-lours e lustres máquinas
para lavar roupas s para uso
doméstico
Têrmo n.° 743.736, de 5-4-66
Companhia Industrial de Bisros
Guanabara

ITAMARATY
INDÚgRIABRASMEIRA

9,6~falaN21~~.

Classe .;
Titulo de 'estabelecimento
Termo n.° 743.734, de 5-4-66
Alice Brownless Cchmalbach
Guanabara

OR Aw
wES COLA
Classe 33
titulo de estabelecimento
Têrmo n.° 743.738. de 5-4-66
Põsto Dois Irmãos, Ltda.
Paraná

POSTO .DOIS IRMXOS
LTDA.
Nome comercial
Têrmo n.° 743.735. de 5-4-66
Companhia Indusbial de Biscos
Guanaba,va

S

Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos. elétriccr: Rádios, aparelhos de televisãoi
pick-ups; geladeiras. sorveteiras, apare.
lhos de refrigeração, enceradeiras. as.
piradores de pó fogões. fornos e Ioga..
reiroe elétricos, chuveiros. aquecedores.
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar. batedeiras. coqueteleiras, expiemedores liquidificad,t2s elétricos. máquinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas. fervedores
estufas, ventiladores, paenlas e Wel
elétricos, refletores, r,iógios de ar te.
frigerada formas elétrica., máquinas
fotográficas e cinematoglaficas. canr
patnhas elétricas, garrafas térmicas. rei
dadores automáticos, lâmpadas. apare.
lho» de luz fluorescente. aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores condensadores, bobinas, chaves elétricas,
comutadores, interri: ptores. tomadas' de
corrente. fusível anarelhos fotográfico@
e cinemarográgicos. filmes revelados,
binóculos. óculos, aparelhos de aproai,mação, abat-lours e lustres máquina,
para lavar roupas pare uso
doméstico
Têrmo n.9 743.740, de 5-4-66
Madeiras Guefra Ltda. — Exportação
e Indústr'e
Paran>

P

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
1,sia distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-up.. geladeiras, sorveteiras, aparelhos de refrigeração. enceradeiras, aspiradores de pó fogões. fornos e fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedore,
balanças, ferros elétricos de engomar
passar. batedeiras. coqueteleiras. expre
medores liquidificadores elétricos, máquinas para picar e moer legumes e
carne. resistências elétricas, fervedores
estufas. ventiladores. paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar réfrigerado, forqpe elétricas, máquinasI

1

.

MADEIRAS GUEFRA LTDA.
EXPORTAÇÃO ec INDUSTRIA,

Nome comercial
Têrmo n.9 743 739, de 5-466
Comercial Britânia, Ltda
Paraná

.COMERCIAL BRITINIA
IsTDA,
••nnnnn••••11....

Nome comercial
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Publicação feita de acôrdo com o art. .130 do Código da Propriedade Industrial. Da data ela publicação começara
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse, prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento,

Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concesoão do registro requerido
Termo n. 9 743.737, de 5-4-66
Atelier de -Joias Wiena Ltda.
Paraná

• Termo n. 9 743.747, de 5-4-66
Termo n.° 743 . 759. le 5 4 66
Termos as. 743.751 e 743.752, da
Sociedade Cerealista Jandaia Ltda.
5-4-66
Vendedora de Bebidas da 3,4,1;:lrd
Goiás
Companhia Agrícola e In ?..astrial Duas
tria e Cornem( Ltda.
Barras S. A. "CIBRF.SA"
Bahia
Bahia

COMPANHIA AGR/COLA
3 INDUSTRIAL DUAS
BARRAS S/A
(CIBRASA)

ATELIER DE
JÓIAS
VIENA LTDA.

,ADuARDENTE

.BURGUÊS
(IND. — BRAS.

Classe 42
Aguardente de cana simples ou composta
Classe 50
Termo n.° 743.760 dc
Classe 41
Uma propriedade agrícola, e os imRodrigues .& Irmão Ltda.
Arroz beneficiado e em casca
pressos, timbres e prJpaganda a serem
Brasília
usados pela firma, sob est adenominação
Termo n. 9 743.748, de 5-4-66
Nome comercial
Nome
comercial
INCOBAR — Indústria e Comércio de
Termo n.' 743.742, de 5-4-66
Balanças e Refr'geração T tda.
Termos as. 743.753 e 743.754, de
LANCHONETE
Companhia de Habitação' do Paraná —
Goiás
5-4-66
COHAPAR
José Franco Sobr1n110
AVENIDA
Bahia
Paraná

INCOBAR
-nigneweNnew
IND." Ne BRAS.

1111.11111111111111111111
111111
Construção civil (casas pupuiares)
•
Termo n.° 743 715, de 5-4-66
1TACAL — Itaberaí Calcarea Ltda.
Goiás

A. BEZERRA
BUIQUE - PE
Torrefação - de café
Termo ri.'9 743 750, de 5-4-66
Classe 41
Nelson Araújo
Pernammco
Classe 1t
Cal para fins de constr.
Têm on.° 743.746, de 5-4-66
Madeireira Bandeirante Ltda.
Goiás

Classes: 41, 47 e 43
Substâncias alimentícias e seus prergi
rados. Beidbas alcoólicas e fermenta.
das. Refrescos e águas naturais
aitld
ficiais, usadas como bebidas
_
Termo n.° 743.761, de 5-4 66
Indústria de Artefatos de Cimento §
Peças em Geral "Stela Meris"
Brasília

Classe 8
Balanças ,refrigeração comerci-d e doméstica, peças e acessórios afins
Termo n.° 743.749. de 5-4-66
A. Bezerra
Pernambuco

CAFÉ TU12,8,

•

Classe 50
Impressos, timbres e propaganda
Classe 19
Como marca emblemática, para marcações em animais vivos
Termo n.° 743.755. de 5-4-66
Borges e Borges
Bahia

STELLA MARIS
INDISTRIA
BRASILEIRA

iMERCAD/NHO

RENACENTE
IS AisADOR
Classe 4;
Título de estabelecimento
Termo n,° 743.763 de 5-4-66.
Samburá Móveis e Decorações Ltda •
Brasília

40Irt"
kintg/lert

•Clase 16
Pré-inoldadoS, ladrilhos. poste de ct,
mento, pias, estacas 1...ara cé.ca, graniá
tos, guias de cimento .tc tos, caixas,
etc.
Termo n.° 743.762.. de 5-4-66
OSCIL — Otto Silve, Catnérdo e
dústrià de Livros
Brasília

SAMBURÁ
•
NELSON ARAÚJO
EMSTRADO NO IS, C. roo N.* 02.3 •
IgINPANNA *O AUMENTO DO CONDIAS

INDÚSTRIA BRASILEIRA,

OSCIL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

qugno amolam/o oo INOLOWO
OIÇO

01100ILCIRO oo CAU
MÁXIMO PARA

eerwiomenr.
O
"N,CeRl
"muar, 41;11,9j/4
PCINNAM 1/C0

Classe 50
... Depósito de madeiras

Classe 41
. Café

Classe -10
Estofamento de cadeiras cofás, cofás
Classe 32
cama, poltronas, acolchoadas para mó- Comércio de livros, a varjo, edição
veis, colchões e travesseiros
importação de álivro.s do estrzingç .10 ,
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Pubilcaçâo Seita da acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçâo começará
e, correr o Prazo G0 60 dias pana o leferimento do pedido. Duranto Can prazo poderá.° apreaantaa SIM oposições ao Departamento
Nacional da Propriedado andustrieJ slquêlea qtaa SC iutaren prejudicados com o nonceastla da Registro requerido

nono n.° 743.770: de 6-4-66
Tann ora° 743 764, de 5-4-66
densadores, bobinas, chaves elétricas.
Manoel Li120 Silva
Sc,,r.hurá Móveis e Decoraçbes Ltda. -,imutadores. interruptores, tomadas de
Minas Gerais
zorrente. fusíveis aparelhos fotográficos
Brasília.
Classe 40
e cinema tográgicos. filmes revelados.
anóculos. óculos. aparelhos de aproxi- Móveis em germ. de metal, vidro, de
mação, abat-jours e lustres, máquinas aça madeira estofados ou ao. inchapara lavar roupas para USO
sive móveis para escritórios: Armários.
doméstico
armários para az:alheiro e para ccupas
usada% almofadas. acolchoadas para
Classe i
Ferragens. ferramentas de fada espécie móveis, bancos, baidteo. banquetas.
cutelaria em geral e outris aragos de bandejas domiciliares. berços. bici=tio%
metal a saber: Alicates, alavancas. ar- cadeiras.. carrinhos para el-iA e café.
mações de metal, abridores de latas conjuntos para dormitório% conjuntos
para cata de tanta? e sala da visitas.
arame liso ou farpado. assadeiras. açu conjuntos para terraços. lardim e prata.
ema-(a)% brocas, bigornas. baixelas. ao:Aunt= de armarias e gabinetes para
aandeilas, bacias, baldes. bimbonieres: copo e coainha, camas. cabide% a:deu-eia
nulas: cadinhos. cadeados. castiçais, co- giratórias, cadeiras de balanço, camas
lheres para pedreiros correntes, cabides. de rádio% colchões, colchões da mola%
chaves: creinones. chaves de parafusos. dispensas. divisões. Moam discotecas
Noma comercia!
conexões para encanamento, colunas. de madeira. espreguiçadeira% escrivanicaixas de metal para portões. Canos de nhas. estante& guarda-roupas. mesas.
-`réamn rd. 743 .76 a 743.7t9, de
mama, chaves de tenda chaves isgiésa. -nesinhas, tresinhae para rádio e te:em
6-4-66
Sociedade Agro Comercial Paulista cabeções. canecas. cipo% cachepote. 4ao. mestshos para te/cobaio, molduras
centros de mesa. coqueteleiraa caixas oara cima:roa porta-netram% poemas.
Ltda.
para acondicionamento de alimentos. poitrows-aamas, pratelearaa, porta-eba.Brasília
caldeirões, caçarolas, chaleiras. catem:- néus, sofás. sofás-camas, travesseiros e
ran conchas coadores: distintivos ', dovitrine°
bradiças; enxadas. enxadões. esteais,
nono n.° 743 771, de 6-4-66
.-ingares, esguichos. en feites para arreios
Benicio da Costa Ramalho
, stribos, estetas paru arreios. espumaMinas Gerais
/eiras; formães. 'vice& ferro pare cortai
.apim, ferrolhis, faca n facões, feahaluras ferro coou a carvão ,erute-ras,
Guaknot-iics OrwoRdun
'unis. Fôrmas sara dor es freios ,ara
estradas de ferro, frigideiras; ganchos.
grelhas gar'ers. ganchos para quadras
Classe 2
liaonzis
para
darruagens:
tuia:nas;
(a:Ubstancias e preparações quimicas mas. lâminas, liroreiros. latas de liso:
and6t-siljrZu:autlekz
aisriaas os agricultura. á saber: adubos.
:alfama artificiais para o solo. álcali° ¡arme: machad:e5as. molas Para parta
Desse 42
anan fira agricolas, bactericidas, ceras mo! para venezianas. martelos jarrïo enaertos, cianamide de cálcio retas, matrizes: navalha"; puas; pás. pra Para distinguir: Aguardentes. aperita.
vos. can& bitter. brandy, conhaoue, acaaaar. o aduba pare o cola defumaclorea. g os. paralisias. aicões, porta-pêlo;
(esinfetantes usados na agricultura e seiraa, porta-pao, porta-lótaa palitaras valas teu:2Z, genebra, gio. kumel.
horticultura. escórias básicas para panelas, roldanas, ralos para pias. rebi- res. nadar, 01.112Ch pipermint. rhum.
adubos. essências para exterminar arta tes, regadores: serviços de chá e eaN sucos de frutas sem alcaal, vinhos, ver.
mouth, vinhas espumantes. vinhos
:saia e alantac dafa ahas. estratos de serras, serrotes. itchos. sacarrolha: tequinados e ;whisky
auassia para fins horticolas. fertilizara- :ouras, talheres atlhadeiras, torgueze.
a nara o solo, formicida. guano. bisa- trouxe% travadeiras, telas dt arame, torTaraio n.° 743.774. de 6-4-66
:afa g os, massas para enxertos pastilhas neiras. afincos, tubos para encanamento
Cia.
A. Batista
aa-aa destruir insetos. preparaçõea Para trilhas para pinas de correr. taças.
Rio
Grande
dc
Norte
travessas,
turíbulo&
vasos
vasilhames
nsacerva7 o solo. oreperações para dera
C Veri12.212
Iara?? aiaeicas. hem° e plantas daliniras, sais para fina agrIcolaa. sais para
Cla=e 40
Çaaa- bartacalas, substâncias quimano naveta era geral.
da metal, vidro, de
Cooftsgiko
ai:atrair insetos. hervas e plantas, aço, madeira estofados
ou oão. incluversada%
contra
a
venenos
Caninhaa
e_.).(fd vz
sive GSYSVOID para escritórios: Armários.
veassaaa para insetos C visgea
armários para banheiro e para mapas)
contra logartri
usada% almofadas. acolchoadas para
Cassa a
Classe
móveis. ',anon, balcões. banquettw,
-Para distizguit os seguintes artigos ela- bandejas domiciliares. berços biombos. Para distinguir: Artigos do vestuários
Calcos: Radios, aparelhos de televiso. cadeiras, carrinhos para chó, e cata. e roupas fatias em geral; Agaaalhoa
Ialck-ups, geladeiras. sorveteiras. anua- conjuntos para dormitórios, conjuntos aventais, alpargatas. anáguas. blusaa
í:dum de refrigeração. enceradeiras. ara para cala de jantar e aula de visitas. h es tPq botinas. blusões, boinas. baba.
'airadores de p& fogões. tornos e Caga- conlusiacra para terraçrn, jardlta e praia, doura% bonés capacetes. cura:a:na. cariareiroa el a '-icora chuveiros. aguececkeea. coniontoc de armários e gabinetes para r:alças casacão. coletes, capas, abales
balanças, ferros eiêtrices de enticsilar e copa e casinha, cama% cabides, cadeiras cacbecola. calçados. chapéus. Cintos
9assar, batedeiras. coqueteletras. cpes- giratórias. meeiras de balanço, calhas cinta% combinações. corainhea. calça
elêtrices.
tsrc.
do radia% colcheia% colchões de molas. 42 senhoras e 82 crianças calções ca.af.-a picar c Q1C22 legumes e dispensa% divisões. distaras diecotecaa cos, camims, camisolas, easniseaaa
re.:... isteneias elétricas. fervedoras de madeira, espreguiçadeiras, escrivanicueca% ceroulas, colarinhos. cuelaca
iaaia.e.a. ventiladores. orientas e bules
Raia% casacos. chinelos. dominas. achar
4, 1tricdL.. ri:Betares, aalôçalos de €.2 w.- nhas. estantes. guarda-roupas. mesas,
+r:ger:,da formas elétricas. mkuinas mesinhas mesinhas para rádio e televi- nes fantasias, fardas para maicarea.
fraldas. galochas. gravata% gor
f.) f -nr:Wicas e cinematográlicaa, cata. aao. inesinhas para televisão. moictures
.0ainhas elétricaa. garrafas térmicas. re- cara quadros. aorta-retratos. Doba nnas ros, ogos de !ingeria. jaquetas. laquês
anesircs r.utotnáticos. lâmpadas. apara . p oltronas-camas. prateleiras. porta-cha- luvas. firma lenços. manha% melas.
dia lua fluorescente. aparelhos de ndus, soKs, sofás-camas. travesseiros o maiôs. mantas. mandrião, mantilhas. paMós, palas, penhoar, pulover, palatinas;
Vitrinas
Eatarna. eitrdOt'5s, W2r

uIÃfl

v VE S E
CECORAÇGES
LT 3A

aeugas, ponches, polainas. pijamas. piaabo% perneira% quimonos. regalas,
robe de chambre. roupão, sobretudos.,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
saertecea, °hena suagats. ctatra ou
toucas, turbantes ternos, anilo:12w
e veados
Tèrmo n.9 743 773, de 5-4-bb
Casa Hertziana Ltda.
Minas Gerak,

Nome comercial
Téláo n.° 743.7/2, ala Ca-`24ã
\ricto? Bieltel
Minas Gearas

9
Undifuokiz 157.0.oneSsu
CESR). 42
Para distinguir: Aguardentes, agaílt°
vos. alai& bitter brandy, conhaque, caí',"
vejas lerem., getabra. gias, StV/CL (kC.
res. aecta% aunei: ()lac rada. vhelto
ascos cio basra..a cera álcool. vinhas. ?rwa
moa& vinhos espumantes, viaaaca
quinados e cia:âv
'ramo sa.° 743.773, ,2e ÇA6(á
Indústrias Plastoal r.uk,
Rio Grande do N,svc
/91

Endéatwhà. BezoilleStra
Classe
Pega distinguir: Artefatos do matesing
plástico e da nados: Recaiam:2a fogaa
w..ados
de material plesaleo, WV23tiElinrep
.
trzo confeeeleastgan de 626SZLICCL.'3 sala
mais (à VOCe212:0: Argolas açtscarelace.
armações para &ciosa boles. Ir-adaga%
hases para telefones, baldes bacias hts1,asa caiava% carteiras, chapa% cabsa
para ferramentas e utensillos. CRIZetaQ
caixas para acondicionamento de aL
mentos caixa de materaal placo paro
baterias, coadores, 9053e-J, eQUOCC3, e4U,
cilas. sapos para álbuns e para limo>
cálices, cestos, castiçais P aro velen
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MARCAS DEFOSITADAS

I

Publicação feita de acõrdo com o art. 130 do código da Pro,,, rtedade Industa . tal Da data tia publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante -esse prazo poderão apresentar
aisualçôes Pso Departamento
Nacional da, Propriedade industrial aquêles que se liaa .-am p repaaaados com a concessão cio registro requerido
caixas para guarda de ' ibjetos, cartas- tadamente ara seraposta em volumes
gramas r,;diofônicos e ts'evisionados
ccItura
cultivadores,
debulhadoras,
chitas coadores para chá. descanso para algodão em pluma, tintares, piolho, toa Impressos de uso da firmo. Laticinais 1.stoe dores, desentegradores,
si.
pratos. copos e copinhos de plásticoos ta •de careiço de algodão. farei oe óleo
ein geral
çiares pisa a agricultura escarriFradopara soraetes, ca:xinhas de plasti
vegetal
res, enchovadeiras, facas para maquia
Têrmo
743.783, de -5-4-66
para sorvetes, colherinnas, pasinhas.
nas agrícolas ferradeiras gadanheis,
Têrrno n.° 743 778. de (,--4 '6
Sociedade
de
Mi
,
.<.-ios
S.
A.
garfinhos de plástico para sorveres for.
garras para arado, grades de discos
E. Germano ili Cia.
Cei
minhas dt plástico pare sorvetes, discos.
DU destes, máquinas batedeiras para
Rio Grande dc narte
embreagen de material plástico, embaagricultura máquinas inseticidas málagens de mater:al plástico para sorveviporizadoras, máquinas .de
tes. estoids para objetos, espumas de
tundir. máquinas niveladoras de terra,
nylon esteiras, enfeites pare amornomáquinas p erfuradoras para a agriculvers. massas anti-ruldos: escoadores de
tura máqcinas de 'plantar, motochap.
pratos, bitus. fôrmas para doces. fitas
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
I
para bolsas. 'sacas guarnições guarni.
roçar, de semear; para asfaltra: cie
nições para porta-blocos, guarnições
ti-a:puir . "dr triturar, de esfarelar terra,
Classe
38
para rquidificadores e para batedeiras
Classe 4
para irrigação, para matar formigas et
Para
ser
usada
em
• impa s os, placas.
de frutas e legumes, gcarnições de maSubstancias e produtos de origem ao; outros insetos, para borrifar e pulverld
terial plástico para utensilios e eibietos. letreiros luminosos, veiculas e orlros mal, vegetal ou minera,. em bruto ou zar desintetantas, para adubar para
fins
publicitários;
em
cheques,
dupiicul,,s
guar..ações para bolsas garfos. galerias
parcialmente prepa rados • Abrasivos em agitai e espalhar palha, para colher
para cortinas, ferro laminados; plás- notas promissárias, letras de cambio, ça- bruto. arg ila retre , ar.e astaaico
algodão. para colher cereais máquinas
rimbos,
e,
notadamente
par:*
sei
aposticos. lanche:res. mantegueiras, malas
bruto, aigcidão em bruto borracha eu amassadoras para t‘ins agricoias. de
orin6is. prendedores de roupas. puxado. taem volumes de algodão cm pium, bruto, bauxita, benioirri breu, cânfora cortai arvores. para espalhar para caes de móveis, pires, pratos palitei- linters, piolho, torta de c.srôço de ai- bruto. chifres, ceras de plantas ceras pinar. riláqu:nas combinadas para se.
godão,- farelo e óleo vegetal
ros, pás de cosinha. pedras pomes artivegetais de carnaúba e aricuri. crina meai e. cultivar, de desbanar para era. •
gos protetores para documentos puTermo n.9 743.780, :le 6-1 66: de cavalo. crina em geral. cortara
sacar. máquinas e uncinhos para forra.
Comp
xadores de água para uso doméstico,
anhia Industrial de i cticinios do bruto, cascas vegetais. emalo ervas gens, maquinas toscadoraa ardenados
porta-copos, porta-niqueS, porta-notas.
Ceará — CILA
medicinais. extratos cdeoao, estopat ras mecânicas, raladores mecânicos, roporta-documentos placas, rebites rodienxofre tedbas. tibras vegetais, flow los compressores para a agricultura
Ceará,
nhas. recipientes, suportes, suportes para
aecas, drafites, goma em boato, grani& sachadeiras, semeadeiras. aecadeiras,
guardanapos, saleiro, rubos, tig0las,
em bruto. lueelghur Iiquidos de ralais
marcadores de terra tosadores re gratubos para ampolas. 'tubos para serinp reparados, minérios metálicos
ma, tratores agricolas. válvulas Pari
gas. travessas, tipos de material piastas, iates em bruto ou parcialmente
máquinas agricola•
'tico. sacolas, sacos. saqu:nhos, vasilharas em bruto ou parcialmente craba.
Termo n." 743 78b, de 6-4-66
mes para acondiciinamento, vasos. atIhadas. em toras. serradas e aplainadas
Velas Brasil Ltrlearas, colas a frio e colas são incluidas
mica martnores em bruta. bix
em outras classes, para borracha para
manganes. Meos de cascas vegetais
Ceará
Classe 41
í leos em bruto ou parcialmente prepa.
corrumes, para marceneiros, para sapateiros. para vidros pasta adesiva para 'Para distinguir os seguinf-as artigos: rados, olombaqina em bruto, pó de
Manteiga, queijo, leite, requt ijao, ca- moldagem para
,
mater:al plástico e mgeral
tundiçõe.s, pedras brI
seína, doces, e demais produtos deriradas tache em bruto, pedra cakttrie
• Têrmo n.9 743.776, de 6-446
vados do leite, para fins ai mentidos
plantas medicinais, pedras em Zeuto
Nazareno Costa
Tèrmo n.° 743.781, de 6-4-66
-,uebracho raizas vegetais, resinas, re
Rio Grande do Norte
Companhia Industrial de Lacticínios do sinas naturais resíduos, testeis, silicit
Classe 21
Ceará — CILA
seivas, talco em bruto. xisto, listo
Para distinguir: enrollameutos de motobe t uminoso e silicio
res industriais, serviços elat slcos
Ceará
indústria em geral. Consertos de peças
Termo n.° 743 784, 3e 5-4-66
2
para automóveis
Ca aa do Criador Indústria e esmerei°
2/2
Classe 46
Ltda.
Para distinguir veias de todos os tipo*
Termo n.° 743.779, de 6-4-66
Ceará
e tamanhos
Companhia Industrial de la:ticlnios do
Ceará — CILA
Têrni"O n.9 743.787, de 6-4-66
Casa docr i ador'
InA4s tria de Pasta Luzente
Ceará
Indústria e C omércio Lt4,2
Cear3

IP

1

E ECI

ndústria Brasileira

Indústria Brasileira

.

Indústria Brasileira'

Companhia Industrial

de Laticínios do Ceará . Cila
Nome comercial
Termo n.° 743 . 777, de 6-4-66
Classe 41
Exportadora Emídio Germano S A.
Para distinguir os seguintes artigos:
Rio Grande do Norte
Manteiga, queijo, falia, requeijão, caseína, doces, e demais produtos derivados do leite, para fins alimentícios

Egermo
Indústria Brasfletra

Teria on.9 743.782, de 6-4-66
Companhia Industrial de Lacticínios
• Ceará — CILA

do

Ceará

Classe 38
Para ser usada em impressos, Otcas,
letreiros luminosos, veicu/os e outros

fins publicit
edrahrmsoe 511
Classes: 32, 33, 38 e 41
fins publicitários: em cheques, notas Para distinguir o negócio de: Jornais,
promissórias, duplicatas, carimbos e no- revistas e publicaçaes em geral. Pra-

Nome comercial
Têrmo ri.9 743.785, de 5-4-66
Casa do Criador Indústria e Comércio
Ltda.
• Ceará

(Indústria Brasileir
Classe. 7
Máquinas e utenstlios para serem usadas exclusivamente na a g ricultura e
horticultura a saber: arados.' abridores
de sulcos. adubadeiras, ancinhos mecânico, P ernni l hadores combinados.
arrancadores mecânicos para agriculpara adubar ceifsdeiras. carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agrl-

Indústria Brasileira
1
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil azul da
Prússia, alvaiade de zinca abrasivo
algodão pr./parado para limpar metais,
detergentes, es premacetes. extrato
dd
anil. fécula para tecidos, fósforos de
cára e de macieira, goma para lavano
deria, limpadores de luvas, liquidas
branquear tecidos liquido., mata-gordu.
rue para roupas e meta óleos para
rottd
Das, oleina óleos para limpeza le car.
ros. nós de bran q uear rou pa. salicatd
de sódio, soda cáustica, sabão em IA
sabão comum. sabão de esfregar e sito
ponáceos, tilolos de polir e verniz
para calçados
•
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Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados abril a concessão do registro requerido

Termo n.9743788 .-Ae 6-4-66
Indústria de Pasta Luzente
Ceará

Classes: 33, 38 s 46
Sinal de propaganda
Urino n. 9 743.789 ( de 6-4-66
Lisbonense Massas Alimentici:s Ltda
Ceará

LÍDER
Indústria Brasi1eir4

engates para carros. eixos de direção. vejas ternet, genebra, g in. kumel,
freios. fronteiras para veículos. guidão. res. nectar, punch piperniint. rhum
locomotivas, lanchas. motociclos, molas. sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver
mouth, vinhos espumantes, vinhos
motocicletas. motocarg as. moto furaões.
quinados e wh.sky
manivelas. navios. ônibus, para-choques
para-lamas. para-brisas. !p edais. pantões.
Térmo n.° 743.795, de 6-4-66
rodas para bicicletas.. raios rara bicicleProdutos Dubom Limitada
tas, reboque. radiadores oara veiculos
Ceará
rodas para veículos salina ericiclos. tiClasses: 32, 33, 38, 42 e 43
-antes p ara veiculos. vagões, velocípe. Sinal de propaganda
des, varetas de contrôle do afogador e
Têm° n.° 743.797, de 6-4-66
acelerador. tróleis. troleibus varaes de
Produtos Dubom Limitadr
carros. toletes 'ara carros
Cem
Têrmo n.° 743.791 de 6-4-66
José E: Maria Comercial Lida
• Ceará

' OCAR

A

Artigos Para Decorações

Classe 41
Substâncias alimentícias e scas prepaCiasses: 32. 33 e 38
rados, notadamente, biscoitos, bolachas,
-• Título de estabelecimento
bolos, farinha de trigo, pão, manteiga,
bolos confeitados e café
Têrmo n.° 743 . 793, de 6-4-66
Indústria e Moagens do Cariri S. A.
Têrmo n 743 790, ie 6-4-66
IMOCASA •
Lisbonense Massas Alimentícias Ltda .
Ceará
Cear á

Classe
Produtos alimentícios e seus preparados,
ingredientes de alimentos Essências alimentícias. Notadamente milho em bruto
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus prepa- ou beneficiado, fubá de milho e derivadosi do milho
rados, notadamente, biscoitos, bolachas,
bolos, farinha de trigo pão, manteiga,
Têm, n.° 743. 794, de 6-4-66
bolos confeitados, açúcar café
Produtos Dubom Ltda.
Ceara
Térmo n. 9 743 792, de 6-4-66
Othoniel Fernanoes d . Silva
Minas Gerais

Produtos Uubom
.080"

Limitada

Classe 42
Para distinguir: Aguardei.... apetitivos. an .z: bater. brandy, conhaque, cervelas temei. geneara, gin. tumel, ticores. cucar. puná pipermint. rhum,
micos de trutas sem álcool. vinhos. ver.
mouth. vinhos espumantes, vinhos
quinados e wh:skv
Têrmo n.° 743.798. de 6-lis66
Produtas Dubom Limitada
Ceará

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, an.z. bater. brandy. conhaque, cervejas terna. genebra. gin aumel,
nectar, punch pipermint. rhum
sucos de frutas sem álcool. vinhos. ver.
mouth. vinhos espumantes, vinhos
guinados e wh:sky
Têrmo n.9 743.799. de 6-4ProdutosDubern
Ceará

TI

Têrmo n.9 743.801, de 6-4-66
Social Esportiva Ltda. ( S.3CEL)
Minas Gerais
Classes: 32: 33 e 33
Sinal de propaganda
Têrmo n. 9 743 802. de 6-4-66
- Social Esportiva Lida. ( SOCEL)
Minas Gerais
Classes: 32, 33 e 38
.Expressão de propagand,
Têrmo n.9 743 .803, de 6-4166
Social Esportiva Ltda. ( SOCEL)
Minas Gerais
Classes: 32, 33 e 35
Sinal de propaganda
rermo n.9 743 804, de 6-4-66
Social Esportiva Lida ( SOCEL)
Minas Gerais
Classes: 32, 33 e 38
Titulo de estabelecimento
Têrmo n.° 743.805, de 6-4-66
liai° Mellilo
Minas Gerais
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
a ventáis. alpargatas. -magnas. blusas.
botas, botinas. blusões, oravas, baba*
'louros, bonés, capacetes. cartolas, cara-.
puças. casacão, coletes. capas, abales.
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
cintas. combinações. corianhos. calças
ie senhoras e de crianças. calções. cal.
ças. camisas,' camisolas. camiseta&
cuecas. ceroulas. colarinaos. cueiros,
;aias. casacos, ciinelos. .I3IJiflÔS. acharpes. fantasias, fardas para militares aoegiala fraldas, galochas, gravatas. gora
ros. logos de litigaria. taaetaa iaquês.
luvas. ligas, lenços. mantõs meias
maiôs. mantas, mandriâo. mantilhas. pa.
setós. palas. penhoar, pulover. pelerinas,
peugas. ponches. polainas pijamas. punhos, perneiras. quimanos, regalai.
robe de •chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho. sandálias.
meteres. shorts. sungas. stoiat ou slacks.
toucas, turbantes. tatuas, uniformes
e vestidos
Têrmo n.° 743.808. de 6-4-66
Instituto Médico Industrial de Aplicaçõa. Scientificas • (I M .1 D.A.S.)
S. A.

PRORROGAÇÃO

Gynodal

Indústria

Classe 3
Nome camermal
Indústria Brasileira
Um produto farmacêutico de aplicaçãe
•
Classe 21
ginecológica
Termo n.° 743.796, de 6-4-66
Classe 43
Para distinguir : Veiculos e suas partes
Produtos
Dubcnr
Lttla
Têrmo
n.°
743 811, de 6-4-66
minerais,
águas
gasosas
artifiIkgua2
integrantes: Aros para bicicletas. autoHercules Powder Company
ciais, bebidas espumantes sem álcool.
móveis. auto-caminhões. aviões, amorCeart
Sstados Unidos da América
guaraná. gasosa. essências para refritecedores. alavancas de zámblo barcos.
gerantes. refrescos. refrigerantes, sodas
breques. braços para velculos biciclesucos de frutas e xaropes
tas carrinhos le mao e carretas caminhonetes. carros ambulantes. caminhões.
Têntio n.° 743.800. de 6-4-66
Carros, tratores. carros-berços carrosSocial Esportiva Ltda. (SOrwra
Classe 42
!mutues -arros-irrigadoes. carros. cata
Minas Gerais
Para distinguir: Aguardentes. aperitibças. carrocerias. chassis, chapas cirNome comercial
.
conhaaue.
cer.
/Atter.
branaly
vos.
ates,
Lag ares para veículos. cubos de veiculos.
Classe 2
Correalicos p ara veiculos. direcao. deslicadeiras, estribam, escadas rolantes. eleInseticidas e formillaçõ&s inseticida:
RECO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50
ta•Aaaaa assa oataaaelf011 Para caroa.
•

TORBIDAN

