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DEPARTAMENTO NAC11.4NAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
.Expediente do SecreOrio
tia Indústria •

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 1964
_.•

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

1'49 345.193 - marca: Vantagens
H. M. - Req uerente: Hermes Maced0
S. A. Importação e Comércio - Re.
corrente: Auto Peças Henrique Schenk
Indústria e Comércio S. A. - PrO•
cesso deferido.
bf" 254.109 - marca Brilux - Re..
q uerente: Indústrias Reunidas Brilua
Limitada - Recorrente: Aktiebolaget
Elektrolux - Processo deferido.
N9 - 264.137 - marca: Porâmide
Requerente: S. A. Pirâmide Incluso
trial e Administradora - Recorrente:
Tootal Broahurst Lee Company Ltda.,
- Processo deferido.
N9 265.270 - Nome comercial: Com.
p anhia Continental de Cereais Cozi.
tibrasil - Requerente: Companhia
Continental de Cereais Contibrasil
Recorrente: Companhia Cervejaria
Brahma - Processo deferido.
N9 302.309 - marca: Cacaulate
Reouerente: Cia. Ipê Brasileira de
Indústria e Comércio Cibic S. A.
Recorrente: Ernesto Neugebauer 5. A.
17.ináobistrias
_
Reunidas - Processo defe-

Artigos Hospitalares S. A. INBAHSA
'51 9 210.185 - Marca Nutramin
- Nego psovimento ao recurso, to- Requerente: Laboratórios Raul Leite
davia reformo paicilmente a decisão S. A. - Recorrente: Nepera. Cherecorrida para manter a concessão do m.cal Co. Inc. - Processo deferido.
registro com exclusão, também do diN9 211.565 - Marca: Linfocilin reito ao uso da côr vermelha na cruz Req uerente: Laboratório Climax S.
constante do clichê.
A. - Recorrente: Laboratórios NovoN9 250.279 - F.. de propaganda: therápica S. A. -deferido
Quem teve outra, já passou para a
N9 234.355--- Marca Linex - ReClock - Requerente: E. Capuano & querente: Norbert Jean Jacques GeCia. Ltda. - Recorrente: General orges Fatio - Recorrente: CotonifiTérin OS :
Time Corp. - Processo deferido.
cio Othon Bezerra de Melo S. A. N 9 345.178 - Insígnia: Hermes
N 9 255.512 - Insignia: Loucuras Processo deferido.
Macedo S. A. Iuportação e ComérN9 258.458 - Marca:- bimposa.n cio 1932 -Requerente: Herm s Ma- de Verão - Requerente: Irmãos Ancedo S. A. Importação e C ércio drade Ltda. - Recorrente: Agostinho Requerente: Novos Inseticidas Novin
S.
A.
O
Camizeiro
Processo
- Recorrente: Sociedade Comercial
Ltda. - Recorrente: Companhia de
e Importadora Hermes S. A. 4_ Pro- deferido.
Produtos Qu.micos Fábrica Belem 51
9
260.333
Marca:
Clarice
Recesso deferido.
Processo deferido.
querente:
Moinho
Sul
Mineiro
Ltda.
NR 123.249 - Marca Visão'- L-- ReN 9 ' 275.496 -Vassourinha
- Recorrente: Comércio e Indústria - 'Requerente: Francisco
querente: Perfumarias Phebo
Prisco Germano
Stein
S.
Processo
Recorrente: João valentim da
Recorrente: José Luiz Pinto e Adriadeferido.
r.r. 303.614 - titulo: Drogarias
Motta - Procesào deferido.
N9 174.774 Marca Dois Homens no Luiz Pinto - Processo deferido. Farmácias Associadas Drogapan
N9 196.620 - Titulo: Empr+ SaN 9 276.034 - Marca: Riachuelo - Farmácias Raia - Requerente: Raia
nalóssa - Requerente: Edison Clark Malhando na Bigorna - Requerente:
Cia. - Recorrente: União Fabril
- Recorrente: Companhia Brasileira Empresa, Metalurgica Pagani Pinheiro Requerente: Banco Riac.huelo S4A.
-- Companhia Distribui-- Exp ortadora S. A. (UFE) - Processo
de Perdidos em ' Cimento Aliviado - Recotrente: H. Theo Moller
Casa Sano S. A. - Processo defe- portdora S. A. - Processo deferido dora de Tecidos Riachuelo - Pro- deferido.
cesso deferido.
rido.
N9 279.310 - Marca: O Diário' 519 303.928 - marca: Jpaoneza
N9 276.856 - Marca: Vassourinha Reauerente
. N9 198.908 - Marca: Laqu lin - Requerente: Costabile Romano - Re•
Ipê Brasileira de
Requerente Francisco Prisco - Incl i'istria eCia.
Requerente: Pan-Côr S. A. Ti tas e corrente: S. A. Diário Comercial - Comércio Cibic S. A.,
Recorrente: José Luiz Pinto e Adria- - Recorrente: A. Mendes Carneiro
Vernizes - Recorrente: S. A. Com- Processo deferido.
N9 296.069 - .Marca: Festival de no Luiz Pin:Lb - Processo deferido. & ria.
posiOes International (do Bre. Processo deferido.
N9 282.909 - N. Comercial F. XaBeleza - Requerente: V. Gagliano
ProCesso deferido.
519 306.872 - marca Lanctans
NO 209.190 - Marca Diam+e - & Filho - Recorrente: A. O. Tarré vier & Companhia Ltda. - Reque- Pee uerente: Ossvaldo Hermogenes de
rente: F. Xavier & Companhia Ltda. Ol iveira - Recorrente: Industrias da
Requerente: Santos & Massau Ltda. Filhos Ltda. - Processo deferido.
N9 305.217 - Marca: Casino - Re- - Recorrente: João Gomes Xavier Chocolate Lacta S. A. - Process0
- Recorrente: Indústrias • de ChocoCia. Ltda.- - Processo deferido. deferido.
' • late Lacta S. A. - Processo' defe- querente: Petry Adamy & Cia. - Re- &N9
284.739 - marca Santo Amaro
corrente: Maria Zelia d. rido.
NO 311.107 - marca: noutra
Requerente: Hermann Schossland Req uerente: Castro
1\14 212.842 - Marca Argto - Processo deferido.
Filhos - Re.
Junior
--.
Recorrente:
Frigor
Eder
Requerente: Comércio e In ústria
N9 315.960 - Marca: O Tempo --- S. A. Frigorifico Santo Amaro - corrente: Com p anhia Antarctica Pau.'
lista, Indústria Brasileira de Bebida
Arguis° Ltda. - Recorrente: 'Argos Requerente: João Portela Freire r onexos,- Processo deferido.
deferido.
Industrial S. A. - Processo cbtrido. Recorrente: Time Incorporated. - Processo
N9
I\7".' 313. 295 - titulo: Perfumaria/
287.041
marca
Oftalmon
-N9 214.115 - Marca Sem Ri, al - Processo deferido.
'
• Requerente: Qtiimiofarma Limitada
Requerente: Indústrias Alimenticias
N9 D42.784 - Marca: Manon - Re- - Recorrente: Laboratórios Moura Flora- Brasil - Reauerente: Perfumaria Flora Brasil Limitada - ReSalles Medeiros Ltda. - Recorrente: querente: Francisco Antunes Re- Brasil
Orlando Rangel S. A. - Pro- corrente: . J. A. Chaves - Processo
Cervejaria Catarinense S. A. 4 Pro- corrente: Panificação . Manon - .Pro- cesso deferido.
deferido..
cesso deferido.
. I
cesso deferido.
N9 287.083 - marca Capri - ReN9 313.507 - marcar Presidente
N9 229.034 - Marca Sitel ReNO 342.483 - Marca: Izabela Textil Capri Ltda. Re- Req uerente: Walter Ribeiro' da Silva
queeer:e: Ateliers de Constr ctions Requerente: Saft Schmidt & Cia. querente:
corrente: Lanifício Capricórnio Li- - Re corrente! Pan Ameriglan world
Eletriques de Delle - Recor ente: Ltda. - Recorrente: Malharia Santa mitada
- Processo deferido.
Airwavs Inc. - Processo •eferido.
Sociedade Industrial e Técnica de Izabel Ltda. - Processo deferido.
N9 313.673 -. titulo! O
Leão Dis n
Embalagens Ltda. Sitel - Peocesso
N. 9 345.296 - Marca: Loveline - - N° 289.390 - marca Da Roberto tinto - Requerente:
Leão Rechtman
deferida.
Requerente:
Bar
e
Restaurante
da
Requerente:
S.
A.
Indústrias
ReuRecorrente:
Tecidos
Eee
N 9 185.924 - Marca Benahist - nidas F. Matarazzo - Recorrente: Roberto Limitada - Recorrente: Umk-Gies Limitada, - Processo deferido.
ReqUerente: Laboratório Phymatosan São Paulo Alpargatas S. A. - Pro- berto Roberto - Processo deferido.
NO
114.526
titulo:
Casa
Clara --e
N9
292.515 - marca Barra Azul
S. A. ---. Recorrente: Parke, 'Davis cesso deferido.
- Requerente: Granja Barra Azul - Reque rente: Elias Bailia/1e & Irmão ----e
& Cor.pany - Processo deferido.
1\19 188:592 - Casa Mendes - Re- Recorrente: Vau Den Bergh's en Jur- - . Recorrente: CM. Calçado Clareie
No 235.435 - Marca Diandron - querente: Viuva Mendes - Recor- gens & Fabrieken Naamlooze Vennoo- Processo deferido.
Req uerente: Companhia Farmacêuti- rente: Albino Mendes & Cia. Ltda. tschap - Processo deferido.
1450 318.579 - marca: Clin - Reca Organon do Brasil S. A. Re- - Processo deferido,
au erente: Société Anonyme
EtablisN9
345.190
insígnia:
Vantagens
corrente: Instituto Médico Industrial
N9 188.789 -- Marca Coquinho da H. M. - Requerente:- Hermes Ma- sements - Recorrente: Lade Ai:e:cações Scientificas
Serra - Requerente: Engarraillonen- cedo S. A. Importação e Comércio bor atório Climax 8. A. - Processo
AS.)
Processo. deferido.
to Serra do Norte Ltda. - Recor- - Recorrente: Auto Peças Henrique deferido.
N 9 2'35.310 - Marca Inhalisa - rente
NO 338.988 - Ins í gnia: Serre - ReZeit Pinto do Rego - Processo Schenk Indústria e Comércio S. A.
q uerente: Sema Sociedade
Requerente: Indústria Brasileira de deferido.
Exporta- Processo deferido.
dora de Madeiras Limitada - ReRio 5 de outubro de 19(l6
Despachos 'em Recursos _
O Senhor Secretário da Indústria
Heraldo Souza Mattos negou provimento aos recursos interpostas nos
processos abaixo mencionados I a fim
de manter as decisões 'anteriores:
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- As Repartiçõ.e0 Públicas
everão rémeter , o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diariatnente, até às
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As reclamações perlineN
~G DA Ot240 Do 000A40
à matéria retribuída, nos tr.,711PD (00 ElCIRV,IÇODEI PUOLSCAÇ8M3
PLORIANO QUIMARÀES
rosos de erros on omissões, IVOJOVILO FERREIRA ALVES
deverão ser formatadas pag•
DIÁRIO FICUAL
e:¡,.rilo. á Seção de Redação,
oucEe
dos 13 ás 16 horas, .no máxi.
e.oar, ee publicidade de a 3,15. 03 I onto de etacarto.enente
fitO uté 72 :oras após a salda
W=fee03o Prepyloclotlo InduntrZrd ç MEnteteSrfo
-

dos •óraõ(ts oficiais.

tedõoRria o Qarcêrolo

lICtl'eBe ccc gileinso do Departamento Co imprenso Nes!enal
- Os originais deverão Se?,
diictiiugrujatios e autentica(20S, ressalva(/as, por quem 0,
crresto, -asaras e emendas.
ASSINATURAS
- Excetuadas, as para ol
F u-N CIONÁRIOS
PARTICULARES !
e2iorior, que serão semprei R EPA2Trçõss
Capitcd
o
Interior:
Capital
o Interior:
anuas, tu assinaturas poder
--tãO tomar, em qualquer.' S'emestre .
. Cr$ 6 000, Semestre .
o Cr$ 4.500
época, per seis meses ou em. Ano o • . Cr 12.000: Ano
• Cr8 0.000
(IRO.
Ex feriar:.
Exterior:
- As assinaturas vencidas
• Cl'$ 13.000 Ano o,
A no 0000
• . Crk 10,000
Êereto ser suspensos sem
entisc prévio.
vão impressos o número do dos jornais, devem os aso
Para facilitar aos aásinan- talão de registro, O mês e o sinantes providenciar a res.
eca o ue.ificação do prazo de ano em que findará.
pectiva renovação com antealidade de suas assinaturas,
A fim de evitar solução de cedência mínima de trinta
P7IP p orte superior do endere..eo
continuidade no recebimento (30) dias.
O

cofrente: Sociedade Técnica de Materiais Sotema S. A. - Processo defer;do.
:.? 339.185 - marca: Veludo de
Ro.-as - Requerente: Bozzano S. A.
Comercial Industrial e Importadora
- Recorrente: Laboratórios Leite de
Rosas S. A. - Processo deferido.
Ne 349.540 - marca: Amprazin Requerente: João Gomes Xavier &
Cia. Ltda. - Recorrente: Laboratórios Lepetit S. A. - Processo deferido.
N" 365.899 - marca: Amazon Re.werente: Goodwin, Cocozza S. A.
(Exportação e Importação) Recorrente: Café Amazonas Limitada Processo deferido.
.N 9 366.362 - marca: Polifoam Requerente. Indústria e Comércio
Trorion S. A. - Recorrente: Piastifon S. A. Plásticos e Derivados Piocesso deferido.
N9 348.967 - marca: Stemac Requerente: Sociedade Técnica de
Máquinas e Acessórios Stemac Limitada - Recorrente: Sociedade Técnica de Materiais Sotema S. A. Pu:cesso deferido.
N9 323.051 - marca: Cibai • - Requerent e: Sebastião da Conceição
Paes - Recorrente: Produtos Químicos Cin. S. A. - Processo deferido.
N" 325k1 - titulo: Casa São
Paro - querente: Hilal Issa & Cia.
Companh ia de Tecidos
- recorrente:
S i-• r) Paulo - Processo deferidop.
N9 326.456 - marca: Cipra - Requerente: Companhia Importadora de
produtos Americanos Cipra - Recorrente: Prcdutos Quimicos Ciba Socied •, de Anônima Processo deferido.
N e 327.162 - marca: Jaú - Requerente: Jaú Indústria e Comércio
Limitada - Recorrente: Companhia
Jamense de Fiação S. A. - Pro-•
ce-sso deferido.
N9 328.220 - marca: Aguardente
de Cana Igarapé Mirim - Requerente:
Pereira & Araujo - Recorrente: Cia.

leira de Bebidas e Cone:: 6 - Processo deferido.
N" 329.052 - titulo: Casa Catedral
- Requerente: Irmãos Tassitano Recorrente: Virgílio Brambilla & Cia.
Ltda. - Processo deferido.
N9 329.112 - marca: Cisne - Requerente: Estevam Ribeiro de Souza
Netto - Recorrente: Lever Brothers
Port Sunlight. Ltda. - Processo deferido.
N9 329.237 - marca: Sonac
Requerente: Sociedade Nacional •de
Mateiial Ferroviário Sonac Limitada
- Recorrente • Companhia Sorocabana de 3.?aterial Ferroviário - Proc..sso
.•- 19 332.692 - Expressão de PropagLnda: Quem Tem... Dorme Bem!
- Requerente: Móveis Teperman Sociedade Anônima - Recorrente: Armações de Aço Probel S. A. - Processo deferido.
No 332.864 - marca Sincér - Requerente: Marcos A. Jaimovich Recorrente: The Singer Manufacturing Company - Processo deferido.
N9 333.665 - marca: Notre Da.me
- Requerente: J. dos Santos Guimarães Tecidos e Armarinhos Limitada
- Recorrente: Daher Abrão 81 Filhos - Processo deferido.
N9 334.742 - Título: Acisa - Automóveis, Caminhões, Importadora Requerente: Acisa - Automóveis, Caminhões, Importadora S. A. - Recorrente: Ecisa - Engenharia, Comércio e Indústria S. A. - Processo
deferido.
N9 339.914 - marca: Horizonte Requerente: ' Lauro da Silva Pinto Recorrente: Savério Moretti - Processo deferido.
N. 341.410 - Marca: Er.fisina Requerente: Franco Veles Indústria
e Comércio S. A. - Recorrente: Farbwerke Hoechst Aktiengeselschaft vorm
Meister Lucius & Brtining - Processo deferido.
N9 343.2'75 - Marca: Rendana
Requerente: Têxtil Rendana Limitada
- Recorrente: Rendai S. A. Indús-

Outubro de "966
- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às aisinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro dc cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a.
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, soli.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Departa.
mento ele imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da assinalara.
- O funcionário público
federal, para fazer file ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no aio da assinatura.
- O custo de cada &vem0
piar atrasado dos órgãos ofi.
_ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr 5 se do mesmo ano, e de Cr$ W por ano
decorrido.

149 345.427 - Marca: S & F Requerente: Indústria Química de
Sínteses e Fermentações Limitada Processo indeferido.
149 150.474 - Marca de Fantasia:
Aqua-Tone - Requerente: Usina São
Christovão Tintas S. A. - Processo
indeferido.
N" 173.118 - Marca: Fenofilina Requerente: Laboratório Sanitas do
Brasil S. A. - Processo indeferido.
149 208.594 - Marca: Rapid Requerente: Mesbla S. A. - Processo indeferido.
149 214.099 - Marca: British Columbia Distillery Company Limitada
- Processo indeferido.
149 221.539 - Marca: Chenyu Requerente: Mafalda Margarida Diagro - Processo indeferido.
N, 222.853 - Marca: Orvalho Requerente: Vinícola de Sangalhos
Limitada - Processo indeferido.
N9 227.106 - Marca: Inecto Rapid
- Requerente: Perfumaria Fleury Limitada - Processo indeferido.
149 227,590 - Titulo: Editóra Universo Requerente: M. C. Freitas
Rangel - Processo indeferido.
149 229.279 - Maraca: Glutamin
Piam - Requerente: Instituto Bioquímico Maragliano Ltda. - Processo indeferido.
N° 232.076 - Marca: Streptazid Requerente: Indústria Brasileira de
Produtos Químicos Limitada - Processo indeferido.
149 250.057 - Marca: Iddo - Requerente: Laboratório Kraemer Ltda.
- Processo indeferido.
N9 276.491 - Marca: Mhorens Requerente: D. H. Figer - Processo
indeferido.
149 185.311 - Marca: Vinícola Velha
- Requerente: Real Cia. Vinícola
do Norte de Portugal - Processo indeferido.
1n1", 266.495 - Título: Farolito Requerente: Farolito Bar Limitada Processo indeferido.
.149 309.972 - Marca: Ho empo

Antretlea Paulista Indfistria Breai- tria de Rendae - Processo deferido. -

para Lavoura Limitada - Process0
indeferido.
N9 315.500 - Marca: BBBBB Requerente: Sociedade P. Az. EgidiO
Galbani - Processo indeferido.
149 316.029 - Marca: Kelly - Req uerente: Produtos Kelly Indústria
e
Comércio Liinitada - Processo ind
deferido.
lq° 342.006 Marca: Lãmerino Req uerente: Malharia Lãmerino S A.
Indústria e Comércio - Processo indeferido.

149 342.125 - Guarujá Modas - Requerente: F. C. Loureiro
& Cia. Ltda. - Processo indeferido.
N9 360.297 - Marca: Motoreta Requerente: Bicicletas Monark S. A.
- Processo indeferido.
149 360.505 - Marca: Araruarna Requerente: Sociedade Expansionista
Aramam Limitada - Processo indeferido.
Nb 240.161 - Marca: Nylord Requerente: Companhia Brasileira de
Roupas - Processo indeferido.
149 252.384 - Marca: Lonita Requerente: Galeria das Lonas Limitada - Processo indeferido,
NQ 281.884 - Frase de Propaganda:
Mudanças Locais e Estaduais - Requerente: Julio Gomes da Costa Processo indeferido.
N9 285.380 - Marca: Kan Kil
Requerente: Colgate-Palmolive Company - Processo indeferido.
N° 293.514 - Titulo: Sant'Anna Reruerente: Organização Construtora
e Incorporadora Andraus Limitada Processo indeferido.
1n19 268.516 - Marca: SPAM Requerente: Sociedade Paulista de
Artefatos Metalúrgicos Limitada Processo indeferido.
149 316.698 - Marca: Solv-O Requerente* B. T. Rabbitt, Inc. Processo indeferido.
149 317.405 - Marca: Asa - Requerente: Asa Auto Peças e Máquinas
Agrícolas S. A. - Processo indeferido.
comercial:
149 336.000 Requerente: Rdipooasupo Prcdutoe Construtora Paulicéa Ltda. - Re-
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querente: Construtora Paulicéa IMI- juntadas de reconsideraçõeg e se do N9 181.789 - Nova tração e transtada
Processo indeferido.
mehmo não se tiver valido nenhum
hidráulica para empilhadeiras
N9 363.415 - Exp. de propa,an- interessado ficam notificados os re- missão
veiculas e outros - Adelino Calegari
da: A Bebida Brasileira Tão Bôa querentes abaixo mencionados a com- - Arquive-se de acôrdo
com o artigo
Como i a Estrangenra - Requer nte: parecerem a êste Departamento a fim 99 cio código.
.Macmatt, S.A. - Processo indeferi- de efetuarem o pagamento da pri- N9 182.049 - Nova esplgadeira e
do.
meira anuidade dentro do prazo de debulhadora de milha - Cfa. PeN9 372.079 - Marca: Gol iark 60 dias na forma do parágrafo úni- nha de Máquinas Agrícolas - Arqui- Requerente: -Linhos Goldmar .Li- co do artigo 33 do código da Proprie- ve-se de acôrdo com o artigo 9 9 do
dade Industrial, para que sejam ex- código.
Mitada - Processo indeferido.
pedidas as respectivas cartas patenN9 550.399 - Marca: Deltro
Transferência e alteração de nome
Requerente: João Gomes Xavi r & tes:
de titular de processos
Cia. Ltda. - Processo indeferi o.
Privilégio de Invenção
N9 3
: 56906 - Marca: Eco - ReRigesa Celulose Papel e Embalaquerente: Getha1 S.A. - Indiistria
N9 .125.459 - Cartucho Filtrante gens Ltda. (na alteração de nome
de Madeira Compensada - Pr cesso
-- Eram Corp .
indeferido.
na patente modêlo utilidade número
N9 127.906 - Processo para pre- 6.051) - Anote-se a alteracão.
N9 !321.538 - Marca: 1VIona, k
Requerente: Monark Com, de Ma- parar 5 arn amind 2 oxazolin 4
quinal Administração Ltda:: - Pro- onas - 'American Cyanamid Co. •
Exigências
cesso indeferido.
Garantia de Prioridade
• Termos com 'exigências a CUMN9 '1325.032 - N. comercial: Teciprir:
dos S. M. Teixeira, Ltda. - 1eque- N9 168.268 - Nova e original
rente :: Tecidos S. M. Teixeir Li- transmissão para tração nas quatro No 135.675 - Carlos Romano Mamitada - Processo indeferido.
adaptável a qualquer tipo de chada.
N9 '325.555 - Marca: Dat Re- rodas
veículo - Nelson Lincoln Garcia e N9 140.844 - Gebruder Sulzer Akquerente: Rudolf Ivanovitch -- Pro- Acássio Felix - Arquive-se de acôr- tiengeselschaft.
cesso; indeferido.
N9 141.349 - Mário Nakamura,
N0 ; 326.352 - Marca: Cruzeiro - do com o artigo 9 9 do código.
N9 140.740 - Hélio França.
170.670
Uma
máquina
desN9
Requerente: Fáb. de Produtos Aeró- tinada a por princípios inteiramente N9 97.124 - Dufaylite Developr
nauticos Cruzeiro Ltda. - Processo novos elevar no ar aparelhos diversos inents Limited.
Indeferido.
N9 136.081 - Thompson Ramo
N9 , 327.365 - Marca: Qu' barra independentemente dos meios coMe- Wooldridge Inc.
eidos
pela
aerodinâmica
Carlos
- Requerente: Química Ind strial
N9 140.489 - C. Van Der Lely NV.
Laport - Arquive-se de acôr- N9
Barril, do Pirai S.A. - Proces o in- Leitão
140.632 - Duarte & Cia. Ltda.
do
código.
do
com
o
art.
99
deferido.
N9 140.618 -j Jorge Jasansky BotN9 i 329.024 - Marca: Hypoc loran N9 170.728 - Nôvo e original pro- tger.
- Requerente: lienkel & Cie, GMB cesso para tratamento de lixo - N9 140.588 - Mariano Iges GoMitsubishi Brasileira de Indústria mez.
H -4 Processo indeferido.
Alfredo Lopez Leal.
Ltda. - Arquive-se de adir- No 190.640
N9 331.155
Marca: Lond,on - Pesada
N9 141.336 - Koritex Ind. e Cocom o artigo 99 do código.
Roma - Requerente: Ervin Mazie - doN.
18.657 - Nôvo e original mo- mércio de Resfduos Ltda.
Processo indeferido.
•1
de soutien Rodine - Leopoldo No 141.345 - Kimio Ishii.
N9 331.156 - Marca: Lolon - dêlo
Euclides Silveira da
Oliveira Masson - Arquive-se de N9 141.355
R
Roma
- Requerente:
&viu Mazie de
acôrdo cora o artigo 9 9 do código. Rosa e Antônio Nabas Filho.
- processo indeferido.
••••nn!r,
.01"••n•••
1n19. 331.976 - Marca: Extra,lux Requerente: Sherwin - Williams do
Brasil S.A. Tintas e Verni es
'Processo indeferido.
N? 333.398 - Marca: Ph Icodine
- Requerente: Les Labo atories
:Dausee S.A. - Processo ind ferido.
DE
1\19 333.792 .-- Marca: A A. Requerente: Angloamérica S.A. Industrial Imp ortadora e Exportad ra S.A.
- Processo indeferido.
• /49 334.282 - F. de prop, ganda:
DO
tTse S.W.P.
Requerent : The
Sh.rwin - Williams Comp ny
Processo indeferido.
No 337.723 -- Marca: Meptan Requerente: Sondei: do Bras 1, S.A.
- ' Processo indeferido:
Volume 35 * Fasdctdo 1 9 - janeiro de 1966 - Cr$ 2.100
N 9 337.867 - Marca: Branca de
Neve .- Requerente: Antônin Samia
& Cia. Ltda. -- Processo indeferido.
Volume 35 "* Fasciculo 2 9 - fevereiro de 1966- Cr$ 2.100
N 9 340.424 - Marca: Decoril Renuerente: Isaac Glaz - Processo
indeferido.
Yolwas 35, * 2' 14 kiASOCILLO 39 - março de 1966 - C4 1000
.
N9 241.946 • Marca: Ca ix
Peouerente: Comp. Química Rhodia
Brasileira, ,- Processo indeferido/
N9 347.105 - Marca: //erga Requennte: Herga Indústrias Químicas S.A. - Processo inde erido.
No 348.104 - Marca: Argo Requerente: Ind. Fiet renica Algos S.A.
-r Processo indeferido.
Indal écio de Souza Dias (iecorrendo do ri, snacho nue deferiu a marca
VENDAt
I,afix +A "mo 276.836) - quive-se
o !recurso.
j.pratnu Vi( , Ind. e Co i. S.A.
Na Guanabara
(recorrendo do despacho nu deferiu
Sedo
de
Vendas:
Avenida Rodrigues Alves a • 11
a marea, Frutavit térrno 20.577) AV'oarde-se.
)./
Agência Is Ministério da Fazenda
EXPEDIENTE DAS DIVI dES E
SEÇÕES tEPIJBLICAEOS
Atende-se pelo Serviço de Reembõlso Postal

REVISTA TRIMESTRAL
JURISPRUDÊNCIÀ

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

*

Dia 6 de outubro de 1966

1

Notificações

i

Gma vez decorrido o pra o de recC nsideração previsto pelo rtigo 14
da Lei 4.048 de 29 de dezombro de
1251 e mais dez dias para 'eventuais
4

Em Brasília

1,

Na Sede do D .1. N,
alemameffill~

Recurso.

Aeamifícia Vidal S.A. (recorrendo
do despacho que deferiu o termo
127.271 privilégio de invenção).

Expediente da Seção
de Exame Formal de Marcas
De 6 de outubro de 1966
Exigências

Tèrmos com exigências a cumprir:
N.° 81.054 - Cari Zeiss.
N.° 144.020 - Distribuidora do
Bebidas Vera Cruz Ltda.
N.° 192.162 - Química Leont
Ltda,
N.° 276.647 - Indústria de
Meias Espumatex S. A.
N.° 386.497 - Importadora
Ornar Zimmermann S. A.
N.° 386.657 - Mendes S. A.
Comércio de Ferros.
N. 503.260 - Panificadora
Progresso Ltda.
N.° 503.419 - Nelson da Rocha
Deus.
N.° 503.454 - Indian S. A. Lu-:
brificantes.
N.° 503.661 - Plácido Jose

pistons°.

N.' 503.958 - Andes Comercial
e Construtora S. O.
N.° 504.002 - Modas Nazareth
Ltda.
N.° 504.199 - Rilha Verde Carlos Alfredo Gil.
N.° 504.493 - Ciarco Companhia Restaurantes Comerciais.
N.° 504.684 - Mayro Horácio
Pereira.
N.° 505.505 - Veb Arzneimittelwerk Dresden.
N.° 506.221 - Ind., Comércio
e-Representação Lilobras , Ltda.
N.° 506.a71 - Professor Eugenio Monteiro,
N. 506.281 - Professor Eugenio Monteiro,
N.° 506..283 - Professor Eugenio Monteiro.
N.° 507.044 - Coferraço S. A.
Cia. Mercantil de Ferro e Aço.
N.° 507.060 - Indústria e ComércioVe ra L tda.
N.° 507.097 - Sociedade An8.
nima Knowles Sz Foster de Importação e ,Comércio.
N.° 473.543 - Polenghi S. A.:
- Indústria Brasileira de Produtos Alimentícios.
N.° 506.575 - Adelino dos Santos e outros,
N.° 506.909 - Gráfica BresCia,
Ltda.
N.° 506.940 - jlgromina S. A.
N.° 506.929 - • Joaquim Luig
Mer e Altamiro da Matta.
N.° 506.948 - Joaquim Luig
Mei. e Altamiro da Matta.
N.? 506.948 - Joaquim Lulg
Mer a Altamiro da Matta
N.° 506.950 - • Joaquim Lab
Mer o Altamiro da Matta.
N.° 506.951 - Joaquim Luii
Mer e Altamiro da Matta.
N.° 506.952 - Joaquim Luil
Mer e Altamiro da Matta.
N.° 506.953 - Joaquim Luis
Mer e Altamiro da Maita.
N.° 506.954 - (Milha de Oti
veira Petrin,
•
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N. 503.423 - Cypriano Gua' N.° 506.959 - Ambix S. A. participações e Serviços Técnicos. riglia Netto.
N.° 503.542 - Comércio e TorN.° 507.168 - Farmácia Mococa
refaço de Café Santa 'Lila Ltda.
ijda.
N.° 507.203 - Pôsto e Garage N.° 503.703 - Novidades para
Homens Domes Ltda.
manda Ltda.
N.° 507.259 - Marmorite PiaN.° 503.711 - Aderia Modas Limitada.
palio Ltda.
N.° 507.208 - Destilaria Schintariol Ltda.
N.° 507.356
Produtos Farinasênticos Astra do Brasi ILtda.
N. 507.365 - Transportes Mirim Ltda.
N." 507.370 - Ricioti Govezi.
N.° 507.488 - Gravações Elétritas S. A.
N." 507.496 - Sandoz S. A.
N.° 507.594 - Erica Herm Perbold -.lera de Mello.
N." 507.608 - Indústria Metalárgica Tergal S. A.
N." 507.616 - Imobiliária Nipo
Brasileira Ltda.
N.° 507.620 - Hedeager Brasil
XrquitetVra Engenharia e Cons.
ltruções Ltda.
N." 507.636 - Emp. de Transportes Santa Elisa Ltda.
N.° 507.658 - João António de

N.° 503.765 - Pedro de Olivalra Rezende.
• N.° 504.092-- Sela - Serviço

de Engenharia e Loteamentos
Agrícolas S. A.
N. 504.850 - Durval Furianetto.
N.° 505.203
Shell Brun Limited.
N.° 505.551 - Decola Tinjas
Plásticas S. A..

N.° 505.552 - Decolar -Tintas
Plásticas S. A..
N.° 305.553
Decolar Tintas
Plásticas S. A..
N." 505.554 - Decolar Tintas
Plásticas S. A.
IV 505.574 - Gumereindo Barranqueiros.
N.° 506.032 - Editóra Man Sociedade Anónim a.
N.° 506.183 - G. Gopp.
vedo.
N. 506.245 - Expresso Síto
N.° 507.661.- Pisolac
ReVes- Paulo Salvador Ltda,
limentos Plásticos Ltda.
N.° 506.251 - Chindren's Coa-.
N. 507.663 - Pastelaria Santos facções Ltda.
puiroint Ltda.
N.° 506.269 - ashindren'S ConN. 507.U-2 - Material de Cons- facções Ltda.
truções Ural Ltda.
N.° 506.274
Chindren's ConN.° 507.71Z
Indugema - In- eções Ltda.
iiústria Gerai de Malharia Ltda.
N. 506.276
Cbindren's ConN." 507.71' - Indugema - In- facções Ltda.
ilústria Geral de Malharia Ltda.
N. 506.27#
Cbindren's CoriN.° 507.721 - indugema - In- facções Ltda.
dústria Geral de Malharia Ltda.
N. 806.278
Chindren's ConN.• 507.727 - Indugema - In- facções Ltda.
N.° 506.282
Bústria Geral de Malharia Ltda.
Chin (tran se ConN. 507.731 - Indugema - 1n- leceões Ltda.
dústria Geral de Malharia Lide.
N.° 5013.284 - Chirldran's CoaN.° 507.788 - Indugema - In- éecçães Ltda.
Ofistria Geral de Malharia Ltda.
N.' 8006.285 - Professor EmgèN.° 507.734 - Indugema - In- alo Monteiro.
dustria Geral de Malharia Ltda.
N." 506.800 - Professor "géN.° 507.735 - Indugema - In- nio Monteiro.
'dústria Geral de Malharia Ltda.
N.° 506.801 - Fabrica de
N. 507.740 - Indugema - In- çados Irmãos Letrado-Ltda. Caldústria Geral de Malharia Ltda.
N.° 506.306 - Custódia - GoN.° 507.748 - Indugenia - In- méroio e Participações S
ústria Geral de Malharia Ltda.
N.° 506.811 - Elfrida Beehert,
N. 507.749 - Stelan
N.° 306.321 - Valoreal - CoN.° 507.827 - Lanilicto Piritu- mércio e Empreendimentos tda.
k. S. A.
N.° 806.339 - Cartoprees Artes
N. 497.047 - E. Frati ar, Cia. Gráficas e Embalagens Ltda.
Ltda.
N.° 506.366 - CompanhlaikauN." 499.179 - Afonso d4, Barros. lista Agro-Pecuária Mo Migu'el,
N.° 499.180
Afon5o de Barros N.' 506.388 - Instala dam
N." 499.181 - Afonso de Barros recente São .1osé Ltda.
N." 499.182 - Afonso de Barros
N. 506.447 - Metalárgléai
N." 499.18E -. Afonso de Barros
Ltda,
N. 499.184 - Afonso Ce Barros
N. 499.186 - Afonsa de Barros N.° 896.414 - The Coco Cola
N. 49ã.187 - Afonso de Barros Company.
N. 5d0.222 - Laboratório Cli- N.° 506.4945 - Xiias Open Limitada.'
tnax • S A. •
N.° 506.488 - G4io Colmai° doa
N.° 500.263 - Laboratório CUPeia.
inlaX S. A.
N. no .447 - iskho Pa.04 Ltãa.
N.° 500.333 - Andes S A. Nr.• 806.457 - 1"oratdrto PeComercial e Construtora.
loai S. A.
N.° 500.338 - Andes S • A.
N. 506.459 - Laboratório 14Comercial e Construtora
iosi
S. A.
N. 500.361 - Andes S A.
N.° 506.504 - Joef Doft.
Comercial e Construtora.
N.° 506.50? - Num Tu
N.° 500.874 - Casa NA ves
N.° 506.521 - José Ferraz SiYerragens e Material . de Constru-

N. 506.555 - Professcr Eugênio Monteiro.
N.° 506.556 - Professca. Eugênio Monteiro.
. N.' 506 55'i - Professor Engênio Monteiro.
N.° 506.559 - - Lidio Casagrande & Cia.
N.° 506.565 - Santos &'Cruz.
N.° 506.572 - •Técnica ilidránlica e Elétrica de Minas Gerais
Themig Ltda.
N.° 506.573 - António Viacqua
Filho.
N.° 506.574 - Mario Botelho.
N.° 506.576 - Adelino dós Santos..
N.° 506.577 - Alcides. Soares
do Couto - Fica retificado o clichê publicado em 12-10-61 da
marca Pingo de Mel do requerente
Alcides Soares do Conto para classe 41.
N.° 506.581 - .1w-zé Nunes de
Oliveira.
N.° 506.582 - Irmãos Radar Limitada.
• N.° 506.583 - Indústria de PlásticoS Zilda Ltda.
N.° 506.599 - Hércules Serviços Fiscais Ltda.
N.° 506.639 - Edltôra Educacional S. A.
N.° 506.646 - Tipo Lito Atena
Ltda.
N.° 506.666 - British - American Tobacco Company Ltd.
N.° 506.691 - Emil Langor.
N.° 506.723 - Eder Jofre.
Eder Sofre.
N.° 506.743
N.° 506751 - Eder Sofre.
N.° 506.774 - DNMB - Distribuidora Nacional 'de Materiais Bás4cos Ltda.
N.° 506.819 - Metalúrgica Morumbi Ltda.
N. 506.823 - Metalúrgica Morubi Ltda.
N.° 506.858 - E. 1. Do Pont
de Nemours And Company.
N.° 506.872 - Intercity - Corretagens e Publicidades Ltda.
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N.°. 505.777 - Fazenda Bela
Vista S. A.
N.° 511.505
Organizações Sui
Americanas de Comestíveis Ltda..
N.° 511.510 - Editiira Ypiran;
ga S. A.
N.° 511.636 - Padaria e Confeitaria iligienópolis Ltda..
N." 511.637 - Girasol Bar e
Restaurante Ltda.
N.° 511.638 - J. Pintii &
'Abo.
N. 511.639 - Café São Francisco Ltda.
N." 512.949 - Carlos Mauricio
I.cvacov.
N.° '228.557 - Varta Aktiengesellschaft.
N.° 327.558 - Johnson & Johnson.
N.° 348.355 - Instituto de Medicamentos e Alergia IMA Ltda.
N.° 356.706 - Fábrica de Conservas Delmaris S. A.
N.° 383.172 - Avon Products,
Inc.
N." 383.174 - Avon Produelf4
N.° 406.851 - Vieira Sampaio
Indústria e Comércio S. A.
N.° 411.002 - Fileppo
tobras, Aeronaves Ltda.
N.° 411.221 - Indíviris de Sabões Vida Ltda..
N.° 412.320 - Szlama Zamel.
N.° 412.647 - Nestle 5 A.
N.° 415.036 - Unilever Limite„t)
N.° . 416.419 - Editõra Brasileira de Livros e Revistas Eclitôbras
Ltda.
N.° 506.050 - Almeida Lishão
& Cia .Ltda.
N.° 506.184 - G. Gopp.
N. 0507.200 - Instaladora Midráulica Belacap Ltda.
N.° 507.484 - Golope - Equi-

pamentos Esfieclais Ltda.
N." 507.485 - Acorel Advacacia, Administração, Contabilidades e Representações Ltda..

N.° 507.619 - Hedeaget Brasti
Arquitetura Engenharia . ConaténN.° 506.873 - Atlanta Cornér- ções Ltda.
oito e Representações Ltda.
N. 507.717 -.- Inditgeina - 14sN.° 506 . 874 - Miguel Alves de
dustrial Geral de Malharia Ltda.
~eira.

N.° 506.875 - Miguel Alves. de
Oliveira.
N.° 506.898 - José de .Lobáo
Portelada Neto.
N.° 506.947 - Gaita de Oliveira
Petrin.
At'.° 607.191
R. C. de Otiveiia & Cia. Ltda.
N.° 809.844 - Ameelean Home
Pfoduots CerpOPM tio*.
N.° 807.845 - 4merieen Home
Products . CorpoteatioP.
14.° 807.389 - Ceramlea
.
idndía Ltda.
N.° 507.457 - Portunato Gaitarsi _4c Cia. Ltda.
N. 507.726 - tadugaina - Incitastria Geral de Malharia Ltda.
N. 507.728 - Indugema - Indústria Geral de Malharia Ltda.
N.° 507.730 - Indugema - Indústria Geral de Malharia Ltda.

queira.
tã ol.tda.
N.° 507.739 - Inclugema - InN. 506 530 Biléco .- Equi;." 501.832 - Adelino dos San- pamentos Médicos H( spitalares dústria Geral de Malharia Ltda.
tos.
Limitada.
•N.° 507.876 - Saudar - CoN. 502 668 - Dalsy -Vasques.
Móveis taixol.ar . / Or e ia 1 de Sanitários e Fereaaans
N." 506.534
N." 503.187 - Edltóra MunIcio-Limitada.
b,a i .LIlà

N.° 807.887 - MeNeil Laboratoldes Ind.
N.° 508.273 - Raffaele Preso-

lone.
' ntônio Batiota
N.° 548.667 - A
Faleiro.
N.° 508.6641 - Adelino dos Santos.

N.° 508.696 - Brindei e Encadernações Lucro Ltda.
rui ge t Comeriaad.
N.° 808.796
e Industrial Ltda.
N.° 508.798 - LEME - Ind4eida de Engrenagens e ExtruturdS4
M:cânica Ltda.

N.° 508.863 - Laizal A Cia.
N.° 508.935 - Indústria e Comércio de Malhas Volftex Ltda.
N.° 509.525 - Enrique Federico Carlos Kipp.,
N.° 506.822 Metalúrgica Modumbi Ltda. - Prossiga com exclusão de enroladores de cabelo
elétricos.
N.° 506.857 - Merck & Co. Inc.
- Fica retificado o clichê publicado em 12-10-61 dam arca Dura/todo do requerente Merck & Co.
Inc. para a elesse 3.
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Indústrias, Mecânicas Hermann
Prornecarn Sisson
Lehnianti
Moacyr Veiga Martins (no pedide
Ltda. — I ransferencia e alteração — Na alteração de nome da pta- de transferência do Termo 43.025)
de nome patente privilégio de inMidland — Ross Corporatio:n — United Shoe Machinery Corporation
vilegio de invenção o. 157.118,
Transferência
para o seu nome da (no pedido de transferência do Têrnica
volição n." 152.908.
patente privilégio do invenção 158.139).
SEPAR — Sociedade de Estudos os. 157.166 e 157.320.
United Shoe Machinery Corporatiori
e Pr..;ietos Aeronáuticos S. C. e
(no pedido de transferUcia do Têm*
Jaime
•
Sehvarzman
Bothart
—
Aerodina S. • A Indústria e Co158.140).
mércio — Transferência para O Transferência Para o seu nome da
patente
privilégio
de
invenção
nú
Ciandt Indústria de Artefatos de
seu' nome da patente privilégio de
mero 158.319. •
Cimento e Amianto Ltda. (no pedietili
invenção n.° 160.380.
Pneumatic Conveying Systems de transferên'cia do Têrmo 162.952E.
Dacio de Mello Barros e Mario
Co.
— Transferência para o seu N° 140.042 — Danço Sterile Tala4
Stella Olaio — Transferência para
o seu nome da patente privilégio nome da patente privilégio de ia. phone Corp.
.

De 6 de ontubro de 1!1/66
Contrato de exploração de pa
o tentes:
. .
R. W. Correntes .1110st:riais
Lida — No pedido de contrato
ile; exploração na patente Pri'srilé-.,
gi ó de invenção têtano 118 '487 —
A verbe-sp o contrato de eXplora00 •
G. K. W. Correntes Indostriais
'Ltda. — No pedido de cantrato
venção n.' 158.325..
exploração na p atente oirivile- de invenção n.° 162.311•
, giOde invenção têm() 120 . 355
Reimers Getriebe A. G. —
Mário Osvaldo Santucel —
Averbe-se o contrato de e toptora- Transferência paar. o seu nome da Transferência para o seu nome da
ção.
patente privilégio de invenção nú- patente privilégio de invenção número 162.500.
! Transferência " -e albração de mero 162..461.
noine de titular de processo.
Mobil 011 Corporation — Na al• Wey erhaeuser Company _
T
teração
de nome das patentes priransferência
para
o
seu
For.on mandados anotar nos
nome
p riicesos abaixo menciom dos as das patentes privilégio de inven- vilégio de invenção na. 139.342,
145.421, 145.474, 146 050, 147.142
IrOnsferências
e alterações de ção na. 153.857, 159.302, 160.583 148
• •
-.378, 149.187, 149.669 156.234
162.309 e 162.716.
11 711e.
"Nevam do Brasil S. A. ,Indús•trio e Comércio — Transferência
. Para o seu nome da patente Mo: Pelo de utilidade n.` 6.084;
Rex Chainbelt Inc. — Na alteração de nome da patente privilégio de invenção n.° 68.175.
N t eialúrgica Becker Ltda é EgonF. i Beckei, êz Cia. Ltda. H Na
' transferência e alteração do nome
. da:patente p rivilégio de' invenção
. h.' ' 70 . 226.
Beeeham Canon Ltd. — Transferência para seu . nome da patente
p riVilegio f de invenção ti.° 71.408.
:decaiam Group Ltd — Transferênéla para seu nome do Patente
Privilegio de invenção n.° 72.360.
Mon santo Company — No alteração de nome da patente privile§io, le. invenção . 71.° 73.92(i.1
.
Metalúrgica Heleny 8. A. 'Indústria e Comércio — Na' alteração
e lume da patente privilégio de
invnneão ii.° 75.108.
. i
— Retifique-se, mediante
apostila, o nome da lifulati para
.

Metsafúrgica Heleny Ltda. •

2; — Anote-se a alteração de
noille de Metalúrgica tielery Limitada para a y equererCe de fls.
n." ,13,
Controls Company of Ainerica
— 1-O-ansferência , para o seu! nome
da 1)1 1- ente-privilégio de flvenção
n.' I,..'..'
i i.). 107.
Da e Hun Kim — Transt4ência
pari a seu nonie da 'patente privilegio de invenção n " 117 t37.
Monsanto Company -- Na alteração de nome da paten13 p-ivileaio ide Invenção •no 119 321.,
• Gordon Nocl Miller -- Ti ; nsferêneia oara o seu nome da p tente
privik. oio de invenção n." 1 1.335
Monsanto Company — Na!
,
alteração de nome da patente prilé-

gio de invenção n.° 121.86 .
Phillips PetroJeum Company —
Tran,zferencia para o seu nonne dapatecé privilégiode invenção número 127.988..
i
Poi,,:top Corporation — a TrensferênCia Para o seu nome do . Patente privilégio , de invençãp numere, 136.927.
Fr:.r,cesco Noschese ,& Cia. Limílnd2 — Transferência para
!
o
seu:e:n
. -,e da patente Privilé ,, io de
eJ," n. 150.620.
inv.,"io

Persianas Colámbia 8. A. —

Tr ansferência praa o seu nome da
p atente privilégio de invenção
Il.°

•

75 . 232.

Monsanto Company — Na alteração de nome da patente privilégio de invenção n.° 113.125.
Cocelma Produtos Químicos Sociedade Anônima — Transferência para o sue nome da patente
privilégio de invenção ti.' 136.126
Persianas Columbia S. A. —
Transferência paa o seu nome da
p atente privilégio de invenção
n.° 138.828.

Izibril Indústria e Comércio Ltda..]
(junto à patente n° 36.944).

Arme° Stell Corporation (no pedida
de transferência da patente númerni
63.806).
Ethicon Inc. (no pedido de Lrans.
ferencia da peiem-e t•i° 72.923).
Luiz Comenale Ippo l oo e José Ma.
chulo Alves (no pedala de transferência do Termo 86.648).

Raul Cosme Lengliasco (fio perlidai
de transferência do Tê,mo . 116.273),
Ind. de Máquiras Agricolas Ideal
Processos e Termos 'com exigénLtda. (no pedido de contraro de ex.
das a cumprir:
pioração do Termo 121.522).
Schenley Industries, Inc. (no peEmbalagens Termoplast Ltda . tnc
dido de transferência da patente núpedido de altcraçãc de nome do Termero 5.450). aio 137.418).
G K .W — Correntes Industriais
N9 140.395
Agastin Maria Sal.
Ltda. (no pedido de contrato de exmeron.
ploração da patente n 9 70.261).
N° 140.397 — Aguse,-1 Maria S31.
Safodik Ltda. (no pedido de transmçro.
ferência do Termo 94.617).
Makoto Minellia`.ot (no pedido de
Indústrias Mecânicas Diamant Ltda.
transferência do Terno 160.769).
(no pedido de transferência do Têrmo
l'akeru Liemiira (no pedido de trans.
131.937)
ferência do Termo 167.159)
N° 73.772 — Comércio e Propaganda • Especializada S. A.
Exigências

DiVCC1`05

DIGO DE FUNDAÇÕES
E , VAÇõES
Dec-sete IN.)

;

e.2 maio da 1955

L. Herzo S. A. Indústria e Co'Urdo (Th, pedida -'de alteração de
nome na patente MoSdo de Utilidade
'Termo .121.233). — Nada ho que
deferir quant coa op?...lido de /1s. 13,
em face do despaz'io de 11s. 12. .

EXPEDIENTE' DA SEÇÃO DE
PRORROGAÇÃO
Rio, 6 de °amor° de 1966,
Exig:Anoas

TURA'

Dlea r

FEDE

PU°

N° 766.261
Bis.iel Inc.
N°' 766.401 -- Waiter Nazf,rlo,
N° 765.591 — Comercial Santo 'na.
o Ltda.

Cr$
a VENDA I
ZeVle de Veadas : Av. Rodriguee Ab re% I
Agência 1: ,: inistério

Têrrnos com .-sioíawas a cu..-iri;r:.
N° 232.264 -- Robert' bosen
GMBH.
N 9 513.124 — Dolos-hz Lufthansa
Aktiengesellchaft.'

da Fázeude

Aitende-ae a pedido peio Serviço cie Reenibbko Posto)

No 765.658 — Pad.uirt e Confeita.
ia Popalar Ltda.
1
N° 765.987 — José _Pires.
N, 9 766.689 — Piora Medicinal
Monteiro da Silva Ltda.
N 9 766.845
Sifco do 3rasi1 S.A.
dústrias Metalúrgicos.'
N. 766.884 — Fábrica de Calçados
Monroe S. A.
Nç' 766.885 — Fábrica de Calçados
Monroe S. A.
N° 505.198 —. Cia. .QuInlica In.
dustrial "Cil).
N9 712.826 — Vincan
Aperiti.
vos Nacionais Ltda.
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-

N.9 765. IS
N9 766.393 - Guará - Regue- .N9 765.519 - Xêpa - Requerente:
Sentiste rente: Companhia Fiação e Tecidos Indústrias de Chocolate r acta S. A. rente: S. A. Moinho Sentiste indús--- Classe 41.
trias Gerais -- Classe 22.
Guaratinguetá eee Classe 11.
N° 766.394 - Guare - Receie- ! N° 765.520 --- Lacta - RequeN° 765.949 -- Sentiste - Requerente: Companhia Fiação e Tecidoe rente: Indústrias de Chocolate Lecte rente: S. A. Moinho Sentiste. InS.
A.
Classe
41.
Guaratinguetá - Classe 22.
dústrias Gerais - Classe 22
. Ne? 765.521 - - Trés MOSOUCÉe;WS
Nç' 766.400 - Durilium - Re- - Requere etc : Indústrias de ChezoleN9 765.950 -- Sentiste --- Requequerente: Cia. Acumuladores 1 :1 ent -O- • te Lacta S. A. - Classe 41.
rente: S. A. Moinho Sentiste Inclue
Lite - Classe 5.
tr,as Gerais - Classe 22.
N 9 765.559 - Solganal -- Re
N° 766.402 - Hiperveno L Re- uerente : Indústria Química e Farma- ! N 9 765.951 - Santistá - Requerente: 5. A. Moinho Sentiste Ir dúsquerente: Companhia Brasileira de
cêutica Schering S. A. - Classe 3. trias Gerais - Classe 22,
Adubos "C .B . A. " - Classe 2.
N9 765.560 Cortalergon ReN 9 765.952 - Sentiste - RegoeDiversos
N 9 766.404 - C 13 A - Requeren- querente', Indústria Química e Farmee
te: Companhia Brasileira de Adc boa dedica Schering S. A. - Class:: 3. rt nte: S. A. Moinho Sentiste IndusEm face dos registros apontados foN a 765.561 - Cylotropina -- Re- tries Gerais - Classe 24.
.- Classe 45.
N° 765.996 - Lidotnar Requeram indeferidos os seguintes tet mos
N° 766.405 - Noblesse - Regue- querente: Indústria Química e Farinerente: J. A. Wirth Es Cia. Ltda. abaixo mencionados:
rente: Tecidos Ig uaça - Classe 37. ceutica Schering. S. A. - Cldese
Classe 36.
N° 766.406 - Sete Quedas - ReN9 686.869 -- • Saturnia S. A.
N9 765.562 - Pernigotti • - Requerente: Tecidos Iguaçu S. A. -- - querente: Stetano Fs ernigotti Es Figho N.' 748.642 - Sta . Soph a - ReAcumuladores Elétricos.
Classe 37.
querente: Lanifício Piri tuba S A N° 687.381 - Henrique i R iviert.
S. n. \ - - Classe 41.
N 9 688.023 - Jona tiles de CarvaN° 765.563 - Aurora - Regue- Classe 23.
N 9 766.408 -- Anaconcla - R elho Filho.
querente : Anaconda - Industrial e rente: D'Olne Companhia de Tecidos
N° 957.266 - Glicerovis - ReN° 689.513 -- Cotonificio rie
- Agrícola de Cereais 5. A. - Clas- i" Aurora " - Classe 23.
querente: Laboratório
Farmaceutico
re S. A.
se 43.
Campos Ltda . - Classe 3.
•
I N° 765.569 - Uni Produto da
N 9 766.597 - Link Belt - Re- ¡Fábrica Aurora - Requerente: D'Olne
N 9 690.291 - Panam Prenaq ieda
Na 765.041 - Urotropina - Requerente: Link-Belt Company -- Clas S. A.
Companhia de Tecidos "Aurora" - querente: Indústria Química e FarmaDistri- se 6.
N° 690.908 - Dia S.
Classe 23.
cêutica Schering S. A. - Classe 3.
buidora Importadora e Administradora.
N° 766.605 - A Divulga:: eet N 9 765.434 - Morro Grande -.
N
9
765.576
Sete
Vidas
-RequeN° 694.717 -- Novidades 1 ;,letrôni- Requerente: Arnaud Ferreira Velloeo
Requerente: Cia Agro-Pecuária MorA.
rente:
São
Paulo
Alpargatas
S.
casS. A. Comercial e Importadora. - Classe 32.
ro Grande - Classe 19.
- Classe 39.
N° 702.426 - Parque Novo Mundo
N° 766.648 - Neotalina --- ReN° 765.540 - Feitiço - RequerenNa 765.577 - Sete Vidas - Reque-- Imobiliária e Comercial Ltda
querente: Laboratórios Moura Stasi/te: Indústrias de Chocolate Lacta S . A .
rente:
São
Paulo
Alpargatas
S
A.
N 9 706.609 -- e A dá ti tida Cinema- Orlando Rangel S. A. - Classe 3.
- Classe 41. - Classe 35.
tográfica S. A.
Ad-Oftal - ReN 9 766.649
N° 765.659 - Lagoinha - RequeN 9 707.388 - Eletro Mecânica A uri querente: Laboratórios Moura Brasil1\19. 765.578 - Sete Vidas
Regue- rente: Casa Jorge Indústria e CoS. A. Indústria e Comércio.
Classe 3. rente: São Paulo Alpargatas S. A mércio Ltda . - Classe 46.
Orlando Rangel S. A.
N° 732 . '371 - Sociedade Bíblica do
Classe 37,
766.650
Panbral
Reque- N9
N° 765.660 Gualicho Re Brasil.
N° 765.581 - Sete Vidas - Requerente: Labore tórios Moura Brasid-Or- rente: São Paulo Alpargatas S .. A. nuerente: Casa São Tcirge Indústria e
N 9 732.969
Casa Magalhães Su- lendo Rangel S. A. - Classe 3.
Comércio Ltda . - Classe 46.
- Classe 29.
cupira - Tecidos Ltda .
N°
766.651
Tub-Oftal
RequeN 9 766.057 - Arquivos do Insti •
N° 752.075 - Produtos Alimentícios
N° 765.582 - Sete Vidas - Regue- tuto Penido Burnier - Requerente:
rente: Laboratórios Moura Brasil-Or"Adria" S. A.
rente: São, Paulo Alpargatas S. A. Dr.. João Penido Burnier
Classe 32.
N 9 655.668 - Papelaria União Li- lando Rangel S. A. - Classe 3. - Classe •22.
mitada .
Na 766.063 - Lampo - ReveN 9 766.652 - Vit-Oftal - Re1\1 9 765.583 - Sete Vidas - RequeN° 738.813 - Dra . Suemis M querente: Laboratórios Moura B rasil- rente: São Paulo Alpargatas S. A. rente: Produtos Lampo S. A. CffieCosta
Orlando Rangel S. A. - Classe 3. - Classe 40.
se 49.
ReN°
766.653
Trihepático
N 9 766.064 - Lampo - RequereuN.
765.586
Severo
e
Villares
Prorrogação de Marcas
querente: Laboratórios Moura Brasil- Requerente: Escritório Técnico "Ra- te: Produtos Lampo S. A. ClasClasse 3. mos de Azevedo" Engenharia Arquite- se 16.
Foein: mandados prorrogar os se- Orlando Rangel S. A.
N° 766.065 - Lampo -- Requvenguintes termos abaixo mencionadoe .
N° 766.656 - Cineac
Reque- tura Construçóes Severo e Villares
te: Produtos Lampo S. A. CIP.9 •
Classe 25.
Clas- S. A.
N° 230.400 - Rote Pp-Farina rente: Cineac do Brasil Ltda ,
se 28.
N." 765.721 - Winston - RequeMarke JE1 Requerente: Johann Maria se 48.
Testex - Reque- rente: R. J. Reynolcis Tobacco Com- ,INI° 766.066 - Lampo - RequetenN.9 766.791
Farina Gegenuber Dem Julichs-Flatz
rente: José do Couto - Classe 48 . pany - Classe 44.
te Produtos Lampo S. A . - Clas- Classe 48.
se 34.
N 9 478.773
Henkel 6 Cie.
N 9:66.860- Souto - Requerente:
N° 765.722 - Acheson Graphite C.m.b.H. - Faffinit - Classe 4.3.
Fábrica de Calçados Ferreira Souto Requerente: Union Carbide Corporae
N9 766.183 - Nexa Lotte - Retion - Classe 4.
querente: Cela Landwirschafliche CheN° 630.912 - Dura-Bem - R e.- S. A. - Classe 36.
mikalien G . M B . H. - Classe 3.
N 9 766.874 -- Bromazolo -e Rete, cremei: Casa José Araújo S. A. -RegueN° 765.734 - Uruíba
querente: Laboratório Baldacci S.A.
Celathion - ReN9 766.184
Classe 36.
rente: Laboratório Wantttil
Ciasquerente:
Cela
Landwirtschaftiliche
Classe 3.
N 9 648.895 --- Haia Es Neu Rese 3.
Chemikalien G.M.B.H. - Classe 2.
querente: Singer Nahmaschinengabrik
N° 766.881 - Oswaldo dos Santos
N9 765.752 - Saco de Uva SexKa rIshuhe Aktiengeselleche ft -- Clas- Fontes - Disco Voador - Classe 42.
N° 766.218 - Perles - Regue-.
tuplo - Requerente: E. Mozele S.A.
se 21
N 9 508.846 - Bronchitol - Re- Estabelecimentos Vinícolas Indústria e rente: Fábrica Nacional de Artefatos
N° 712.832 - Ecolimpa - Re- querente: Laboratório Neomed Limitade Metais S. A. - Classe 6.
Comércio - Classe 43.
me-rente: M. Petreski - • Classe 25
N° 766.257 e-- Flavorseal - Reda - Classe 3.
N° 765.778 - Alpargatas - Re- querente: FMC Corporation - ClasN 9 742.963 - Dominique - ReN 9 509.569 Benorga - Reque- querente: São Paulo Alpargatas S. A, se 41.
querente: Doceira Dominique Ltda . rente: Beneficiadora Nacional ah Te- - Classe 31.
Classe 41.
N° 766.259 - The Singer Manuf.
cidos S. A. - Classe 23.
N° 765.780 - Alpargatas - Re- Co. - Requerente: The Singer Com' Mo 750.098 -- Saridon - Requerente: Produtos Roche Químicos e N° 591.697 - Hemogenex - Re- querente: São Paulo Alpargatas S. A. pany - Classe 6.
querente: Laboratório Biopan Ude , - - Classe 22.
Fartraceuticos S. A. - Classe 3.
Reque1\1 9 765.844
Pennsalt - Regue- Na 766.505 - Festo
N 9 750.100 - Bunting - Reque- Classe 3.
rente: Festo-Mas chinenfabrik GottlieN
N°
703.563
Gibson
Requerente:
Pennsalt
Chemicals
Corporation
rente: The Bttnting Brass 8 Bronze
Stoll
Classe 6.
rente: Hupp Corporation - Classe 8 - Classe 1.
Company - Classe 11.
N9 766.506 - Vilescou - RequeN°
713.098
Nortex
RegueRequeNP
765.845
Pennsalt
N" 761.262 - Varietex - Requerente: Dr. Karl Thoae G.M.B.H.
rente: Varietex S. A. Variedades rente: Szaja Grabarz Gersztein e Isaac rente: Pennsalt ChemicaIs Corporatic,n
- Classe 3.
Classe
2.
Grabarz
Gereztein
Classe
22.
Classe 23.
Textis
N9 766.570 - Maytag - RequeN9 765.489 ,-- Siderauto ReN9 765.898 - Expansi -- RequeN 9 763.892 - Colúrnbia Ribbon and querente:
Indústria e Comércio Side- rente: Indústrias Silva Pedroza Limi- rente: The Maytag Conipany GlaeCarbon Manufacturing . Co. Inc. Cose 6.
tada - Classe 16.
. tanto S. A. - Classe .11.
hunbia - Classe 17.
ReReN9 765.490 - Indústria e Comércio N.9 765.899 - Expansil Regue- N° 766.573 - Carborundum
N° 765.371 - Cordargirio querente: Laboratório Clima x S. A. Siderauto 8. A. - Sidereuto - rente: /ndústrias Silva Pedroza Limi- querente: The Carborundutn Company
- Classe 8.
(Classe 40,
tada - Classe 16.

Lutomod Ltda.
N° 714.487
736.353 - Wyzon Farmaceutica Ltda.
N.° 762.921 --- Laboratório Philoaial Ltda.
N9 763.292 - - G. r). Peters 8
Compauy Limi ted .
N° 766.200 - Casa do Pintor Limitada
NP 766.201 - Casa do Pintor Limitada
N° 766.412 - Cia. Cervelatin CaN9
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N°1 766.574 - Luzitanos - ReN9 76.6.693
Brasilarroz - Re- N.° 494.232 --- Koci
Geiswar
querente: Biscoitos Aymoré Limitada querente: Brasilarroz Limitada Indús- Cia. Ltda. -- Cl. 4.
-- Classe .41.
tria e Comércio - Classe 41.
N° 494.580 Finart Irco Importadora Ltda. - Cl. 28 (na elasProrrogação de marcas
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E se 28 com exclusão de secante)
SEÇÕES REPUBLICADOS
N I? 499.256 - Benzoco - crnando
Foram mandados prorrogar os seGuaraná - Cl. 46.
guintes .termos abaixo mencLuadis
Dia 6 de outubro de 1966
com as apostilas indicadas pela Seção
N.° 499.443 - Viveremos Amanhã
Notificação
N° 739.422 - Johnson - Carlos Alfredo de Araújo Couto
rente: Johnáon E Johnson - ClasUma vez decorrido o prazo de re- - Cl. 32.
se '10.
N° 485.490 - A Noticia - Gariconsideração previsto pelo art. 14 da
Re- Lei 4.048, de 29-12-61 e mais dez baldi A. Martins
N9 762.348 - Coleman
Cl. 32.
querente: The Coleman Compat
N° 321.152 - Cinevox
Cinevex
dias
para
eventuais
juntadas
de
reClasse 8.
do Brasil Ltda.
Cl. 8.
consideração e do mesmo não se tendo
N9 , 765.564 - Aurora - RequeN° 483.420 - Emblemática - F.
valido
nenhum interessado serão logo Soennecken - Cl. 38.
rente: D'Olne Companhia de TeCidos
expedidos
os
certificados
abaixo:
"Aurora" - Classe 23.
,•
N9 765.565 - Aurora - _Regue• Sinal de Propaganda deferidas
Marcas deferida
O
rente:1 D'Olne Companhia de Tecidos
"Aurora" -- Classe 23.
N° 474.865 - Com a C iência a
N9 498.886 - Triton
Usv,,aldo Consciência - Universidade Católica
N° 765.567 D, C. P, T. Au- Marqueza - Cl. 6.
rora - Requerente: D'Olne Compa- 1n7,9 499.927 - Pompéia S. A. Ind. de São Paulo - Cl. 33 (art. 121).
nhia de Tecidos "Aurora'! - Classe e Comércio de Ferros - Pommela S.A.
Marcas indeferidao
Ind. e Comércio de Ferros -- Clas23.1
se
5.
1N 9 443.854 - Promeio
eieraldo
N9 i 766.395 - Guará -lequerente: ' Companhia Fiação e T ciclos
N° 497.444 - Doctor - Flâmulas Campos de Almeida -- Cl. 20.
N° 459.406 - Big Bem -- BemoGuarntinguetá - Classe 24.
e Desenhos Doctor Ltda.
Cl 24.
N9 ; 766.629 - Preludia - equeN° 437.296 - Gotas Precursoras reira Máquinas S. A. - Cl. 32.
rente:' C. H. Boehringer Sob - Fluminense - J. Cerqueira
Cia.
N9 474.875 - em ReClass4 3.
Ltda. - Cl. 3.
vista - Adail Jarbas Duelos - CiasN° 486.041 - Aquamar - Acima- se 32.
Insígnia prorrogada
!
mar Comp. Brasileira de Engenharia
N° 477.271
Gini - indústria
CiasRegue- e Operações Submarinas - Cl. 36. Esteárica Santa Therezinha
N9 765.995 - Deltec
.
rente: Deltec S. A. Investimentos' Cré- , N9 480.826 - Geltec - Marce- se 46.
Classe 33. naria de Refrigeração Geltec Ltda. dito e Financiamento
N° 483.319 - Tatui
Geraldo de
Cl. 26.
Souza Rocha - CI. 42:
Fra sl e de Propaganda prorrogada
N.° 485.542 -- Fermanal
Langley
N9 496.295 - Enar - Ertar ReAlloys Limited - Cl. 5.
presentações
Ltda.
Cl.
42.
Qualidade e Bom
N° 742.301
N9 486.459 - Azas Revista de
leque- N9 497.025 - 3 Pontos - Café
GOstol Não Custam Mais
rente: i Me'sbla S. A. - Classes: 2 - do Ponto Indústria e Comércio Ltda. Aeronáutica • - Myriam Peixoto de
- Cl. 42.
Azevedo Ribeiro de Carvalho - Cias4 - 8 - 9 - 11 - 12 15 - 17- 18 - 21 - 3 - N.° 497.594 - Bartrev - Bartrev se 32.
14
Exigências
24 26 - 28 - 30 34 - 5
Lhnited
Cl. 6.
36-37
39 - 40 - 41 --- 2
N° 498.299 - Urbana - Distri- Termos com exigências a cum-prir:
46 - 48 e 49.
43
buidora de Bebidas e Cerealista Urba- Esso Brasileira de Petróleo S. A.
N9 ; 765.573 - A Sola Que Não na Ltda. - .Cl. 41.
(junto a marca n9 304.507)
Descola - Requerente: São Paul AlEtin Eletro Técnica Ltda. (junto a
NP
421.930
Borelli
Ibrarnasa
pargatas S. A. - Classe 36.
Ind. Brasileiras delVlateriais Para Po- marca n9 290.672).
limento S. A. - Cl. 4.
N. 495.638 - Antônio Bergamo e
Nome Comercial çrorrogad
N9 455.451 - Solux
Baboghlian Pedro Bergamo.
N. 476.869 - , Gunther Wagner.
N° ! 765.594 - Escritório T'enico 6 Irmãos Ltda. - Cl. 36.
N. 507.256 - Ind. de Calçados
"Ramos de Azevedo" Engenharia, - N9 481.441
Sanitas -- Gabriel
Guda 'Ltda.
Arquitetura - Construções - Severo Koch - Cl. ,46.
e Vilares S. A. -- Requerente: EsN. 507.743 - Meia Luz Mahnke
critório Técnico- "Ramos ,de Aze -ceio' N9 481.895 - Mahnk
gema Ind. Geral de Malharia Ltda.
Ind.
Mecânica
Ltda.
Cl.
6.
Engenharia - ArqUitetura - Co truN. 502.138 - Adelino .dos Santos
N° 482.556 - Flexamina - Lab.
ções I-- Severo e Vilares S.
e Elias Quinto de Souza.
Climax
S.
A.
cl.
41.
N9 !765.606 - Livroluz - 3vulN. 501.302 - Cia. Fabricadora de
gadora Cultural S. A. - Requeier nte: N9 483.381 Sealer - Du P:ont Papel.
LivrolUz Divulgadora Cultural S. A. do Brasil S. A. Ind. Químicas A Soberana Ltda. (junto ao têrmo
Cl. 31.
1
382.550).
N9 1766.805 - Astro S. A
N9
486.535
Epsom
Fab.
de
N. 459.641 - jóias Coral Ltda. .
Emprès ade Administração - RequeN. 497.684 - Banco Nacional
Emprêsà de Roupas Epson S. A. - Cl. 23.'.
rente: Astro S. A.
N° 497.566 Cloud In Tex - Minas Gerais S . A .
Administração.Texti/ Santa Eugenia S. A. •-• ClasN. 498:550 - Comp..
Produtos
N° 765.879 - Agência World Press se 23.
-Confiança S.A-.
Ltda .1 Requerente: Agência World
N° 498.347 -- Bonder MetallgePress. Ltda.
N. 498.128 - Transcontinental Sosellschaft Aktiengesellschaft - Cl. 1.
Ciedade Anônima de Transportes CoN° 454.575 - Emblemática - Pier- mercial
n Título de Estabelecimento
e Industrial.
rel S P A - Cl. 3.
prorrogado
N. 498.982 - Qif Química InterN° 455.768 - Skeff Miguel continental Farmacêutica
714.572 - Laboratório Cine- Skeff - Cl. 43 (semn direito ao uso
N. 755.923 - Lutz 14rrando Ótica
e Instrumental Científico S. A.
matográfico Helicon -Requetente: exclusivo da figura do mapa).
N. 765.246 - Poli Técnica ComérLaboratório Cinematográfico 11‘licon
W 480.787 - Mitsui Bussan - cio •e Ind. de Aparelhos EletrodomésLtda. - Classe 8,
•
MitSui Bussan Kaisha Ltd. - Cl. 11 ticos Ltda.
N° t 713.094 - Malharia Norte
(com exclusão feita pela . seção) .
N. 765.367 - ls-Ovaquimica LaboraRequerente: Szaja Gerstein e saac
N° 482.843 - A Vassourada
todos S.A.
.Grabars Gerestein - Classe 36.
Durval Borges - Cl. 32.
N. 765.368 - Novaquirnica Labora766.656 - Cineac - R>que.. N° 491.728 - O Corbiano - Cru- tórios S.A.
ren'
Cineac do Brasil Ltda. - Cias- tro de Oratório Ra;
CORB1 N. 766.530 - Durval aos Santos
SP
3!
'- Cl. 32.
• L Souza.
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Diversos

N. 503.727 -- Tecelagem Colámbia
S .A. Prossiga-se exclusão de
linhas para pesca 'é linha das de aço
para pesco.
• ,
N. 507.052 Artigos 'wL Puitura
e Decoração em geral Chez Capucine
Ltda. - Prossiga-se subs •dtiiii Ia a cl.
50 pela 32:
N. 468.213 Pessoá de Mello tu,
dústria e Comércio S. A. - Aguarde-se.
Antônio Bestri N. 361.595
Arquive-se.
N. 444.895 - Ind. e Comércio São
Lucas S.A. - Aguarde-se.
N. 482.7439 - Cora. Export. e liaport. Eximlopes Ltda. - Aguarde-se.
N. 498.623 - Hidep Kubata Aguarde-se.
N. 647.341 - Foca Foto Ótica
Cartografia e Afins S.A. -- Torno
sem efeito o despacho que arquivou o
processo de acôrdo com a portaria
27-66.
Prorrogação de Marcas
Foram mandados anotar uns orocesso'; abaixo meneio:lados as
prorrogações:
N.' 683.451 - Emblerno:iea - Man.
nesimmn Aktiengesellschaft - Cl. 16.
N. 716.466 - América Fabril Cia. ' América Fabril S. . Classe 23.
N. 764.520 - Saludcrina - Myrta
S. A. Ind. e Comércio - Cl. 48.
, N. • 765.432 -- Calcioclal -- Lao.
ratár:o Procampo Ltda. -- Cl. 2.
Chemie
N. 766.005 - Paratebin
Grunenth,a1 GMBH - Cl. 3..
Merbia
N. 766.160 -- Long
•
S.A. - Cl. 46.
Dianeo --- Otto BaumN. 766.410
Clasgart Ind. e Comércio S A.
se. 16.
N. 766.829 -• Luelre'l . tini S A.
Ind. e Comércio - Cl.
•••
Reconsideração de Despac1;,-)

Church 6 Dwight Co Mc (recorreu.
do do despacho que deferiu o têrmo
357.103 marca Mococa) -- Resolvo de
acôrdo Com a portaria 53 de 22,6.65
reconsiderar em parte o despacho que
ordenou o registro para ó fim de concedê-lo, porém com ,exclusão de ter.'
mento e ainda sem direito ao uso exclusivo da figura de vaca quando era
referência a laticínios.
Vulcan Artefatos de Borracha S. A.
(recorrendo de despacho que indeferiu
o têrmo 397.477 marca Vuicaspuma)!
- Acolho ó pedido de ,reconsideração
do despacho e a' êle ,dbu provimento
considerando que vulca é afixo neces9 6kri0 à formação de muitas 'palavras
não podendo por isso mesmo ser de
exclusividade de ninguém (como em
vulcan) . Todavia apostile-se que o
requerente da marca só poderá usá-la
com exclusividade para VULCA e
SPUMA isoladamente.
Recordati Laboratório Farmacológico
S P A (recorrendo do despacho que
indeferiu o têrmo 459.323 marca MIQUATAN) - • Conbld-ranclo que as
marcas em litígio se destinam 'espec.
tivamente a protegcr produtos terapêuticos completamente diferentes acolho o
pedido de reconsideração do despache
e a ela dou provimento para reformar
o indeferimento recorrido e conceder.

•
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finalmeine
o registro requerido de sos abaixo mencionados a fim de mank-,córclo com o que dispõe o art. 93 do ter as decisões anteriores:
N. 399.167 - Titulo Iporanga Requerente: Sociedade lporanga Francisco Bruguera Grame ( recorrenRecorrente: Cia. Cervejaria Brahma do do despacho que indeferiu o t ‘ nau
Processo deferido.
45-1.322 marca Ação e Crl.ae ) Tendo
N. 399.168 - Titulo Iporauga cie vista o pedido de reconsidera,Ao
impetrado e em face dos argumentos Requerente: Sociedade Iporang? - Rene'e aduzidos que acolho, resolvo de corrente: Cia. Cervejaria ISralima ardo com a partaria 53 de 22.6 . b5 Processo deferido.
ret.onsiderar o despacho que (ft negou o
N. 399.172 - Titulo iporanga rc.i klro para o .fim de unicedê !o.
Requerente: Soc. Iporanqa - RecorCafé Moka Torrefaçãc e
Nloagi ra
S A. ( recorrendo do despa.:ho que cciciu tétano 459.566 marca MOCO)
R, miro de acôrdo com a portaria 53
da 22-6-65 dar acolhimento ao 'velei ido
T i do para o fim de reconsiderar o desp:a lua que ordenou o regstro pica, tido
e nepá-lo eia face do isposto no aitipo 95 IV 17. do código.

rente: Cia. Cervejaria Brahma - Processo deferido.
N. 450.798 - Marca Entero Hepat - Requerente: rala. Rio Química
Ltda . - Recorrente:- Ormonoterapia
Richter do Brasil S . A. - Processo deferido.

N. 454.290 - Marca fvlicro?upor -Requerente: Aparelhos Ele tromecânicos
Kap Ltda . Recorrente: Ruton N V
O Sr. Diretor da Diviso cie Mar- - Processo deferido.
Cd negou acolhimento aos pedidos de
N. 418.066 - Marca Dermallna reconsiderações interpostas nos proces- Requerente: Labs. Nitra farm S . A. -

Outubro de 1966

Recorrente: Ultraquimica S. A. Ind. e
Comércio - Processo defendo.
N. 424.223 - Marca Topocaina Requerente: Ind. Química e Farmacêutica Schering S . A . Recorrente: Chimica Baruel Ltda . - Processo delerido.
N. 452.048 - Marca Esmaltec Requerente: Esmaltec Ind. Metalúrgica
S.A. - Recorrente: Industrias Esmaltarte Ltda. - Processo deferido.
N. 432.715 - Marca Magic Lady
- Requerente: Magic Lady Inc. Recorrente: Lady Modas S.A. Ind.
Comércio - Processo deferido.
N. 458.714 - Marca Romital Requerente: Jóias Romital Ltda.
Recorrente: Ind. Romi S. A. • - Processo deferido.
N. 456.468 - Marca Baycilliu Requerente: Fardenfabriken Bayer Aktiengesellschaft - Recorrente: American
Home Products Corp. - Processo deferido.
N. 445.073 - Marca Terylene
Requerente: Tusa aia. Agrícola Co-

rnercial e Construtora - Pncessn indeferido.
N. 422.613 - Marca Pla .ptima -Requerente: Vulcan Artefatos de Borracha S. A. - Processo indefet.co.
N. 439.614 - Nome comercial ind.
Automobilística Borton S.A .
Regue.
rente: Ind. Automobilística Bom toa S.A.
Processo indeferido.
-

N. 373.396 - Marca Rad.orit
s
Requerente: Editeara Prelálle Ltda.
Processo indeferido.•

N. 417.122 - Marca Vis( oli:i
Requerente: A J Renner S.A. Ind . do
Vestuário - Processo indefet ido.
N, 425.818 Marca NeN. a -- Requerente: Comércio e Indústria Neva
S.A. - Processo indeferido.
N. 436.789 - Marca Sépia Toner
Requerente: Werner Lehinana
Processo indeferido.
N. 420.171 - Marca Vigoril
Requerente: Lab. Procampo Ltda .
Processo indeferido.
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DEP OSITADAS

•
Publicaç - o feita• de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade endustrial. Da data
da publicação 'começará
a correr o prazc de 60 dias para si deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar „suas oposições ao Departamento
Nacion 1 da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados come"
a concessão do registro requerido
•
Trinos na,. 744.734 a 734.758, de
13-4-1966
Magaldi-Maia (Publicida e) Ltda.
São Paulo

de madeira, espreguiçadeiras, escrivani- baãe asfáltico, estacas, esquadrias, estru
prendedores de roupas, puxado.
nhas . estantes, guarda-roupas, mesas, turas metálicas para construções, lama res de móveis, pires, pratos, palitei,
mesinhas, caesinhas para rádio e te/eva Is de metal, ladrilhos, lambris, (Moa s ros, pás de casinha, pedras pomes artt
são, mesinhas para televisão, molduras de junção, lages, lageotas; material iso gos protetores para documentos
Ni,
para quadros. porta-retratos, poltronas lante 'contra fria e calor, manilhas, mas • xadores de
água para uso domésztco,
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha- sas para revestimentos de paridas, ma
péus, sofás, sofás-camas. travesseiros e &iras para construções, mosaicos, pro- pforta-copos, porta-niqueá, porra-notaA
orta-documentos, placas, rebites rodi.
vitrines
dutos, de base asfáltico, produtos par a ahas, recipientes, su portes, suportes oarei
Classe 15
tornar impermeabilizantes as argamas • guardanapos, saleiro, tubos, tigela%
Para distingu:r: Artefatos de ceámica, sas de cimento e cal, hidráulica. pedra
• INDUSTRIA BRASILEIRA
porcelana, faiança, louça vidrada para gullio, produtos betuminosos, impermea - tubos para ampolas. tubos para serias
uso caseiro, aparelhos de chá, de café, bilizantes liquidos ou sob outras forma - gas. ' travessas, tipos de material algas
.'
Classe 8
tico, sacolas, sacos. sagtenhos, vasilha.
distinguir os seguintes artigos elé- de jantar, serviços de refrescos e de para rectstirnento e outros como na pa tnes para acondiclinamento, vasos, xis
vimentação,
peças
ornamentais
de
ai
tricos: Rádios, aparelhos de televisão, bebidas a saber: abajures de lampião,
'
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, apare- açucareiros, apanha-moscas, bacias de alento ou gesso para tetos e paredes • caras, colas a frio e colas são incluídas
lhos de refrigeração, enceradeiras, as- atr:na, bandeijas, banheiras, bisculteiras papel. para forrar casas; massas anil • em outras classes, para borracha pare
piradores de pó. fogões, fornos e foga- bidés, botijas, bules, cafeteiras canecas ácidos para uso nas construções, par. costumes, para marceneiros, para sapa.
adros elétricos, chuveiros, quecedores• castiçais, chavenas, centros de mesa, quetes, portas, portões, pisos, soleira teiros, para vidras, pasta adesiva par:
mater:al plástico e mgeral
balanças, ferros elétricos de engomar e compoteira, cubosê, descansos de porce- para portas, tijolos, tubos de concreto
Classe 49
passar, batedeiras, coquetele ras, espre- lana, escarradeiras, espremedores filais telhas, tacos, tubos de vintilação, tanmedores. liquidificadores el ricos, má- funis, garra ças, globos, jard:neiras lar- ques de cimento. vigas, vigamentos e Para 'distinguir: Jogos, brinquedos, pae
satempoo e artigos desportivos: Au
vitrôs
quinas , para picar e moer legumes •e -os, jarrões, lavadedos, lavatórios leitomóveis e veículos de, brinquedos ara.
carne, resistências elétricas, fervedores, teiras. maçanitas de • poraelana, mantaClasse. 31
estufas, ventiladores, paenl s e bules guelras, molheiras, moringas, palite:ros Adesivos para vedação, anéis..para ve- mas de brinquedo, baralhos, bolas par;
todos 'os esportes, bonecas, árimres cri
elétricos, refletores, relógios de ar re•
pedestais, pias, pires; polvilhadires; dação, argolas — para vedação, arruelas
frigerado, formas elétricas, máquinas p orta-facas, potes, puxadores, receptá- para vedação: barbantes, barracas de natal chocalhos, • discos de arretnessl
desportivo, figuras de aves e an1tnai
fotográficas ,e cinematográf cae, camsale:ros; serviço de chá; teças carnpanha, betume para vedação, bu- Jogos de armar, jogos de mesa, luva
painhas elétricas, garrafas t rmicas. re- culos,
chas
para
vedação, bujão (rôlha para para esporte. miniaturas de utensilic
para café, travessas, terrinas, °rimeis_
gadores automáticos, lâmpa4as, aparetarraxa); cabos. canaletes, cordas, cor- domésticos, máscaras paar esporte, na
Classe 14
=
lhos de luz fluorescente, a grelhais de
déis, cordoalhas, cordões, correias de
Classe 48
comunicação interna, esteriliz dores. con- Vidro comum, laminado, trabalhadc transmissão de tõda espécie; enxárdensadores, bobinas, chave elétricas, em Vidas as formas e preparos, vidre cias, esferas para vedação; fitilhos pare Para distipguir: Perfumes, essências, ex
tratos, água de colônia, água de touca
comutadores, interruptores, tomadas de cristal para todos os fins, vidro •indus.
corrente. fusível. aparelhos otoèráficos tala com telas de metal ou 'composi- ama rradias, forros para vedação, fuge- cador: água de beleza, água de quina •mil
e cinernatográgicos, filmes •revelados, ções especiais: ampolas, aquários, as. laça; gachetas; juntas para vedação; água de rosas, água de alfazema. ágil;
Nadados, 6cu/Os, aparelhos de alara/d-- padeiros, almofarizes, bandejais, cuba- lonas, lonas para freios de veículos; para barba, loções e tônicos para o
mação. abat-jours e luetresa máquinas nos, cadinhos, cântaros, cálices, centro mangueiras, massas para vedação, mo- cabelos e para a pele, brilhantina, ban
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, as- as para vedação; rôlhas; tampões para dolina. "batons", cosméticos, fixadora
para lavar roupas para uso
carradeiras, frascos, fôrmas para do es. vedação (fins não medicinais), tendas de penteados, petróleos, óleos para o
doméstico
fórmas para fôrnos, fios de vidro, gar• tiras para vedação, tubos para vedação, cabeio, crave rejuvenescente, cremes gor
Classe
43
.
hulações para vedação; válvulas para durosos e pomadas para limpeza • dl
rafas, garrafões, graus, globos, haste.
• kguas minerais, águas gasosa's artifi- jarros, jardineiras, licoreiros mamadei•
vedação
pele e "tnaquilage . . depilatórios, deso
ciais, bebidas espumantes sem. álcool, rua, mantegueiras, pratos, pires, portadorantes, vinagre aromático, p6 de arra,
Classe
28
guaraná. gasosa, essências para refri- jóias, paliteiros, potes, pendentes pee talco perfumado ou não, lápis par;
gerantes, refrescos, refrigerantes, sodas. destais, saladeiras, serviços para re- Para distinguir: Artefatos de material pestana e sobranceiras, preparados par;
plástico e de nylon: Recip:entes fabrisucos de' frutas e xarOpes
frescos, saleiros, tubos, tigelas, trave
cados de material plástico, revestimen- embelezar cílios e olhos, carmim pari
Classe 12
sas, vasos, vasilhames, vidro para s. tos confeccionados de substâncias
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Para distinguir: Aguardentes, aperiti- draças, • vidro Para relógios, varetas
para liarbear, sabão liquido perfumar/
,
mais
e
vegetais:
Argolas,'
açucareiros
vos. an:z, bines, brandy. conhaque, cer. vidros para conta-gotas,
rovide
par armações para &cios, bules, bandejas, ou não, sabonetes, deptifricios em p4
vejas, ternet, . genebra, gin, knmel, tico.
automóveis e para bara-bri sas e
bases para telefones, baldes, bacias, bol- pasta. ou líquido, sais perfumados par,
res, nestas, punch 1:1perrai /na abana
xícaras
sas, caixas, carteiras, . chapas, cabos banhos, pentes, vaporizadores de perfu
Micos de. frutas sem álcool, v nhos, verClasse 12
escervas para dentes, cabelos, unha
para ferramentas e utensílios, cruzetas, me,
mouth. asininas espumantes vinhos
e cílios,' saquinhos perfumado, prepara
caixas
para
acondicionamento
de
ali•
Argolas, agulhas • de metal para cro•
quinados e wh:slcy
dos em pó, pasta, líquidos e tijolo
mentos, caixa de mater:a1 plástico para para
chê e tricot, máquinas de costura
Classe 41
o tratamento das unhas, disso]
Sucos de frutas, bombons, chocolates, para bordar; alfinetes de meta l, botões baterias, coadores, copos, canecas, cota ventes e vernizes, removedores da cuti
elas,
capas
para
álbuns
e
para
livros
,de
biscoitos, balas; caramelos, d ops, gela- para roupa, canutilhos, •colchetese
cula, giicerina perfumada para os cabe
tinas, bolachas azeites, creme de leite, dais, fivelas, fechos. corrediços grifas cálices, cestos, castiçais para velas, los
para descolorir unhas
as caixas para guarda de ibjetos,, carru• aioseepreparados
leite em pó, yogurt; queijos, margarina, para enfeites de vestidos e presilhpintas ou sinais artificiais. óleo
chos.
coadores
para
chã,
descanso
para
! palmito, paio', mortadela, crmarão e
Classe 13
para e pele
pratos,, copos e copinhos de plásticoos
• presunto
'Adereços de metais preciosos .semi- para 'soraetes, caatinhas de plástici
Classe 11
Preciosos e scas imitações ade reços d e para Sorvetes, colheranna,s, pasinhas Ferragens. ferramentas de tôda espécie
(1lasse 10
•
MoVeis 'At gerai . de metal, vidro, fie pedras preciosas e suas imitaçõe s. mio?. garfinhos de plástico pare sorveres, for- cutelaria em geral e outris artigos do
aço, !madeira estofados ou tão inélu nos de 'metais 'preciosos, semi-p reciosos minhas dt plástico para sorvetes, discos. metal a saber: Alicates, alavancas, as-'
sive móveis para escritórios: Arniádos e suas imitações, alianças, ané is. arti• embreagen de material plástico. emba. inações de neta', abridores de latas
ármáno , para . hanheire e p ra roupas yos de 'amasia de metais. preciosos. lagens de mater:al plástico para sorve- arame liso ou farpado. assadeiras, açu,
usadas, mmota,das acolcho, elos .oara balagandans de metais precio sos_ Ou res, estojos para objetos, espumas de careiros; brocas, bigornas. bafr elas,
bandeijas, bacias, baldes. bimbonieres;
IrPfl yeis.
bancos, balcões. , banquetas semi-preciosos bandejas de met ais pra.
iia,ndejas domiciliares berços. biombos ciosos, berloques de metal pr eciosos. nylon esteiras, enfeites para automó- caldeirões, caçartilas. chaleiras. cafetea.
ladeiras carrinhos oara ch
e café brincos de . metal precioso m i semi. vais, massas anti-ruidos. escoeidores r as, conchas coadores: distintivos, do.
conjuntos p ara dormitnrios conjunto? preciosos, bules de metais pr eciosos pratos, funis, fôrmas para doces, fitas b radiças; enxadas, enxadões. esferas,
para bolsas, 4acas guarnições guarni e ngates, esgu:chos, enfeites para arreios.
!Oura .jantar e sala Çle visitas carteiras de metais preciosos; colares
liçõeS\ para porta-blocos, guarnições b
Coniuntos para terraços. lardii e orai
e metais preciosos ou .semi-preciosos aara Equidificadores e para batedeiras 1 ules: cadinhos, cadeados, castiçais, cocoros de armarias e gabinetes
ontas de metais preciosos, copos de ie frutas e legumes, gcarnições de tua- c heras para pedreiros, correntes, cabides1
fiavas; cremones, chas.;es de parafusos,
cona e cosia ia cairias cii
cp,J,.!ras ' c iosos, diamantes lapidados, fio de oure
erial plástico para utensílios e elbjetos. c onexões para encanamento, colunas,
d.rariirras ca ia erai. .le• Prvanço caixa,
io de prata, fivelas de metais precio ;:Aarnições para bolsas garfos, gedeme e
abras de metal sore porteets case* de
de -;NrIlr..
cal
"r1,'IW•
OS ca;c!c;ra, ' rir meai , p rec . osos if:a7a 'ara . cortinas ferro laminados, plãs,
earl, chaves de fenda chaves isoles"
,
pell.WS,
divisões, cliva ris, 0.1..:uttCaa ólas falsas, lantejullS de wetauk yes cavas
4t
lassektkrea, za.tatessueiras, malas c abeções. ~Iscaai.. siços, cachetW11.
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PublicaçÃO g cita do amardo com o art. 130 do cõdigs da . Propriedade 1nt1ustru
g 003'rer o prazo da 00 dias para o deferimento do° aedido. Durante . esse prazo poderá°

Da Uaa da publicação começará
apresentai suas. oposições ao Departamento
-acionai da Propriedade Iadustrial aquales que se julg arem prejudicados com e conerasai. ao registre requerido

' arca de mesa, coqueteleiras, caixas
:aaaa
acondicionamento de alimentos.
DagibM esferas para arreios, espumar2alaca; fonsidea. foicea, ferro para cortar
pii ferrollita facas, facões, fechaj'aVras ferro comum a carvão, Fêmea...iras,
gurns fôrmas para doces, freloa para
listradaa da ferro, frigideiras; ganchos,
grelhas. gar5os, ganchos para quadros
gonzis para darruagens; insígnias; 11taa, lPminas, liroreiros. latas de liso;
Liwros; machadinhas, molas para &arfa,
olaa para crenazianas, martelos, dar&atas. matrizes; navalhas; puas; pás, pra.
gos. parafusos, picões. porta-01o; par
airrs, porta-pão, porta-jóias, paliteiro::
nelas, roldanas, ralos para aaas, rabi.
ias, regadores; serviços de chá e café,
aerras, serrotes, sachas, sacarrolha; .eouras, talheres atlhadeiras. torqueze.
travadeiras, telas dt arame, tara-.
oeirals, a:incos, tubos para encanamento
.ilhcs para pirtas de correr, taças,
aravassas, turíbulos; vasos, vasilhames
e verruma
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Pra:as:ia, alvaiade de zinco, abrasivos,
a/gradeo preparado para limpar metais,
,;ietergentes. espremacetes, extrato de
anil. fécula para tecidos, .fósforos de
e de madeira, goma para lavan.
alaria. limpadores de luvas, liquidos de
Farancralear tecidos, liquidas mata-gorduaes aara roupas e mata óleos para roas:ao, oleina, óleos para limpeza de carru de branquear roupa, salicato
da sódio. soda cáustica, sabão em a6.
3aLao comum. rabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
Para calçados
Classe 44
Cigarros, acendedores para cigarros,
aromatizados para fumantes. bolsas para
gumo. bolsas para rapé cachimbou. carCell:as para fumo, charutos, cigarreiras,
cinzeiros, estojos pare cachimba filtros
para piteiras. %fosforeiras de bolso. isqueirca, palha para cigarros, piteiras,
aonfeirra de cachimbos. porta-charutos,
rapé, sacos para fumo
Classe 38
Âros para guardanapos de papel
aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
cOrrespondência, blocos para cálculos
laocos para anotações, bobinos, brochuaas não impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras,
aaaaas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, c,a:xas para papelaria, cartões de visitas, cartões co.
aserciois, cartões indicas, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenhao, cadernos
esclares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, copas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de paaelão, envelopes, envalucros para chaautos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, Rilhas índices
âlhas de ce/ulose, guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
da papel transparente, protos, 'papellaos, papéis de estanho e de alumínio.
laagéia sem impressão, papéis em branco
LA8.57

para forrar paredes, papel olmaço com
ou sem pauta, papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico,. popel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabil:zado
papel paro encadernar, papel para escrever, papel pare imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, popel de linho papel
absorvente. papel pare embruhar tabaco, papelão, recipientes de papel rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel
sernaotinas, tubos, postais de enrtão
e tubetes de pape'
Classe 37 Roupas brancas, para caras a. masa:
Acolchoados para camas colchas. cobertores. esfregões. fronhas. guardana.
aças. toga.* bordados jogos de toalhas
ençóis, ti antas Pa ra :amas, pai' a para
cosiniaa e panos de pratos, toalhas de
rosto e banto. toalhas ie mesa toa
!Ima para jantar, toalhas oara cha P
café. toalhas para banquetes, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Classe 36 Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas. anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões. boinas. babadoura:, bonés, capacetes, cartolas, caraOuças casacão, coletes, capas, chatas;
aachecols. calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações. corpinhos. calças
le senhoras e de crianças calções. cal;as. camisas, camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós. achar
DeS fantasias, fardas para militares, coegials, fraldas, galochas, gravatas. gota
.os. ogos de !ingeria. jaquetas. traquês
luvas, ligas, lenços, taantõs. meias:
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas. pa, etós. palas, penhoar, pulover pelerinas:
Peugas. aouches. polainas. pijamas. punhos, perneiras, quimonos. regalos
"oba de chambre, roupão. sobretudoa
suspensórios, saidas de banho. sandálias.
meteres, shorts. sungas. atolas ou slacks
toucas, 'turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
Classe
Instrumentos musicais de corda e suas
partes: violão, lira, órga,o hamonica.
cravos. espinetas. citaras; violinos: violas; harpas; pianos; violoncelos; contrabaisos, bancallins; rabecas; guitarras.
Instrumentos musicais de sopro:, metaifC0D ou não e suas partes: barítonos.
sax-trompaa, saxofones. trombones de
pistão; clarins; trombetas; cornetins.
clarinetes; pif anos; flageolets; flautas:
ebaas; heliccau: trompas de pistões:
gaitas; gaita., de htica; ocarinas: charamelam outros instrumentos musicais:
gaitas de fole; harmoniuns; adufes; ~toma; harmônicas e castanholas
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão: alpaca. cânhmo cotim
caroâ, casimiras fazendas e tecidos 1P
III em peças, juta. lersev: linho- nvio,
Ef.aco-paco; percalina; rani). rayon

l'onicos rádio-televisionadas. peças teatrais e cinematográfi -as programas
circenses
'Fa rinas ns. 744.769 a 744.780, da
•
Classe 2.
13-4-66
Para ulsauquir: Veiculas e suas artes
Estaleiro Só S. A.
ntegrantes: Aros para bicicletas auto,
Rio Grande do Sul
:noveis, auto-caminhões, aviões amortecedores, alavancas de câmbio p.-tsos.
breques, braços para veicuios b,
:as, carrinhos de mão e carretas. aluiMonetes. carros ambulantes.. camin ,ões.
carros, tratores, carros-berços carros:anques. carros-irrigadoes, carros. carnais, carrocerias, chassis, chapas circulares para veiculas. cubos Je veicuios.
Undústría reciilefr
corrediços para veiculas direção. desliguieiras. estribos. 'escadas rolantes. ele.
Jadores para passageiros e para carga
Classe i
freios. fronteiras Para veicules. guidão.
locomotivas. lanchas. motociclos. moias» Substâncias e produtos de origem animotocicletas. motocargas moto furgões. mal, vegetal ou mineraa, em bruto Mi
manivelas, navios. ônibu.s. para-choques parcialmente preparados: Abrasivos em
para-lamas. para-brisas. oeda , s. pantões °rine._ argila retrrana, astáltioo (22r)
rodas para bicicletas.. raios *p bi, mic- mano, aigodão em bruto, borracha em
tas, reboque. radiadores oura veiculas. p ruto, bauxita, benjoim breu. dinfora,
rodas para veículos selins. tricic los, ti. aruto, chifres, ceras de plantas ceras
rantes para veiculas. vagões. velocipe- ..egetais de carnaúba e orlem% crina
des. varetas de contrôle da afogador e de cavalo. crina em geral, cortiça em
acelerador. tróleis. ereieibus varaes
nruto. cascas vegetais, espato, ervas
carros. toletes para carros
medicinais. estratos oleosos estopas,
eaxotrt teilhas, fibras vegetais, floaea
Classe 17
secas, grafites, goma em bruto, granito
Artigos para escritório, almofadas para em bruto, kieselghur, liquidos de pian.
carimbos, almofadas para tintas, abri- areparalos, minérios metálicos. marfaidores de cartas, arquivos, borrachas. tas, lates em bruto ou parciaLmenta
berços para mataborrão, borrachas para 'as em • bruto ou parda/mente &abocolas, brochas para desenhos, cofres, ihadas, em toras, serradas e aplainadas,
canetas, canetas tinteiro, canetas para mica. mármores em bruto, Urdo de
desenho, cortadores de papel, carbonos, manganes, óleos de
cascas vegetais.
caranbos, carimbadores, cola para papel, n
leos
brutc ou parcialmente prepa%
coladores. compassos. cestos para cor,
respondência. desenhadores, duplicado- -ados. plombagina em b,aato, pó da
res. datadores, estojos para desenhos. moldagem para turadições. pedras fiaiestojos para canetas. estolas com minas. r adas piche em bruto. pedra calcârta,
esquadros, estojos para lápis, espetos, Mantas medicinais, pedras em bruto,
estiletes para papéis, furadores, fitas uebracho. ralzas vegetais, resinas, napara máquinas de escrever, grafites .sinas naturais. resíduos. testeis, silicio
para lapiseiras, goma arábica, grampea- seivas, talco em bruto. %isto, algo
betuminoso a silicio
dores, lápis em geral. lapiseiras. maClasse 10
quinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de Móveis em geral, de metal, vidro, de
escrever. Máquinas de calcular. maqui- aço, madeira, estofados ou não, inclunas de somar, máquinas de multiplicar. sive móveis para escritórios: Armários.
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carim- armários para banheiro e para roupas
bos, porta-lápis, porta-canetas, porta- usadas, almofadas, acolchoados para
réguas, raspadeiras de borrões. stencils móveis, bancos, balcões, banquetes.
percevejos para papéis. perfuradores. bandejas domiciliares. berços. biombos,
cartas, prensas, prendedores de papéis. cadeiras, carrinhos para chá e café:,
taara mimeógrafos. tintas e tinteiros conjuntos para dormitórios. conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
Classe 35
Couros e piles preparadas ou não, ca- conjuntos para terraços, jardim e praia.
murças, couros, vaquttas. pelicas, e ar- conjuntos de armários e gabinetes para
tefato dos mesmos: Almofadas de cou- copa e cosinha, camas, cabides. cadeiras
ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas. "'ratárias, cadeiras de balanço, cainas
chicotes de couro, carneiras, capas para de rádios, colchões, colchões de molas,
álbuns e para livros, embalagens de dispensas, divisões. clivans discotecas
couro, estojos, guarnições de couro para de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniautomóveis, guarnições para porta-blo- nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
cos, malas. maletas, porta-notas, porta- mesinhas mesinhas para rádio e televimesinhas para televisão, atolamos
chaves. jaerta-niqueis. pastas, pulseiras
de couro, rédeas. selins. sacos para via- para quadros, porta-retratos, no'ronas
gem, sacolas, saltos, solas e • solados. aoltronas-camas, prateleiras, porta-chaOus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
tirantes para arreios e valises
vitrines
Classe 32
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas. Pare distinguir. Almanaques, agendas.
i.nahrias álbuns im p ressos. boletins ca- anuários, álbuns impreSsos, boletins ca
*
arlitehes impressas revistas. ór tálogos, edições impressas, revistas (ir•
Z4..2 nublicidades, programas radio- gaos de publicidades, programas radio
natural; tecidas plasokos. rec.:(1r. im
DPrmoáveiS. teeidOs de
nsr,,,'",. e
veludos
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Publicação feita e ,acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrkal. Da data da publicação começará
a correr o prazo de OO'dls para o deferimento do' pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições, ad Depai-ta uren
Nacional da Piopr1edade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

fônicos. rádio-televisionadas.
peças te
1
trals e i chrematográficas programa
circenses,
1
Classe 31
'
Adesivos 1 para vedação, anéis para v
„ daçaa argolas para vedação, arrue/ s
para vedação; barbantes, bar'racas 4e
carnpar.sei. betume pare vedação. 'b
chas pruM vedação. bujão (Palha para
tarraxa); i cabos, canaletas, cordas. cordéis, cordoalhas. cordões, correias ie
tara, nisso de tôda espécie; •enx
das, esferas para vedação; fitilhos pa
amarraclias s forros para vedação. fuge
ia, •: gathsta , juntas para vedação
lona, lcinas - para freios de veiculos
mangueiras, massas para . vedação, mo,
laa para ' vedação; rolhas; tampões pari
vedação 1 ( fins não medicinais), tendas
1 ,,s para vedação, tubos para vedaç o
tuhulaçóes para vedação; válvulas pa
vedação,
Classe 21
Para disfinguir: Veículos e suas partes
a...regradas: Aros para biciaetas. automóveis. auto-cama-a-Lies, a viõeS -ara rtecedores,
alavancas Ge câmbio barc.s
breques ; braços para veículos, bicic e.
tas. carrinhos de arilo e canetas canilnhonetes. carros ambulantes carniribões
carros. 'tratores. carros-berços, urreis.
tanques . icarros-irrigadores, carros, cár
roças, carrocerias, chassis, chapas cir.
culares Para velculos. cubos de valeu os
carrinhos para máquinas de escrev r.
F

i

corrediços. para veículos. direção. de 11,,

gadeiras, estribos, escadas rolantes, e evadores para passageiros e para carga
engates 1 para crros eixos de direção
freios, h• onteirs para veicules, guidão
locomotiVas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas, motocargas. moto furgões
manivelas navios. ônibus, para-choques
para-lanias, para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicle,
tas, rebaques, radiadores para velculos.
rodas para veículos. selins, triciclos, tirantes para veiculos, vagões. velocipedes. varetas de contrede do afogador e
acelerador
tróleis, troleibus. vares de
,
carros. toletes para carros
• Classe 16
Pare diatinguir: Materiais para construções e decorações: Ar;amassas, argila.
areia, azulejos, batentes, balaustres. , blocos de . cimento, blocos para pavimenta.
ção, calhas, cimento, cal, cté. chapas
Isolantes. caibres, caixilhos. colunas.
chapas Para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga para etixos. edifi'cações premoldadas, estuque. emulsão de
base asfáltico. estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, /aMelas de Metal, ladrilhos, lambris. luVas
de junção. !ages. lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paridas,. madeiras 'para construções, mosaicos,. pro.
dutos de base asfáltico, produtos para
tornar limpertneabilizantes as argarnassas de cimento e cel. hidráulica. pedregulho. produtos betuminosos. impermeabilizantes liquidoa ou sob outras lonas
para . reytstimento e' outros como na 'pavimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes.
papel 'Sara forra, :rasas. massas anti.
*eidos para uso nas construções, sar
;

eo

gutas, portas, portões, pisos, solesras res, cravadeiras, dínamos, escavadeiras fundir, maquinas niveladoras ele re-r.a.
para portas, tijolos, tubos de concreto, misturadores, motores, prensas, rebita máquinas perfuradoras para a
telhas, tacos, tubos de vtntilação, tan- dores, teares, máquinas insurfradoras lura- mágonas de plantar, motoebarques • de cimento. vigas, vigamentos e moto-motoras.
motrizes. operatirzes ruas, máquinas regadeiras, máquinâs,-de,:„;
Classe 20
perfuratrizes. rotoras, . e, peças inte roçar, de semear: para asfaltra,
Para distinguir petrechos navais e acrogranias destas máquinas
torquir, de triturar. de 'esfarelar terra.
nárit:cos: ancoras, bóias, cinta de nataClasse 47
para irrigação, para matar tortnigas e
ção,..tateixa.s, flutuadores para ridrome- Para dist:1101er combustíveis, irearifican- outros insetos. para borrifar e puiveri. res, substâncias e produtos destinados à zar desinfetantes, para adubar Para
iria para-quedas e salva-vidasiluminação e ao aquecimento: álcool agitar e espalhar palha, oara aolher)2
Classe 11
Ferragens, ferramentas de toda espécie motor. carvão a gás hidrocarboreto algodão, para colher cereais magaipas.`:;
cutelaria em -geral e outris art:gos de gás metano. butano t proppno. gás en- amassadoras para çins agricolas, de
metal a saber: Alicates, alavancas, ar- garrafado. Os liquefeito gasolina. gra- cortar árvores, para espalhar para ca-7
mações de metal, abridores de latas xas lubr:ficantes, óleos combustíveis. pinar, máquinas combinadas &Iara se-'
arame liso ou tarpado, assadeiras, açu- óleos lubrificantes,- óleos destinados à mear e cultivar, de desbanar para en-',:r
sacar,, máquinas ,e ancinhos para torracareiros; brocas, bigornas. baixelas. iluminação e ao a q ueciments óleos para apenapso
seropeasoi si:aplinar suab
bandeijas, bacias, baldes, Isimbonieres: amortecedores, attrõleo . e querosene
ras
mecânicas.
raladores mecânicos. roClasse
8
bules: sadinhos, cadeados. castiçais, colheres para pedreiros correntes, cabides- Aarelhos e dispositivos elçtrotécnicos los compressores para a agricultura
suehadeiras. serneadeiras, Secadeiras,
chaves; emones. chaves de parafusiss. destinados a produção, transmissão,
transformação e consumo de energia marcadores de terra tosadores de gra- ••.,
conexões para enzanamento, colunas. elétrica, para fins científicos ou para ma, tratores agricelas, válvulas para
caixas de metal -para portões, canos de uso doméstico; aparelhos e dispositivos
• máquinas agrícolas
mearl. chaves de brida chaves isgfesa físico, eletrotécnicos de sinalização e
Termo n, 9 744.781, de 13-4-1966
cabeções, canecas. cipos, cachepots. de medição, aparelhos e dispositivos
centros de mesa. coqueteleiras. caixas desp.ositivos destinados a inscrição, re- Indústria e Comércio Pheloa :Lida.
São Paulo
para acondicionamento de al:mentos, produção e multiplicação . de imagéns
caldeirões, caçarolas, chaleiras. cafetei- animadas ou fixas, aparelhos de raios
ras, conchas coadores; distintivos, do- X fluoroscópicos, aparelhos de projebradiças; enxadas, enxadões. esferas, ção para representações cinematográfiengatas. esgu:chos. enfeites para arreios cas, aparelhos de projeção fluorosCoestribos, ,esferas para arreios, esputpa picos, aparelhos de observação de pelídeiras; formões. coices, ferro pare cortar, culas 'e de telas de raios X, aparelhos
Indústria Brasileira
ferroihis, facas, 'facões, fecha- fotográficos assim como disositivos desduras ferro comum ,a carvão. 'eruteiras, tinados a revelação fixação, repaoduserras, serrotes, sachos, sacarrolha; te- .ção, secagem e conservação de chaClasse 8
souras, talheres. atlhadeiras, torqueze. pas, de películas ou de imagens fotoAmplificadores
funis. fôrmas para doces, freios para gráficas, a saber: câmaras de roentgenestradas de ferro, frig:deiras; ganchos. cinema, câmaras de lentes . fluoroscópiTermos os. 744.782 a 744.788, de
grelhas, gar zos, ganchos para quadros cas, câmaras de espelhos fluorescópicos,
13-4-1966
gonzis para darruagens; insígnias; ti- aparelhos e dispositivos destinados a
Maaaldi-Mala (Publicidade) Ltda.
mas, lâminas, liroreiros. latas de lixo; iluminação, dispositivos de aquecimenSão Paulo
jarras; machadashas, molas para porta, to e de refrigeração: chassis especiais
molas para venezianas, martelos, der' par apelicutas fluorescópicas; converretas, matrizes; navalhas; puas; pás, pre. sores de corrente, especialmente retifigos, parafusos, picões, porta-gelo; ou- cadores para tensões elevadas, disposeiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros sitivos de
stinados a produção de tenpanela,s, roldanas.- ralos para pias, rebi- sões eleVadas, dispositivos especiais de
Indústria Brasileira
tes, regadores; serviços de chã e café. revelação, fixação para copiar, secar.
ienazes, travadeiras, telas dt arame, tor- conservar películas de raios X e pelíClasse 32
neiras, trincos, tubos para encanamento. culas fluoroscópicas assim, como cha- Para distinguir; .Almanaques. agendas,
trilhos para . pirtas de correr, taças, pas fotográficas correspondentes; vál- ¡unários, álbuns impressos, boletins. catravessas,. turibulos, vasos, vasilhames vulas de descarga elétrica tanto de álogos. edições impressas, revistas. óre verruma
vácuo absoluto como cheias de gás gãos de publicidades. programas radioou de vapor, especialmente válvulas de fônicos, rádio-televisionadas. peças tee,
Classe 6
Máquinas ara: acabamento, 'achatar raios X, válvulas emissoras e válvulas traia e cinematográficas, programas
arame, acondicionamento, adelgaçar amplificadoras, válvulas de raios catócircenses
dicos, válvulas retificar/oras
ajustar, alimentar água. alisar, amasClasse
49
sar, aplainar, arrolhar, beneficiar. buClasse 7
rilar, brinquetar, brunir, cardar, cole- MáqUinas e utensílios para serem usa- Para distinguir jogos, brinquedos, passatempos e artigos desportivos: Autotar. comprar, comprimir, condensar, coa
das exclusivamente na agricultura e tomóveis e veículos de brinquedos,
servas, cortar, coser, costurar, clarifi- horticultura a saber: arados. abridores
armas de brinquedo, baralhas, bolas
car, classificar, cravar debruars debusulcos, adubadeiras, ancinhos me- para todos os esportes, bonecas, árvolhar, desbagar, desbastara„ deschroçar. de
e empilhadores combinados, re de natal, chocalhos, discos de arre
desembrar, desintegrar. destnatar. de- cânicos
arrancadores mecânicos para agricul- messo desportivo, figuras de aves e
polpas. distribuir.' dobrar drenar, elevar. empacotar, encaderna, estampar tura, batedeiras para metais, bombas aves e animais, jogos de armar, jogos
fabricar arame, fabricar artigos .de me- para adubar. ceifaderras, . carpideiras de mesa., luvas para esporte, miniatupara agri- ras de utensílios domésticos, máscaras
tal, fabricar bebidas, fabricar calça- ceifados para arroz, charruas
debulhadores. para esporte, nadadeiras, redes para
cultivadores.
dos, fabricar chapéus, fabricar escôvas cc/tura
pesca, tamboretes e varas para
e magafabricar ferramentas. ç abricar gelo, ta- destocadores, desentegradores,
agricultura
escarr
ficadopesca
dores
para
a
bricar móveis, fabricar papel, fabricar
Classe 48
peças, fabricar rebites, fabricar roupas res, enchovadeiras, facas para máquitestadas, ea...
fundir, imprimir, insulfrar, perfurar, pi- nas agrícolas ferradeiras gadanhos. J ara distinguir: Perfumes,
touca-.
cotar, prender. rebitar- roscar, se/ g eio- Á- garras para arado. grades de discos Tatos. água de colônia, água de
mdor. água de beleza, água de quina,
na. sepaar.• serrar, tecer, timbrar, tos'. ou , destes, " máquinas batedeiras perra igua de rosas. água de alfazema. água
cm. 'fornear, betoneiras, burrinhos, agricultura máquinas inseticidas má.
para barba, loções e tônicos poro os
larinquetadores , cardadeiras, condensado quinas vaporiaadoras, máquinas de
â
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MARCAS DEPOSITADAS
Publioago feita de anãrãO COM O art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a Copar o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Purante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
alasolonal da Propriedade Industrial aquales que se . julgarem prejudicados com a concessâo do registro requarido
[,,,,
elos e para a pele, brilhantina, ban- aventais, alpargatas, anáguas, blusas, carros, tratores, carros-berços, carroslima, lactoas", cosinêticos, fixadores
fiei:asados, petróleo% óleos para os
a erave rejuvena.sceate, cremes gorrosas e pomadas para limpeza da
le e "edaquilage". depilatórios, deso.
tanta, aaaagre aromático, pó de arroz
.--.4 talco per.futnado ou ao, lápis para
estaria e tobranceiras, preparados para
:mbelezar cílios e olhos, carmim para
b rosto e para os lábios, sabão e creme
para bartbcar. sabao liquido perfumado
Ou não, aahonetes. dentifricios em pó,
paste c
guido. sais perfumados para
banhoa, latam vaporizadores de perita
Lake, escadas para dentes, cabelos, unhas
a cílios, saquinhos perfemado, preparaao, etc aó, pasta, líquidos e tijolos
para e a-atamento das unhas, dissolVentes e. vernizes, removedores da cuti!aula. glicarina perfumada para os cabelos e a:arreados para descolorir unhas,
alhos c 7antas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Classe 4:
51.1COsf," f. frutas, bombons, chocolates,
biscoitcs, balas, cara:ralos, drops, gelatinas, bolachas, azeites, creme de leite,
a:a leite er :,.2, yogurt, queijos, margarinas, r a:Irr:ro, paio, mortadela, camarão
e presta
Classe C
~Para a,,raa g uir : • A g uarden Yes, a perita
Vos, ania, bater, branda, conhaque, cervejas ftemet, geneara, gia, kumel, fica
fts, acta, pulule pipermint, rhum
ucas de :auras sem álcool, vinhos, ver.
matais vinhas espataaates, vinhos
quinados e whisky
Carse 43
•anerais, ágcas gazosas artificiais; La i as esadmantas sem álcool;
auaraaa e azosa; essênc:as para refrigerantes' 'afrescos; refacierenres; soda.
seea ae fruta i, eitaaes e xaropes
Class?. 44
es de cisarras e charutos,
aroniam.J,:' ores para iumantes, bolsas
para 'are, tabaco e eapé, laoquelhas
ça e h ia 1 .-. ., cigarrilha, cinzeiros, faliras
para ase ;as, fosforeiras, fumo manufatarada aa não, isque:a:a, palha para aiparras, r -.eiras, ponteie:is de cachimbos
e poria-eia raros
Ssr

os. 744.739 z- 741.790. de

13-4-: 'da
Maça' , Mala (Paal:aidade) Ltda.
'Sã.)

itrielústria

'Brasileira

botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales.
:achacais, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
nuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas; gorros, jogos dt lingerie, jaquetas, laquês,
uvas, ligas, lenços, mantôs, meias.
maiôs, mantas, mandria)°, mastilhas; ma atas. palas, penhoar, pulavas, pelerinas.
nanas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe ait chambre, roupão, sobretudos,
nispensórios. saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas. stolas ou slacks,
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
Termo na 744.791, de 13-4-1966
Indústria e Comércio Phelpa Ltda.
São Paulo

Terno n.° 744.796, de 13-4-1966
Indústria e Comércio Phelpa Ltda.
São Paulo

Coronado
Indústria Brasileira'
Classe 8
Amplificadores
Termo n.° 744.797, de 13-4-1966
Magaldi-Maia (Publicidade) Ltda.
São Paulo
,

ÇoSaaORTRD429/

-r

rooner

-GRAN-SUL

Indústria Brasileira
Classe 9
Instrcmentos de sopro, corda, percussão
e suas partes integrantes: Acordeão,
bandolins, baterias, cordas para instrumentos musicas, calcas, clarinetes, cavaquinhas, cometas, gaitas; harmônicas
flauta, pistão, pandeiros, pianos; rabecão, saxofones, tuba; tambores:
violão e violino
Termo n. 0 744.792, de 13-4-1966
Sebastião Caminha Velleda
Rio Grande do Sul

oSu;
Classes: 21 e 32
Veiculas e suas partes integrantes, exceto maquinas e motores. Jornais, revistas e publicações em geral. Álbuns.
Programas radiofônicos. Peças teatrais
e cinematográficas
Têrmo n.° 744.793, de 13-4-1966
Sebastião aminha Velleda
Rio Grande do Sul

--i4,Ja -Sul

Cace

Paa., anguir: Aguardentes, aparai.
por, aPir, bitter, branda, conhaque, cer"falas •:eraet, genebra, gin, kumel,
aaatar, punas pipermint, rhum.
-cucos de utas sem álcool, vinhos, ver.
racna"1 : vinhos espumantes, vinhos
quinado:, e whisky
Classe6
Para cadinguir: Artigos de vestuários
rauaar feitas em geral: Agasalhos,

tanques. carros-irrigadoes. carros. caraça& cerrocerias, chassis, chapas ciezulares para veículos, cubos de veículos.
rorrediços para veículos, direção. desligadeiras, estribos, escadas rolantes, eleadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção.,
freios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas. moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas. pedais, pantaiea,
rodas para bicicletas„ raios para bicicletas, rebogue, radiadores oara veículos,
rodas para veiculas. selins, -triciclos, tirantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas de contrôle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus. varaes de
carros, toletes oara carros.
Termo na 744.794, de 13-4-1966
Sebastião aminha Velleda
Rio Grande do Sul

a
tn-cíústri—
Classe ai
Para distinguir: Veículos e suas lianas
integrantes: Aros para bicicletas auto.
móveis, auto-caminhões. aviões. amor.;
tecedores. alavancas 'Ir câmbio 'sa:cos
breques, braços para veicuicia alaicie.
tas, carrinhos de mão e carretas -ama
nhonetes, carros ambulantes, cama:laca

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
ntegrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amor-

acedores, alavancas de câmbio, barcos,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminfaks,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadoes, carros, caraças. oarrocerias, chassis, chapas driulaaes para veículos, cubos de velados,
rorrediços para veiculas, direçâo, desligadeiras, estribos, escadas rolantcs, elevadores para passageiras e para carga.
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veicu/os, guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, anotocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedala. pensões.
-odas para bicicletas,, raios para bicicletas, reboque, radiadores para veículos.
rodas para veiculas, selins, 'amidos. tirantes para veículos. , vagões. velocípedes. varetas de contrôle do afogado: e
acelerador. 'tróleis. trole , bus, varaes de
carros. toletes ama carros
Termo na 744.795, de 13-4-1966
• Carlos Barcelos Costa
Minas Gerais

sse 48
Para distinguir: Perfumes, esdnchas, 'xr a tos, agua de colônia, água de touca-adote água de beleza, água de quina.
gua de rosas, agua de alfazema, água
tiara barba, loções e tônicos para os
abalos e para a pele, brilhantina. bandolina, "batons", cosméticos, fixadores
de p enteados, petróleos, óleos para os
cabelo, crave rejuvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "tnaquilage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis pare
nestana e sobranceiras, preparados pare
embelezar cílios e olhos, carmim para
rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumada
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó,
posta ou liquida, sais perfumados para
banhos. pentes. vaporizadores de perfu- -sue. escavas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta, liquidas e tijoloa
pare o -tratamento das unhas, dissolveram e vernizes, removedores da cuta
cula. glicerina perfumada para os cabe'os e p reparados 'para descolorir 112haf.,
effios e p intas ou sinais artificiais, ade.o3
para a pele
Têrmo na 744.798, de 13-4-1966
Inteibrás — Comércio e Indústria Lida
Minas Gerais

I ITERAS- -Comérció
„
Incksceria rasuleara
Classe 32
jurada, rcvisias e pabiaaeaes

e incl!:3stáa Ltda.'
. Classe 36
Etbricat;j1-)c colut'rc-:,) cie .oup:-ts e
tecidos cio geral
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, Termo mo 744.799, de 13-4-1966
:antes para veículos, vagões,. velocipe. coa combustores de gás, estufas, enes- ceroulas, atinha% Guri"
Inteibras Comércio
—
-é Indústria Ltda. eles, varetas de contrõle do atogador e 'nho de assar carne, esterilizadores, fo- cuecas,
saias, caaacos, ç1ineIs, omitió. 4hcbe*
Minas Gerais
acelerador. tró/eis, trokibas, varaes de gões, fogareiros elétricos, farinas elétri- pes, fantasias, fardas para militare, COO
•
carros, toletes para :carros
cas, fervedores, garrafas térmicas, gela- legiais, fraldas, galochas, gravata% VS
Classe 31
,.Varejo da Inteibr s,
deiras, queimadores de óleo, refrigera- ros, ogos de angarie, jaquetas, buiu%
Para distinguir: Anéis de vedaçã o
dores e tostadeiras
luvas, ligas, lenços, mantas, mela
'Vende Para o , Brasil Inteiro para junções, arruelas, barbantes, bar
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, rim
vacas de campanha, buchas, corda& cor
Tês= n.° 744.804, de 13-4-1966
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinaap
raias de transmissão, cordoalhas, cor
vivia lrmgard Bardorsick
peuges, ponches, polainas, pijamas, piks
Classes: 22, 23, 29, 30, 31, á, 34, 35, lhos, guarda-sol de praia, lonas,. lona
São Paulo
abos, perneiras, quimonos, regalo%,
36- e 37
para freios, mangueiras, rolhas de cor
robe de chambre, roupão, sobretudo
14, i0s e UI geral Para tece1ageia e para tiça, rolhas e tampas para pias, tendas
suspensórios, saldas de banho, sandálimil,
uso comum. Linhas . de cost ra, para tiras e canaletas para juntas de veda
suciares, shorts, sungas, atolas ou slacks
bordas, para tricotagem, excetb barbanção e tUbulações para vedação
toucas, turbantes, ternos, uniformes
te. Tecidos e m geral. EsCovas coClasse 38
e vestidos
Muns, espanadores e vassouras. Guar- Aros para guardanapos de papei
Termo
n.o
744.806,
de 13-4-1966
da-chuvas, bengalas e suas partes inte- :glutinados, álbuns (em branco). álbuns
Indústria Brasileira
Karl Schebek
grantes. Tendas, lonas, correias de 'ara retratos e autógrafos, balões (exRio Grande do Sul
transmissão de tõtla espécie, cOrdoalha e zeto para brinquedos) blocos para
Classe
barbante. Material de vedação e man- correspondência blocos para cálculos
1a pare anotações, bobinas brocha.
Fogões
gueira. Fabricação e coniérciO de rou- 'cos
pas eia geral. Tapetes, cortinas e pa- ais não -impressas, cadernos de escre.
T."‘no
n.9
744.805,
de 13-4-1966
nos para assoalhos e paredes. Linóleos ser, capas ,,ara tocamentos, carteiras.
Karl Schebek
misas
--e
pape1ão,
cadernetas.
cadera encerados, inclusive para instalações
Rio Grande do Su.
sos, saixas de ferrão, caixas para pa.
hospitalares. Couros e peles prepara- aelaria,
cartões de visitas, cartões codos ou não. Artefatos de -coiros e pe- mercieis cartões inclusas
confeti, car
les. Artigos de vestuário, de texla sor- colina, cadernos de papel melimetradc
indústria Bragileir
te, inclusive de esporte e para crianças e em branco para desenho, cadernos
AO Sé á' . 1.
Classe 32
11.adir*.
(fraldas, cueiros) . Roupas de cama e escolares, Cartões E113 branco, cartuchos
Para dist:nguir: Almanaques, agendas,
mesa, inçlusive cobertores. Toalhas de de cartolina, crapas planográficas. ca•
anuários, álbuns impressos, boletins, cai,
uso pessoal, panos de prato e análogos demos de lembrança, carretéis de patálogos. edições impressas, revistas, 61:4
pelão,
envelopes,
envólucros
, para chagãos de publicidades, p rogramas radio.
' Termos ns. 744.801 a 744;803, de
rutos de papel, encardenação de papel
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea13-4-1966
...muzurrtr,
i.s..• MO 302 • 1141i11.1.1rLNIII
trais e. cinematográficas, programas
i Magaldi-Maia (Publicidade) Ltda. ou papelão. etiquetas, Malas indicas
cu,.:2n
.7,0fia1e
4
1,
JOSE
fillhas de celulose, guardanapos, livros
circenses
São Pauk
CAMAQUA 1>i ILG
afio Impressos, livros fiscais, livros de
Tênno
n.
9
714.807,
de 13-4-1966 ,
contabilidade, mata-borrão, ornamente»
Magaldi-Maia (Publicidade) Ltda.:.
de papel transparente, pratos papa.
• .São Paulo
nhos, papéis de estanho e de- aluminio,
p apéis sem impressão. papéis em branco
Classe 41-.
para impressão, papéis fantasia, menos Para 'uiurnguir: A g uardentes, apares.
para forrar paredes, papel almaço com vos, an;z bitter. brandy, conhaque, cer.
ou sem pauta, papel crepon, papel de vejas, fernet, genebra, gin. kumel.
seda, papel impermellvd, papel em bonectar, punch pipermint, rhum
bina para impressão, papel encerado, !ticos de frutas sem álcool, vinhcb-s. verIndúst.ria
papel higiênico, papel impermeável,
atouth. vinhos espumantes, %/lobos
para copiar, papel para desenhos, paquinados e wh:skv
Classe 32
pel para embrulho impermeabilizado
Para distinguir:
álbuns, almanaquae
Télrmos ns. 744.808 e 744.809, de
papei para encadernar, papel para es.
anuários, boletins, carálogis, jornal
13-4-1966
cravar, papel para Imprimir, papel paliVros, peças teatrais e einenfatagráfi:
(Publicidads 1 T
raftna para embrulhos, ¡sapal celofane,
cas,
programas de rádio t televisão,.
São
Paulo
Pape/ celulose. papel de linho, papel
p ublicações., revistas, folhinhas impresabsorvente. papel pesa cubro/bar tasas" e p rogramas circenses
baco, pape/ao, recipientes de papel, roOrme
Termos
ns. 794.810 e 744.811, de
de papel, n5tuka da papei, rolos
Para distinguir: Veículos e suas Parto setas
de papel treeseparente sacos de papel
/3-4-66
astegrantes: Aros para bicicletas, auto.
Magakii-Mala (Publicidade) Ltda.
u
nantinas.
tubos,
postais
de
cartao
móveis. auto-caminhões, aviõea, amor.
São Paulo
irèrmo 22.9
tecedores, alavancas de cambia, barcos
Utria Brasileira
- Companhia Geral de Indesm.,.
breques, braços para veiculo% biddeClasse 32
tio, carrinhos de mão e ~atas, Uai- Ria Grande do .8e'
Para distinguir: Almanaques, agendas.
Moneta. cerras ambulante% camintifies,
amidos, álbuns impressos, boletins, ca.
carros, tratores, carros-berçoi, carrosti)ogo% adições impressas, revirdes, 6r.
tanques, cants-irrigadoes, carros, cat$O de publicidades, rrogramas radiooçae. carrocerias, che.asis chapas cir18rdeos, rádio-televisionadas, peças teaculares para vekulos, cubos de veiculo..
Inchistrtir 113: ";a ileir.a
trais e . cinematogrehcas, 'programas
corrediços para velculos, direção, sksli•
irittlátrids'Ékasnetiii
circenses
ordeiras, estribos. ceadas rolante., eleClasse 32
Classe 36
•
vadores para passageiros e pare carga,
Pare distinguir: Almanaques, agenda.%
Para
distinguir:
Artigos
de
vestuários
engaces para carroa, eixos dt direção. Aparelhos reguladores de gás, aparelhos
anuários, álbuns impressos, boletins, cafreios. fronteiras para velculoS. guidão. para aquecer edifícios, aparelhos auto- e roupas feitas em geral: Agasalhos tálogos, edições impressas,
revistas, óraventais,
alpargatas,
anáguas,
blusas,
locomotivas, lanches, motociclos. molas, máticos para acender e regular. gás,
gãos de p
motociclete g . motocargas. moto furgões. aparelhos paar aquecimento .de . água, botas, botinas. blusbe.s, boinas baba. Sônicos, r ublicidades, programas radioádio-te/evisionadas peças teamanivelas, navios, ónibus. pare-choques aparelhos para espremer frutas e legu- douras, bonés, capacetes, cartolas, cara- trais e cinematográficas, programas
Parada/nas para-brisas. pedala. pantões. mes, aparelhos esterilizadores, aparelhos ouças casacão, coletes, capas, c.hales;
Circenses
-odas para bicicletas, DeiLa fockte. reguladores e estabilizadores da pres- cachecols. calçados, chapéus, cintos,
Classe 36
cintas,
combinações,
corpinhos.
, as rehooue radhadarea nasal seicidos são e do fluxo de gazes e liquidas, abacalças Para jstia9tdn Artigos iie vestuários
, J1P enliora Q e de crianças
rrfriaP p ara veicules, selins, triíectos.
ca/ções, cal- e MUREI&
relhos termostatos, acendedores clét
na ger r; Agasalh'os,,
.as, camisas, caniicnlas. camisetas,
1171410.i rcpf),

1---"orona o

Camaquj

ora

Limpa

ambino
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•

pias, botinas, blusões, boinas, baba- sueteres, shorts. sungas, stola: ou slacks,
Têrmo n.9 744.817, de 13-4-66
relhos fotográficos, radiotônicos, cine.
douros. bonés. capacete& cartolas, cdra,
toucas. turbantes. ternos, uniformes
Miro Michaelsen & Cia.
matográficos, máquinas falantes, discos
poças, casacao, coletes, capas, chales,
e vestidas
Rio Grande do Sul
gravados e ftmes revelados. — joreadmcols, calçados, chapéus, cintos.
nais, revistas e publicações em geral.
Tármo
n.°
744.813,
de
13-4-66
cintas, combinações. corpinhos, ca.,gis
Álbuns. Programas radiofônicos. Peças
ASTEC
—
Escritórios
de
Assessorade senhoras e de crianças. calções, calteatrais e cinematográficas
,--to
Técnico
Ltda.
ças, camisas, camisolas. camisetas,
Brasília
•
Cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
Têrmo n.° 744.822, de 13-4-66
fantasias fardas para militares, co(Prorrogação)
legiais. fraldas, galochas, gravatas gorErnesto Neugebauer S. A. — Ilidiu
Brasileira
Indústria
r
ros. logos de lingerie. laqueias, lacjuês.
trias Reunidas
luvas, ligas, lenços, mann& meias.
Rio Grande do Sul
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas, paClasse 41
letós. palas, penhoar, oulover. irlerinas,
Café torrado, moído e m
Ougas, ponches, polainas, pijamas
Têrmos as. 744.819 a .744.821, de
nhos, pe.rneiras, quimonos, regalos
13-4-66
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Ideal S. A. — Tintas e Vernizes
leispensório& saídas . de banho. sandálias.
São Paulo
:meteres. shorts, sungas, stolas ou siada,
tuler, touca& turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Tênia° n.9 744.812, de 13-4-66
ASTEC — Escritórios de AssessoraClasses: 16, 32, 33 e 50.
mento Técnico Ltda.
Material exclusivamente para construBrasília
ção e actórno de prédios, estradas, como
cimento, azulejos, ladrilhos, telhas, portas, janelas, papel para forrar casa.
— Jornais, revistas e publicações em
geral. Álbuns. Programas radiofónicos.
Peças teatrais e cinematográficas. —
Ciasse 41
Escritórios de assessoramento técnico.
Açucar cristal de córes, aruguà ue gu.
— Cabogramas e cheques
ma, balas, bombons, biscoitos, cacau
Indústria Brasileira
em pó, caramelos, chocolates em barra,
Tármo n.° 744.815, de 13-4-66
em massas e em pó, cucas de mel, doASTEC — Escritórios de AssessoraClasse 38
ces enfeitados, figuras para Na6I e
mento Técnico Ltda.
Para distinguir: Agendas, ações, bloPáscoas, filhós, marzipan e pastilhas
Brasília
cos de papel para cartas, cartões, caClasse 1
lendários, embalagens de papel e paTintas
Têrmo n.9 744.824, de 13-4-66
pelão envelopes, faturas, fichas, papeClasse 28
Produtos Roche Químicos e Farmacêulão, papel em fõlhas ,apólices, cheques,
Tintas
ticos S. A.
duplicatas, debêntures, letras de câmbio,
Classe 16
Rio de Janeiro
notas fisca's notas promissórias, reciTintas
bos e passagens
Térmo n.9 744.823, de 13-4-66
Têrmo n.° 744.814, de 13-1-66
Cornell-Dubillier Electric Corporation
Sylvia Irmagard Barborsick
Estados Unidos da América
Industria Brasileira
São Paulo

AST1PAN

POWERCON

Capoeira
Indústria Brasileke:¡

uasse 38
Para di.stinguir: Agendas, ayace, blocos de papel para cartas, cartões, calendários, embalagens de papel e papelão, envelopes, faturas, fichas, papelão, papel em fõlhas, apólices, cheque&
duplicatas, debêntures, letras de câmbio, notas fiscais, notes promissórias,
recibos, Passagens
Terra on.9 744.816, de 13-4-66
Cooperativa Habitacional dos Trabalhadores Mecânicos, eMtalúrgicos e de
Materiais Elétricos de Ipatinga —
COHATRAMI
Minas Gerai,

Classe 3
Preparações farmacêuticas dotadas tis
ação espasmolitica, sedativa, analgésica e hipntica
Classe b
Tèrmo n.9 744.82'5, de 13-4-66
Conversores e transformadores de corMax Factor 8 Co.
rente alternadas para corrente continua
Estados Unidos da Aim
e de corrente continua para corrente
alternada
Térmo n.° 744.818, de 13-4-66
Pavan Irmãos 8 Cia. Ltda.
STRONGEOLD
Rio Grande do Sul

Classe 16
Pare distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas. anáguas. blusas
botas. botinas. blusões, boinas. babacara
tiouros. bonés. capacetes. cartolas.
puça& casacão. coletes. :sim& chales
• Classe 4b
cachecols. calçados. chapéus. cintos.
Um roam para reconstituir unhas parcintas, combinações. corpinhos. calças
f
cialmente quebradas, fendidas ou
te senhoras e de crianças. calções. cal
lascadas
aial6s. mantas. mandrião. mantilhas. peças. camisas, camisolas. camisetas
T€11110 n.9 744.826, de 13-4-66
Qobertson & Co., Limitei
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros
edsarsedas. casacos, chinelos, dominó& ea.
Escócia
copes, fantasias, fardas para militar
gorfraldas.
galochs&
gravatas,
Isolais.
Classes: 8 e
, Cooherativa Habitacional dos Trabalhadora
batia
em, fogos de linnerie ísuem.
Instrumentos de precisão, instrumentos
,
Mecânicos,
Metalúrgicos
e
de
Materiais
CONSIZATE
luvas, ligas. lenços. mantas. meias
científicos, aparelhos de uso comum;
Elétricos de leatinga — COHATRAMI
!Cós, palas. penhoar. pulovee. pele:loas.
instrumentos e aparelhos didáticos; molpeugas, ponches. polainas, pijamas. pudes de tâda a espécie: acessórios de
nhos. perneiras. quimonos, regalos. Administração e construções civis cm l aparelhos elétricos (inclusive válvulas,
Classe 42
robe de chambre, roupão sobretudos.
Uisoue escocês
geral
lâmpadas, tomadas, fios, sof:metes), anabanho.
sandálias.
Ao
liuspensórica. asigiae
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Trino n.9 744.827, de 13-4Winthrop Products Inc.
Estados Unidos da América

locomotivas, lanchas, motociclos, molas
Têrmos os. 744.833 e 744.834, de
motocicletas, rnotocargas moto furgões,
13-4-66
manivelas, navios ônibus. para-choques. Useauto Administração de Consórcios
. lamas, para-brisas, penais, pantões'
de Bens Patrimoniais Ltda.
rodas para bicicletas, raios para bicic/e,
São Paulo
tas, reboque, radiadores para veiculo&
ENZICONE
rodas para veículos. seuins, triciclos. ti.
santas para veículos, vagões. velocipe
Classe. 3.
Substáncias químicas; produtos e prepa- dee, varetas de contróle do afogador e
rados para serem tisatlos e. amedícina acelerado', troleis, troleibus, varaes de
carro toletes para carros
ou na farmácia
Têrmo n.° 744.832, de 13-4-66Trino,, n.° 744.828, de 13-4-56
Useauto Administração de Consórcios
Useuto• Administração de Consó doa
de Bens Patrimoniais Ltda.
de Bens Patrimoniais Lida
São Paulo
São Paulo -

Têm° n.° 744.837, de 13-4-64
Conserva Crai S. A.
São Paulo

•
:'PRORROGAÇÃCi)

o

1 USEAUTO AMMINISTRAÇÃO
DE CONSÓRCIOS DE BENS
PATRIMONIAI S LTDA."
Nome civil
• Têrmos ns. 744.829 e 744.830 de
13-4-66
Useanto Administração de Com órcios
de Bens Patrimoniais Ltda
São Paulo

j
Classe 50
A fim de designar impressos em geral,
a sáber, letreiros, tabuletas, c-rtazes,
anúncios luminosos, placas; papé* e enveloPes de correspondéncia, fatur mento
e recibos
Classe 32
Pard distinguir: Aluas, alma aques.
anu4rios, boletins. carálogis jornais.
livrOs, peças teatrais e • exematográfieas,i programas de rádio t tel&visão
publicações, revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Têrmo n.° 744.831, de 13-4-66
Useauto Administração de Co sórcios
de Bens Patrimoniais Ltda .
São Paulo

IND. BRASILEIRA

Classe 21 •
Paril distinguir: Veículos e sua partes
integrantes: Aros para bicicleta autom6Vels. auto-caminhões, aviões, amortecedores. alava: as de câmbio, barcos,
breques. braços para veículos. bicicle.
tas. n carrinhos de mào' 'e carretas, caminhonetes. carros ambulantes, caMinhões
cai-rios, tratores, carros-berços. carros.
tanguea carros-wrigaciores, carros. carroças. carrocerias. chassis, chg as circulares para veículos, cubos de Veiculos.
corrediços para veiculas, direçãO. deslisacieiras estribos, escadas rolantes. elevado»-' para passageiros e para carga"
engates tiara carros. eixos de direção
freios, fronteiras para veicule*. Guidão

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis. auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, barcos,
breques, braços para veículos. bicdcleê as carrinhos de mão e carretas
nhonetes. carros ambulantes, caminhões
carros. tratores carros-berços. carros.
tanques. carros-irrigadoes. carros, caraças. carrocerias. chassis. chapas cir.
cularee para veiados, cubos de veículos
corrediços para veículos. direçâo. desiigadeira& estribos, escadas rolantaa. ele.
vadores para passageiros e para carga,
engates para carros. eixos de direçâo
freios. frontairas para veículos. guidao
iocomotivas. lanchas. motocick3s. molas,
motocicletas. motocargas, moto furgões.
manivelas. navios. ônibus. para-choques
para-lamas, para-brisas. pedais. plantões
-fntas. combinações. corpinhos. calcas
zachecols. calcados, cbapéus. cintos,
odas para bicicletas,, ratos acra bicicle
tas, reboque. radiadores oara veiculos
iates para veículos. vagões velocipe.
Eles. varetas de contrõle do .afogador e
rodas para veículos, selins, •ledos.
acelerados. tróleis, troleibus varaes de
carros. toletes nara -arros
Térmo n.° 744.835, de 13-4-66
Masifarma Com. e Ind. Farmacêutica
Ltda.
Rio de Janeiro

INDÜ S
5RASILCI9
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
Classe 4,
anuários, álbuns impressos, boletins, ca- Para distinguir doces e frutas em ealcld,
tálogos, edições impressas, revistas, órem conserva e em massa
•
gãos de publicidades, programas radio,
Termo
n.9
744.838,
sle
13-4-66
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea',aboratório Indígena Ltda.
trais e cinematográficas. programas
Rio de Janeiro
circenses
Classe 50
A fim ded csignar impressos em geral,
a saber: letreiros, tabuletas, cartazes,
PRORROGAÇÃO
anúncios luminosos, placas, papéis e envelopes de correspondência, faturamento e recibo
Têrnio e..9 744.836, de ,13-4-66
Paulo Garcia
CIMnabara

DEFUMAM? itã VA NDA
OIDÚSTRia

Indústria Brasileira

eikasuo.,

Classe 2
Defumador
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ei
Têrmo n.° 744.839, de -13-4-66
tratos, água de colónia, água de touca- Companhia Telefônica de Santa Cru*
cador. água de beleza, água de quina
! do' Capibaribe
.gua de rosas, água de alfazema.. água
Pernambuco
para barba, loções e tónicos para Ok
Cabelos e para a pele. brilhantina. ban.
dolina, "batons". cosmético& fixadora:
Companliii
de penteados. petróleos, óleos para o:
cabelo, crave rejuvenescente. cremes gor
Telefônica dèl
durosos e pomadas para limpeza da
pele e , "cnaguilage". depilatórios, deioSanta Cruz dem
dorantes, viaagre aromPaco, p6 de arren
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
**1Capibaribe
embelezar cllios e olhos, carmim , para
o rosto - e para os labias, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumadc
Nome comercial
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó
'rasam
n.
°744,840, de 13-4-66
pasta ou liquido, sais perfumados para
Francisco Almeicía Filho
banhos, pentes, vaporizadores' de perfume. escóvas para dentes, cabelos. unhas
Rio Grande do Sul
e cilios, saquinho:: perfumado, preparados em pó. pasta. liguidos e tijolos
fillikaUDA
mra o tratamento das unhas. dissol• ir* g
Indústria Braade
"entes e vernizes. removedores da cuti*.trt)-a.CIDADí'
:uh ojiicerina perfumada para os (rabeClasse 3
cas e preparados para descolorir unhas.
Produto dietético usado como adoçante Illos e pintar ou sinais artificiais, óleos
Classe 36
aão calórico
para a pela •
Frase de propaganda
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Urino n.° 744.841, de 13-4-66
Pôsto de Serviços Federal Ltda.
Rio Grande do Sul

'1F E

ã

'11. ndústria Brasileira
Glasse 47
:Para disInguir combustíveis. Iubrifican
sao substânciaz e produtos destinados e
g-uminação e ao aquecimento: álcoo
motor. carvão a gás hidrocarboreto
(j's metano, butano t propano. gás soga rra fado, gás liquefeito, gasolina, grauas !ubr:ficantes, óleos combustiveis.
óleos lubrificantes, óleos destinados â
ihars:aação e ao aquecimento óleos para
arnsrtecedores, pftróleo e querosene
Tèrmo n. 0 744.842, de 13-4-66
11EC S. A. — Indústria] Técnica
Rio Grande do Sul

Indústria Brasileirwo

tas. carrinhos de mão e carretas, caminhonetes. carros ambulantes, camin aõeS.
carros, tratores, carros-bersos, carrostanques, carros-irrigadoes, carros, caraças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veiculos. cubos de veiculo&
corrediços para veiculo& direção. desliqadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
angates para carros, eixos de direção,
1-RIGOWICO CONIFIAMÇA
freios. fronteiras para veicalos, guidão.
ERSCHINI-Eatodo do
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
Rio Grcande do Sul
-notocicletas, tnotocargas, moto furgões,
manivelas, navios. ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas„ :aios para bicicleClasse 41
tas, reboque. radiadores para veículos,
Titulo de estabelecimento
rodas para veiculos. selins, tr:ciclos, tirantes
para veículos, vagões velocipes
Urino n.° 744.846, de 13-4-66
Vitrine — Brindes e Presentes Ltda. des, varetas de contrôle do afogadoi e
acelerador, tróleis, troleibu.s varaes de
São Paulo s
carros, toletes para sarros
remo n.° 744.844, de 13-4-66
Comércio e Indústria Saulle Pagnoncelli
S. A.
Rio Grande do Sul

VI T2I)3111

Têrmos os. 744.850 a 744.853, de
3-4-66
Classe 8
Indústria de Carrosserias "Jcs7io
Para distinguir: Copos térmicos, balLtda.
des térmicos, garrafas térmicas, vasilhaSão Paulo
mes térmicos em geral, relógios e rádios
Termo n.9 744.847, de 13-4-66
Laboratório Veafarm Ltda.
São Paulo

Classe 11
SULFAVITAMINAS
Para assinalar e distinguir genéricaVERPARM
silente o sartigos da classe ,a saber:
Iitdtr1ct Brasileira
Ferramentas de tôda espécie (exceto
guando partes de máquinas), ferragens
•
e cutelaria em geral. Pequenos artigos
Classe 3
de malquer metal quando não de outras Para distinguir uma preparação fuma,'
classes
cêutica
Têrmo n.° 744.843, de 13-4-66
Termo n.9 744.848, de 13-4-66
Descase — Cama e Mesa, Camisaria
Adubos Bueno S. A.
Ltda.
Sio Paulo
Gssashara

WASAF - PZO
U
„ssa 37
distins s: • rpcs brancas Cara
z ra.s.:-.oados para camas.
cums, e mesa .
colssr;s:ss j, esfregões, fronhas,
laes bordados. 'eaçóis,
4 rrn2tis tare canas. panos para casinha.
írnIc ... pra^.o, toarias de rosto, e
'Ls.sr:so. toalhas para banquetes. vistas'sisas: para cansa. .mesa e banho. toalinhas (co'are pão)
Trriio si. 744.343, de 13-4-66
Ca. de Tecidos Helios Leão
Rio Gssnds do Sul

Classe 2
Expressã ode ropaganda
Têrmo n.9 744.849, de 13-4-66
Indústria de Carrosserias "João Pillon"
Ltda.
São Paulo

oPoDuSTRUk 0RASILZMA

MERCA D I TE
TE'DVDOS
Po2'to AlP.gre:-RoG,
do Sul

''SUPER

23
Titulo de est i'saelecimento

Casse 21
Para distinguir: Veículos e suas sartes
integrantes: Proa para bicicletas automóveis. auto-caminhões, aviões amortecedores, alavancas de câmbio bardos.
breques, braços para veículos. bicicle-

P

asovsrass eassu.slan
Classe 49
Para distinguir: Jogos, brinquedos, passatempos e artigos desportivos: 'Automóveis e veículos de brinquedos aramas de brinquedo, baralhos, bolas para
todos os esportes, bonecas, árvores de
natal chocalhos, discos de arremesso
desportiva figuras de aves e animais,
jogos de armar, jogos de mesa, luvas
para esporte, miniaturas de utensílios
domésticos, máscaras paar esporte, nadadeiras redes para pesca, tamboretes
e varas para pesca
Classe 34
Cortinados, cortinas, capachos encerados, estrados,..linOleos. oleados, estrados,
linóleos, oleados, passadeiras. panos
para assoalhos, para paredes e taprtes
Classe 8
Paradistinguir instalações elétricas, artigos elétricos e eletrônicos 'para vel
sidos: Acumuladores, antenas, baterias,
businas, chaves elétricas, chassis, dínamos, faróis, faroletes, filtros para motores, holofates para automóveis thnpaluzes trazeiras,
dores de para-brisas,
para veículos, lanternas, painéis de carros, relays, refletores, sinaleiros, terminais para baterias e velas de ignição
Classe 1
Para distinguir: Absorventes, acetato
ácidos, acetatos, agentes químicos smra
o tratamento e coloração de fibras, tecidos, couros e celulose: água-raz, albumina. anilinas: aluanen. alvaiade. al-

EÇO . DO NÚNIE g-b0 DE HOJE: CRS

50

vejantes industriais, aluminio em
atnornaco, anti-incrustantes, anti-oxidasa.
tes, anti-corrosivos, anti-detonantee, az'
Latos, água acidulada para acurnulzsliass
res, água oxigenada para fins indust4s
ais amônia; banhos para galvanização,
benzinas, benzol, betumes, bicarbonsati
de sódio, de potássio; cal virgem, caro
vões, carbonatos; catalizadores. celul'sts
se, chapas totográficas, composições, esss
tintares de incêndio, cloro, corrosivw,
cromatos, corantes, creosotos; descorais
tes, desiacrustantes, dissolventes: oásis
sôes fotográficas, enxofre, eter, esmolo
tes, eestearatos; fenol, filmes serisilies
zados para fotografias, fixadores, fitsg»
dos para freios, formol, fosfatos indris
triais, fósforos industriais. fiuoyete%
fundentes para solda; galvanizado
gelatinas para fotografias e pinturas
glicerina; hidratos, hidrusulfitos; impes
ineabilizantes, ioduretos. lacas; Mc.61ffl
para pintura, magnésio, mercúrio. Met",
tos, neutralizadores, nitrocelulose;
oxidos, oxidante, óleo para pintura 61so
de linhaça, produtos químicos para larpressão, potassa industrial, papéis Isss,
liográficos e preliocopista, películas
siveis, papéis para fotografias e an&ses de laboratório, pigmentos, potusss,
pós metálicos para a composição de )11.2-,
tas. preparações para fotografias. prodess
tas para niquelar. pratear e cromwe
produtos para diluir tintas, pru&sirstoss,
reativos, retnaveclores, sabão netsan
sais, salicilatos secantes. sensibilizante@s
sililatos, soda cáustica, soluções quirsS,
cas de uso industrial, solventes. sulgas
tos, tintas em pó. liquidas. sólidas C:1
pastosas para madeira, ferro, paredw,
construções, decorações, couros, teclara,
fibras, celulose, barcos e veiculas lssleses
industrial thiner. vernizes, zascE'ss
Térmo n.° 744.858, de 13 - 4 - U..i
Interarte — Indústria, Comércio e
Decorações Ltda.
São Paulo
IRTERARTIP
Indústria Brasileira
Classe 40
Vlóveis em geral, de metal, vidro, de

iço, madeira, estofados ou não, ines..sve móveis para escritórios: Armárius.,
rmarlos para banheiro e para romses
[sacias, almofadas, acolchoados pesn
nóveis, bancos, balcões, banqueSssss
ideias domiciliares, berços biomboa„
srl-i sas. carrinhos para chá e caça
onjuntos para dormitórios, conjtinte3
ara sala de jantar e sala de visitac,
aniuntos para terraços, jardim e prata,
mjuntos de armários e gabinetes p3ea
opa e cosinha. camas cabides. cadeiras
ratárias. cadeiras de balanço. caixas
- rádios.. colcheias, colchões de mditc,
lispenSas. divisões, divans discotecas
madeira, espreguiçadeiras. escrivatIs
• '-‘a s. estantes, guarda-roupas. mexes
aesinhas mesinhas para rádio e televi.
so, mesinhas para tekvisão. rnaldarao
ssra quadros porta •st tratos. ao't mss.
aoltronas-camas. prateleiras, porta-dsohis, sofás. sofás-camas, travesseiros e
vitrines

