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REVISTA DA PROPRIEDADE

n-

Sud Atlas Werke GMBH (restai.
ração da patente 45.776 priv. lavem.
ção) .
Rio, 19 de outubro de 1966
Anjo S . A. Ind. e Comércio' (res.
tauração da patente 45.797 priv..
Portaria s/n - De 23 de maio
N. 318.270 - Marca Tricolor venção) .
de 1945:
DillePSO2
Requerente: Teixeira
Cabral - RePechiney Compagnie de Produits
) Ministro de Estado, tendo em vis - corrente: S. Paulo Futebol Clube Hooker Chemical Corp (no pedido Chimiques Et Electrometallurgiquea
ta o que consta dó processo MTIC , Processo deferido.
de pagamento de anuidade na patente (restauração da patente 54.532 priv.i
256.703 - DNPI. 35.45 - e de acôrdo com o disposto no art. 3 , do de- N. 323.283 - Titulo Lanche Cario- n° 44.755) - Autorizo a averbação invenção) .
creto-lei n, 2.679, de 7 de outubro de ca - Requerente: Aldo Lanzetti Re- do p agamento das • 12 e 13 anuidades.
Ititaro Kato (restauração da patente
1940, resolve conceder a Mio* Roger°, corrente: Cia. Cervejaria Brahma Emilien.ne Honorine Marguernte 54.876 priv. invenção) .
Processo
deferido.
brasileiro, residente em São Paulo, auPoiraud ( titular da patente n' 46.726). Federico a Parodi ( restauração da
torização para exercer a função de
- Nada a deferir em face da informa- patente 55.240 priv. invenção) .
EXPEDIENTE
DO
DIRETOR
Agente de Propriedade Industrial.
Federico A Parodi (restauração a pa.
çâ'o
GERAL
Frigorifico Wilson do Brasil S . A. ente 55.242 priv. invenção) . .
Rio de Janeiro, 23 de maio de 1945.
( titular da patente n°- 75.205 ) . InAlexandre Marcondes Filho. MinnisProductos Frumtost S . A . (restaura..
Rio, 19 de outubro de 1966
defiro a petição de fls. 26-32.
tro.
ão da patente 58.016 priv.. invenção) .1
Notificação
Aliança Comercial .
johns Manville Corp (titular da paAnilinas S,.
EXPEDIENTE DO SR. SECRETA.. Uma
tente número 75.212) - Indefiro a restauração da patente 58.016 priv.,
vez decorirdo o prazo de recon- petição de fls.
nvenção) .
RIO DA INDÚSTRIA REPUBLI
•
sideração previsto pelo artigo 14 da lei
CADO
Aliança Comercial de Anilinas S . A.1
4.048 'de 29-12..61 e mais dez dias para
Giuseppe Veres (no pedido de restauração
restauração
da
patente
58.067
priv.,
eventuais juntadas de reconsiderações e
na patente 'IV 3.148) - ConDia 19 de outubro de 1966
nvenção ) .
se do mesmo não se tiver valido ne, cedo a restauração.
.
Otto Oeckl (restauração da patente
nhum interessado, ficam notificados os
Foram mandados prorrogar de acôrDespachos em Recursos
requerentes abaixo mencionados a com- do com o artigo 41 do Código da Pro- 9 60.602 priv.. invenção) .
Otto Oeckl ( restauração na patente
O Sr. Secretário da Indústria He- parecerem a êste Departamento a fim priedade Industrial as seguintes paten- 6 0.794 priv.. invenção) .
ra Ido Souza Mattos negou provimento de efetuarem o pagamento da primeira tes abaixo mencionadas:
Germano Novack ( restauração. da pa.
Evangelos Antoine Tsiftsoglou (na ente
aos recursos interpostos nos processos anuidade no prazo de sessenta (60)
62.622 priv.. invenção) .
prorrogação
da
patente
n
9
dias,
na
forma
do
parágrafo
único
do
abaixo mencionados a fim de manter as
3.513 moMobilia
Contemporânea Ltda. (res.
dêlo
de
utilidade)
.
decisões anteriores:
artigo 33 do Código da Propriedade
ta uração da patente 3.997 priv. invent.
Industrial,
para
que
sejam
expedidas
as
Walter
Claudio
Giglioni
e
Fernando
ão)
Têrmo:
respectivas cartas patentes:
Schiavienato ( p rorrogação da patente
' N. 303.925 - Marca japoneza Celso Paciello (restauração da pa.
n° 3-.656 mod. utilidade) .
Privilégio de invenção Deferido
Requerente: Cia. Ipe Brasileira de InDr. Herybaldo Nunes Manaia (pror- te ute 62.860 priv. invenção) .
Rolf Rodolf Lehmann
dústria e Cornérfcio Cibie S . A. - Re( restauração
N. 136.415 - Uma Junta de mon- rogação da patente 3.698 moda, uti- ci a patente 63.011 priv. invenção)
.
corrente: A Mendes Carneiro cs Cia. tagem para montar uma armação com- lidade) .
- Processo deferido.
Paul Strausz ( restauração da patente
posta de barras tubulares, assim como
Atlante S . A . Ind. Médico Odonto- 63 .729 priv.. invenção) .
N. 210.185 marca Nutramina • -, uma armação contendo tais juntas de lógicas ( p rorrogação da patente 3.703
Melvin A Cook Hennry Earl Farnam
Requerente: Laboratórios Raul Leite montagem - Poul Cadovius - Recon mod. utilidade) .
Jr . (restauração da patente 64.014 pri.
SÃ. - Recorrente: Nepera Chernical sidero o despacho de arquive-se publiApex Industrial Ltda . (prorrogação vi légio de invenção).
cado no D.O. de 27-9-66, a fim de da patente 3.796) .
Co Inc. - Processo deferido.
Dunlop Rubberco Limitcd (restaura.
Raul de Medeirds Estrella e Dilson
N. 264.137 - Marca Piramide - que seja corretamente publicado o desde deferimento do presente pe- Veiga de Carvalho ( p sorrogação da çã o da patente 64.081 privilégio de ia.
Requerente: S. A. Pirâmide indústria pacho
ve
ação).
dido.
Patente 3.946 mod. utilidade) .
e Administradora -_ Total
Lineu
Mattoso (restauração a paten.
Otto Felts de La Roca (prorrogação te
Broacdhurst Lce Co. Limited - Processo D
64.101 priv. Invenção),
esarquivamento de Privilégio de In- da patente 4.374 mod. utilidade) .
deferido.
venção
N. 235.310 - Insígnia Inbahsa Otto Feits de La Roca (prorrogação. tatCooperativa Agrícola de Cotia ( res.
tração da patente 64.173 priv. ia.
Requerente: Industria Brasileira de ArN. 100.436 - Processo para a fa.. çá'o da patente 4.466 mod. ut. ) .
ve nção) .
tigos Hospitalares S. A. Inhalisa - bricaç'ão de N ( Alfa -Hidroxi-Beta-TriOtto Feita de La Roca (prorrogação
Hamainco Ind. e Comércio de MáRecorrente: União Fabril Exportadora cloroetil)
Pirrolidonas
Badische da patente . 4.588 mod. utilidade) .
qu mas Agrícolas Ltda . ( r
S.A. UFE - Processo deferido com Anilin estauração na
Soda-Fabrik AktiengesellsOtto Feita de La Roca ( prorrogação Pa tente 64.289 priv. inVenção) .
exclusão também do direito ao uso da chaft - Concedo desarquivamento.
da p atente 4.631 mod. ut. )
côr vermelha na cruz constate do
Boge GMBH (restauração c1.3
chê .
Indústria de Sabonetes e Perfumarias ten te 64.593 priv. invenção) . •
Exigências
Memphis
Ltda
.
(
p
rorrogação da . patenN. 179.982 - Marca São João Alfred Eckerfeld (restauração da pa.
te 5.479 mod. ut ..) .
Requerente: Elias J Belhaus - Recor,
ten te 64.624 priv. invenção) .
Térmos e processos com exigências
rente: IVIetalquímica Gloria S. A . Ind.
Foram concedidas as restaurações de
a cumprir:
Paulo Braga (restauração da patente
e Comércio - Processo deferido.
acôrdo com o art. 206 do Código as 64. 697 priy. invenção) .
American
Stnelting
And
seg
N. 305.293 - Marca Danubio Refininng
uintes patentes abaixo mencionadas:
Requerente: Frigorifico Danubio Ltda . Co ( titular da patente n , 59.051) .
William Prederich Koch (restauração patDunlop Rubber Co (restauração da
ente 64.755 Priv. invenção) .
- Recorrente: Cia. Paulista de Cerve..
João Amaral Gomes (titular da pa- da natente 38.356 priv. invenção) .
ias Vienenses - -. Processo deferido.
lvat Ind. de Abrasivos S . À. (resCeleste M affi Gmseppe (restauração
tente 3 • 450) •
tau
ração da patente 4.771 P riv.
da patente 44 398
.
j r v. nvenção)
i
inven.
ção ) •

INDUSTRIAL

1

4E30 1 êrç a f*e

Dl 6 R10

25

Outubro de 1966

OFiCIAL (Seçào III)

"'•

•"="•-•

EXPE IENTE

Repartiçõe. Públicas
deverão i,rneter o) expediente
destinado ó publicação nos
DEP ARTAMEMTO DE IMPRENSA VAC/ONAL
jornais, diariamente, ate às
D0 1• O GE RA0
1(5 !torci°.
LeaRTO DE BRITO PEREIRA
- Aa reclamações pertineffl2.3 (reittliPtD1 Cd> ouo .
isAçe a o
CHaFÍS on 5kçtto we
rse oveLtcAçõetb
Res di matéria retribuída,- nos
FL ORI A NO GUIMARÃES
O
FERREIRA
ALVES
casos de erros ou omisgeres,
deverão ser 'formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, (II Seção de edação
orso,lo , .1.
Oas 13 ds 115 horas, no méxi.
00p.rternliefaVO
6,0 5obile:O1a:L.9e 00
frt
cree odd 72 horas após a salda
C4.011i..0 • .50 Prop.lodado Induo9r101 O Ui., ics térno
1.1eCnIQP/0 o C0o:W..000
das órgãos oficiais.
--r..Êprctsca,
neer
04
Ima®
cio Departamento co Imprenso ntec.oncl
- Os originais dcvcrio ser
corsoc••••,....==e5C
(gacIét'8agrafailos e autenticados. ressalvadas, por quem de
ASSINA TURAS
d.lreitõ, rasuras e emendas.
- Eocetuadas as par ar! iN
FUNCIONÁMOS
PARTRATLAIRES
exterior, que será' sempre, nPeAtiriFfeftia C
Capital e interior:
Capita Interior:
onaMs. cui assinaturas poder-1
.500
Ca
Semestre
•.
000
.
Cr$
6
te-ào tomar. em qualquer Semestre .
9000
.
C,31
.
,
época, per seis meses ou anã
Cr 12 090 Ano
•
Exterior:
0:10.
Exterior
Cr? 10.000
Ano
ê
o
• • Cr* 0.000
-- As assinaturas treneldJ Ano
paderão ser suspensos sem
V9180 Prévio.
vElo impressos e. número do dos jornais, devem os as.
Para facilitar aos cmsinan-1 talão de registro, *o mês e e sinantes providenciar res.
pectiva renovação com antetes a ve.ificação do prazo de' ano eraz que findará.
oalidode de suas assinaturas,: A fim de evitar solução de cedência mínima de Rrinka
em parte Ri/ perinr rio enderêço reorginuidado, no recebimento (30) dias.
-

As

líçe.

oupedionso o5c,
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Dunlop Rubber Co United ( restousraçáo d aptaente 64.894 priv invenção) .
Orlando Cesar Eliceiry Vechio rescauração da patente 65.966 priv. . invenção).
Societe Belge De L'Azote Et Des
Produits Chimiques Deu Marly S.A.
(restauração da patente 66. 054 privi
';.égio de invenção) .
N V Neder)andsche Industrie Rdciio
Artikelen Nira (restauração da patente
(56 .488 priv. invenção) .
Arcos Solda Elétrica Autogena S . A
I..estauração da patente 66.920 priviP4io de invenção) .
Octacilio Mendes Roque (restauração da patente 66.935 priv., de invenção) .
The Dix Seal Corp (restauração da
' utente 67.308 priv.. invenção) .
Dr. Rudolf Gewalt e Erich Steni ( res2auração da patene 67.819 prN invenção) .
. Attilio Diefenbach (restauração da
9 aente 67.642 priv.. invenção) .
Werner W Siek GMBH (restauração da patente 68 .050 priv. invenção).
Irmãos Bornia (restauração da patente 68.281 priv. Invenção).
Industrias Pias Mec Ltda. (restoucação da patente 68.608 privilégio de
rnresição) .
Fábrica Italiana IVIagneti Morai
Çrestauração 'da patente 69 .163 priv.
Automatic Sprinkler Corp Of América (restauração da patente b9.78
9riv. invenção) .
Voram mandados prorrogar de adir Jo com o art. 12 do Código as seguiutks patentes abaixo mencionadas:
Laboratório P Fzmel Ltda . (prorroGação da patente 839 modélo indusQeial) .
Luiz Bello Rodrigues (prorrogação da

atente 2. 845 mod. industriall.

Cia. Industrial Brasileira de Calçados
Vulcanizados (prorrogação da patente
3.625 mod. industrial ) . Tribrasil Ltda . (prorrogação da patente 4 .14)11 mod. Industrial).
Socipla Sociedade Industrial de Plásticos Lida. (prorrogação da patente
4.277 mod. industrial) .
Hoover Lirnited (prorrogação da patente 4.730 mod . industrial)

Expediente do Diretor Geral
Dia 19 de outubro de 1966
Despachos em pedidos de reconsideração:
O Sr. Diretor Geral deu provimento
aos pedidos de reconsiderações apresentados nos processos abaixo mencionados a fim de reformar as decisões anteriores:
Tênno:
N. 97.252 - Priv. invenção dispositivo para unir seções de estacas e compreendendo duas partes terminais para
serem interacopladas .
R.equerente: Erik Solve Severinsson
- krzorrente: Estacas Franki Ltda . Reconsidero o despacho de deferimento
publicado em 30-6-64 a fira de serem
publicados os novos pontos característicos de fls . 56-60.
N. 124.470 -- Priv. invenção. Peça
angular para altas rotações eventualmente com haste acotovelada própria
para fins odontológicos.
Requerente: Kaltenbach 6 Voigt Recorrente: Dabi Ind. Brasileira de
Aparelhos Dentários S . A. - Processo

deferido.
N. 125.140 - Mod. industrial. Névo
modelo de tampão para valvula de botijão de gás - Requerente: Liquigas

do Drasil S.A. - Processo deferido.

- As Repartições Pública?
cingir-se-ão às assinatura
anuais renovadas até 28 deg
fevereiro de cada ano e a£3,
iniciadas, em qualquer &troe%
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar 02
remessa de valores acompao•
nhados de esclarecimentoã,
quanto ti sua aplicação solL
citamos usem os interessadoa
preferencialmente cheque ou.g
vale postal, emitidos a favo?,
do Tesoureiro do • Deporta.
hnprensa Nacionago
irriFehp
- Os suplementos eis eclic,
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerdo aos assinantes que
as solicitarem no ato da agsinafura.
- O funciondrio público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverd provar
esta condição fia ato do assinatura.
O custo de cada e.xern.
piar atrasado dos órgãos afi.
ciais- será, na venda avulsa,
acrescido de Cr 5 se do mosmo ano,„. e de Cr' 10 por anã
decorridé.

N. 131.597 - Priv.. invenção aper- Requerente: Elizabeth Arden S .A. Inc
feiçoamentos em mala de mão - Re- - Recorrente: Otto Peit de La Roca
querente: Ostermayer 6 Cia Ltda . - - P,rocesso deferido.
Recorrente: Arteplas S . A . Ind. e CoTèrmos:
mércio de Artefatos Plásticos - Reconsidero o despacho de deferimento N9 120.427 - mod. utilidade Nova
publicado em 18-3-66 para que: a) pu- disposição construtiva em prateleira
blique-se a oposição apresentada tem- e semelhantes - Requerente: marpestivamente e tardiamente anexada ao tin Lopes - Recorrente: Will° S.A.
de Artefatos de Madeira - Proprocesso. bo notifique-se o requerente Ind.
deferido.
para que se pronuncie sôbre a oposi- cesso
N9 123.041 - priv. invenção Aperção e o pedido de reconsideração apre- feiçoamento em capuz secador de casentados.
belo - Requerente: General Electric
N. 92.917 - priv. invenção Ju- Co - Recorrente: Walita S.A. Eleporte para bicicletas - Requerente: tro Indústria - Processo deferido.
Alvidio Fonseca - Recorrente:
N9 128.755 - priv. invençao Siscletas Monark S . À. - Processo inde- tema acionador de macaco hidráulico
para veículos - Requerente: José
ferido.
Nemeth e Jaroslav Bares - RecorO Sr. Diretor Geral negou acolhi- rente: José Nemeth e Jaroslav BureS
mento aos pedidos de reconsiderações - Processo deferido.
nos processos abaixo mencionados a fim N9 129.826 - priv. trivençáo NO-s
de manter as decisões anteriores .
vêlo de fio e processo e aparelho
N. 89.890 - Mod . utilidade Nova para sua fabricação - Pittà.burgh
disposição introduzida em portas de Plate Glass Co - Recorrente: S.A.
armarias ou qualquer outro movei de Moinho Santista Indústrias Gerais Processo deferido.
de Aço.
Andes Ltda. - Recorrente, Móveis de
N9 130.760 - priv. invenção Fita
- Processo deferido. transportadora para introduzir peça9
Aço Fiel S .
N. 109.335 - Priv. invenção - de massa alimentícia em uma cliva- Requerente:
Aperfeiçoamentos em mecanismos para ra de fermentação
Werner 83 Pfleiderer - Recorrente:
caixas de descarga sanitária.
Correntes e Engrenagens Coragace
Requerente: Montana S.AA. Engenha- S. A. Indústria e Comércio - Froria e Comércio - Recorrente: Eternit cesso deferido.
do Brasil Cimento Amianto S . A . - N 9 133.175 - priv. invenc ião Apero
Processo deferido.
feiçoamentos em chinelos, sandáliae
N 109.946 - Mod. industriai Urna e similares - Requerente: Enrique
original forma ou configuração de gar- D. Martinez - Recorrente: São Paurafa para refrigerantes - Requerente: lo Alpargatas S. A . - Processo deCicero Pereira do Amorini - Recor- ferido
rente: Fratelli Vita Ind . e Comércio NO 134.031 - modêlo de utilidade
S . A . - Processo deferido.
Um nôvo tipo de óculos - Regue.
N. 119.388 - Priv.. invenção aper- rente: •Vincenzo Grillõ Recorrenfeiçoaraentos em mecanismos de direção te: Ino Ind . Nacional de Optica Lihidráulica - Requerente: Ford Motor mitada - Processo deferido.
Co - RecOrrente: Indústrias Gemmer N9 134.703 - priv. invencão AperProcesso deferido. feieearnentos em bombas de gasolina
do Brasil SÃ.
N. 119.425 -- Modelo de uti l .clade. narn motores de exnlosão - P equo.
Novo modelo de estojo de haton - rente : Ind . e Comércio de Pega§
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para Automóveis Brosol Lida. - R e- I dezembro de 1963 a fim
de
conceder rar compostos úteis come agentes d I Despacho
corrente: Super Test •S.4. Inchl
em Pedidos de Remistes
s- o registro com exclusãO de linotipos contraste dos Raios-X Requereu e
tria e Comércio - Processo deferido.
e
condensadores
de
acôrdo
com
o pa- . te - Schering AG.
deração
NO 134.885 - priv.. invenção Aper- reeee 4
I
a, D. Marcas.
feiçoamentos e mrelógios despertadoN9 125.057 - Aperfeiçoahrentos em
O
Senhor
Diretor
da
Divisão
res - Requerente: sebastião Pereà'a
embreagens comandadas por de pres- Patentes acolheu os pedidos de red •
Diversos
- Recorrente: Relógios Brasil S.A.
são - Requerente - Regie Nationa- consideração apresentados no procee•
- Processo deferido.
so abaixo mencionado, a fim de rem
Ouro Verde S.A. Comércio Agri- le Des Usines Renault.
N9 134.792 - priv. invenção ArtiNO 130.829 - Bobina, principal- formar a decisão anterior:
gos para embumentos de poliuretanos cultura e Re p resentações (na reconN9 107.946 - P. de invenção .§8
expandidos e de materiais semelhan- sideração do despacho que deferiu o mente para indústria testi' - ReAperfeiçoamentos 'em clip para sumo
tes - Requerente: Pirelli Sapsa So- registro no 316.806 marca Ouro Ver- querente - Pierre Portal.
cietá Per Azioni - Recorrente: In- de de Escritório Imobiliário e Repretentar venezianas - Requerente
Moda° de if tilidad,e Deferido
dústria e Comércio Trorion S.A. - sentações Ouro-Verde Ltda.) - TorConvertible Chi) Corporation - Proa
no sem efeito o despacho de registreProcesso deferido.
cesso deferido.
se
p
ublicado em 8-1-65 a fim de ser 1‘19 132.097 - Recipiente para coN9 135.045 - priv. invenção MoO Senhor Diretor da Divisão da
tores Sincronos - Reqnerente: Con- encaminhado o presente processo a leta de urina - Re querente - MiPatentes negou acolhimento aos pe,
solidated Electronics Industries .Corp 13, Marcas para a mareciação do pe- guel Roque Filho.
didos de reconsideração apresenta..
- Recorrente: Walita S.A, Eletro dido de r econsideração de lis. 9-11.
dos nos processos abaixo meneiem',"
Indústria - Processo deferido.
Privilégio de Invenção Indeferido
Divisão de Patentes
dos, a fim de manter a decisão ante*
NO 138.320 - mod. industrial Nóvo
dor.
modelo de calçado feminino - ReTermos:
N9 131.331 - Privilégio de invert4
Rio, 19 de outubro de 1988
querente: Ancora Ind. e Comércio
NO 118.382-8 abão composto com ção - Processo e aparelho p ara funar
- Recorrente: Duracour S,A. InNotificação
anil - Requerente - Lehein-Chemie dição em coquilha - Requerente -6
dústria e Comércio - ProcesSo defeS.A. -- Comércio e Indústria- de National Lead Com p any - Recoze.)
Uma vez decorrid ooparzo
rido.
rente - Yadoya Indústria e Crenéra
,No 90.420 - mod. ut. gonector c onsideração, p revisto Delo artigo 14 Produtos Químicos.
S.A. - Processo deferido.
para tubos e mangueiras - Reque- - Uma vez decorrido o prazo de re- N9 124.513 - Ap erfeiçoamentos em cio
N 9 92.525 - M. de atilidade Fêcha
rente: Francisco André Oneto - cta Lei n9 4.048, de 29 de deaembro moldes para dentes - Requerente
corrediço - Requerente - Ernst
Processo indeferido.
de 1961 e mais dez dias, para even- - Dentária Brasileira S.A.
Schwienbacher - Recorrente
NO 91.879 - mod. utilidade Nova tuais j untadas de reerm ei dereeôes. e
N9 125.901 - Barra de armadura Herbert Alberts e Ernst Walter Berna
disposicão na fixação de tampa para se do mesmo não se tiver valido necaixa de contacto de aquecedores elé- nhum interessado, ficam notifioados e processo para beneficiá-la a frio - Processo deferido.
;
Requerente - Tor-Isterg Steel
tricos - Reauerent e : José da Silva os renu e rentesab eixo . )nencionados a NO 111.014 - P. de :nvenção Cario
Corp
oration
S.A.R.
comnarecerem a êste Denartameeto,
- Processo indeferido.
tecerias para veículos de carga -.
N9 98.574 '= priv. invenção Pro- a fim de efetoarem o pa gamento da
N 9 122.552 - Ap erfeiçoamentos em Requerente - Telehoist Limited --"
o
cesso para e alcoilação de hidrocar- rimeire anu id ede. dentro de preze roletas para descascadores de cereais Recorrente - Xibras S.A. - Bas.
bonetos arafinicos - Requerente: de sessenta ( c 01 dias, na. f'orma de - Requerente - Michiyoshi Suzuki. culantes - Processo deferido.
Universal 011 Products Co - Proces- eatré erafe folie° do art .33 do CódiNo 112.814 - P. de ,n venção -.I
eo da Propriedad e Industrial, pare
so indeferido.
Modêlo de Utzlidade rndefericio
Requerente - Manfred Steidles-Sabi
• N9 1082.633 -- mod. ut. N5vo mo- mie sejam expedidas as cartas paler. - Processo indeferido.
dêlo de roda para veículos' de brin- tentes:
NO 105 630 - Requerente N9 131.301 - NAvo tipo de boneca
In.•
• quedo - Requerente: Luciano Selmi
ternational P i ne And Ceramics Cor."
falante
-Requerente
Cristus
PrivRégio de Invenção Deferido
Dei - Processo indeferido.
nor
George Tzedakes.
ation - Processo indeferido.
N9 107.920 - priv. invenção AnN9
- Composlçães para N9 131.184 - Alfinete de fralda N9 107.784 - Renuerente - Com.*
corag em da armadura de concreto fins d121.669
n ragnie de P ont-A-Mousson -- Pra"
ag nosticos mediante contraste
segurança - Requerente - Yby- cesso indeferido.
-. Requerente: Dyckerhoff
pro Raios-X e processo para prepa- r áe Barbalho
Lopes .
mann Kommenditgesellschaft NO 100.405 - Requerente - 11'4
Processo indeferido.
mãos Pedro & Cia. Ltda. - ProcesNo 109.497 - Embalagem composso indeferido.
ta - Req uerente: Redwin Corp No 109 252 - Requerente - Ir.
Processo indeferido.
m n os Pa,ganini - Processo indefe,
, NO 123.029 - priv. invenção Rerido.
, vestimento Protetor para a superfíNo 115.656 - Reauerente - Bau.•
cie de piso do calcado - Reauerente:
Stableeirebe G.M.B.H. - Processe
Ang elo Enerto Giennotti e Leonildo
indeferido.
Nalli - Processo indeferido.
No 127.925 - Nôvo nrodêlo de sanNO 122.438 e- Requerente - Josê
dália •
Regnerente: Ancora Indúsnilberto, Décio Cozzo Loureiro e
tida e Comércio Ltda. - Processo
riráullo Moraes de Oliveira Pinho.
indeferido.
Processo indeferido.
NO 132 4 )53 - mod. Industrial Nova
I N O 95.452 -- Requerente - Ernesta
LEI N° 5.108 - DE 21-9-1966
disp osição de fôlha de agenda ou liRothschild - Processo indeferido.
vro de anontamentos - Remierente:
Prnesto Rothsehild S.A. Indústria e
•
Exigências
Comércio - Processo indeferido.
Vamos com exigência a CUM<
NO 148.235 - mod. Industr ial Nevo
Divulgação n9 973
prir:
sorte de mercadoria - Requerente:
Modéto d e embalagem para qualouer
Tênnoe:
Renry Jafet - Processo indeferido.
Ne
108.296 - Requerente - Temo
NO 125.932 - mod. industrial Cabo
Mecânica Bristan Ltda.
para facas. facões e semelhantea -.N9 125.123 - Requerente - Bert
Requerente: Zivi S.A. CutelarlaÁ. Light.
Processo indeferido.
PREÇO: Cr$ 200
N9 125.696 - Reauerente - Coa+
fecções Ca1citex Ltda.
Diversos
NO 126.177 - Requerente - Shelt
Joaquim Gomes Ferreira( no pedi•1 R esearch Limited.
do de restauração na p atente 62.924)
N• 137.635 - Re querente • - west
Concedo a restaure.cão de acõrdo
A VENDAI
•
'áaboratories Inc.
Com o art. 206 do código.
N O 137.870 - Requerente Frite"
Sociedade Industrial São Lucas Lihauf do Brasil S.A. Indústria de
Na Guanabara
mitada (n opedido de p rorrogacão da
Viaturas.
patente n• 2.767 mod. industrial)
i
N9 140.225 - Requerente - Gene.
Concedo a prorrog ação de acôrdo
Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves 1f j
tal Motorá Corporation,
com o art. 42 do código.
NO 140.2t8 - Requerente - aiun
n••••••••••••••
Agência 1: Ministério da Fazenda
minurn L aboratories Limited.
NO 140.493 - Re q uerente - Mort-+
Expediente do Diretor Geral
santo Company.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
NO 140.973 - Requerente -San.
Dia 19 de outubro de 1966
doz S.A. 1
NO 138.580 - Requerente - Core.
Despacho em Reconsideração
Em Brasília
trôles Automáticos "Sermar" Ltda.
N9 140.983 - Requerente - Ciba
Bicicletas Monark S.A. (no pedido
Société Anonyme (em alemão: Ciba
Na Sede do D .1. No
de reconsideração do despacho ceie
1 Aktiengesellschaft).
indeferiu o têrmo 291.095 marca
NO 141.038 - Requerente - P.
Etta) - Reconsidero o despacho de
H offmann-La Roche & ("ie. Société
indeferimento publicado em 18 de
Anonyme
(F. Hoffmarm-La Rache IS
..49321:WIMpqra.•n•
1 Co Aktiengesellschaft).
•
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cerzeN . 0 126.713 - Requerente N.° 167.036 - Requerente
equererde
"N9 142.688 - Requerente . - Anal N.° 165.944 Dynamatic S. A. - lnduetria
Shigeo Matsuyama.
Yielnikoff e WelOCCSlaU Esc. - 1 Harry Oen/ i
'to"..e.?
N." 168 t78 - Requerente - Comércio.
N.° 165.948 -- Requereete
,t.isar de Azambuja.
Ana- Angelo Eraeson.
N.° 128.279 --- Requerente
Wilson Godo'.
KV 142.690 - Requerente
.168.3)6
netpaa.nie
Ilannix Co. Ltd.
- t,Dly P. Melnikoff e Wence:slau EscoN." 165.954 - Requer e nte i.
?ear de Azambuja.
N." 130.977 -- Requerente.
Mario. Nannini.
Favero
& Garcia . Hewierenie
N'? 142.789 - Requerente - Alin
N.„ 168,386
Continental Oil Company.
N."
.165.995
Nequerenle
-Chemical
Corporation.
Mathieson
N. " 131.120 - Requerente ACEL - Artefatos Cerainieas Es- Bohm
N 9 142.847 - Requerente - Ayewt Mario Joffery.
& Haas Company.
equerent
e
N."
155.996
-.(icKenna & Harrison, Limited.
peciais Ltda.
N." 131,349 - Requerente
N 9 142.869 - Requerente - Union Mario Joffery.
Reeuerente - Pedro
N." 168 418
t?ernandee Bro,L;lio e Ber,
N.° 165.999 - Requerente
earbide Corporation.
Carlos Alberto de Aboliu Chaves. nardo Patinho.
1 •P 142.927 -' Requerente Pinturas Ypiranga Ltda.
N.° 168.473 - Reverente N.° 134.245 - Requerente Chemical Industries Lbnited.
N.° 167.424 -- Requerente Importadora Banzai Ltda.
IN ,' 142.935 - Requerente - Cas Indústria de Rendas Renclanyl Shunji Nishimura.
ProdUcts, Inc.
N.° 168.482 - Requerente
N." 135.111 - Requerente Ltda.
Pierre Grumbach.
Montecatini Societá Generale Per
LupeN> 143.133 - Requerente
N." 1.68.113 - Requerente.
N.° 168.505 - Requerente
L'Industria Mineraria e Chimica.
tit 3.p.A.
Eiichi Sego.
N.° 135.160 - Requerente -N 9 143.135 - Requerente - F. Ahrahão Velvu Sanovicz.
N.° 168.115 -. Requerente
Aoffmann-La Roche & fie. Société
José Bonfanti.
N.
168.506
Requerente
.
Anonyme (F. Hoffmann-La Rache & Almeirão Varri Sanoviez.
N." 135.184 Requerente Eiichi Sego.
N." 168.118 - Reitierente
Co. Aktiengesellschaft).
Farbenfabriken Bayer Aktienge.
N." 168.518 - Requerente
.
'ffi 143.232 - Requerente -Abrahão Velvu Sanovicz.
sellschaft.
Eiichi Sago..
`1C S.A.
N.° 168.119 - Requerente
- Arquivem-se os proeLssos.
Requerente
N 9 143.278 - Requerente --. Co- Abrahão Velvu Sanoviez.
N.° 168.602 Resinas
EsS.A.
Indústria
de.
pai.
Leouidas Antônio Martins Carlini.
N.° 168.122 - Requerente
EXPEDIENTE DA DIVISÕES'
t•euracia.
N.° 168.644 - Requerente Ernesto
Terreiro
de
Feias,
E SEÇÕES
137.017
Requerente
P?
Ltda.
Estofados
Caresia
• N.° 168.240 - Requerente
Találmanyokat Értékestd
Zeggio, Malut, Sr. Cia. Ltda.
N. 168.839 - Requerente :De 19 dc outubro de 1966
N.° 168.241 - Requerente
N v 141.962 - Rmerente - ChiPlásticos Veyke Ltda. - Indús(Republicados)
ho'n Gyóg yszer - És Vegyészeti Ter- Zeggio, Malut, & Cia. Ltda.
tria e Comércio.
m«s k-, k Gyéy a RT.
Transferência
é alteração de
N.°
168.840
Requerente
N.° 169.363 - Requerente
1\ 9 141.997 -- Requerente - Rousnome de titular de processos:
Plásticos Veyka Ltda. - IndúsDevier
Indústira
de
Móveis
Ltda.
sel-Uclaf.
N.° 169.622 - Requerente - tria e Comércio.
Foram mandados anotar aos
1\a' 142.000 - Requerente - Cas- S. A. Tubos Brasilite.
N.° 168.842 - Requerente - processos abaixo mencionados as
seita Farbwerke Mainkur AktiengesN.° 140.412 . - Requerente - Plásticos Veyka Ltda Indús- transferências e as alterações de
'sschaft.
nome.
N 9 142.015 - Requerente -- Rho- Montecatini Société Generale Per tria e Comércio.
L'Endustria Mineraria e Chimica.
N.° 168.851 - Requerente U.e-Poulenc S . A .
Coméreio -e Indústria de Trafie
N 9 142.175 - Fteauerente - Dr.
N.° 140.451 - Requerente - Plástic(e Veyka Ltda. - Indús- lados e Laminados Citral Ltda. t..:Car/ Thomas G.M.B.H. •
Artos Maschinenbau Dr. Ing. Meier tria e Comércio.
Transferência para seu nome do
N 9 142.299 - Requerente - Ame- Winh orst.
N.° 168.898 - Requerente - têrmo 147.731 - Privilégio de ialican Viscose Corporation.
N.° 142.994 - Requerente - Alumínio Marmicoc Indústria e reação.
519 142.362 - Requerente Lovens Kemiske Eabrik Ved A. Comércio Ltda.
Exigências'
Lill y And Company.
N 9 142.926 - Requerente 2- E. I. Kongsted.
N.° 168.899 - Requerente Pont de Nemours And Company,
N.° 140.368 - Requerente - Alumínio Marmieoc Indústria e
Têrmos com exigências a euinNi? 142.929 - Reauerente - (Jen- Minnesota Mining And Manufatu- 'Comércio Ltda.
prir:
't,re National de La Recherche
rine Conpany.
N.° 168.906 - Requerente The Weilcorne Fundation LimiMigue.
Dono & Reis Limitada
N.°
140.416
-Requeernte
ted
- Opoente do termo 155 653.
Far142.972
Requerente
.Nu
N.° 168.977 - Requerente - N." 95.925 - Irmãos Mantovan
Farbenfabriken
Bayer
AktiengeBayer
Aktiengesellschaft.
benfabriken
'Indústria e Comércio de Doces e & Cia. Ltda.
N 9 142.973 - Requerente - Far- scllschaft.
Chocolates Paula Ltda.
N.°
140.476
Requerente
N. 107.394 -- Pittsburgb Plate
Aktiengesenschaft.
Bayer
N:rifabriken
N.° 169.782 - Requerente - Class Co.
N 9 143.108 - Requerente - Stan- Athelhert Korten.
Requerente - Modà Juvenil Ernesto Borges S. A.
N.° 140.942
¡iard Magnesium & Chemical CumDomingos AveliN. 129.079
N.' 95.665 - Requerente - no Vieira.
Any.
Olavo Silveira Pereira.
N.° 141.648 - Requerente - Luiz Coluna.
9 143.149 - Requerente - AnN."168.507 - Eiichi Sago.
•
Cireas J. Rottendorf Chemische Fa- The Gillette Company.
N.° 113.753 - Requerente Arquivamento de processos:
0
141.700
Requerente
N.
):(.11.
Bata Limited.
N 9 143.174 - Requerente -. Asahi Milton Aspirot, Afonso Miranda de
N.° 124.216 Requerente - Ficam os processos abaixo mentasei Kogyo Kabushiki aisha.
Si lva. André Demetre Anastassiou. Kjell Jakobsen e Tord Kjaerner eionades arquivados.
N.° 94.815 - Josef Srajb FranN9 143.181 - Requerente - Asahi
N." 141.934 - Requerente - Semb.
fl:asel Kogyo Kabushiki at-dta. tisek Vokurka e Antonin BAbcky.
Companhia
United
Shoe
MachineRequerente
0
N.°
134.075
N 9 143.175 - Requerente - Asahi ry do Brasil.
N.° 116.274 - Apolonio MatutesGeraldo de Paula Barros
Kogyo Kabushiki s.isha.
ta"
Costa Ribeiro e Aniello D'AgosN.
141.974
Requerente
Requerente
N.°
121.730
-.N9 165.917 - Requerente - Al- Jatic Eletro Mecânica Indústino.
:remam Ximenes.
;')erto Mascarenhas da Rocha.N.° 1.30 269 - Martire'ano RiN. 0 139.424 - Requer ente 5T9 165.918 - Requerente - Fr3fic trai e Comércio S. A
N .0142.279 - Requerente
- Produtos Farmacêutices InFrancisco de Assis Cechelli Oliva. naldi.
N.° 130.708 - Barca Indústria
Sperry Rand Corporation.
eiVistria e Comércio.
Diversos:
e Comércio de Plástico S. A.
N. 164.786 - Requerente N.') 165.919 - Requerente N.° 139.210 - Horst Arthur
N.° 134.638 - Requerente Ierge Emilio Grossberg Feiler e Elizabeth Arden S. A. Inc.
Otto Kuester.
N.°
164:801
Requerente
Walter
Homann
Concedo
O
de•
Jaime Suvastz a Isca.
- Arquivem-se os prov..seos.
sarquivamento.
Pirelli Socitá Per Azioni.
N.° 165.920 - Reqnerente
Notificação:
Arquivamento deproeesm:
N.° 165.092 - Requerente
Giuseppe Favaretto.
N.' 165.921 - Requerente
João Leç.h Netto.
Foram mandados arquivar O S Uma vez decorrido o prazo de
,f3sé Fernandes Coimbra.
N.° 166.616 --.- Requerente
reconsideração previsto pelo artiseguintes processos.
N.° 165.922 - Requerente
EduardoTobias.
go 14 da Lei n.° 4.048 de 25 de
N.° 93.500 - Reqnerente
luminio Thor Ltda.
N.° 166.617 - Requerente
dezembro de 1961 e mais 10 dias
Kienzle Apparate GMBH.
EduardoTobias:
N." 165.923 - Requepente
. N.° 106.360 - Requerente 0 para eventuais juntados de reconN.° 166.618 - Requerente
sicleração e do mesmo não tendo
Thor Ltda.
Juan de Leo.
EduardoTobias. valido nenhum interessado serão
N.° 165.924 - Requerente
N.° 107.298 - Requeernte
logo expedidos os certificados
iuiuínio Thor Ltda.
N.° 166.623 - Requerente - Freeport Sulphur Company.
abaixo.
N.° 165.925 - Requerente
Antônio Roiy Franco II. }Tomei°
N.° 113.400 - Requerente
-T.osé Fernandes Coimbra.
Rodrigues.
Marcas deferidas:
Calçados Samello S. A.
N. 0165.926 - RequtreeRte --ce N.° 166.624 - Requerente
N.°
124.073
Requerente
N.°
458.186 - Tussedwes frelustram - Indústria de Arte- Brinquedos Briq Briq Ltda.
CP - Produções, Ciência e Pro- Instituto Quimioterápico
N.°
167.160
Requerente
ír2-ftos de Metal Ltda.
paganda Ltda.
.---Ltda. - Classe 3.
N.' 165.928 - Requerente - Getolio Uno da Silva.
N.° 473.218 - Robadilla -N.' 126.383 - Requerente N.°
167.223
Requerente
-Utieselskabet Tbornas Ths. SaIrmãos Bobadilha S. A. Materiais
Lima
Oliveira
&
Cia.
Ltda.
.Leonidas
Antônio
Martins
Carlini.
ta & Co.

Têrea-feira

PieMet.

de Construção - Classe 8 - Apenas para os artigos claramente
discriminados excluindo-se os estojos e as expressões genéricas.
N.° 473.352 - Pocolonia- Studart S. A.. Indústria e Comércio - Classe 48.
N.° 474.226 - Bandlerite Herbert Bandler S. A. Comercial
Importadora e Exportadora classe 28.
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Beecharn Group Litnited Transferência para seu nome da
marca n.° 225.208.
Stenorizer do Brasil S. A. Co.
Urdo e Indústria -- Transferência para seu nome da marca Sienorizei n.° 301.481.
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Araujo e Nauro da Silva Araujo
Recursos
- Classe 3.
N.° 763.177 - Macstar - HerZancle Cosmetic Co Inc (recurso
mes Macedo S. A. Importação e terposto ao termo 378.675) .
Comércio - Classe 21.
Diversos
N.° 763. 077 - Ney Modas Ne
Y N. 502.513 - São Paulo AlpargaLtda. - Classe 36.
tas S . A . Fica sem efeito a exigên•
Barry Webmiller Co. - TransN.° 757.046
Casec
Men d cia publicada em 22-9-66 por um lapso
ferência para seu nome da marca Johnson & Co.
Classe '41.
foi publicada.
Barry Wehmiller n." 190.933..
N. 502.498 - São Paulo Alparga•
G. •B. Pezzial S. P. A. - Trans- , N.° 757 063 - Emblemática
N. 501.147 - Antalergic - ferência p ara . seu nome da marca Ii dústria Metalúrgica N S. da tas S.A. - Fica sem efeito a exigénd
Malharia Açucena Lida- -a- Clas- Ca-aaar n.° 265.121.
cia publicada em 22-9-66 por um lapso
Aparecida S. A. - Classe 5.
se
foi publicada.
Cobrasma S. A. Ind. e ComérN. 499.939 - Surmontil - Soc. cio - Na alteração de nome da
Nome comercial deferido:
Retificação de Clichê
das Usines Chimiques. Rhone Pou- marca Emblemática n.° 214.473..
Iene - Classe 3.
N.°
763.261
Casa
das
Rôlhas
Gillete do Brasil Ltda. - Na
N. 505.183 - Picr Luigi Bertolit
N.° 485.101 - Sore). Laca - alteração de nome na marca Nia- Ltda. -- Casa das Rolhas Ltda.
- Marca Vinrosa cP: 41 clichê publiSorol S. A. Refinaria de óleos gara n.° 207.421.
Reconsideração de desapcho:
cado em 3-10-66.
Vegetais - Classe 28.
Transferência para seu nome da
H.
Vou
Wichmann
K.
G.
-Na
N.° 498.192 - Cannon - Canon
Gillette do Brasil Limitada- - reconsideração do despacho que
Band Portland Cement Woeks Co. marca Ring n.° 207 605.
Expediente da Seção
indeferiu o termo 308 316 - Mar_
Ltd. Antwerp S. A. -, Classe 16.
Artefatos de Couro Palrex Ltda. ca Autorex - Nego acolhimento de Transferência e Licenças
N.° 500.419 - Linfort - Ind. - Transefrência para seu nome
ao pedido de reconaideração do
Textil •Linfort S. A. - Classe 23. da marca Pelrex n.° 197.536:
Rio, 19 de outubro de 1966
despacho e mantenho o indeferiN.° 453.575 - Marlita
MerAche Laboratórios F armacêuti- mento recorrido.
Transferência e alteração de nome de
'Cearia Marina Ltda. - Classe 41. cos Ltda. - Transferência para
Titular de Processo
N.° 456.293 - Sua Magestade seu nome da marca Instilotricin
Cerâmica • São José Cu-açu S. A.
a Dona de Casa - Paulo de Cas- n.° 167.770.
Na reconsideração do despacho
Foram mandados anotar nos pra.,
tro Monte - Classe 32.
Casa Belmont de Tecidos Lida: que -deferiu o termo 443.623
cessos abaixo mencionados as
Cerâmica São José de' GiuTítulo de estabelecimento de- - Transferância para seu nome Marca Cerâmica
transferências e alterações de nosapa
Ladario
Tendo.
em
vista
ferido:
da marca Belmont n.° 486 993.
me:
o pedido de reconsideração interFornasa S. A. Indústria e Co- posto e considerando que o recorN.° 438.285 - Renap RecondiLechler Baytenschutzchemie K. G.
.cionadora Nacional de Pneus - mércio- - Na alteração de nome rente é titular do terand 370 815 (na alteração de nome da marca: PluRenap Recondicionadora Nacio- na marca VII n.° 493.235.
asteriormente depositado -resolvo viol ri° 79.731) .
nal de Pneus Ltda. - Clasaes 33
Vitrex S. O Indústria e Co- de acôrdo com a. p ortaria 53 de
Max Lowenstein S .A. Fábrica Ali.
e 39 - Art. 117 n." I.
mércio de Vidros - Transferên- 22-6-65 reconsiderar o despacho ança de Artefatos de Metais (na alteN.° 478.532 - Capela Morluária cia para seu nome da marca Vi- de registre-se p rolatado a fls. 10v, ração de nome da marca: A Aliança
Santa Therezinha - Capela Mor- trex n ° 496.175.
para o fim deste aguardar a so- - n° 185.800 - A N o 185.873 - A
N° 185.874 - A - No 185.877 - A
Produits Alimentaires S A. - lução daquele.
tuária Saata Therezinha Ltda. No 185.878 - A
No 185.881 A
Transferência para seu nome cia
Classe 33 - Art. 117 n.° 4.
Diversos:
- 185.883 - A Aliança - Númarca Maggi n.° 496.488.
Marcas indeferidas:
mero 185.890.- A - NI 200.754.
Nestle S A. - Transferência
N.° 486.756 - Uiscany - João
N.° 752 211 - Indústria de Bepara seu nome da marca Melinda bidas Gramacho Ltda. - AguarValentim da Moita - Clase 42.
Cervejaria Pérola S.A. Indústria Co.
n.° 498.673.
de-se solução do pedido de trans- mércio e Agricultura (na alteração de
N.° 489 781 - Joalt - José
ferência.
nome da marca: Record - n o 189.911).
Araujo Filho & Cia. - Classe 41•
Exigências
Cervejaria Pérola S.A. Indústria, CoN.° 499.526 - Ipiranga - Casa
N.° 500.814 Resistahl Aços de mércio e Agricultura (na alteração de
)(piranga de Ferragens Ltda. Alta
Resistência
Ltda.
Torno
nome da • marca: Record - N o 197.933),
Termos com exigências a cumClasse 11.
sem efeito a exigência publicada
prirf
N.° 478.258
Cervejaria Pérola S.A. Indústria,
em 8-9-66.
Modulo - ModuFundição Bonsucesso Ltda. Comércio e Agricultura (na alteração
lo Engenharia Ltda. - Classe 25.
N.° 499.555 - Laboratório
Ame- de nome da marca: Record - Número
N.° 501.418 - Canja - Meta- Junto ao registro 227.118.
S. A. Philips do Brasil
lúrgica Canja Ltda. - Classe . 11.
Jun- ricano de Farmacoterapia S. A. 202.633) . •
- Aguarde-se.
to ao registro 290.782„
Cervejaria Pérola S . A . Indústria.
Titulo de estabelechnento inComércio e Agricultura (na alteração
ImPerid
ChemiCal
'Industries
N.°-499.738 - Porcelana D. Pe- de
deferido:
nome da marca: Nanica - Número
Limited -a- Junto ao termo nú- dro II S. A. - Prossiga-se con262.510) .
N.° 481 986 - Edifício Henri- mero 489,849.
siderando que houve en gano Dor
que 1 - Benjamin Schechter Cervejaria Pérola S.A. Indústria,
N.° 308.383 - Indústrias Fia- parte do funcionário ima efetuou
Classe 33.
a exigência supra pois a reque- Comércio e Agricultura (na. alteração
phael Musetti S A.
N.° 499.653 - iMiyasaki & Cia. rente declarou o genero de negó- de nome da marca: Financial - NúTransferência e alteraçãO de
N.° 499 842 - Ana Candida cio do titulo de eetabelecimento. mero 274.902)
nome de titular de processos:
Cervejaria Pérola S.A
A.
Indústria.
Dreux.
N.° 400 129 - Irrnão Fontes LiComércio e Agricultura (na alteração
Foram mandados anotar nos
mitada - A g uarde-se. •
N.°
498
983
'QIF
•
Química
roc a ssos abaixo mencionados as
de nome da marca: Financial Intercontinental Farmacêutica
N.° 488 731 - ' Comercial e Im- mero 274.902) .
transferências e •as alterações de mitada..
p ortadora ImParzac Lida. -• ArCervejaria Pérola S . A. Indústria,
13011" e.
N. 9 701 843 - Agfa Aktienge- quive-se.
Comércio e Agricultura (na alteração
S. A. Moinho Inglez
Ne al- sells.chaft.
de nome da marca: Reford - Número
teracão de nome na marca Aymore
N.° 488.734
Wartro S. A. 279.337) .
•
h.° 315.71.
Prorrogação de 'marcas:
Imp. e Distribuidora
ArquiDanias S. A. Ind, Agro Ouiveae.
Helbra
S.A.
Indústria Farmacêutica
Foram mandados prarrogar os
mica Brasileira - Transferência seguirdes p rocessos abaixo meir( transferência para o seu nome da marN ° 456 858 Crane Packing ca: Dozemetin - n° 176.039) .
para seu nome da rnarça Velas danados.
Co. - Prossiga-se com os exemLuzi l ara n.° 316 486.
Bright Star Industries Incorporated
N.° 764.752 - Cynabenzil - plares indicados.
(transferência
e alteração de nome da
Laboratório Sanitas S A. ' - Lab. Farmquion Ltda. - Classe
N,° 497.069 - Erikon Kohn - marca: Bright Star - N o 180.226).
Na alteração • de nome na marca 11.° 3.
•
Aguarde -se. •
1.N. Goldfield (transferência
Endermin n ° 324.221
para
N.° 765.417 - Roda - São acN.° 497.876 - Minerva S. A o seu nome do Titulo de Estabelecia
Ilates Manufacturing Co incorp to Al p argatas S. A. - Classe 'P31.
Drogarias Farmácias e 'Comércios mento: Fotografia Max Rosenfield -Na transferência e alteração de
N.° 164.619 - Freezomint •
No 187.906).
Reunidos -- Aguarde-se.
nome da marca • Disciplined núCasenier S. A. de La Grande • DisLinilever- Limited (transferência para
mero 189 895.
N. 505.595 - Retec Representações o seu nome da niarca: Continental filiaria e Cusenier Fils Aine et
de Tecidos Ltda. - Prossiga-se subs- 189.633).
Francisco Corrêa & Cia Ltda. Com p agnie - Classe 42.
tituindo a cl, 50 nela 3%.
- Transferência para seu 'nome
, Tose Dias "Vasconcelos (transferência
N.°728 054 - Peitoral de Auda . marca PC n ° 286 247 N. 511.231 - Importadora e Ex.- para o seu nome da marca: Supertônico
gico
Pelotense
Norma
de
Araufiqus . se mediante apoatila o nome
io Corrêa ', _Min Segui-ira Perret, ga rtadora Mourand Ltda. Prossi- - N° 209.760).
.do titular p ara Franjaria Corrêa
-se substituindo a cl. 50 pela 38.
Rosina Sequeira Ferreira de ArauSão Paulo Alpargatas S.A. (trans-.2 - Anote-se a transferência. jo, Lucy Sequeira, Mattao da Silva do N.
.Indústria de Calça; ferência para o seu nome das mars Arte SÃ.
Aguarde-se.
cas:

4534 Tèrçarfeira 25

MARIO OFICIAL (Seção Ili)

Outubro de 1966

Indústria,
sensus Agro-'Veterinário - número ..1 Cervejaria Pérola S.A.
cas: Stabilizado - N 215.338 - Sta-1 cial: Disproguint - Têrtno: 455.720). 297.057).
Comércio e Agrciultura (na alteração
bilizado - N° 217.415 - Caboclo Frigorifico Jandira 5 A. (tranri:arén1) Averbe-se o contrato de caaploaa- de nome da Frase de Propaganda: taer.
N° 235.052 - Emblemática - Name- cia para o seu nome da marca: Nossa ção
a favor E.R. Squibb 5 Sons S.A. veja Pérola, A .P.,:rola das Cervajaa
237.082
,
ro 269.919 - Teabel - N
Senhora das Graças - Taram: ... Prodicos 'Químicos,
Farmacêuticos e ,.4" 298.349) .
--- Três Agulhas .-N 9 262.000).
4&9.205).
Biológicos.
Dom 'Curaing Corporation (transfe...!
Cervejaria Pérola Indústria, Comércio
Monarch Wtros Products 1.;,.rap.ary
e Agricultura (na alteração de nome (transferência para o seu nome danar2) Atm:te-se a alteraaão de nome da ; rendia para o seu nome da mova: Mo.
ladústria lylcote - n' 298.381).
licenciada para Satalab • tranam: Parola - 1\1" 279.490).
ca: Kist - n' 217.134).
Química
S.A.
Blanco
Importadora
e
b.xportaciora
Li' Fábrica de Lonas Helvética S. Ao:
Indústria,
Pérola
S.A:
ti trL
a
a Agricultura (na alteraçao mitada (na alteração de nome da marLICB (Union Chim:que Chemia. (transferanc-a pura o seu nome da maz
C.,. •
ca: Saang Tox - a" 184.960) .
ai. Liame da marca: Leonarderi che Bacitijven) (transferência e altera- co: Helvética - N" 300.364) .
Sojal - Farmacêutica Lda. (transfea
, 233.3-13).
Dam: Corporation (transierencia para ção de nome da marca: Cordelan Industria, o seo nome das marc-as: Niattzer rêncm para o seu nome da marca: Sn.
. cjiri. Pérala S.A .
).
.
'n' 315.684) .
:arda e /1: griculura (na aiteração número 196.510 - Custon Mude Societe Des Usines Chim1gues Rho- jal
cla mane cia marca: Raeard - - nanara a' 238.618 - 2 IN 1 - n° 271.783 nê-Poulenc (transferência e alteração de
Waldorf Produtos Elétricos Limitada
.150) .
nome da marca: Sultirene - número (transferência
u" 274.479) .
Whirlcaat
cia para o seu nome da mar,:
a' 320.635 ca Waldorl - a 319.611) .
320.635 - Rovemicina
indústria,
(..rvejari a Parola S.A.
Chevron Chemical Company (na al- - Gliposol
P er326.207
(-10:nércio e Agricultura (na alteração teraçáo da marca: Orthocide - nume.Dietricia S.A. Produtos Dia teticoã ,
gan - n" 326.812.
númaro ro 209.700 - Volc.k - n' 216.654
ca nome da marca: Pérola
e Nutricionais (na alteração de r.c=2 •
.
595
.
2
Tenneco Chernicals, Inc. (na altera- da marca: Mirassol
239..772 - Oranite
n" 324.702),
Cervejar; aPérola S. A. 1.nelastria. a". 281.596 - Phaltan
ta' 243.444 çã'o de nome da marca: Strobane Indústrias
Reunidas
Titan S.A. (ne
miercio e Agricultura (na altaraçao - Alkan-e
a' 285.308 - 'Oronite número 323.813).
A. Sociedade de Organiaa- alteração de nome da marca: Tirai
2;,, .115)a
Sogar S.A
- n" 266.526 -- Oloa -an 9 291.041).
a.rvtjaria Pérola S.A. Indústria, Co- Rbodia - Indústrias Quimica e Tez- nização Geral e Abastecimento de Lo- Termo: 46.299).
e, • :• ia e Agricultura (naalteração de mis S.A. (na ,..lteração de nome da jas (transferência para o seu nome da R.exall Drag And Chemical Com.
nal la da marca: Pérola - N 299..409). marca: IM -.n" 235.140 -- Institut marca: Tudo - têrmo: 500.595) .
pany (transferência para o seu -"ame
Sogar S.A. Sociedade de Organiza- da marca: Oto-Diafen - a" 398.561)
'Marie=- n' 297.878 - Institut Me:,.rvejaria Pérola SÃ. Indústria,
ção Geral e Abastecimento de Lojas
Tiéte Engenharia e Comércio S. A.i'
Ca , ,; , crcio e Agricultura (naalteração riéux - a" 297.987) . Indústria Farmacêutica Lassa Ltda. Itransferanciapara D seu nome da mar- (na alteaação de nome da marca: Tia.
de nome da marca: Pérola - Número
Tudo
Termo:
500.598).
co:
(na alteração de nome da marca: Lona
te - 'Yrermo: 420.315).
3a,a215).
n' 236.300) .
drax
,OrganizaA.
Sociedade
de
Sogar
S.A
Pharma S.A. Laboratórios Farama
ajuda
Pérola
S.
A.
Indústria,
(.a: s.,
M 5 Industrial Ltda. (na alteraComercio e Agricultura (na alteração ção de nome da marca: 1 M S -nú- ção Geral e Abastecimento de Lojas cêtrticos (na alteração de nome da mar.,
(transferencia para o seu nome do ca: Hidrossara
Têrmo: 444.662)0
de nome da marca: Pirola a Número mero '285.180)
marca: Tudo - Termo 500.594) .
Indústria,
Cervejaria Pérola S.A.
30c) .797) .
J M S Industrial Ltda. (na alteração
Comércio e Agricultura (na alteração
Lindalva
Ramos
da
Silva
(transferên
de
nome
da
marca:
1
M
S
número
incluatrias Metalux S.A. (na altera-,
Têrmaa
cia para o seu nome da marca: 'Café de nome da marca: Perola
286.001) .
çao de nome da marca: Metalux-M
446.782) .
Piaçabuçu
Têrmo:
501.164)
.
Theraplix
(na
alteração
de
nome
.
n'' 323.831).
Brasele Eletrônica S.A. (na alteraA Nacional Magasin S.A. (na a2.
Companhia Metalúrgica Estainpex marca: Teralene - .n° 295.824) .
Olin Mathieson Chernical Corporation ção de nome da marca: Brasele - Nó- teração de nome da -Frase de Propaa
(transferência para o seu .nome
ganda: Seu Teimo Vale Cr$ 500,00 de
marca Estampex - n." 325..278 - ES,1 (na alteração de nome da marca: Coa- mero 291.772).
entrada na A Nacional Magazin -a
tampex - n.9 325.279 - Estampea
Termo: 447.683) .
n. v 330.219).
Indústria e Comércio -de Conservas dê
Studeat S.A. Indústria e Comércio
Carnes Frigoratti Ltda. (transfertmcia
(na alteração de nome da marca: Srupara ,o seu nome da marca: Fiagoral
n' 196.497) .
dart
- Têrmo: 462.561) .
a amado, Vieira 6 Cia. Ltda. (na
Tecidos Omega S.A. (na a1tera:001
tm aio de nome da marca: Alizan DE
de nome da marca: Campista - Tara
o I')8.404).
Mo: 472.604.
Ma.s.is. Ipirunga - Calçados e Rota- 1
Empraza Produtos de Aluminio 1 Ara
Ltda . (transferência para 'o seu
tada
(na alteração ,de nome da marca:
da
marca:
Ypirangn
número
LIOJT'e
D
Empral - Termo: 492.318),
2i-,445) .
1iir entos Selecionados Ama ral S.A.
Empraza Produtos de Alumínio ,Limia
( t,..nsterência para o seu nome da martada. (na altreação tia _nome da marcai
u° 205.199);
e • 1\ la.ndiopa
Emprál - 'Termo: 492.321) .
;astrias Michelato S.A. (na :iteConstrutora Adolpho Lindemberg
ra a de nome da barca: Mitto
(na
alteração de nome do Titulo: Coe.
108
S
R
19Er6
Cr$
.2.
Volime3
0
janeiro
1
:
sdzulo
-» 438) .
domínio Princeza Imperial - Termos
lv ai Carbone (transferência para o
499.925) .
mal nome do Titulo de Estabelecimento:
Volume 35 " frtsciesb 29 - fevereiro de 1966 - Cr$ 2,100
J. C . Fernandes 6 Cia. Ltda. (rW
Ar !alhospara Ondulação Permanente
alteração de nome da marca: Torino
Phlami - 11 9 259.846).
- Termo: 500.052).
março de 19bb egs amo
ViiihraRe,ã2 " .eakeivelo
1 c ina - Organização Construtora e
J.C. Fernandes fo Cia. Ltda, lati
aporadora Andraus Ltda. (na altealteração de nome da marca: Garantias
ra, ao de nome da marca: Ocian
- Têrmo: 500.053) .
• 262.080).
T.C. Fernandes 5 Cia. Ltda. (nt,
laanasa Central Motor S.A. Engaalteração de nome da marca: Bedtitugn
abaria - Importação e Eapártação
- Têrmo: 500.054) .
(transferência para o seu nome da marca: Central - n, 268.939) .
Lojas Cordial S . (na alteração zit
nome* da marca: Cordial - Têrmes,
oamala - Produtos Químicos, Com:à:r500 0913) .
d° e Indústria S.A. (transferência para
VENDAt
• seu nome da -marca: Previsone Supersom SÃ., Discos Virgeoà,
ao' 280.758).
Eletrônica e Equipamentos de Sono
Ni Guanabara
Cofres e Móveis de Aço Malta
alteração de nome da marca : Audiw
Dedlo de Vendans Avenida Rodei es Alves m e I
keit ada (transferência para o seu nome
Têrmo: 500.815).
matic
da marca: Malta - n 293.591) .

REVISTA TRIMESTRAL
JURISPRUDÊNCIA

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Dunak - Flama S.A. Instituto xle
Fisiologia Aplicada (transferência Tura
Caó 'ara nome da marra: Polli
l-ermo: 398..249) .
Laboratório Farmaquion Limitada
rtransferência Tara o seu ..unnie ria marTêrmo: 426.849),
ca: Gastrocaina
Disproquim Distribuidora de Prodnias Químicos Limitada (transferência
ara e seu nome da InsIgnia Comer.

Aglindaki Miniatédo da Panada

Atirada-aí pelo Serviço de Reasabalso Pastai

NOTICIÁRIO

Ele Brasília

Oposição

Na Sede do DI.N.

Naufal . A . Importação e Comado
- Oposição ao termo 142.780 modelo industrial alo requerente - CE-arrimas Ltda.
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Frutteação feita de. acordo. com, el art. 130 do Cddigo, da Propriedade
Induatdal.. Da data da, publicação, Conzeprá,
correr o prazo de 811dias para, p, deferimento do pedida, Durante: esse, p
razo Podara° apresentar sua* oPoiliçães ao: Departamenter
- Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem p rojudicados- com
a conamsag de registro reauerido
ileces21nnnn•••

Termo n.9 747.155, 2641966
(Prorrogação)
Indústria. Química. e Farmacêutica
Schering S.A.
Guanabara
PRORROGAÇÃO
-

m- ESTREPTOMIX,
Inatistria Brasileira
Classe 3
Preparado anti-infeccioso e
anti.-bactericida
Termo n.°- 747.157, de 26-44966
(Prorrogação)
Indústria Química e Farmacêutica
Schering
Guanabara

1280,11R0 GgÁk. O

'tremei°, entretelas, flâmulas,, fitas, frau.
;ias, filtros de cate, gatões, laços de
chapéus, mochilas, montas, nesgas, muoreiras passamanaries, palmilhas,
passamanes, ponpons, pingentes,
rédeas, rêdes, sacos, sacas, sacolas. tiras, telas nara bordar. zergas
Termo n.° 747.160, de 26-4-1966
(Prorrogação)
Companhia Wetzei. Industrial
Santa Catarina

PRORROGAÇÃO'

CIA. WEiZEL

STR

Nome Comercial
Termo n.° 747.161, de 26-4-66
Anita Mangels
São Paulo

'armo n.° 747..166, de. 26-4-66
frutas, torradas cap.:Oca. câmaras talhaStudart S. A. Indústria e Cru:mi:mio. rim, tremoços, turras, tortas para aliGuanabara
, mento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Casse. 12
Para - distinguir: Aguardentes, aperto.
'PRORROGA0.0'
' vos, atra, nata. brandy, conhaque, cerA
velas, ternet, genebra. gin, !cume'. Uca.
res, nectar, punch pipermint, rhuta,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver..
mouth— vinhos espumantes, vinhos
ao
quinados e whsky
!
Termo n.° 747.167, de 26-4-66
Latinia S. A. Indústria de BebidasRio de- janeiro.
Classe 3,
Um produto farmacêutico medicinai
Termos na. 747.164 e 747.165, de
26-4-66
•Adrano, Pendc:da
Cia. Ltda,
Guanabara

PRORROGAÇÃQ

TERISELECTAINI

1ND4STRIA CR AS I'LEYRA
Classe 3i
Um preparada de contraste para
radiografia.
Termo n. 9 747.159; de 26-4-1966
(Prorrogação)
São Paulo
PRORROGAÇÃO'

Ça da ataria LU:machia,
Classe 13.
Lapis para escrever,, preto ou. de cor
Termo n..0. 747.158. de 2644966
(Prorrogação).
Indústrias. Can; S.A.
Santa Catarina
PRORROGAÇÃO

mabseaoreke.

• lodustri at anaoiteita
Classe 241

Para distinguir artefatos de algodão
nylon. plásticos.. cânhamo.. cavai, luta.

lã, linho. paco-paco, rami, raion. seda

natural e outras fibras: Alamares, aatcadores. bicos, bolsas, de tecidos para senhoras, bordados, borlas, bandeiras. cordões. cadarços, coadores de café. -ohertas para ra q uetes, coberturas para cavalos, debruns, enfeites, etiquetas, en-

PloadiUMI

PRORROGAÇÃO,

OIDELTRAIELI,
Classe 42
Artigos da classe
Termo a.° 747.168, de 264-66
Antonio. Nunes Lago
Guanabara

FARMÁCIÀ,

O If ER CEA L
Classe. 32,

.Para distinguir:. Almanaques, agendaa
anuárias, álbuns, impressos, bcdatins
tálogoa edições impressas., revieras. dra
• Classe. 11
'Alcachofras. afanar alho. aspargos, ,Qa0S de publicidades., programas radio*
Classe 5O
.amtcar. alimentos para animais. amido %tacos. rádio. televisionadea peças tea•
Sinal de propaganda
'amenctoass ameixax, amendoim. araruta traia e cinematográPzzs programas
Termo n.s. 747.162, de 26466
circenses
arroz, atum. aveia. avelãs, aze:te azeiSiegfiiecê Aktiengesellschaft (Siegfried ;tonas: banha., bacalhau., batatas, balas'
Têrmo n.° 747.169, de 26-4-66
Sociéo"
(iSiegfried: Mimite) laiscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
Helfont Produtos Elétricos S.
&liga
'café em p6 e em grão, camarão. canela
São Paulo
em pau e em ink. cacau, carnes, chã.
caramelia chocolates., confeitos, crave
cereais. cominho,. creme' de: tirite,. cremes
CONNIPLAST [C
•alimenticioa croquete* compotas, canINL 13RAISILE1Ros
ga:ai coalhada, c-istanha., cebola, condi.
mentos para . alimentos, coro:cantes.
chouriças. (fende, doma dbces, "Classe 8
ras. espinafre essências alimentares, emFios elétricos
padas, ervilhas, enlovas, extrato de toe"Arma ta" P47.170, de 264 -66,
mate, farinhas alimentIcias, favas fé.
Vitb-Vinlcolta Cereser S. A,
enfita flocos. Panela:- fermentos. falido
P.goa frios. 'léu= sEcas naturais a cri,
São Paulo
babada& afirmei. goma- de. amem ;arClasse 3.
dam granulou grão, de bld ~mata
Sabstãndas. cgdmicas,, produto* e Pra- ,goiabada. geléias, herva doce herva
1!RORROGAÇai0
parados. para serem *macros na. medicina ,mate, hortaliças, lagostas, flama. leite
ou. na farmácia
,condensado. lete cai p6. legumes. eir
conserva4 lentilhas, linguiça louro; mas.
Têrmo n. 747.163. de 26-4"
sas dimanadas mariscos, manteiga
Madaus 8 Co
margarina, marmelada mamai-a ma*
Alemanha
sa de tomate, mel e melados mate asa&
INDUSTRIA RRASILE IRA
'ias p ara mingaus, molhos, enfusco*,
mostarda, mortadela, nós moscada. noClasse 42
rex óleos comestíveis, ostrax ovas Para. distinguir: Nguardentes,, apertai
pães. Paios, pralinés pimenta. pós para vos, anis. bitter, brandy, conhaque. cee4
pudins. p ickles, peixes, presuntos, aa.
fernet, genebra, gin. kumel, licod
tês. pet:t-pois p astilhas. pizzas pudins. reg,. nectar..
punch, pimpermint, rhuna
Classe 3
q uellos. raçõev balanceadas para aniPreparado para o tratamento de edemas mais. requeii8es, sai, saga sardinhas sacos dd frutas sem álcool, vinhos
muth, vinho, e spumantes, vinhos
localizados
sandulches, sorvetes, saci de tomate e de
quinas e whisky

CORTEZANO
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Publicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
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Termo n.9 747.171, de 26-4-66
Shigeru Matsumoto
Pernambuco

1as ou slackg
suciares, shoecs. ..ungas,
Têrrno n.9 747.180, de 26-4-66
tes de material plástico para calçados,
toucas, turbantes. ternos, uretermes
calçados plást:cos. itas isolantes, pren- Safe — Cheque Indústria de Máquinas
e vestidos
Ltda.
dedores de roupas, pulseiras para relóGuanabara
gios, resinas de asbestos, de pinho. Têrmo n.° 747.184, de 26-4-66
solas de corda de cortiça e suportes
Produtos Alimentícios Adria S. A.
Rio Grande do Sul
• Tênno n." 747.176, de 26-4-1966
SAFE-CHEQUE
Fábrica de Cofres e Arquivos
- Bernardini S.A.
Indústria de Máquinas Ltda.
Nos 365 dias do Ano,
São Paulo
Têrmo n.° 747.181, de 26-4-66
Café e Bar Anjo do Bairro Ltda.'
Guanabara

Classes: 41, 42 e 43
Produtos alimentícios, bebidas alcoólicas e sem álcool
'nonos ns. 747.172 e 747.173, de
26-4-66
E. A. Santos & Cia.
São Paulo

RERNARDINI
Classes: 1 a', 50
Insígnia .
Têrmo n.° 747.177, de 26-4-66
Irmãos Vitale S. A. Indústria e
Comércio
São Paulo

ANJO DO BAIRRO
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Queijos, salsichas, salchichões, presuntos, salames, salaminhos, pão
Têrmo n.° 747.182, de 26-4-66
Fábrica de Calçados Ani Mery Ltda.
Guanabara

ANI-MERY

PRORROGAÇÃO
, INDOSTRIA ORASLEIRA

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
Cartões impressos, cheques formulários
Impressos em geral e papel impresso
para correspondêixia
Classes: 33 e 50
mobiliários,
Distribuição de valores
para: São Paulo e demais municípios
do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro — Estado da Guanabara, Nite.,ó1
e demais municípios do Estado do Rio
Classe 32 •
de Janeiro
Cadernos de músicas, fõlhas impressas
Termo n.9 747.174, de 26-4-66
com músicas e livros impressos com
E. A. Santos E" Cia.
música
São Paulo
Térmo n.° 747.178, de 26-4-66
Caio Júlio Tavares
Guanabara

Classe 36
Calçados
• Têrtno n.° 747.183, de 26-4-66
Comércio e Indústria Mattos Rocha
S. A.
Guanabara

'AMARELO

PRORROGAÇÃO

lEDIFICIO BRASIL1
Classes: 33 e 50
Distribuição de valores mobiliários paClasse 33
ea: São Paulo e demais municípios do
Edifício de escritórios
Estado de São Paulo, Rio de janeiro
— Estado da Guanabara, Niterói e de"férmo n.• 747.179, de 26-4-66
mais municípios do Estado do Rio de Suerdieck S. A. Charutos e Cigarrilhos
Janeiro
Bahia
Têrmo n.• 747.175, de 26-4-66
Plansórcio — Administração de Planos
em Consórcio Ltb.
São Paulo

PLANSúliCIO

'

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 28
Caixa., Dal acondicionamentos, chapas.
dna pato reniendões. caixas de mateiii plástic.0 ppra calçdos, estojos, enfei-

Classe 44
Charutos

'indústria Brasileira

Sempre a mesma qualidade
.
Classe 41
Frase de propaganda
Térnio n.° 747.185, de 26-4-66
Companhia Industrial Ferro e Aço
"CIFA"
São Paulo
PRORROGAÇÃO

CIFA
Indústria Brasileira
Classe 5
Aço eia, bruto, aço preparado, açO
iloce, aço para tipos. aço fundido, aço
aarcialmente preparado. cimento ma.
afinado. bronze. bronze em bruto ou
oarcialmente trabalhado, bronze de
manganês. bronze em pó. bronze ene
narra, em fio. draninc em bruto ou
oarcialmente trabalhado. aço pálio. aço
"alicia. cobalto, bruto ou parcialmente
rabalhado. couraças, estanho bruto ou
narcialmente trabalhado. ferro em bruto,
mil barra, ferro manganês. ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabaa
lhado, gusa temperado. ausa maleãvet.
aminas de metal, lata em fOlha. lata°
em falha, latão em chapas, latão em
Jergalhões. liga metálica. limara"
nagnésio. manganês. metais não trabahados ou parcialmente trabalhados. amo
cais em massa, metais estampados,
metais para solda, °igual, ouro, zinco
corrugado.e zinco liso em rólhas
Têrmo n.9 747.186, de 26-4-66
S. A. Indústrias Reunidas F. MatarazzO
São Paulo

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuárlor,
e roupas feitas em gerei: Agasalhos
PRORROGAÇÃO
aventais, alpargatas. anáguas. blusas
botas, botinas. blusões, boinas baba.
louroe. bonés, capacetes. cartolas, cara.
I.R. F M.
ouça& casacão, coletes, capas, chales:
cachecols. calçados. chapéus. cintos
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de criança& calçaes. calças, camisas. camisolas. camisetas
cuecas, ceroulas. eolarinhos. cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós. achar.
nes fantasias, fardas para militares. co.
legials, fraldas, galochas. gravatas. gorros, ogos de lingerie. tapetas. laguês
Indústria Brasileira
luvas, ligas, lenços. manhas. metas;
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas. paletas. p alas. penhoar. pulover aelerinas:
Classe 48
neticres. oouches. polainas. ',flamas 131.1Para 1 , tineti; rt Perfume,
nhos. nerneiras. gaimonos. regalos
robe de chambre roupão. sobretudos trz tos. água de colôrra. água de COUCa.
te quina,
á
suspensórios- , saldas de banho, sandálias, cador, água de beleza, gue
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ros, jarrões, lavadedos, lavatórios leiteiras. maçanttas de porcelana, mantagueiras, mdheiras, moringas, palite:ros
pedestais, pias, pires; polvilhadires:
porta-facas, potes, puxadores, receptáculos, sale:ros; serviço de chã; taças
para café, travessas, terrinas, orinóis
vasilhas, vasos sanitários e :ficaras
'Classe 31
Barbante
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar, alimentos. para animais, amido,
amendoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azeitonas banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha,
café•em pó e em grão. camarão, conela
em pau e em pó, cacau. carnes, chá,
caramelis. chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leite. cremes
alimenticios. croquetes, compotas, cangica. coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, docas de frutas. espinafre, essências alimentares, empadas. ervilhas, enxovas, extrato de toêmate, farinhas aaimenticias, lavas. féculas, flocos, farelo. fermentos. feijão
figos, frios, 'auras sêcas naturais e cristalizadas. glicose, goma de mascar. gor
duras, grânulos, grão de bicL gelatina.
goiabada. geléias, herva doce heras
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
,PRORROGAGQ:
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro. masGeo m do Brasil- indús te ic5 e comércio sas alimenticias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macarrlii, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus. molhos. -moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
Nome comercial
pães, paios, pralinés pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos. paTêrmos ns. 747.188 a 747.192, de
tês, peet-pois, pastilhas, pizzas pudins;
26-4-66
S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazao queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, saga. sardinhas,
São Paulo
sanduíches. sorvetes, saci de tomate e de
frutas, torradas, tapioca, tâmaras, talhaPRORROGAÇÃO
rim, tremoços, tortas, tortas pare alimento de animais e " aves. torrões
.
toucinho e vinagre
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti.
vos, an:z, bitter, brandy, conhaque. cervejas. temeu genebra, giu. kumeL
11 . 141,11(1111111
rill•
res. acatar, punch pipennint. rhum
311CO3 de frutas sem álcool, vinhos, ver.
I NP6etjs
u ri Pak f MATA PA 1/11.
mouth. vinhos espumantes, vinhos
•quinados e ash:sksi
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Tétano na 747.195, de 26-4-66
S. A. Indústrias Reunidas P. Matarazzo
Classe 43
São Paulo
Águas minerais
Classe 15
Para distingu:r: Aétefatos de ceãaiica,
porcelana. faiança, louça vidrada para
uso caseiro. aparelhos de chá, de café,
de jantar, serviços de refrescos" e de
bebidas a saber: abajures de lampião,
açucareiros. apanha-moscas, bacias de
latr:ria, bandeljas banheiras, biscoiteiras
bidês. botijas, bules, cafeteiras canecas
castiçais. chavenas. centros de mesa
comporeira. cubosé. descansos de mires.
)ana. escarradeiras. espremedores Filrr.
Classe 46
lunis, garra!us, globos, jard:neiras
Sabão
água de alfazema, água
para, barba. loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons". cosméticos. fixadores
eK penteados, petróleos. óleos Para os
cabelo, creve rejuvenescente, cremes gornurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage - . depitatórios, desodorantes. vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, 'lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cilia, e Olhos, carmim para
o rosto e para fx lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido . perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume, esoõvas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumado, preparados em pó, pasta, liquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, diasol•
ventes e vernizes, removedores da cuticuia, glicerina perfumada para os cabe/os e preparados para descolorir unhas.
cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos
para a pele
Térmo n.° 747.187, de 26-4-66
S. A. Geon do Brasil — Indústria e
Comércio
São Paulo
água de cusas,

Tênnos ns. 747.193 e 747.194, de
26-4-66
S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo
São Paulo

Termo n. 9 747.200, de 26-4-1966
Indústria e Comércio de
Espon
Perfumaria Ltda.
São Paulo
;

VCNCECIOR
sal atem r marmita
Pay4.1

'XVI SUL& BRASILE.TRA
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Pia-mia, alvaiade de zinco, abrasivos.
algodão preparado para limpar metais,
detergentes. espremacetes. extrato de
anil, fécula nara tecidos, fósforos de
céu, e de madeira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
oranquear tecidos, líquidos mata-gorduras para roupas e meta óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa. salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó.
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados
Classe 47
Graxa
Têrmos ns. 747.196 e 747.197, de
26-4-66
S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo
São Paulo

PRORROGAÇÃO

4.-RAYON MATÁOÁZZO

ESPOM
_

4-rwasi
EIRA
INDUSTRIA BRASIL
Classe 48
Para distinguir: Perfumes essências eia
tratos, água de colónia, agua de touca*
dor, água de beleza, água de quina
para barba, loções e tônicos para oê
cabelos e para a pele, brilhantina. bana
dolina, "batons' cosméticos tizadores
de penteados, petróleos, óleos para ai.
cabelo creme revanescente, cremes gora
durosos e pomadas para limpeza da
pele a - maquilage". lepilatórios, descia
dorantee, vinagre aromático, rt de arroz
e talco perfumado ou não, laPia Para
pestana e sobranceiras, prepados para
embelezar cibos e. olhos. carmim Pare
o cristo e para os lábios, sabão e crema
para barbear, sabão liquido' perfumado
9d ata sorquipual . sawnoges '.001 ao
pasta ou liquido, sais pertumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pertaá
me; eso5vas para dentes, cabelos. unhas
e alhos, saquinhos perfumado, preparam
dos em pó. pasta, liquido e tacape
praa o tratamento das unhas, dissola
ventes e vernizes, removedores da cutia
cuia. gliceráa erSumada para os Cabeio@
e preparados para descoioir unha%
cilios e pintas , ou sinais atlficiais, ()leoa
.
para 'a pele
Têm() n.o 747.201, de 26-4-1966
Espoa — Indústria e Comércio de
Perftunaria Ltda.
• São Paulo

INDÜSTRI4 ERASIL'eaRil
Classe 23
Tecidos de viscosa em peças
Classe 28
Fios de viscosa
Têrmo n.° 747.198, de 26-4-66
La-Rose Bazar Ltda.
Guanabara

L

Rose. Bazar

Classes: 15, 36
48
Titulo de estabelecimento
Têm° n.° 747.199, de 26-4-66
Emprésa de Transportes Rio-Minas
Ltda.
São Paulo

prorrogação

Classe 33
Insígnia

'ESPONETE
INDUSTRIA LIRA SILEIRA
Classe 8,
Para distinguir: Perfumes. essências,
tratos, água de colônia, água de toucam
cador. água de beleza, água de quinai,
'pua de rosas, água de alfazema. água
oara barba, loções e tónicos para og
:abalos e para a pele, brilhantina. bana
dolina. "batons" cosméticos, fixadores
ie ,penteados, petróleos. óleos para os
abalo, creve rejuvenescente. :remes gora
durosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage - . depilatórios. descai
lorantes, vinagre aromático, pó de arrog
talào perfumado ou não, lápis para
iestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim vara
• rosto e pra 03 lábios, sabão e crema
para barbear, sabão liquido perfumada
pu não, sabonetes. dentifriclos em P64
pasta ou liquido, sais perfumados para
"anhos. pentes. vaporizadores de pertum
me, escavas para dentes. cabelos. unhaa
-e cibos. sassinhos perfumado. preparam
dos em p8. pasta, líquidos e tiloloê
para o tratamento das unhas. dissala
ventes e vernizes. removedores da cutia
sula, glicerina perfurada para or. :abem
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N.

•

manganês, bronze em. pó. bronze em nédico-cirúrgicos. aparelhos para mas•
tilias e pintas ou sinais artificiais, óleos barra, em fio, chumbo em bruto ou 3agens. aparelhos de pressão arterial,
para a Pele parcialmente preparado cimento me. aparelhos de diatermia. aparelhos de
-cobalto, bruto ou parcialmente 'aios Ultra-violeta. aparelhos de raio X.
Têrmo na 747.202, de 2.6-4-1966
trabalhado,
couraças, estanho bruto ou iparelhas de infra-vermelho, aparelhos
Espon — Indústria e Comércio de
parcialmente trabaisada [erro em bruta ie surdez, assentos para enfermos, ata.
Perfumaria Ltda.
em barra, [erro manganês, ferro velho, duras; bisturis- cadeiras para clinica
São Paulo
tas, carrinhos de mão e carretas, cama .nédica. cambraia hidro‘ila. canulas, ca
areques, braços para veiculas. tdcicie aulas, cataplasmas de feltro, catgut, ce• ESPON-INDÚSTRIA E COMÉRCIO
gusa em bruto ou parcialmente trabalaminada, cera para incrustações e
"F. PERFUMARIA LTDA
lhado. gusa temperado. gusa maleável. articulações, cera colante, cintas para
lâminas de metal, lata em Rara, latão tina clinIcos, cintas umbelicais, colhe
Nome Comercial
em teúba, latão em chapas, latão em res cortantes, compressas de tecidos
aergalhões, ligas metálicas, amalhas zostótomos, caretas: dentes artificiais
Têrmo n.° 747.203, de 26-4-1966
magnésio, manganês. metais não traba ientaduras, depressores. dilatadores, du
Indústri ade Relógios do
larehra
tilados ou parcialmente trabalhados, me- :ha& drenas, duchas vaginais: elevado.
Brasil Ltda.
tais em massa, metais estampalos,
•es. espartilhos. espéculos vaginais, es.
São Paulo
metais para solha_ cuque. e zinco
poaias clinicas, estufas, espátulas, es.
:apelos, escopros. extratores. escavado.
Têrrao n.o 747.208, de 26-4-1966
reá: tios de linho para tendas, tacas.
TH. Goldschmidt A. O.
aanchos para músculos cetatómetros
Alemanha
gazes. godivas, goivas. gêsso, grampos
141.DÚSTRIA
oara saturas, guta-percha; histeróm•
co. para operações, ligaduras de ca.
• Classe 8
Relógios
aara obturações de canais, porcelanas
dores, pés e braços artificiais, placas
Têrmo n.° 747.204, de 26-4-1966
curativos, martelos artificiais; perfura.
'crebra — Indústria de Relógios do
zrom irrigadares, instrumentos cirengt.
Brasil Ltda.
ahamo, liquidas e pós para limpeza e
São Paulo
*caimento ara fins odontológicos. lixa.
n uvas e dedeiras de borracha, limas paaa ossos lancetas: massas- plásticas .para
Classe I
fins odordológicos. mascaras para MUS.
Cola ou goma adesiva para aplicação na testa, mesas de operações, mesas para
114DÚSTRIA 1314ASILEtte- AL
indústria era geral
protetores para selos. pincéis para par
ganta. pinças anatômicos, protetores:
Termo
na'
747.209, de 26-4-1966
Classe
Palma de Ouro Produção e Distribuicão rolos cirúrgicos de lã de pau, ruge e
Relógios
radia para desgaste dentário, retorciade Filmes Ltda.
Termo n.° 747.205, de 26-4-1966
plo bugia. ruginas: sarja:feiras. saradaGuanabara
Artefatos de Metais :Excelsior" Ltda.
caca; sala e- crina para imaturas; sacos
São Paulo
para gao e bolsas para agua quente:
;andas. seringas para- lavagens e Mie.
•
•
aões. terras. serras para raquiotomis;
tampões higiênicas preservativos. tiraClasse 33
leite, termômetros, tesouras, trepanas.
Produção
e
distribuição
de
filmes
4
aselhas. higiênicas; ventosas, verniz- tio•n••''
1
tanta para fins-odoraolóarico.
INDÚSTialA RR Asit.p IVAÁ
Têrmo m.° 717.210, de 26-4-1966
Serviços Aéreos Cruzeiro da Sul.S.A.
Termo na 747.212. de 26-4-1966
Classe 11
Guanabara
Eximia — Imobiliária e Administradora
Artefatos de metais para automóveis
Limitada
Têrmo 11.0 747.206, de 26-4-1966
São Paulo
I BR — Produtos Alimentícias Ltda.
São Paula
EXÍMIA
110s e preparados para

descoloris unhas.

\DIGIE3EL

DOTAL

PALMA DE OURO

'EXCELSIOR
-

ailizantes líquidos ou sob outras formas
rara revtstimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais de cia
mento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas and.*
ácidos para uso nas construções, parqueies, portas, portões, pisos. soleiras
para portas. tijolos. tubos de concreto.

telhas, tacos, tubos de vtntilaçáo, tan-Tuas de cimento, vigas, vigamentos e
andas
Termo n.o 747.213, de 26-4-1966
Rolf E. Wagner S Cia. Lida,
São Paula

HAWAII
XnatIstr ia. Brasileira
Classe 1
Tintas

Têrmo na 747.214, de 26-4-1966
'a brais Comércio e Indústria Ltda.
São Paulo

• MUCHACIlk
Industrie. Brasileira
Classe 42
Aguardente de cana
Têrmo n.o 747.215, de 26-4-1966
Fibran Comércio e Indústria Ltda.
São Paulo

t BOSSA .NOVA
1ANINHA VELHA
Classe 42
Aguardente de cana
Termo n.° 747.216, de 26-4-1966
Somar
Empreendimentos Imobiliário.
Limitada
São Paulo

NE, ET

—

L
-ZIS

rITO

Nome Comercial
Têm on.° 747.207, de 26-4-1966
Sorofundi — Fundição Sarocabana
Limitada
São Paula

SORO 0(3
,INDÚSTRIA- BRASILEIRAI
Classe 5

em bruto, aço preparado,

aata

'doce, aço para tipos. aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze bronze em bruto ou
barcialmente trabalhado, bronze de

£ndustria- Brasileira
Classe 33
Projeção de cinema à. bordo de aviões
Classe 16'
Têrmo n. • 747.211, de 26-4-1966
Para distinguir: Materiais para constas
Hagèr 8 Meisinger G.m.b.H.
ções e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos, batentes. balaustrea, bloAlemanha
cos de cimenta blocos para pavimenta.
db. calhas. cimento. cal, cré, chapas
isolantes. caibras, calzilhos, colunas.
PRORROGAÇÃO
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas de' descarga pare eixos, edificaabes premoldadm estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias. estruturas metálicas para construções. lamas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
e junção. /ages. lageotas. material isolante contra frio e calor, manilhas, masClasse 18
sas pare revestimentos de partdes, maPara distinguir: Abaixa-firmai, abre- letras para construções. mosaicos, prabocas. adenótomos. afastadores, agrafos -lutos de base asiáltico. produtos para
agrafos para ossos, agulhas para Mie tornar impermeabilizantes as argamas•ão. algodão hidrófilo. alicates. amáloa ;as de cimento e cal. hidráulica. pedremas. aparadores, aparadores para NB gulho. Produtos betuminosos, impermea-

Classe 3à
Empreendimentos imobiliários
Termo na 747.219, de 26-4-1966
Empresa de Transportes Guatemala
Limitada
Guanabara

0554)

Classe 33
Empresa de transporte,
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Termo n.° 747.217, de 26-4-1966
Indústria de Seda Maluf S.A.
Tecidos e Máquinas
São Paulo

cato para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinos, brochuras aãO impregnas, cadernos de escrever. capas para documentos, carteiras,
caixos de papelão, cadernetas, caderINDIJSZELIAS DE MA, MALUP
nos, caixas de cartão, ca:xas para pa0/A.--.211C7.1305 E -MÁQUINAS
pelaria, cartões de visitas, cartões c o
-mercios.atõínd,feicrNome Comercial
tolina, cadernos de papel atelimetrado
Termo n.° 747.21.8. de 26-4-1966
e em branco para desenho., cadernos
Empresa de Transportes Guatemala esciares, cartões em branco, cartuchos
Limitada
de cartolina, copas planográficas, caGuanabara
dernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes. envólucros para cila
LTATEMALA
rutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, falhas índices
Classe 50
Impressos em geral da requerente, a sa- falhas de celulose, guardanapos, livros
ber: cheques. notas de despacho, passa- não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
gens bilhetes, faturas, duplicatas,
de papel transparente, pratos, papelicartões e papéis de cartas
nhos, papéis de estanho e de alumin:o.
Termos às. 747.220 a 747.223, de
papéis sem Impressão, papéis AI branco
26-4-1966
para forrar paredes, papei almaço com.
Indústria e ou sem pauta, papel crepon, papei de
Wallig Nordeste S . A.
Comerão
seda, 'papel impermeável, papel encerado
Paraíba
papel higiênico, papel impermeável
para copiar. papel para desenhos, papel para embrulho impérmeabil:zado
papel paro -encadernar, papel para escrever. papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane.
papel celulose, , popel de linho papel
absorvente. papel _para embrahar tabaco, papelao,. recipientes de Pa pel ro
-seta,dplrótuosdepal.ros
de papei transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
INDUSTRIA BRASitaiRA
1t441
Classe 32
Classe • 8
'Para
distinguir:
Álbuns, almanaques
Para distinguir os aegnintes artigos ateei-laca : Rádios, aparelhos de televisão, anuários, boletins, catálogos, tornais
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, apare- livras, peças teatrais e cinematográfide rádio e televisão
lhos de refrigeração. enceradeiras, as- cas, programas
revistas, folhinhas Miare5.
piradores de p6 fogões. fornos e foga- publicações,
sas e programas circenses
reiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
Termo 0.0 747.224. de 26-4-1966
balanças. ferros elétricos de engomar e
, passar, batedeiras, coqueteleiras, espre- Wallia Nordeste S.A. — Indústria e
Comércio
medores liquidificadsdn elétricos. máParaíba
quinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedores.
estufas, ventiladores, aaeri las e bules
elétricas. refletores, ra/ógios de -ar refrigerada tornas elétrica., máquinas
fotográficas e cinematoglaficaa. campainhas elétricas, garrafas térmicas, regadores automáticos. lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, esterilizadorea coadensadores, bobinas. chaves elétricas,
comutadores, interruptores. tomadas de
corrente, fualvel. aparelhos fotográficas
e cinematagrágicos, filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhos de aproaiClasses: 8, 25, 12 e 36
criação, ebat-jours e lustres, máquinas Aparelho de televisão, aparelhos de barpara lavar roupas para uso
bear elétricos, aparelhos automáticos
doméstico
para acender e regular gás, aparelho
. Classe 25para aquecimento dágua, aparelhos terCartazes impresos, literais de propagan- mostatos, acendedores elétricos, encerada, cartazes em geral, clichês, estátuas, deiras elétricas, estufas, engenhos de asestampas, figuras e desenhos, gravuras, sar carne, esterilizadores, fervcdores, foImagens e obras de pintura
gões, fogareiros elétricos. geladeiras, reClasse 38
frigeradores, torradores de cerea ;s. tosAros para guardanapos de papel •adeiras, ventiladores. liquidificadores.
aglutinados. álbuns (em branco), álbum panelas de pressão e rádios. -- Cartapar* retratai e 'out6graf0a. biln (G* Zel impressos, literais de aronaaanda

cartazes em geral, clichês, estátuas, estatuetas, figuras e desenhos, gravuras,
imagens, obras de pintura. — Álbuns,
impressos destinados á leitura, jornais,
publicações em geral, programas radiofônicos, programas televisionados, peças
teatrais e cinematográficas, revistas. —
Blocos para correspondência, blocos pa
ra anotações, capas para documentos,
cadernetas, cartões, cartões de visitas,
crtões comerciais, cartões indicas, cartões em branco, envelopes, etiquetas, escapulares, folhasindices, faturas, fichas,
notas promissórias, papel para r:SCCVer,
recibos, rótulos, rótulos de papel
Termo n. 9 747.225, de 26-4-1966
Indústria de Sabão Itauna Lida
Minas Gerais

Termo n.° 747.229, de 26-4.-1966 1 .
L. Pereira 6 'Filho
Ceará

VINAGRE
o

SUPERIOR DE ÁLCOOL
COM eit DE ACIDEZ

Omita/XI/ tnAttNálau
nt n
'uDpsrIA IfiluNru

1011E .1090

1. 111Pereira &filho
•01/1

1 11/1.111n01m11 1.110/14, 11/1
FORT*LEZA.CEARA
neroc..4 ou. nem a N4 SN% WIYKO,Kligel.0

Classes: 33, 41, 4 2e 43
Sinal de propaganda
Tenso n.° 747.230, de 26-4-1966 i
Impla — Indústria e CorOrrin Ltda.
Ceará

(PLC'
Indústria Brasalea

Classe 46
Sabão koniuk

Termo n.o 747.226, de 26-4-1966
V. P. Barbosa
Cia. Ltda.
Ceará

Sissi Joalheria
O Bom &Isto em Jóias »

Classe 36
Sandálias de borracha em geral, (tiPO
japonesa), para homens, senhoras e arta
anças de todos os tipos e tamanhosj
calçados e chinelos em geral, de piás+
ticos, borracha e couro de todos Os
tipos e tamanhos
Termo n.o 747.231, de 26-4-1966 j
Impla
Indf.rdria e Comércio Ltda, I
Ceará
•
400ffie 4,

Classes: 8, 13, 28, 33 e 38
Frase de propaganda
Termo n.° 747.227, de 26-4-1966
V. P. Barbosa
Cia. Ltda.
Ceará

gieut
:..lasses: 8, 13, 28, 33 e 38
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 747.228 -de 26-4-1966
L. Pereira 6. Filho
Ceará

rás

•

••n•n

J4co-J./.e.411:
Indústria Brasileira.
Classe 36,
'Sandálias de borracha era geral, (tipo
Japonesa), para homens, senhoras e cri',
onças de todos os tipos e tamanhos:
Calçados e chinelos em geral, de plástfá•
cos, borracha e couro de tocas os tipo'
é tamanhos "I
Termo ..n.O 747.233, de 26-4-1966 r
Laboratórios Farmacêuticos
Sociedade Anônima
Guanabara

DRORROGACÃO

BERMACIfie
tilasm 3
CL

11

vinagre

Um prw,,,,,do farmacêutico indica%
terapêutica da pele

gi

1

c_
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Publicação g'isito do anõrdo com o or. 130 do Código do Propriedade Industrial. Da dato do publicação começara
to correr o prezo de 60 dias paro oo deferimento do pedido. Durante 02s0 prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da .Propriedado Posdustrial aquêles gue co lutarem prejudicados com ã concessão de registro requerido
Termo o.° 747.232, de 26-4-1966
Bernard Taillan Importadora S.A,
Guanabara

Na,

Indústria Brasileore
Classe 42
Conhaques e io hisky
Tèrmo n.° 747.234, de 26-4-1966
Laboratórios Farmacêuticos Espasil
Sociedade Anônima

oac,

Guanabara

Térmo n.o 747.238, de 26-4-1966
Etablissements Clin Byla Paris
(França)
França

.,t&s(251ç,_

suspensórios. saldas de. banho, sandálias.
susteres, shorts. sungas, g eolaa ou Macios.
toucas, turbantes. ternos. uniformes
e vestidos
Termo n.° 747.243, de 26-4-66
Livro Ibero Americano Ltda,
Guanabara

Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado
coom um antálgico,
—
Termo n.° 747.239, de 26-4-66
Johnson
Johnson
Estados Unidos do América

ki !ASO

lhos de lua fluorescente. aparelhos do
comunicação interna. eaterilizadores cc-o-densadores. bobinas, cimves, elétricas,
comutadores. interruptores. tomadas do
corrente. fusivet aparelhos fotográficos
e cinematogragicos. filmes reveladas-,
binóculos. óculos, aparelhos de apromlmação. abat-Iours e lustres maquio:os
para lavar roupas pese MO
doméstico
Termo n.° 747.246, de 26-4-65
"AI" Eletrônica
São Paulo

4"

9S

PRORROGAÇÃO

UET

WME

•
Classe 3
, Lim preparado farmacêutico indioado
' como analgésico anti-pluriginoso
Tèrmo n.° 747.235, de 26-4-1966
aboratórios Farmacêuticos Espasil
Sociedade Anónima
Guanabara

Classe 3
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem asados na medicina
ou na farmácia
Termo n.° 747.241, de 26-4-66
Apparicio Façanha de Sá
Ceará

Nome comercia'
Termo n.° 747.247, de 26-4-66
ABR
Associação Brasileira de
Refrigeração
São Paulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA

PIC$ TO)UNAN
espAsp ts e

RIO DE JANEIRO

Classe 3
Vãs preparado de picrotoxina Usado coo antidoto nos envenenamentos pelos
barbituricios e na convulsoterapia
Termo n.° 747.236, de 26-4-1966
Etablissements Clin Byla Paris
(França)
França

Classe 32
Para .distinguir: Um atlas
Termo n.° 747.244, de 26-4-66
Belgolar Comércio, Importação e
Exportação Ltda.
Guanabara

CELULAR

PRORROGACÃO

6RWIta Ie1t65 I ARMACCulec0,5

•

Classe 41
Café
Termo n.o 747.242, de 24-4-66
Vison Modas Ltda.
Guanabara

Classe 25
':,ra distinguir: Bibelots. cartões pos
^ais. cartazes. clisplays desenhos artis
ricos, decalcomanias. estatuetas. estamias, gravuras, figuras de ornatos, fotosrafias, imagens, manequins, maquetas
sbras de pintura e cartazes para deco-ações e para exposição. projetos. mosClasse 32
truários de mercadorias pare
Paro distinguir: Almanaques, coeso:to.
propagandas
inuários. álbuns Impressos boletins eco
'Urino a.° 747.245, de 26-4-66
osos , ediçees impressas. revezas_ b"AJ" Eletrônica
iãos de publicidadeo, programas rodlie.
,anicos. rádics-televisionadass, peças ceco
São Paulo
trais e Gmernatográficar, nrogrman
eirrPriseP

oto4vrit

Indústria Brasileira

Classe
Paro distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas era geral: Agassslhos.
aventais. alpargatas. anáguas. blusas
Classe .3
botos. botinas. blusões, boinas. babaMn preparado farmacêutico indicado douros, bonés. capacetes> cariulas- caro.
coom um antálgico
ouça% casacão, coletes, copas. chalra
cachecols. calçados. chapéus. cintos
Teimo o.° 747.237, de 26-4-1966
cintas. combin aças& corpinhos. calças
Etablissements Clin Byla Paris
de senhoras e de criança-s, c.aidlea.
(França)
ça& camisas, camisolas, CUI1122293n
França
saias. casacos. o.Ninelos. itaininós. edsoPtma fantasias. fardas para m ?Nossa o>
2nimia fraldas. gnlochaa gravatas. gorro.% logos de (ingeria. iaoPtas. laquês
Luvas, ligas. lenços. mantft. meias.
maiôs. mantas. mandrião mantilhas paletós. palas. penhoar. pulover. pelarmos
Classe 3
pragas, pouches. polainoo pijamas. ou
:Um P reparado fannaoeiiiito indicado nhos, oerneiras, quimanos. regalos
coom uni antálgico
robe de chambre, roupão, sobretudos,

Vitenévril B6- 12

Termo n.° 747:248, de 26-4-66
ABR -- Associação Brasileira de
Refrigeração
São Paulo

Classe t3
Os seguintes artigos eia
tricas: Rádios, aparelhos de televisão
nick-ups, geladeiras, sorveteiras. apare
ihos de refrigeração. enceradeiras. •as
piradbres de rifa fogões fornos e Ioga
retrcu elétricos, chuveiros, aquecedores.
balanças, ferros elétricos de engomas e
nassar. batedeiras. coqueteleiras. copra'
medors licrodificadores elétricos, m9
quinas para picas e moer legumes e
carne. resistências elétricas. krvecioreo.
estufas, ventiladores. paen:as e bules
Mamado formas elétricas .riágninas
na ribas elétricas. garrafas rereqicas regadores autornaticos lâmpadas. apare
Para distingui?

U O EM
ENTILAÇÃ
Classe 32
Para distinguir: Almanaques. agencia.
usuários. álbuns impressos boletins ca.
falogos. edições impressas, revistas. ér
gãos de publicidades. nrograanas radio
ç onicos, rádio-televisionadas, pecas ren
trais a cinernat”oraf , cas progreri-,as
circenses

•
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ossergia..

encerados em urna bainha plástica ou
Termo n.o 747.257, de 26-4-1966
metálica para a transmissão de fluidos
(Prorrogação)
fio, arame, cabo, pertences para tubos
McGraw-Edison Company
caixas de junção e união ilhós meraiiEstados Unidos da América,
Cos, cremalheiras para tubos ou cremalheiras tubulares, conectores para emendar, blocos terminais ou de bornes e
granipos ou zraç-adeixas para cabos
Classe 8.
Termo n.o 747.253, de 26-4-1966
Aparelhos para resfriamento de liquidos
S. A. Farmaceutici Itália
e partes dos mesmos
Termo n.° 747.250, de 26-4-66
, (Prorrogação)
Addressograph-Multigraph Corporation
Classe 3
Estados Nnidos da América
Um preparado medicinal . para o tratamento de infecções devidas a organismos
Classe 6
sensíveis à penicilina
Máquinas de lavar para lavanderias, esTermo n.° 747.255, de 26-4-1966
premedores para lavanderias e disposiYanagiya Honten Co., Ltda,
tivos para extrair água e máquinas para
Japão
passar a ferro
Termo n.o 747.258, de 26-4-1966
Motorola, Inc.
Estados Unidos da América
Térmo n.° 747.249, de 26-4-66
(Prorrogação)
The Marley Company
Estados Unidos d aAmérica

.HYDROTOWER

PHENOSPEN

QtJ'er

fihi

Classe 17
Máquinas duplicadoras
Térnio n.° 747.251, de 26-4-a —
(Prorrogação)
Unilever Limited
Inglaterra

44

YANAG I YA
wILLow HouS
Classe 48

E

.

Para distinguir: Pertumes, essências. ex.
tratos, água de colônia, água de touda.
zador, água de beleza, água de quina
gua de rosas, água- de alfazema. água
az.ra barba, loções e tônicos para ot
:abalos e para a' bele. brilhantina. ban.
do/ina. "batons" cosméticos, fixadora:
te penteados. petróleos. óleos para o:
:abalo, crave rejuvenescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza de
Classe 46
Detergentes, sabões e preparados para mele e 'maquilage". depilatórios. deu>
lorantes, vivagre.aromCico. pó de any):
lavanderia
s talco perfumado ou não, lápis para
Termo n. 9 747.252, de 26-4-1966
oestana e sobranceiras, preparados para
Terraspan Limited
embelezar cílios e olhos, carmim para
Inglaterra
• rosto i para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão líquido perfumadc
au não, sabonetes, dentifrícios em pó
pasta ou liquido, sais perfuma,los para
banhos, pentes, vaporizadores de perla.
•
escóvas para dentes. cabelos, unhas
Classe 11
Flanges para tubos ou canos, de metal e cilios. saquinhos perfumado, prepara.
dos em p6, pasta, líquidos e tijolos
comum
oara o tratamento das unhas. dissolTêrmo n.° 747.254, de 26-4-1966
ventes e vernizes, removedores da cutiSamuel Moore And Company
:ula. glicerina perfumada para os cabaEstados Unidos da América
na e preparados para descolorir unhas,
ilios e pinta:. ou sinais artificiais; óleos
para a pele
Têm° n.° 747.256, de 26-4-1966
Limited
Inglaterra

MANTONFLANGE

BITUPAVE
Classe 11
Classe 16
Tubulação plástica ou metálica compos- Materiais para construção de rodoviaa
de de tubos encaixados, embainhados ou
asfalto, piche e betume

cereais, cominho, creme de lete, cremei
alimenticios, croquetes, compotas. cario
mentos pára alimentos, coloranter,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essênc:as alimentares, em'
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to".
mate, farinhas alimenticias, lavas $5$
cuias, flocos, farelo, fermentos, fel/9d
fi.goa frios, !Turas sêcas naturais e cruas
gica, coalhada, castanha, cebola, condi.
talizadas.' glicose, goma de mascar, gozo
duras, grânulos, grão de bici gelatina,
goiabada, geleias, herva doce liem%
mate, hortaliças. lagostas, linguas. !citei
condenrado, leite. em p6, legumes eng.
Lonserve. lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga,
margatina, marmelada. macarrili, mato
sa de tomate, mel e melado, mate, massa para mingaus, molhos. mama%
mostarda, mortadela, nós moscada, no*
scs, óleos comestíveis. ostras, ovar.
pães, paias, pralinés pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos. patês, pet:t-pois, pastilhas. pizzas audio%
queijos, rações balanceadas para animais. requeijões, sal. sag& sardinhas,
sanduiches, sorvetes, saci de tomate e da
frutas, torradas. tapioca, tatuaras, talha.
rim, tremoços, tortas. tortas pare allia
mento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Termo n.° 747.259 de 26-4-1966
The Torit Corporation
Estados Unidos da América

Classe 8
Instrumentos de precisão, instrumentos
científicos, aparelhos de uso comum; instrumentos e aparelhos didáticos; moldes
de tôda a esp'écie; acessórios, de aparelhos elétricos (inclusive válvulas lâmpadas, tomadas, fios, soquetes, etc.); aparelhos fotográficos, radiofônicos, cinematográficos, máquinas falantes, etc.,
discos gravados e filmes revelados
Termo n.o 747.260, de 26-4-1966
Winthrop Products Inc.
Estados Unidos da América

Classe 8
•
Coletores de pó, caixas de filtração da
pó- coletores de pó diamante, coietorec
PEPSIO0/111
de neblina e exaustores de fumaça
Tèrmo n.° 747.262, de 27-4-66
Classe 3
Toriva S. A.
Agrfcultura e
Substâncias químicas, produtos e prepaCornérer,,
rados para serei] usados na medicina
ou na farmácia
São Paulo
Termo n.9 747.261, de 27-4 46
f.
WVICA.V4
Toriva S. A. — Agricultura e
São Paulo
ÂgríCtlitUra e

• TORIVA
Ind. " Brasileira

Comercio

—441

Nome comercial
Termo n 9 747.263, de
?3ar r ,écs, r.tda,
São Paulo

27.4-66
Classe 41
Alcachofras aletria. alho, aspargos.
açúcar. alimentos para animais, amido,
amendoas. ameixas, amendoim, araruta
14 E .0
arroz, atum, aveia. avelãs. aze:te azei13rasi1eiral,
tonas banha, bacalhau, batatas, inalas
p„..........4
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em grão. camarão, canela
Classe 41
em pau e em pó, cacau carnes, chá cak líquid,;, croquetes, empadm. pia.
carameiis chocolates, confeitos, cravo
zas, tôrtas
-

•
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Publienio feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo da ã0 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que ze julg arem prejudicados com a concessão do
registro requerido
Têrmo n.° 747.264, de 27-4-66
Bar e Padaria Noroeste t.t
São Paálo

II °Ror, STE Classe 41
Pães, biscoitos, bolos e dar:n
Urra° n.° 747.265, de 27-4-66
Chamarrita — Artigos Para Presentes
Ltda.
São Paulo

c rammtRITA
Classe 35
Para distinguir genericamente produtos
ou artefatos de couros ou peles
Termo n.° 747.266, de 27-4-66
Equipamentos Mark Ltda.
São Paulo

LI A R K
Classe 6
para distinguir genericamente bombas
tara líquidos e suas partes integrantes
Termo n.° 747.267, de 27-4-66
Comércio e Representações Corhezi
Ltda.
Santa Catarina

CORBEZI

Ind. Brapi1eira
Cla. sse 36
Artigos de vestuário confeccioaados de
malha
Termo 11. 9 747.268, de 27-4-66
Rovan Engenharia e Construções Ltda.
São Paulo

Termo n.° 747 . 271, de 27-4-66
A. S. Bar Ltda.
São Paulo

, a,éndoas. ameixas, amendoim, araruta
irroz. atum, aveia, avelãs, azeite. azei
einas, banha, bacanau, batatas, bala:,
liscoitos, bombons, bolachas. baunilha
-afê em pó e em grão. camarão, canela
A. .S
In pau e em pó, cacau, carnes. ctta
Ind. Brasileira
-aramelos, chocolates. confeitos, cravo.
:creras- cominho, creme de leite crereiClasse 41
Lanches, sanduiches e refeições ligeiras ' 'mentidos. croquetes compotas, can.
dca. coalhada. castar.ha, cebola. condi
Termo n.° 747.272, de 27-4-66
nentos para alimentos, colorantes
Szaja Zelman Berenont
.ouriços, dendê. doces, doces de tru
São Paulo
as. espinafre. essências alimentares, ecs
'arfas, ervilhas. eturovas. extrato de to
n:-.te. farinhas alimenticias. favas.
GONPECÇOES G.B.
1.1as. flocos, tareio, fermentos, feijão
-cos. frios, trutas secas naturais e cria
Classe 36
nlizadas: glicose, goma de mascar, gor
l uras. grânulos, grão de bico, gelatina
Titulo de estabelecimento
onderado. leite em pó. legumes ea
Termo n.° 747.273, de 27-4-66
H. G. Comércio de Veículos Ltda. nargarina. marmelada' macarrão, mas
as alimenticlas, mariscos. manteiga
São Paulo
.g es. paios. pralinés pimenta. pós para
iudins, piclees, peixes, presuntos. pa
H.C.
ês petit-pois. pastilhas . pizzas. pudins
Ind. Brasileira •
rueilos. rações balanceadas para atti
cals, requeijões. sal. sagu, sardinhas
Classe 21
anduidles. salsichas, salames, sopas enAutomóveis, caminhões e ônibus
atadas, sorvetes, suco de tomates e de
rutas: torradas. tapioca, tâmaras, talha.
Termo n.° 747.274, de 27-4-66
C-Kitos Indústria e Comércio de Produ- un, tremoços. tortas tortas cara aliToiabada, geléia.s, nerva doce, berva'
tos Alimentícios Ltda.
nate, horta,lças, lagostas. linguas. leite
São Paulo
es, óleos com estíveis.. ostras ovas,
nostarda. mortadela, nós moscada. noG—ISTOS.
Ind. rasileira
'a de tomate, mel e melado, mate, masias para mingaus, molhos. moluscos
.onserva. lentilhas, linguiça, louro, masClasse
41
•
mento de anunais e aves, torrões.
Biscoitos, bolachas e bolos
educinho e vinagre
Termo n.9 747.275, de 27-4-66
Têrmo n.° 747.282, de 27"-4-66
Marketing Textil Comércio e RepreIndústria de Bebidas D Arco Ltda.
sentações Ltda.
São Paulo
São Paulo

MARKETING TEZPIL

Classe 23
Tecidos em peças de algodão, fibras
Ind. Brasileira
sintéticas, lã e seda
Urra° n.° 747.276, de 27-4-66
Classe 16
Totabion Produtos Farmacêuticos Ltda.
Areia, cal, cimento, telhas e 11}nlos 'ara
São Paulo
IND. BRASILEIRA'
construções
TOTABIOU
1. Tinno n.9 747.269, de 27-4-66
Ind. brasileira.
Malharia Lord Ltda.
Classe 42
São Paulo
Para distinguir: Aguardentes, aperidi
Classe 3
vos. an:s. bitter, brandy. conhaque, cer-,
Produtos farmacêuticos
LORD
velas. ternet. genebra. gel !tuteei. CO,Ind. Brasileira
Tirmo n 9 747.280, de 27-4-66
R*. nectar. pune!, pipermint. duma
Proveg — Mercantil r.tda.
Sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver
São Paulo
mouth, vinhos espumantes, vinhos
Classe 36
quinados e arh:skv
IR:fig os de vestuário confaulonados de
Termo
n.9 747.283, de 27-4-66
malha
ATUAL — Auto Transportes União
América Ltda,
Í Tèrmo n 9 747.270, de 27-4-66
São Paulo
Comercial Importadora Taubaté Ltda.
São Paulo
erma tt
IND. BRASILEIRA

D 'ARCO

ROVAN

índT.A.Brfsil.--eira
Classe 7

Implementos agrícolas

NOVES'
[

Classe 41
.letria, alho, espargos
41cachotras
tçticar, alimentos para animais, amido

Ind. Brasile' ra
Classe 33
Transportes

Têrmo n.9 747.279, de 27-4-66
Panificadora Ponderossa Ltda.
PONDBROSSA
Ind. Brasileira
Classe 41
Pães
Têrmo n. 9 747.281, de 27-4-66
Theton Peixada Ltda,
São Paulo

THETON
IND. BRASILEIRA
•IIONCIMININIONMINNIegt

Classe 41
Para dtstinguir: Lanches, pães, bolos,
biscoitos, roscas, sanduiches, empadas,
pastéis, pizzas, churrascos croquetes cochinhas, tortas e café
Têrmo n.° 747.284, de 27-4-66
J. P. Matozinhos
São Paulo

Regira
Classe 46
Para distinguis': Amido, anil, azul da
"rdssia, alvaiade de zinca abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espreenacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
céra e de macieira, goma para lavais..
daria, limpadores de luvas, liquidos de
branquear tecidos, liquidos mata-gordurae para roupas e mata óleos para munas, oleina óleos para limpeza de carros. pós de branquear roupa. salicato
&a sódio. soda cáustica, sabão em pó.
sabão comum, sabão de esfregar e seponáceos, tijolos de par e verniz
para calçados
Térmos ns. 747.285 e 747.304, de
27-4-66
Vaporit Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

"VAPORIT •
Iria. Brasileira
Classe 11
Ferragens. "-rramentas de b5:13 espécie
cutelaria, em geral e outris art:gos de
metal a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado, assadeiras, açu.
careiros; brocas, bigornas. palreias.
bandeijas. bacias, baldes. bimbonieres;
bules; cadinhos, cadeados. castiçais, colheres para pedreiros correntes, cabides'
chaves: crernones, chaves de parafusos.
conexões para encanamento, colunas
caixas de metal para portões. canos de
mead, chaves de fenda chaves isglêsa,
cabeções. canecas. cipos, cachepots.
centros de mesa, coqueteleiras caixas
para acondicionamento de aLmentos.
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Publicação rena
de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade In dustrial . Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse • yrazo poderão avesentar suas
opos1çtn9 ao Dep artamento
Nacional da Propriedade Industrial aquéles que se Julgarem p
rejudicados com a concessão do registro requer1 d0

caldeirões, caçarolas, chaleiras, ca terei. peugas, poriabes, p olainas, pijamas punatural; tecidos plásticos, tecidos im' ras.. conchas coas/ares; distintivos, do. nhos, p
Classe 30
erneiras, quimonos, regalos. permeáveis, tecidos de pano couro g
bradiças; enxadas, enxadões, esteias. robe de chambre, roupão, sobretudos,
Para distinguir: Artigos de watt:Mogi
veludos
engates, esg u: chos. enfeites para arreios suspensórios, saidas de banho, sandálias,
e roup9s feitas em geral: Agasalhos1
Classe 36
stribos, esferas para arreins, eSpurna• sueteres, shorta, sungas, stolae ou .slacks
aventais, alpargatas, anáguas, b/usasi
Para distinguir: Artigos' de vestuários botas, botinas, blusões. boinas, babam
deiras; formões. 'vices, ferro para .:ortai
toucas, turbantes ternos, uniformes
e
roupas
feitas
em
geral:
Agasalhos.
douroe, bonés, capacetes, cartolas, caraø
Capim, ferrollas: facas. facões, Mc tia.
•
e vestidos
aventais,. alpargatas, anagrias. blusas. atiça& casacão, coletes, capas, chatas&
durasferro comum a carvão, têruteiras,
Classe 23
funis fôrmas para doces, freios para Para distinguir: tecidos em geral, te. botas, botinas. blusões, boinas, baba. cachecols, calçados, chapéus, cintos,
estradas de ferro, frig:deiras; ganchos cidos para confecções em geral, pare doures, bonés, capacetes. cartolas, cara; cintas, combinações, corpinhos, calçai)
grelhas gar sos. ganchos para quadros tapeçarias e para astigos de cama • atiça& casacão, coletes, capas, chales, de senhoras e de crianças, calções. calo
cachecols, calçados, chapéus, cintos, ças, camisas, camisolas, camiseta,
gonzis para darruagens; insignias: li- nasal Algodão, alpaca, canhamo ceti
mas. lâminas, liroreiros, latas de lixo: :aro*, casemiras, fazendas e ceados it cintas, combinaçaes. corpinhos, calças cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiro
jarras; machad:nhas, molas para porta. lã eia peças, lu ta. Janela linho.• nylon de senhoras e de crianças calções. cal- saias, casacos, chinelos, dominós, educo
ceroulas, colarinhos, cueiros pes fantasias. fardas para militares,
molas para venezianas, martelos dei oaco-paco, percaline, rami, rayon, seda cuecas,
cos
ças, camisas, c amisolas. camisetas. legiais, fraldas, galochas, g
ravatas, goro
retas. matrizes: navalhas; puas; pás. -pre• natural, tecidos plásticos, tecidos lin• saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
ros, ogos de /ingeria, jaquetas, laguêtk
gos, p arafusos, picões, porta-galo; pra aermeabilizantes e tecidos de pano courc
ries, fantasias, fardas para militares, co- luvas, ligas, • lenços, mantôs, melas
e vestidos
seiras. porta-pão, porta-jóias. paliteiros
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gormaiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pao
panelas. roldanas, ralos para raas, rebiTermo n. s 747.289, de 27-4-1966
ros, ogos de !ingeria. laquetas. leques
tes, regadores; serviços de chá e café Vityler Indústria e Comércio de Vidros luvas, ligas lenços, cnantôs, meias; ietóa palas, penhoar, pulover, pe/erinaq
sueteres, shorts, sungas. stolas 'ou slackal
serras, serrotes, sachos, sacarrolha: te.
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa- peugas, pouches, polainas, pijamas. pua
Limitada
souras. talheres atlhadeiras, torstUeze,
letós. palas penhoar, p ulover. pelerinas;
São Paulo
tenazes. travadeirets, telas dt arame, torperigas, pouches: polainas. pijamas, pu- suspensórios, saidas de banho, sandálias.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
neiras, trincos, tubos para encanamento
nhos. p erneiras, q uimonos, regalos. nhos,
„ p erneiras, qui/nonos, regai"
trilhos para antas de correr, 'taças,
robe de chambre. 'roupão. sobretudos
toucas, turbantes ternos, uniformes
Ind.. Brasilei ra
e verruma
suspensórios saidas de banho, sandálias,
e vestidos
Classe 15
sueteres. shorts, sungas, stolas ou slacks
Classe
14
•
Termo
n.°
747.296,
de 27-4-1966
Pias
toucas, turbantes ternos, uniformes
Vidro
comum,
laminado,
trabalhadc
Gic
Indústria
e
Comércio
Ltda.,
e
vestidos
Termos na. 747.287 a 747.288, de
em nadas as formas e ()reparos, Vidra
São Paulo
27-4-1966
Termo
na'
747.292,
de
27-4-1966
•
cristal para todos os fins, vidro indus
•
Manufatura Sul Americana de Tabacos uma com telas de metal ou campos!. Sup er Mercado Yourself de Vila Bela
ata /C fl
Sociedade Anônima
Limitada
a
,.es especiais: ampolata aquários, asra
São Paulo
São Paulo.'
rb.
sadeira.s, almoitinzes. bandejas, cabeias, cadinhos, cantaros, cálices, centro
Classe 46
ie mesa; cãlisulas, copos, espelhos, asAguo sanaria; anil; amido; azul dik
YOURSELF
arradeiras, frascos, barmas para do es
prússia e ultramar para a lavadeira
fôrmas para tárnos, fios de vidro, gar•
DE VILA. BELA
abrasivos
quando par aconservar
safas, garrafões, graus, globos. haste_
'Ind. Brasileira
Polir; cera para assoalhos, composições')
tarros, jardineiras, licoreiros mamadeipara limpar maquinismos; detergenreq
ras. mantegueiras, pratos, pires, portadissolventes para gordura; graxas para
Classe 41 •
;aias, paliteiros, potes, pendentes pe:testais, saladeiras . serviços para re- Abacates, abacaxis, ameixas, bananas, calçados; tiquidos para tirar manchas fil
frescos. saleiros, tubos, tigelas, traves- cerejas, melancia pera; maçá; manga; branquear roupas; palhas e palhinhas dei
sas vasos vasilhames, vidro para ui. mamão; laranjas; alfaces agrião; couve- aço; soda para lavanderia; sabão em)
iraças, vidro para telógios, varetas, flor; couve manteiga; repolho; espina- pó; sabão comum; sebo; saponáceos
Classe 44
velas
fre; almeirão, cenouras, couve e
vidros para conta-gotas, vidro pare
Cigarros
automóveis
escarolas
Termo
n.o
e
para
bara-brisas
e
747.297,
de 27-4-1966
Classe 44
xicaras
Douglas -- Comércio e Represcntaçõesa
Cigarros
Termo a" 747.293,e 27-4-1966
de Papéis Ltda.
Indústria de Estátuas Luerd Ltda.
Têrmo n.o 747.290, de 27-4-1966—
Termos as. 747.286 e 747.302, de
São Paul;
Rolamentos Barden Ltda.
São Paulo
27-4-66
São Paulo
Harry Koziowski
"IITERD"
"DOUGLAS"
São Paulo

eilei

"HARRY/IAC"
Ind. Brasileira
Classe 36

'‘

Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em Iterai: Agasalhos
aventais. alpargatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, bUbadouroa. bonés capacetes, cartolas. carapuças casacão, coletes_ Capas, chateai
cacheeols, calçados. chapéus, 'cintos.
cintas, combinações. corpinhos, -calças
de senhoras e de crianças calções. calça& catanas. camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros
saias casacos, • chinelos, dominós acharyrs fantasias, fardas cara militares, colegiais. fraldas, galochas gravatas, gorros asaos de angar ie Jaquetas, leques
luvas. ligas. lenços rnant8s - metas.
maiô, nitntas mandria° mantilhas na
Setós, palas perthoar pillover. palatinas;

"I3ARDEN "
Ind. Brasileira

Classe 6
Rolamenots
Têrmos ns. 747.291 e 7 47.294, de
27-4-1966
Harry Kozlowski
São Paulo

alICCENYL"
Ind. Brasiieira

:adi, Brasileira

Classe 8
Estufas
Termos na. 747.295 e 747,300, ch;---zz
27-4-1966
Harry .Pitszlosaskf
São Paulo

"11A.PPY"
Ind. Brasileira

(arfaste 23
Para distinguir tecidos en,. geral teci.
dos p ara contecçõee em geral. para
Ciasse 23
tapeçarias e para artigos de caias e
Para distinguir mcidos em geral tecidos p ara confecções em geral. tiara mesa Algodão alpaca, cartismo cetim
atroa. casimiras fazendas e tecidos de
tapeçarias e para artiatta de cama e lã em p eças. luta -graav:
aVlon
mesa- Algodão, alpaca. cânhmo ceam pacra p
aco: perca una: rama rayon; seda
caroâ. casimiras fazendas e recaias de furara': remos p
lásticas_ 'tecidos im
lã em peças, luta. lesses' ? linho; rnamt
p ermeaveis, tecidos de' pano coara a
paco-paco: percalina; rama rayon seda
veludos

Ind. Brasileira

'alasse 17
Artigos p ara escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abri.
dores de cartas, arquivos, borrachas,
berços pua mataborrão, borrachas pari*
colas, brochas p ara desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro. canetas pare
desenho, cortadores de papel, carbonosa
carimbos, caritnbadores. Cola para papei,
coladores, canpassos. cestos para COTA
respondência. desenhadores, duplicado.)
res, datadores, estojos para desenho%
estojos para canetas, estojos com mina
esauadros. estofos p ara lápis, espeto*,
estiletes obra papéis, furadores, fita*
para máquinas de escrever, pra
fite*
nara la piseiras, g oma arábica. grafi")
flores. lápis em g eral_ lap iseiras,
guinas para a pontar lápis, minas saia
para
g rafites. minas p ara p
enas. máquinas tr.
escrever, máq
de calcular. roam&
?IR.!, de somaruinas
má q uinas de

muitinlicata
mat a-gatos, porta-tinteiros porta
-carita)
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Publicação feita de acordo com e art. 130 do Código da Propaiedade Industrial. Da data da publicação começará
cortei o prazo de 6k dias para o deferimento do pedido. Durante esse Prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nscionpi eia rtx•cipriedade Induslalal aquêles 4uo co julgarem prejudicados com o concessão do registN requerido

lá p-. ),,rtOcttiLs, portarteluas, raspadeira:, ue borites, steucils
ercevelos para papéis.. perfuradores.
cartas. prensas. piendederes de papéis.
-para mimeógrafos. tiritas e tinteiros
Termo n.° 747.298, de 27-4-1966
Pinto Cimal Ltda,
São Paulo

• "SUAI)"
Ind. Brasileira
Classe 33
Serviços de lavagens, consertos de
veículos e lubrificantes
Termo n.9 747.299, de 27-4-1966
Refrigeração Pinheiro Ltda.
São Paulo

"PINBEIRO"
Ind. Brasileira

CiiiIna,5 para pica , e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedores,
estufas, ventiladores. punias e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado formas elétricas, máquinas'
ho:..lráficas e cinematográficas, camp ainhas elénicae, garrafas térmicas. regadores automáticos. lâmpadas, aparelhos de luz duorescente, aparelhos de
comunicação interna esterilizadores condensadores, bobinas. chaves elétricas.
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente. fusível aparelhos fotográficos
e cinematográgicos. filmes revelados.
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação. abat-lo ura e lustres, máquirds'
para lavar roupas para uso
doméstico
Termo n.o 747.307, de 27-4-1966
Bar Ribeira Ltda.
São Paulo

"BIRIBA"
Ind. Brasileiro,

Classe
Aparelhos de ar refrigerado, geladeiras.
Classe 41
aparelhos de refrigeração, ventiladores e
Lanches de: aliches, mortadela, presunsorveteiras
to, roz-bife, queijos, salames salsichas e
Termo n. o 747.301, de 27-4-1966
churrascos
rnesto
Zarzur
e
outros.
e
Termo n. 9 747.306, de 27-4-1966
São Paulo
Panificadora Alegria Ltda,
São Paulo
EDIPICIO

rONTE FUJI
Class:: 33
Edifícios
Termo n.9 747.303, de 27-4-1966
Piraque — Empreendimentos Ltda.
São Paulo

"PAI QUERE is
Ind. Brasileira
Classe 33
Empreendimentos
Têrmo n.° 747.305, de 27-4-1966
Cae — Comércio e Representações
Limitada
São Paulo

Ind.. Brasileira
Classe 33
Representações
Têrmo n. 9 747.308, de 27-4-1966
Coringa Comércio, Representação e
Promoção Ltda.
Goiás

"COFCING.A."
Ind. Brasileira
Classe 8
Oare clisiinguL os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão.
toick-ups. geladeiras. sorveteiras, aparelhos de refrigeração. enceradeiras, aspiradores de p& fogões, fornos e fogareiros elétricos. chuveiros, aquecedores.
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar. batedeiras. coqueteleiras. expreMcdorers liquidificadores elétricos, saã-

"ALEGRIA"
Brasileira

T.nd.

Classe 41
Pão
Termo n.9 747.309,, de 27-4-1966
Imobiliária Zarzur j Kogan Ltda.
São Paulo

EDIFICIO
SAIDURA
Classe 33
,Edificios
Termo n.o 747.310, de 27-4-1966
Marcenaria Refrigeração Bela Vista
Limitada
São Paulo

."BELA VISTA"

Ind. Brasileira
Classe 40
Balcões
Tèrmo n.° 747.311, de 27-4-1966,.
Naldex Representações e Equipamentos
Industriais Ltda .
São Paulo

"NALDEX"
Ind. Brasile% ra
Classe 6
Alavancas, amassadeiras de concretos, e
barros, máquinas para abrir chavetas.
máquinas para arqueação de embalagens
caldeiras, cruzetas: cilindros máquinas

compresso;ras; máquinas adaptadas na
construção e conservação de estradas;
máquinas para malharia, teares e.tornOs
mecânicas
Termo n. 9 747.312. de 27-4-1966
Viação Castro Ltda.
São Paulo
rn ASTRO"

d, Brasilejr,5
Classe 33
Transportes
Termo n.9 747.313, de 27-4-1966
Mardiesel — Comércio de Peças para
Motores Ltda.
São Paulo

"MARDIESEL"
—Ind. Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas panes
integrantes: Aros para bicicletas. auto
móveis. auto-caminhões. aviões, ~Xtecedores. a:avancaa de câmbio, baacos.
breques. braços para veículos. ',ideieta.- carrinhos de mão e carretas 4811nhonetea. carros ambulantes.
carros. tratores. carros-berços carros,
'ianques. carros-irrigadoea. carros. carnes. carroceriaa. chassis. chapas cir.
colares para velaulos, cubos de veículos
corrediços para veiculoa. direção. &alicadeiras. estribos, escadas rolantes, ele.
"adores para passageiros e para carga.
aragates para carros, eixos de direção
trelas. lrontairas para veicuioca guidão
.oconzotivas, lanchas. motociclos, molas
motocicletas. moto:cargas. cacto furgões
manivelas. navios. ônibu.s. para-choques
para-lamas. para-brisas, pedais. pantões
'limas. combinações. carpi:IR:s. calcas
-achecots. calçados, chapéus, cintos.
odas para bicicletas.. raios 'Pa r@ b14-+Cle.
tas, reboque. radiadores Man VeiCISIOS
Vallte8 para valsai:3s. vagekaa veloeipe.
teu. varetas de contrõle do ztogador
rodas para veiculo& telhas, c'clas. es.
sceieradoz. erólela. trotei/nus vorace de
.arroo
carros. POtetop
Taat'rmo n.o 747.314, de 27-4-1966
Cerâmica Saltense Ltda,
São Pauis!

Termo n. 9 747.3i5, de 27-4-19t%
Adega Jafa Ltda.
•
São Paulo

JAFA

Ind. Brasileira
Classe 42
Artigos da classe
Termos as. 747.317 e 747.318, de
27-4-1966
Algis - Importadora e Exportadora;
Limitada
São Paulo

E

ALGIS-IMPORTADORA
EXPORTADORA LTDA.,

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas palies
integrantes: Aros para bicicletas, alta=
móveis, auto-caminhões, aviões, amoc.
tecedores, alavancas de câmbto. barcos,
tweques. braços para veículos. Incidk.
tas, carrinhos de mão e carretes. cartel.
nhonetes, carros ambulantes. caminhões,
:urros, tratores, carros-berços. carros,
tanques carros-irrigadores, carros. cara
roças, carrocerias, chassis, chapas eiscalares para veículos, cubos de veiculo&
corrediços para veicuios. direção. desil.
cadeiras estribos, escadas rclantes. elevadores para passag e Ires e para carga,
engates para carros, cistos de direção,
freios, fronteiras pare veículos. guidão,
locomotivas. lanchas motociclos. molas,
motocicletas. motocargin moto furgões.
manivelas, navios ônibus. para-choques,
para-lamas para brisas. edais patões.
rodas ,ara bicicletas, raios para bicicletas. reboque, radiadores para veículos,
rodas tiara veiculo!. scuins, triciclos, tirantes pare • eiculos vagões. velocipedeu varetas k contrôlc do afogador e
acelerador roleis. troleibuit. varaes
Cara)S. toletes para carros
Classe 11
Ferramentas de tôda espécie, ferragem
e cutelaria em geral, pequenos artigos
de qualquer metal
Termo n.° 747.319. de 27-4-1966
Rodolpho Nather
Sito Paulo

• IndriVanheira
Classe 16
Têrmo n.° 747.316, de 27-4-1966
Algis — Importadora e Exportadora
Limitada
São Paulo

ALGIS
I N DÚSTRIA

BRASILEIRA

Nome Comea

--HIOROIRT
I.A31e.CICA

Classe 6
Turbinas hidráulicas propulsoras para
para embarcações
Termo n.° 747.325, de 27-4-1966
Entregadora Arthur de Azevedo Ltda
São Paulo

R T NU R DE
AZEVEDO

-

PREÇO DO NÚMERO DE LUME :

CR$ 5(1

Classe 33
Sinal de propaganda
•-

