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SEÇÃO III
ANO XXIV — N.° 202

CAPITAL FEDERAL

DEPARI AMENTO NkCIONAL ' ,
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL REVISTA

QUINTA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 196$

DA PhOPRIEDADE
INbuSTRIAI-

juntadas de reconsiderações, e se da
mesmo não se tiver valido nenhum interessado, ficam notificados os requereis.
Expediente do Senhor Secreario de Intes abaixo mencionados a conaparecereoi
diístria
a êsté Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da primeira anuida.
EXPEDIENTE DO SECRETARIO
Edgar
de
Oliveira
Meirelies
(titular
Dia 21 de outubro de 1966
DA INDÚSTRIA REPUBLICADO da patente 4.245) . Concedo à restau- de, dentro do prazo de sessenta (60)
dias, na forma do parágrafo único do
Despachos eia recursos:
ração de acôrdo com o art . 206.
art. 33 do Código da Propriedade In.
Dia 21 de outubro de 1966
O Senhor Secretário da Indústria Hedustrial, para que sejam expedidas as
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Pedido em Recurso
raldo de Souza Mottos, negou provicartas patentes:
GERAL — REPUBLICADO
mentos aos recursos abaixo interpostos,
The Dow Chemical Co (no recurso
fim de manter a decisão anterior:
Privilégio de Invenção Deferido
interposto ao deferimento do férmo
Dia 21 de outubro de 1966 .
225.774 marca Dowerson de Indústria
Têrmo:
reino:
Reconsideraão de Despacho
Brekin Dower Ltda. ) — Nego proviN. 84.655 — P. de Invenção mento ao recurso mantendo a decisão.
'N.
Indústrias
Gessy
Lever
S
.
A
.
(na
re122.962 — P. de Invenção . ---•
«Aperfeiçoamentos em fechaduras de
consideração do despacho que deferiu «Aperfeiçoamentos introduzidos em veisegurança para portas — Requerente —
Exigência
o têm() 428.213 marca Ge.on) Rd eidos para detentos». -- Requerente
Ferragens Precisa Ltda . — Processo
considero o despacho de deferimento Cama Bruno S.A.
Indeferido.
N. 265.711 — Artefatos de Couro publicado em 9-8-65 para que a requeN. 130.656 — P. de Invenção —
Armo Ltda. — Satisfaça a requerente rente apresente novos exemplares com «Processo para a produção de Lixivias
Pedidos de Preferências
a exigência proposta no parecer.
exclusão de sabões e sabonetes.
de Lavagem e Agentes para a execução
Ad Auriema Inc (na reconsideração do processo — Requerente — Henke'
Rolf Freischrnidt — No ped4o de EXPEDIENTE DO DIRETOR GE&
Cie. G.M.B.H.
do despacho que i:,deferiu o têrmo
preferência do têrmo 150.194, priviléRAL REPUBLICADO
.394.036 marca Ad .Auriema INC) . Re- • N. 132.587 — P. Invenção «Um
gio de invenção, «Aperfeiçoamentos no
considero o despacho de indeferimento processo para ' fazer uma cópia tendo
mecanismo de disparo automático» —
Dia 21 de outubro de 1966
do pedido de registro a fim de. conceder imagens absolventes de irradiação inConcedo a preferência, nos rei-mos da
Pedidos em Reconsideração .
a marca pleiteada em face da não pror- fra-vermelha e folha para uso no dito
Portaria rt 6, de 1965.
rogação do reg. 179.623.
processo. — Requerente — Cama Bm.
•
J. Paim S . A. Indústria e Comércio Helio roques Bittencourt (na reconPorcelana e Steatita S.A ( na ncon- io • •
— No pedido de preferência do Têrmo sideração do despacho que deferiu o trêN. 130.656 — P. de Invenção «Pro..
156.880 — Privilégio de Invenção — rao 115.929 priv. invenção Aperfeiçoa- sideração do despacho que deferiu -o
em ou relativos a dispositivos têrmo 402.395 marca Steatil) . Nego cesso para a produção de lixivias de
«Luva corrediça com retentor» — Con- mentos
cedo a .preferência, nos têrmos da Por- transautores para o registro ou a pes- provimento ao pedido de reconsidera- lavagem e agentes para a execução do
quisa de uma pista de gravação em ção a fim de manter o despacho de de- processo — Requerente — Henkel 6
taria n° 6, de 1965.
forma de ranhura) . Mantenho o despa- ferimento ao pedido de registro com os Cie. G.M.B.H.
J. Paint S.A. Indústria Comércio — cho de deferimento publicado em 7-7-65 exemplares de fls. 14-16.
N. 132.587 — P. de Invenção ala
No pedido dè preferência do Têrmo nu- em face dos laudos técnicos.
processo para fazer numa -)pia tendo
Maggion1
6
CS
PA
(na
reconsidemero 163.085, privilégio de Invenção
Klabin Irmãos 6 Cia. • (na reconsi- ração do despacho que indeferiu o têr- imagens absolventes de irradiação ta.
«Aperfeiçoamentos era articulações me- deração
do despacho que deferiu o têr- mo 471.728 marca Laxacal) . Dou ,pro- fravermelha e folha para uso nu dito
tálicas» — Concedo a preferência, nos mo 130.264
priv.. invenção Embalagem vimento ao pedido de . reconsideração processo». _ Requerente — Columbia
ririos da Portaria n° 6 de 1965.
And Carbon Manufacturing Co.
de Armzer) . Mantenho o despacho de do despacho que 'indeferiu o pbdido de Ribbon
Inc.
Arnaldo Cavalheiro — No pedido.de deferimento publicado em 2-R-62 •
registro uma vez que o reg. 205.904
preferência do têrmo 163.834. PriviléN. 133.205 — P. de Inv ,--ição «Coa.
declarado como impeditivo foi adquirigio de Invenção «Aperfeiçoamentos em
Exigências
trôle Automático de Embreagem» — Re.
do pelo requerente por transferência.
Uniões para Hastes Rígidas». Concedo
querente — Borg-Warner Corporation.'
a preferência, nos têrmos da Portaria
N. 106.973 — Chemische Werke
N. 133.240 — P. de Invenção «MaExigências
n.9 6, de 1965.
Huls Aktiengesellschaft -.-Satisfaça
terial Foto-Sensivel» — Requerente
exigência.
N. 676.353 — Mercantil Suissa In- Kalle Aktiengesellschaft.
J. Pana: S . A . Indústria e Comércio
N. 134.519
/Diversos.
P. de Invenção
dústria
e Comércio S.A. -- Satisfaça
- - No pedido de preferência do •têrmo
«Aparelho
Lubrificador para Conjuntos
exigência.
1
166.501, Previlégio de Invenção «APerSeagers do Brasil S.A. Fab. de BeMecânicos eia Geral». — Requerente
Oposição
feiçoamentos em Estruturas Tubularites bidas (titular da patente 2.646) . In— Frederico Meyer.
Extensíveis e Armações Radias Expan- defiro o pedido de restauração por se
Ameno Trivellato (opoente do têrmo
N. 134.556 — P. de Invenção
síveis» — Concedo a preferência nos tratar de patente extinta nos termos do 141.348 mod. ut. )
«Aperfeiçoamentos em Talha Diferentêrmos de Portaria n° 6, de 1965.
art. 76 item 3 do código.
cial» — Requerente — forque S . A. —
Comércio e Inçlústria Neva S. A. EXPEDIENTE DO SENHOR DIRE- '
J . Pau ni S. A. — Indústria e Comére Comércio de !vitaminas El&
TOR
DA
DIVISÃO
D'É:
PATENTES
tricas.
cio — No pedido de preferência do têr- ( titular da patente 3.892) — ProrroRio 21 de outubro de 1966
aio 172.208. Privilégio de Invenção gue-se de acôrdo com o art. 41.
N. 134.572 — P. de Invenção «DIsd
Indústria
e
Comércio
Irmãos
Cestari
positivo fixador de alnça infetora de
«Aperfeiçoamentos na Estrutura de VaNotificação
oxigênio para fornos metalúrgicos de
retas Articuladas de Armações para S . A (titular da patente n9 4.009) —
Prorrogue-se de acôrdo com o art. 41.
efinação». — Requerente — Yawata
Uma vez decorrido o prazo de re-, • troa & Steel Co. Lica'.
Coberturas de Recibos e Análogos».
Francisco
Miret
Soler
(titular
da
paconsideração.
previsto
'elo
art.
14
da
Concedo a preferência, nos têrmos da tente 3.960) — Concedo a restauracão Lei n° 4.048, de 20 de dezembro de a - N. 136.108 — P. de Invenção —
Ap erfeiçoamentos em ou relativos as
Portaria n° 6. de 1965.
de acôrdo com o art. 206.
1961 e mais dez dias, pose eventuais c édulas
para a eletricidade em fusão
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11 s flepartiçõe. Publteas1
'deverão remeter o expediente'
destiriodo o publicação niisi
jornais, diariamente, ate
(118

horo.
A S lolt1011(15Yit'S pertitiertle ó amimo retrilooda. tios
e...asiis de erros ref.1 utrassties,

derieeão ser fOrillitieldaS por'
escrito. ó Si-Vir, de Rodai:tio
aas-13 ii. I& horas. 110
titfi
P 72 ?mias após o solda
dos arai:ris oficiais
iI

- Os )JUI(tlS tietierao ser'
dertitiogrofiiitios n antentn •odas. ressalvadas. por toem de
oVeeito. "osaros e 911N,MIt1A
Excetuadas as para o•
exterior, .que serão• sempre.
aSsi nal was poder-1
te-à, o tomar, em qualquer,
Elpoect, per seá n .teses ou 'Mi
On0.

EXPEDIENTE

, - As Repa
. rtições Publicas

cingir-se-ão às assinatura§
anuais renovadas até 28 do
fevereiro
de cada ano e as
o n Re
rit:~
iniciadas, em qualquer época,
At_ E Et: TO CE C-?4,?1-1-0 PEREIRA
pelos órgãos competentes.
[te 6. ti 1,,èç 41, oe
et.aew
çáte,c .4e0,...vro
- A fim de possibilitar a
M I JR1t. O F. ERRI--,- IR A .ALVES
PL ORIA NO GU1MARAES
remessa de palores acompanhados de escrarecimentos
DIAS 'O OFICIAL
quanto a sua aplicação, milim•C;A.o
citamos usem os interessados
• ••••••• r•
eepalehme.tot
preferencialmente cheque ou
un aor.•n •• e• O e dee , oad.4. • fleis.outrèal et•
vale postal, emitidos a favor
• ••Comi,cfo
do
Tesouffiro do Departa0*,COIF,A ao et (43rlurt,t nto
NiCtapnei
mento de luiprensa 5-arionaé.
- Os suplementos ás edi4SS/NA11rRAS
ções dos órgãos oficiais só e*
fornecer-fio aos assinantes que
NE.P.ARTRA-Es
as solleitarem no ato do asPARTICC123HES
FUNCIONAMOS
sinatura.
Capitai • hoerior:
Capital 0 Interior!'
- O funcionário público
6 oilo Semestre •
Semrsire . . . Cr$
. . Cr$
4.500
440 0 •
federal,
para fazer jus ao des12
000
Ano
•
•
.
.
Cr$
OGO
•••
conto
indicado,
deverá provar
Exteciar:
Exterior:
esta
condição
no
ato do asAno .•. • . Cr$
0110 Ano .
CEP. ARTAMENTO DE IMPRENSA Is'AC/ONAL

lera4re“.4

- As assimilaras vencidas
poderão ser suspensos seta
aviso prévio.
uão , Impressos o número da
Poro facilitar aos o.;situat. talão de registro, lt inèS
les a veeificação do prazo de ano et» que findara .
tralidade de suas aásinatin os.
4 fim de evitar sotariio dei
na parle soperinr
enderèco cnntinnidade nn recehimeato

Requerente - Giba Société AnonSme
(em alemão: Ciba Aktiengesellschatt) .
N. 135.661 - P. de Invenção
cesso e dispositivo para impedir w.e
terceiros presentes compreenda o (lu.:
uma pessoa fala por telefone - Reqm.•
rente - Jacques Vulliet - Dui.and.
Paulo Darmont.
N. 135.779 -- P. de Invenção --,
«Novo tipo de conversor de torque apl-,
cável em veículos - Requerente cichi Fukushima.
N. 136.358 - P. de Invenção Novo tipo de purgador para vapor Requerente - jean joseph Alexandra
Husson.
N. 136.500 - P. de Invenção -Aperfeiçoamentos introduzidos em antenas para rádio de automóvel - Requerente - Mario Verei.
N. 136.571 - P. de Invenção --,
«Porta-Rodas planetárias» - Requerente
- Ficbtel ti Sachs A. G.
N. 134.578 - P. de Invenção «Aperfeiçoamentos em ou referentes 3
talhas - Requerente - Geo. W.King
Limited,
N. 135.458 - P. de Invenção Processo e aparelho para produzir una
fio filamentar novedoso. - Reque.renfe
Monsanto Company.
N 135.629 - P. de Invenção Aperfeiçoamentos introduzidos em capicadeiras ou cultivadores. - Requereu:e
- joão Dionisio Massena.

Outubro de 966

Cl! Iftlk.$13111n 14

e e . . • Gr$ 10 000! sinatura.

dos jornais deuem os assinantes providenciar a res.
pecava renovação com antecedência mínima de trinka
(30) dias.

- O custo de cada exemplar atrasado dos órgãos ofidais será, na vendo avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
derorri.lo.

N. 135.849 - M. de Utilidade --; N. 140.556 - EIektrochetnische Fe-, N 9 126.156 - The Australian NaNova disposição corntrutiva em farra- brik Ketupen G.m.b.H.
ltional University.
cha tresadora - Requerente - Tora
N. 140.863 -- United States Rubber No 130.092 - Raymond L. Hal].
N° 131.745 - Hercules Powdele
Haya.shi, Jorge Waturuhayashi, Wilsão Company.
Soturu Hayashi.
N. 140.873 - Monsanto Company. Company.
N9 131.771 - Trigo - Folb .rth LiN. 1 .43.038 - M. de Utilidade - N. 140.880 - Henry Dohan.
Indicador ele Nível de Óleo -- RegueN. 140.885 - Abbot Laboratories. mited.
rente
fosho
N. 140.925' - Societe Anonyme Des. N9 133.621 - Herbert Ludwi,g.
La'boratories Robert Et Carriere.
NO 133.823 - Eastman Kodak
Exigência
Company.
Termos - R eq
uerentes:
N 9 134.209 - Monsanto Company.
Termos com exigências
cumpra: N9 140 940 - Montecatini Societá - NO 134.329 - Ciba Societé AnonyGenerale Per L'Industria 1V1ineraria me (em alemão: Ciba Aktiertg,essellsTermos - Requerente:
e Chimica.
chaft).
N. 130.127 - Koppers Cotnpany, NO 140.971 - Sandoz S.A.
N 9 141.000 - The National Cash No 134.461 - Nelson Silk Limited,
Inc.
N9 134.555 - Johann Clockshuber.
N. 140.075 - Indústrias de Máqui- Register Company.
N o 141.094 - Rohm Haas Com- N 9 135.198 - Shell International
nas Textis Ribeiro 5 . A .
Research Maatschappij N. V.
pany.
N 9 135-317 - Shell International
N 9141.387 - Farbenfabrieken
N. 140.113 - Yukio Ide.
Research Maatschappoj N.V.
Bayer Aktiengeselschaft.
N. 140.243 - Odonel Alonso.
N 9 137.225 - Henry Morrem
Aluminium Laborato- N9 141.392 - Alexander Maurice
N. 140..168
Hugo Bake.
No 160.524 - Ald, Inc.
ries Ljmited.•
N9 141.478 - Lilu e Hélio GuerriN o 165 645 - Snia Viscosa Societá
N. 140.266 - The Babcock Com
ni.
Nazionale Indústria Applicazioni VisN9 141.523 - T m
(Resereb) cosa S.p.24.
N. 140.270 - N V . Philips Gloei
Limited.
N O 165.649 - Ciba Société Anonylampenfabrieken.
NQ 141.5ô8 - Aluminiuin 3",aborato- me (em alenião: Ciba Aktien q,eselIsN. 140.305 - Crane 'Co.
ries Limited
chaft) .
N. 140.318 - Nicolino Gnimarãe
No 141.657 - Marukyu - Indústria chaft) (em inglês: Ciba Limited).
Moreira.
de Máquinas Agrícolas Ltda.
N.V.
N. 140.325
N o 141.661 •- Hallmer Corporation. N9 165.709 - Allied Cheinicag Corlampenfabrieken
N9 141.672 - Manufaturas Back poration.
N9 165.846- Texas - U.S. CheSh 11 International R "imitada.
.
N 140.327
N.
mical Company.
seardi Maatschappij N.V.
N O 141.799 - Commercial Solvents
N9 165.851 - Texas - U.S. CP/eN. 140.387 - Sewing Silks Limi
4 141.822 - Whiripool Corpora- calcai Comuany .
ted.
N o 166.120 - Roberto Fajardo VilN. 140.490 - Stauffer Chemica doa.
N9 141.889 - Whirlpool Corpora- lalobos.
Coirmany.
No 167 155 - Herbert Alberts.
N. 140.497 - Farbentabrieken
ItIodêlo de Utilidades Deferidos
N9 168.603 - Leônidas António
yer Aktiengesellschaft.
N9 141.898 -- José Hector António
Martins Carlini
N. 140.502 -- _Celanese Corporation Guglielmi.
N9 142.106
Pittsburgh Plate NO 135.460 - • Flávio Torres RibeiAmérica.
ro de Castro.
Glass Company.
N. 129.661 - de Utilidade Al cat OfN.
140.530 - Imperial Chen:uca N9 142.108 - Marukyu - Indús- . N9 129.718 - J. R. Geigy S.A.
de Bocas Paralelas industries Limited.
NO 10..â7., - Antônio Queiroz do
tria de Máquinas Agrícolas Ltda.
Mipoci jimenes Cabrera.
Amaral.
N. 140.546 - Unites States Of AmeM.
de
Utilidade
-N. 135.848 .NO; 142.252 - Shell International No 140. 104 - Lovens Keuice Pa•
Nova yodelo de bico irrigador adapt."...
Research Maatschappij N.V.
brik Ved A. Ko ngsted.
vel ,t mangileira. - Requerente
N. 140.723 - Indústrias Mecânica§ N9 126.050 - Yolanda Brezzi Pa- No 1 4 0 938 - J. R. (1e-'v . A.
trignani.
Hermann Ltda.
Francesco Perrone e Paolo Reale.
N, 140.267 - rthone
Poienc
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N9 140.386 - Saia Viscosa, Societá
Nazionale Industrie, Applicazione V18tosa, Societé per Azioni.
No 140.449 - American Viecose
Corporation.
' NO 140.450 - Skf Kugellagerfabrieken Gesellschaft Mit Beschrankter
Haftung.
No 140.563 -T he Bleck - Clawíon Company.
NO
140.651 - Junichiro Agata,
N9 140.743 - Marukyu - Indústria
de Máquinas Agrícolas Ltda.
No 140.744 - Marukyu
Indústria
de Máquinas Agrícolas Ltda.
N9 140.810 - Mitsubishi Papei'
Mins Ltd.
N91 40.832 - Domingos Maseari.
No 140.842 - Roussel - Uclaf.
No
141.088 - Marques Antenes
S.A. - Máquinas Agrícolas.
No 141.090
Roberto Beer Schlesinger.
No 14,1.697 - Marukyu - Indústria de Máquinas Agrícolas Ltda.
NO 142.313 - Rohm & Haas Cempany.
No 142.333 - Badische Anilin &
Soda - Fabrik Aktiengesellschaft.
No • 142.386 - Farbenfabrieken
Bayer Aktiengesellschaft.
N O 142.609 - The Upjohn Company.
N9 142.623 - American Cyanaraid
Company.
N O 142.647 - Emílio Cesar Salvi.
No 142.652 - Gilel Ginzburg.
N9 142.681 - Merck & Co. Inc.
No
142.749 - The Lumrnus Com-
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N9 164.243 -- Germano Antônio NO 212.222 -. Estrela' do Sul - RoNo 501.065 - Café Juiz de Fora
Lourenço.
drigues• e4 Italiano - Classe 41..
Cia. Apollo de Produtos Alime.n.
No 141.927 - Cerâmica Ilemposta No 239.860 Mamai - Agfa Ak- -tidos - Classe. 41.
Limiteda.
tiengesellschatt
N° 501.237 - Supercópia - t o.
Cias e 1.
NO 142.256 - E. I. Du Pont de No 506.813 - T .3 '2w1 Rosena riano Scattolip & Irmão Ltda. Nemours And Company.
S.A. Administração Indústria e Co- Classe 25.
N9 142.598 -- Shinjiro Takakita. Mércio - Classe 47 -- (Com exclusão Frase de Propaganda indeferida
N9 142.628 - Deutsche GoldUnd de fls. 6, verso)
NO 496.681 - Filtre Transferindo
Silber Scheideanstalt Vormais Roes- Transfira Filtrando -- Viriatus
NO
499.088,
Major
rk'em
Leitusler.
Comércio e Representações Ltda.
ra Livrarias e Papelarias Ltda. -- Classes 6 e 47..
249 142.689 - Anatoly P. Melnikoff Classe 38.
e 'Wencaslau Escobar de Azambuja.
No 298.009 - Emblemática -- J.
Exigências
No . 142.750 - E. Merck Aktienge- & P. Coaps, Limited - Classe 12.
sellschaft.
N9 298.010 - Emblemática - J.
Tarmos com exigênèias a rum.
No
142.752 - Ciba Société Anony- & P. Coats, Limited -- Classe 12.
prir:
me (em alemão: Ciba Aktiengesellschaft).
Jules 3ouchet & Cie. (junto ao
Restanração
Maseas
têrmo 419.791).
N9 142.783 - Esso Research And
Engineering Company.
No 374.697 - • Glycosacchareto - J. Sarcone & Cia. Ltda. (junho ao
448..005).
NO 142.791 - Junichiro Agata.
Lab. Clínico Silva Araújo S.A. - têm°
No 253.478 - De Maio, Gallo S.A.
No 142.964 - Armour And CoM- Classe 3 - Concedo restauração.
Indústria e -Comércio de Peças para
pany.
N9 398.236 - Revista Social Ru- Automóveis.
N9 143.032 - Kasutoshi Takeda e
ral - Adamastor Lima - Classe 32 NO 310 484 - Almeida Reis &
Einji Washio.
- Concedo a restauração.
No 143.118 - Merck & Co. Inc.
Limitada.
No N9 462.688 - Argraf - Agraf. No 395.887 - Proaço
No 137.697 - Channel Mester CorProdutos
Impressos Ltda. - Classe 38 - Con- de Aço S.A.
Poration.
cedo a restauração. Registre-se com
No
342.243
- Dresser Industries,
N9 141.031 - Othelo D'Amico.
o que consta dos 'exemplares de I&
N9 142.415 - Pietrantônlo Fran- lhas 14-17, menos os artigos grifados Inc.
No
376
822
- Corning Glass Works.
cesco.
as fls. 14. Apoátile-se,
No 399.093 - Renker Belina G.M.
No 142.434 - Carlo Redaelli.
B.H.•
WiNo 142.768
Molins Machine No 406:628 - Neosulfazon
zon Farmacêutica Ltda. - Classe 3 No 427.975 - Companhia HoteleiCompany Lim ited.
.
ra do _Brasil.
NO 142;769 - Molins Machine - Concedo a restauração,
NO 408.470 - Drogacereja - FarNo 482.097 - Hidráulica _Horto
Company I,imited.
No 142.900 - Amor
a Paschoal Pela. mácia Drogacereja Ltda. - Classe Limitada.
No 454.502 - Internacional
No 137.675 - Cardwell Westing- 10 - Concedo a restauração.
vors & Pragrances Inc. - Apostilem
house Comnany.
NO 140.373 - Twin Disc Clutch Restauração de Frase de Propaganda se a solicitação de fls. 9, nos tês-u
mos sugeridos pelo requerente.
Company.
pany.
N9 382.231 - Ao parar no cami- Branipp - Comércio, Representa.
No 141.912 - Laboratory For ElecNo 142.777 - Ernest Scragg & tronics, Inc.
nho ... Mande vir a Tatuzinho - ções e Importação Ltda. (no pedida
Sons Limite&
N9 142.254 - The Bleck
Claw- D'Abbronzo S.A. Comércio e Indús- de , rsetauração do tétano 402.725) a
No 142.779
Raymond Dewas.
son Company.
tria de Bebidas - Classe 42 - Con- No 391.799 - CMC Centauro Moto
No 142.801 - Commercial Solvents
Club - Arquive-se o p rocesso nos
No 142:264 - The National Cash cedo a restauração.
Corporation.
têrmos do artigo 192, por motivo de
No 142.803 - Carlos Sattelmayer. Register Company,
não atendimento de exigência por
Manville Restauração de Sinal de Propaganda parte
Johns
No 142.821 - The Dixon Malt No 142.284
do requerente.
N o 408.580 - Ipanema - Compas"
Company Limited e The Ensyraic Cortoration.
N• 742.570 - Lohmann Komman.
No 142.370 - N. V. Philips'Glo- nhia de Cimento Ipanema - Classe. ditgesellschaft
Malt Company Ltd.
Arquive-se o pro.
silemn-nfabriekerl.
50 - Concedo a restauração.
cesso. •
N O 142.823 - Nikki Kagaku KabuNo 142.44R, - Indústrias Heller . No 210.822 - Cany Indústria e/Coshiki Kaisha.
- Restauração de Nome Comercial mércio
tvreta4s e Plásticos Ltda.
Ltda. - Arquive-se o proces.
No 142.840 - The Sharples CorNO 142 508
Harnschferger Corso.
poration..
poration.
No 405.851 - Transp ortadora CiNo 143.052 - Marcos Vilela Ma- NO 142.592 -- Rádio Corporation dade do Aço Ltda. - TransportadoNo 301.871 - Badische Anilin
galhães Monteiro.
Of América.
ra Cidade do Aço Ltda. - Concedo Soda Fabrik Aktiengesellschaft
N O 143.163 - F. Hoffmann Aguarde-se
o têrmo 414.656.
restauracão, fie acôrdo com o ArNo 149 .603
Paramount Pictures a
Roche & Cie Société Anonyme.
No 397.917 - Kosmorania Propatigo
109
nO
3.
Cornoratiotl.
ganda em Cinema 'Ltda. - Arquive.
No 143.196 - Madan A.G.
se o processo.
N9 1 52 792 - Société Anonyme AnNo 143.205 - The Wellcome FPRestauração
de
Titulo
de
EstabeleNo 434.946 - Laboratório Clima]:
ira Citroen.
Undation Limited.
cimento
N9 j49,.84 9 - N. V. Philips'GloeiS.A. - Aguarde-se a solução do peN o 143.254 - J. R. Geigy S.A1
nen fahrieken
dido de caducidade do R. 210.992.
No
143.280 - E. 1. Du Pont de
NO 396.392 - Ao Barulho de Pi- N9 472.384 -. R ep resentações Lata
No 1 49 998 - N. V. Philips'GloeiNemours And Company.
nheiros
Ant
Arao Nagib Ibrahim - Ltda. - Arquive-se o processo.
No 111.527 - Agenor Giltone ae lamnenfabrieken.
N O 142.107 - Arnaldo Piccininl. Classes 23, 24, 34, 36 e 37 - Concedo
Lune..
N9 473.361 - Sá & Filho Limitada
a restauração.
- Arquive-se o processo.
Têrmos - Requerentes:
NO 128.222 - Revestimento IndusNo 478.540 - Indústrias Reunidas
trial "Plocotécnica" Ltda.
No 143.206 - . Automatic Telephone Titulo de Estabelecimento Deferido Vera Cruz Ltda. - Arquive-se o proa
N9 1% 133 - Companhia Auto & Flectric Company Limited.
cesso.
.Carrocerías "Cermava".
No 457.725 - Expresso Santa Ca- NO 500.743 No 143.222 - Twin Disc Clutch
aboratório Fama.
NO 133.533 - American Can Com- Company.
tarina - Exps tsso Catarinense de cêutico Industrial LZulifarma
Ltda. -~
pany.
No 143.285 - La Telemecanique Transportes Limitada - Classe 33 Arquive-se.
Publiq
ue-se
o
arquivamento
da
mentrialle.
No 134'.426 - Plastic Textile AcN o 500.745 - L aboratório
Pasma*
N9 143.350 - United Shoe Machi- impugnacão, de acôrdo com o despaeessories Limited.
cho
do
Sr. Diretor da D.J., e regis- cêutico Industrial Zulifarma Ltda.
nerv
Cornoration.
No
135.796 - Pirelli Societá Per
Arquive-se
,o
processo.
N9 143.395 - Telefonaktiebolaget tre-se o presente título, nos termos -NO
'Azioni.
629.900 - Comércio de Tecla
do Artigo 117, 21.9 1, do C.P.I.
NO 135.974 - Daniel Manson Su- L. M. Ericsson.
dos R. Monteiro S.A. - Em face
therland.
da portaria n o 27, de 26 de maio de
Marcas Indeferidas
No 136.388 - The Black
Claw- Expediente do Diretor da Divisão de
1966, torno sem efeito o despacho de
Marcas
son Company.
arq uivamento e depois encam1nhe-s4
No 416.520 - Frankenstein o p rocesso a S. Pr., para os devidos
No 136.967 - Edurdo Careceria
tôra Sava S.A. - Classe 32.
Rio, 21 de outubro de 19136
fins.
Mateo.
N O 425.618 -- Pentafot - Veb Kamera - Und Kinowerke Dresden - N9 468.157 - Aires & Cia. Notificaçâo
N'9 137.818 - Fruehaup do Braral
quive-se o pedido de reconsideraçãO
Classe 8.
S.A. Indústria de Viaturas.
Uma vez decorrido o prazo de re- NO 432.521 - Jena nasal:herrn - nos térznos do Art. 196, letra D, di
No
139.719 - Reuben Sapira.
Previsto pelo art. 14 da Veb Jenaer Glaswerk Schott & Cren CPI, guardando-se o processo.
139.902 - Commnnwealth Sei consideracão
NO
Lei 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias - Classe 8.
entific And Industrial Research Or para
eventuaisi untadas de /econsi- No 496.956 - Crepond
Compa- EXPEDIENTE DO SENHOR D/R/Is
ganization.
deracão e se do mesmo não se tiver nhia Pullsport de Malharia - 'Classe TOR DA DIVTSA0 DE MARCAS
N9 143.924 - Irlemp S.A. - In- valido nenhum interessado serão logo 36.
expedidos osce rtificados abaixo:
dústria e Comércio.
Rio, 21 de outubro de 1966 '
N9 497.056 -- Pororoca - José
No 153.827 - Metalúrgica Central
P edidos de Reconsiderações
Chiavone - Claase 41.
Marcas Deferidas
Limitada.
N9 499.330 - Tuti - Belle - GiuO Senhor Diretor da Divisa() de
No 164.200 -- Poreelano Santa
sep pe Pasquili - Classe 36.
M arcas deu provimento
ROSA Ltda.
NO 93.230 - Helminal - CompaNo 500.942 - Municipalista de Bo- de
pedidca
rec onsiderações nosaos
processos
No 164.236 - Carpintaria e Mar-1 nhia Chimica Merc Brasileira S.A. tucatu - Rádio Municipalista de Boabaixo
m
encionados a fim de w•elà,r4- Classe 3.
eenaria Mans Chio Ltda.
tucatu Ltdk - Classe 8,
mar as decisões anteriores;
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Têrmo 283.121 - Marca Prima Requerente: Prima Eletro Dona'sticoe S.A. - Processo deferido.
Termo 384.164 - Marca Real Requerente: Porcelana Real S.A, Processo deferido.
Têrmo 426.170 - Marca AI - Requerente: Staatsbedrijf Artillerie Iaricbtineen - Processo deferido.
Têrmo 429.949 - Marca Albin Requerente: Albino. Mendes & Cia.
Ltda. - Processo deferido.
Tériao 444.521 - Marca Self-Drive Requerente: Self-Drive Autoina-eis S.A. - Processo deferido.
sem direi to ao uso exclusivo da expressão Drive.
Têrmo 447.268
Anxilium S.A. Financiamento Crédito e Investimentos - Requerente
Ai/aliam/ S.A. Financ a ia / t o Créd i to e investimentos 7. Proce.so de•

°INRI° °FR.:1AL (.5eÇa0 111,

•b

Tfiririn 448.818 - Mairra Somaco
omace
Requerente: Comercial
'coSac. ao
Ltda. - Reeerren te: Sora
Tia +0/. 4215 dó rionstrueão Ltda.

Têrrno 482.610 - " n ''CA nietrncla
1óri.ióvprtp Dietri"l e. .q . A. Prodiito n i P +4+i en5 e Nutricl OttaiS Pror~o deferido.
•
'rnér rn n R99. g On - Nome remorda'
Fri es reidoementos Rodoviários e
aaaad-risas g a/a, Pennerente: Frise .rn111,-,,,,,,,,Itos p n-lnyl,srloy e 7/1.•
fi,v.4.,•! n31, R A. Processo deferido.
cem eaaaaoa tio aênero de niadcio
de e/esse 0
marmo 291.85/ - Marca roral "na Goffart P °Pol/ ere n t e
• Proeesal deferiria,
re? FTerniez;
Vivre() A. 2 ,2n
lecniereate. Eduardo Castro praee,Qa deem•do,
/5•wrorpçTsrrn., .t.ta.cso
e1re ro'Aria
50 - RecniArentet .tf"
...-

p..nraceo elpfal.;
Marca Modelos
R
se,gla nonnererlf et Tecidos e Confece5es Irellber g S.A. - Proces 5n
Te rino &IR. Rn

def.rido.
Tdrmo 345.771 - Marca: -rmolernAtIca - Renuere a te: Mercantil
Sl iigeA. Ind. e Com. S.A. - Pr913inS0
deferida,
Têrmo £10.681 - Mar es. São Francisco - Requerente: Milton Rangel
de Almeida - Proceaso defeaido.
T8arno 4!1.13 - Vrerca, 1111nrpreft
R.ermerente: Plorene.a Arte necoraexes S.A - 'Proces so deferido.
fofo rca
Termo 445.(141
nal - Remairente: Sendoz S.A.

Têrtno 447.161 - lVfe rca Tifitgica Rermerente: Ind. de Produtos Ou11711ersq lunrnrirl e Lust Ltda. - Proceeen deferlara
Têrrrio *mit .47a - Tie,rce, White
Park - Rermerente: Frriestin Stsei & Cia. Ltda. - Processo lefe:1-.
do.
Tino 483.473 - Merca relifdryzia
- Requerente: Móveis Califórnia
Ltda. •- Processo deferido.
Térmo 48a.aa4 - marea zoo Kstron - R,enuerent e : rfarlo Erba
S.n.A. - Processo deferido.
Têrmo afr1.484 - Titulo ramaist Rema:Tente: Ennevi Enaenharia e
Pavimeaterãe Ltda. - Recorrente:
Constrarai pe n grAllharia e Pavim entarão Pnnavi Ltda. - Processo Indeferido.
Têrmo 389.700 - Marca RI TE Rermerente: Confeccões Ri Fl Com.
e Ind. Ltda. - Recorrente: Lojas In
Ltda. - Processo Indeferido.
TArrno 388.3997 - Marca Bestform
- Requerent e: Ind. Têxtil Bestform
Ltda. - Recorrente: Amos Tral • istrial S.A. - Processo indeferido. •
Têrtrio 392.543 - Marca Sirluba Reouerente: Soc. Agrícola e Comercial Siritibe Ltda. - Recorrente:
Comnanbia Bras. de Sorvetes - Procasca indeferido.
TArrrio 393.16a - Marca Estamootécnica - Req uerente: Ind. e Com.
rstsmno t Annica Ltda. - Recorrente: Mecanica Industrial Estampotec
Ltda. - Processo indeferido.

Urra° 473.868 - Marca Rio BranN. 385.872 - F. de propaganda:
co - Requerente: Móveis Rio Branco I Em matéria de pintura quem dá as tinLtda. - Rcaorrente: Gilinski • Cia. tas é Renner - Requerente - Renner
- Processo indeferido.
Hermanns S.A. Ind. de Tintas e Óleos
Têrmo 257.047 - Marca Centená- - Recorrente Soc. Incrementadora de
rio - Requerente: Centenário Mo- Negócios e Propaganda Ltda. - Prodas ,Ltda. - Recorrente: Calcados cesso deferido
Centenário Ltda. - Processo indefe
N. 387.315 - Insígnia Util -- Rerido.
Termo 423.868 - Marca Açucril - querente - União Transporte InteresRequerente: Laboratório Euterápico tadual de Luxo S.A. - Recorrente
Nacional S.A. - Recorrente: Her- Util S.AA. Ind. Mecâniças p Metalúrmes Edulcorant S.A. - Processo in- gicas - Processo deferido.
deferido.
N. 387.316:- Insígnia Util - ReTêrmo 462.225 - Marca de Ovo e querente - União Transporte InteresPetróleo - Requerente: Perfumaria tadual de Luxo S.A. -- Recorrente
Kanitz Ltda. - Recorrente: Labora-, Util S.A. Ind. Mecânicas e Metalúrtório'Capivarol Ltda. - Processo ingicos - Processo deferido.
deferido.
Têrmos:
Térnio 450.343 - Marca: Rotoro
- Requerente: W .A. Sheffer
N.
445.114 - Marca Merli ReCompany - Recorrente: Roto Werke
Aktiengeseliachaft - Processo inde- querente Carraro 6 C. S. r. 1. Recorrente Ind. Merli• de Auto Peças
ferido.
O Senhor Diretor da Divisão de S . A. - Processo deferido.
Marcas negou acolhimento aos pediN. 389.602 - Marca Durex Grados de reconsiderações interpostos niart - Requerente - Revestimentos
nos processos abaixo mencionados a Durex Graniart Ltda. - Recorrente
fim de manter as decisões anterio- - Auto. Asbestos S.A. - Processo deres:
•
ferido.
Termo 346.253 - Marca:- MarrniN. 443.227 - Titulo Fie/ Organizacoe Colora/na - Requerente: Aluminio Marmicoc Ind. e Com. tala. - zação Coatabil - Requerente Fiel OrRecorrente: P. Capuano & Cia. Ltda. ganização Contabil Ltda. - Recorrente
Processo deferido.
Móveis de Aço Fiel S.A. - Processo
Têrmo 391.779 - Titulo: Gelobrés deferido.
- Requerente: Guelder Artide SalN. 457.101 - Marca Valet Revador Savietto - Recorrente: Gelobrás Ind. Bras. de Refrigeração Li- querente - Irineu Maximo da Silva Recorrente - 'The Gillette Company mitada - Processo deferido.
Processo deferido.
Têrmos:
N. 458.024 - Marca Courotex N. 392.019 - Marca Neuro An- Requerente - Luiz F. Lima - Recorgyl - Requerente - Indústrias Far- rente - São Paulo Alpargatas S.A.
macêuticas B J. Santos Ltda. •- Re- - .Processo deferido.
corrente - Hoechst do Brasil Química
N. 462.527 - Marca Aladim - Ree Farmacêutica S.A. - Processo defe- querente - Mustapha Amad Filho
rido.
Irmãos - Recorrente - Aladin IndusN. 393.257 - Marca Ibérica - Re- tries Incorportaded. - Processo defequerente Soc. Técnica de Solda' Ibé- rido.
rica Ltda. - Recorrente - lberia Li416.031 - Marca Condor neas Aéreas de Espana S.A. - Pro- Requerente - Brindes Condor Ind. e
cesso deferido.
Com. Ltda. - Recorrente - Condor
• N. 395.411 - Marca Bramaq - S.A. Ind. de Carrinhos e Brinquedos
Requerente - Bramaq Bras. de Máqui- - Processo deferido. -a
nas e Equipamentos .Rodoviárlos Ltda.
- Recorrente - Companhia Cervejaria Brahma - Processo deferido.
N. 396.420 - Marca Othonews Requerente Maria Magdalia Nogueira
de Castro - Recorrente - Othon L.
Bezerra de Mello Cem. Import. S.A.
- Processo deferido.
N. 403.339 - Marca Lopetex - Requerente - Ind. e Com. de Tecidos
Lopetex Ltda. - Recorrente - Cia.
Lupo Agrícola Comercial e Industrial
1966
- Processo defeildo,
VOLUME 1
N. 405.499 - Marca Aiwa - Requerente Grey Eletricidade S.A. Ind.
LM Decretos de laneire
e Com. - Recorrente Aiwa Company
et abril
Ltda. - Processo deferido.
N. 405.637 - Titu1.-* Engenilmria de
DIVULGAÇÃO N• 964
Fundações Recife - Requerente - Henoch • Coutinho de Melo - Recorrente
- Engenharia de Fundações S.A. Preço: Cr$ 1.600
Processo deferido.
A VENDA:
N. 406.103 - Marca Dois Carregos
- Requerente - Fazerda Dois CarreNa Guanabaso
gos Comercial e Agriceila S.A. - ReBeça() de Vendas:
corrente - tubo. e Exp. Dois CorreAvenida Rodrigues Alves a*
gos Ltda. - Processo deferido.
Agência h
N. 406.113 - Marca Dois Carregos
Ministério da Fazencli,
Recorrente - Imp. e Exp. Dois CórAtende-se a pecli*as pelo
regos Ltda. - Processo deferido, com
Serviço de Reemb6Nso Postal
exclusão de café.
lern Brasília
N. 330.491 - Marca Elanto - Requerente - Norbert Jean Jacques GeorNa sede do
Herberlein
ges Fatio - wecorrente
Processo deferido.,
& Co. A.G.

k
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COLEÇÃO DAS
LEIS DO ESTADO
DA GUANABARA

N. 431.178 --e Marca Cedro -• Requerente - Depósito de Meias e Malhas Cedro Ltda. - Recorrente - Cia.
Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira Processo deferido.
N. 449.721 - Titulo Pan Americana - Requerente - Tereza Nastri
- Recorrente - Sebastião Nogueira
- Processo deferido.
Marca Divino Sol
N. 465.336
Requerente - Mango 6 Mango Lie
/lutada - Recorrente - Armações de
Aço Probel S.A. - Processo deferido.
ReN. 465.847 - Marca Relax
querente - Moveis Infautis Relax Limitada - Recorrente - Armações de
Aço Probel S.A. •- Processo delerido.
N. 450.347 - Marca Rotograf -Requerente W.A. Sheaffer Pen Com.
pany - Recorrente - Lapis Johann
Faber S.A. - Processo deferido.
N. 451.6.91 - Marca Lanvemo
Requerente - Zylberkan el Irmãos -.S.A. Moinho Santista
Recorrente
Ind. Gerais - Processo 'deferido.
N. 454.783 - Marca Minerovita
- Requerente - Instituto Biológico
Herb S.A. _ Recorernte - Labora.
terápica Bristol S,A. Ind. Química e
Farmacêutica - Processo deferido.
N. 455.314 - Marca Sankio Requerente - Produtos Alimentícios Sat.
ido Ltda. - Recorrente - General
Foods Corp. - Processo deferido.
N. 463.732 - Marca Santa Maria
Ind. Mecânica de
- Requerente
Peças para Autos Santa Maria Ltda.
- Recorrente - Laminação Santa Maria S.A. Ind. e Com. - Processo deferido.
N. 464.M3 - Marca Sadia Tender
- Requerente - S.A. Ind. e Comercio Concordia - Recorrente - Cia.
Swift do Brasil - Processo deferido.
N. 466.288 - Titulo Cinan Imóveis - Requerente - Ne/lo Andreoti
Neto -- Recorrente - Ocian Organização Construtora e Incorporadora Andrau
Ltda. - Processo deferido.
N. 467.818 - Marca Cobalfer
Requerente - Laboratório Ostam S.A.
- Recorrente - Denaetrio Peres 6 Cia.
Ltda. - Processo deferido.
N. 468.515 - Marca Nasostine Requerente - Laboratório São Luiz
mitada - Recorrente - Dr. A. Wan.
der S.A. - Processo deferido.
N. 470.312 - Marca Capricho Plus
Vita I.P.S.A. - Requerente Industrial
Panificadora S.A. - Recorrente Produtos Alimentícios Resa S.A.
Processo deferido.
N.° 473.118 - marca: Linhonyl -.Requerente: Tecelagem As América*
S. A. - Recorente: Fiação e Te
celagem Santana S. A. - Processo
deferido.
N9 482.563 - marca: Bial
Requerente: Bial Farmacêutica Ltda.
Recorrente: Ciba Société Anonyme.
Processo deferido.
N9 490.214 - marca: Gaivota
Requerente: Companhia de Cigarro*
Souza Cruz - Recorrente: Angelina
Ginottl. - Processo deferido.
N9 381.348 - marca: Incometal
Requerente: Incornetal S. A. Ind. e
Com. - Processo indeferido.
N° 299.914 - marca Bar-7 - Requerente: Sears Roebuck S. A. Com ,
e Ind. - Processo indeferido.
N° 362.914 -- marca: Bem Fino Requerente: Ind. Granfino S. A. Pc e OSSO :ndetealdo
N° 375.495 .-- marca: Magnex R.T.
Requerente: Magnebras S. A. leo-

f

Quinta-feira 27
lentes Térmicos. - Processo Indeferido.
N° 381.525 - marca: Alvo Requerente: Frigorifico Armour do Brasil
S. A. -• Processo indeferido.
N° 384.165 - marca: 'Real Requerente: Porcelana Real S. A. Processo indeferido.
N9 387.141 marca: 1/pe1aria
União - Requerente: Papelaria União
Ltda. - Processo indeferido.
N° 388.007 - marca: Touro - Requerente: Adega Suisso Bras. S. A.
- Processo indeferido.
N° 432.713 - marca: Orangina
Requerente:
Produtos
Alimenticios
Quaker S. A. - Processo indeferido.
N° 437.580 -- marca: Holiday Requerente: Elgin Fábrica de Máquinas
de Costura S. A. Processo indef
rido.
N9 442.476 - marca: Toyota
Requerente: Toyota do Brasil Ind. e
Com. Ltda. - Processo indeferido.
N° 444.702 - marca: Krylon Requerente: Krylon Inc. - Processo
indeferido.
N° 449.233 - marca: Genacron
Requerente: General Ániline 6 Filai
Corp. - Processo indeferido.'
N° 418.000 - marca: Chã Sào Germano '-- Requerente: Ind. Reunidas
José Stefanini S. A. Processo indeferido.
N° , 448.272 - marca: Speedy Requerente: Panainbra S. A. Incorporadora e Exportadora Pan Americana Bras. - Processo indeferido.
N° 457 042 - marca: Bri Requerente: British Nylon Spinners Inc.
-- Processo indeferido.
N° 457.100 - marca: Forte ,-. 12e
querente: Severino Silva. Processo
indeferido.
N 9 457 422 .- marca: Dynacblox -Requerente: Dynacolor Corp. Processo indeefrido.
N 9 457.947 - título: Entregadora
- Recnierente: . Entregadora Ltda. Processo indeferido.
N° 463.000 - insígnia: Genntiine Requerente: Ind . de Peças Para Tratores e Automóveis Ipesul Ltda. Processo indeferido.
N° 473.718 - marca: Metal - Requerente: Hydrometals Inc. Processo indeferido.
N° 477.203 -- marca: Uisque do
Norte - Requerente: Engarrafamento
Uisque do Norte Ltda. - Processo
indeferido.
N 9 194.113 - insígnia: Ferradura
- Requerente: T. Barrichello 6 Cia.
Ltda. - Processo indefrido.
N° 296.472 - marca: Duplex Requerente: Panex S. A. Ind. e Com
- Processo indeferido.
N° 252.779 - nome comercial: Padaria e Confeitaria Guaíra Ltda. ,-Requerente: Padaria e Confeitaria
Guaíra Ltda. -- Processo indeferido.
N° 420.083 - marca: Spama,- Requerente: Spama Sóc. Paulista de Máquinas e Equipamentos Industriais Limitada. - Processo indeferido:
N° '420.229 - marca: C,asa dos
Barbantes - Requerente: CoMpanhia
de Com. e Ind. n Freitas Soares. Processo indeferido.
I
N° 423.984 - titulo: McMiliáric,
R enascença - Requerente: 5alomon
Volovh Ei Irmão. - Processo indeferido.

oiARIO OFICIAL (Seção III)
• N° 466.342 - marca: Cat Requerente: Metalúrgica Wallig S. A. Processo indeefrido.
N9 466.343 - marca: Cat
Requerente: Metalúrgica Wallig S. A.
- Processo indeferido.
N° 466.348 -- marca: Panex
Requerente: Panex S. A. Ind. e Com.
- Processo ,indeferip.
N° 467.846 - marca: Pif Pai Requerente: Cooper Madougal 6 Robertson 'Ltd. - Processo indeferido.
N° 473.453 - marca: Penalvense Requerente: Antonio Mendes Pinheiro.
- Processo indeefrido.
N.
marca: A Definição
Exata de Qualidade Requerente: Pe.
terco Com. e Ind. de Eletricidade Limitada.
N9 441.969 - marca: Vera Cruz Requerente: S. Pereira. - Processo indeferido.
N° 455.338 - marca: IVIerli - Requertan Indústrias de Auto Peças
S. A. - Processo indeferido.
N° 465.786 - marca: Carbolineum
Brasiliensis Requerente: Casa Hilpert S. A. - Processo indeferido.
N° 465.791 - marca: Hydrostop
Requerente: Casa Hilpert S. A.
Processo indeferido.
N° 452.413 marca: Brasil =Requerente: Expedito Franco de Carvalho. - Processo indeferido.
N 9 465.789 - marca: Casa Hilpert
S. A. - Requerente: Caía Hilpert
S. A. - Processo indeferido.
N° 465.910 - marca: O -Comércio
- Requerente: Gráfica O Comércio Limitada. - Processo indeferido.
N 9 474.738 - marca: Plasti - Requerente: São Paulo Alpargatas S. A.
- Processo indeferido.
EXPEDIENTES DAS DIVISÕES E
SEÇÕES REPUBLICADOS POR
TEREM SAIDO COM INCORREÇÕES
Rio, 21 de outubro de 1966
Notificação'
Unia vez decorido o prazo de reconsideração previsto pelo art. 14 da
Lei n 9 4.048; de 29-12-61, e mais dez
dias para eventuais juntadas de reconsideração, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, serão logo
expedidos os certificados abaixo:
Marcas deferidas

N° 385.699 - I T C S.A. - Campinas - Requerente: Indústria Textil
Campinas S. A. - Classe 36. (Considerando-se características da registranda as letras I.T.C. e o seu conjunto
embdernático).
N° 488.623 - Cisne - Requerente:
Schwan-Bleistift-Fabrik, Schawanhaeusser & Co. - Classe 17.
N° 489.000 - Choconata - Requerente: Oleifera Platan S. A. Classe 41.
N° 500.286 - 48 - Requerente:
Bela Vista S. A. Produtos Alimentícios ->Classe 41.
N9 491.311 - Astralon - Requerente: Lanifício Sulriograndense S. A.
- Classe 36.
N 9 491.312
Astralon - Requerente: Lanifício Sulriograndense S. A.
- Classe 37:
N° 439.727 - marca: Rubi Lux - NP 491.732 - Terral
Requerer:,
Requerente: Química Industrial Rubi te: Terral S. A. Máquinas Agrícolas
Ltda. - Processo indeferido.
- Classe 4
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N° 492.229 - Eicomatic - Reque- Titulo de Estabelecimento indeferid*
rente: Electro Comando Ltda. - Cias- 1
se 8.
N9 388.497 - Lojas Valetex - Re.
N.° 500.080 - Cia. Cindes Co- querente: Armarinhos Fernando Valle
mercial e Industrial de Doces e Sorve- Ltda. - Classes 6 - 8 - 17 - 20 tes - rlasse 41.
24
28 -34-35-36 -- 37
N9 492.576 -. Moa cycocal - Re- - 49.
querente: A. Fonseca 6 Cia. - ClasN 9 384.283 - Casa Angorá Rese 41. (Com exclusão de ovos paros querente: Luiz Montorfano f.'s Cia. Lie pássaros).
mitada - Classes 11 - 12 - 13
N° 501.818 - Mais Uma Bicuca - 22 --23-36-37 - 49 - 24.
Requerente' José Santos Fernandes N 9 454.767 - Cerâmica Santo AnClasse 42.
tonio -- Requerente: Giannetti Lote &
Cia. - Classe 15.
„
Insígnia deferida
Exigências
N9 503.180 - Centauro Requerente: Indústria Mecânica 'Centauro'
Têrmos com exigências a cumprir:
Ltda. -- Classe 33. (Art. 114 do
N°
439.993 - Confertil Comissária
Código).
• Nacional de Fertilizantes Ltda.
N° 445.928 - S
Requeri:ate:
N° 451.749 - Fazenda Provimi
Silbran, Engenharia, • rcnitter,ta e
S. A.
Construções Classes 25 - 33. (ArN° 737.163
A Roseira do Catete
tigo 114 do C. P. , I. substituindo-se Limitada.
a classe 50 pela 38),.
Diversos
• Título de Estabelecimento clefejlo
Têrmos aguardando anterioridades:
N° 448.743 .-- Casa Noruega Requerente: Jorge M. Lauand 6 Cia. 'N 9 465.902 - Indústria de Fera.
Ltda. - Classes 12 -• 22 •-- 23
mentas Agrícolas Fergal Ltda.
N° 470.849 . - Cerealista "Jeca" Lel24 - 35 - • 36 - 37. (Art. 117,
n° I, do Código).
mitada.
N 9 500.804 - Indústria de Contra- . N° 441.968 - Francisco Assis Chapinos Metrópole - Requerente: Perei- gas de Souza.
ra, Wilson 6 Cia. Ltda. - Classe 11.
N° 484.429 •-• Azoliva S. A. -(Art. 117, n 9 1, do Código).
Importadora e Exportadora de Óleos
N 9 501 246 - Fábrica de Estopas Comestiveis e Derivados.
N° 499.984 - Laboratórios Setros
São Judas Tadeu - Requerente: FáS. A.
brica de Estopas São Judas Tadeu LiN° 500.918 - Fania - Fábrica Namitada -- Classe 33. -(Art. 17, núcional de Instrumentos Para Auto-vet.
mero 1, do Código).
colos Ltda.
N° 499.871 - Edifício Mont Bleu
N9 503.034 - Rosena S. A. Ad-.
- Requerente: Iaaac Ostrowsky, Emílio B/ay, Isaías Fridman e 13an ministração Indústria e Cotnércio.
505.046 - São Paulo Alpargatas
Nathan -- Classe 33. ( Art. 117, nú- S.N9
A.
mero 4. do Código).
N.° 507.605 - Indústria Metalúrgica
N° 455 739 - 'Casa Castor
Requerente: Augusto B. de Oliveira ;- Tergal S. A.
Classes 41
Arquivamento de processos
42 - 43. (Art. 117.
Foram mandados arquivar os procesn° 1, do C. P. I.).
N 9 433.213 Padaria Pérola do sos abaixo mencionados: .
Atlântico - Requerente: Cardilho p N° 487.608
Movearte
Indús.
Gouveia Ltda. - Classes 41 - 42 - triae Comércio Ltda.
43. (Art. 117, n9 1, do Código).
N° 487,.782 - Laiz Costa Velho e
Antonio Pacot.
Marcas indeferidas
N." 487.518 - imobiliária Leão
Ltda.
N. 165.995 - Klinger - RequeN.° 500.944 - Flâmulas e Esrente: Richard Klinger Limited Classe 11.
tamparia Cacique Ltda. N.° 501.173 - Pôsto 12 de SerN° 325.840 - Serrana - Requerente: S. A. Moinhos Rio Grandenses viços e Gasolina Ltda. •
N.' 501:589
Janis Laipnieks.
- Classe 46.
N.°
502
122
Geral
Máquinas
N° 335.496 - Casa Standart - Requerente: Equipamentos Técnicos - Comércio e Importaçao Ltda
N.° 501.681 - Ciarco - CemClasse 8.
N.° 379.012 - Real - Requerente: panhia Restaurantes
N.° 502.128 - .Equipamentos
Zuil das *Chagas Lima 8 Cia. Ltda
Metálicos , e industriais
- Classe 41.
N9 459.009 - Indusfarma Comércio
N.° 502.883 - Savaii S. A.
e Indústria Ltda. Ltsovermil - Clas- Administração de Valores Mobiliáse 3,
rios.
N.° 503 093 - Casa dos Kits
N° 452.647 - Longives
Requerente: Calçados "Longives" Indústria e Ltda.
N.° . 503.832 - Selling Power
Comércio Ltda. - Classe 36. •
Propaganda
Ltda.
N9 441.074
Cacareco
RegueN.°503.d57 - Bar e Lanches Terente: Bebidas Cacareco Ltda. - Clasrezinha Ltda.
se 42.
N.° 503.485 - Comércio e ReN° 459.994 Dura-Disc - Requerente: Borg-Warner Corporation - presentações Três Jotas Ltda.
Classe 7.
- Arquivem-se os processos.
N° 491 203 - Polyco: Reguerente: Salvatore Libertino e Ar-otlo LiProrrogação de marcas::
bertino - Classe 48.
N.° 494.371 Sesil - Requerente:
Foram mandados prorro gar os
Sociedade Editora Santa Inês Ltda. - seguintes têrmos abaixo meneio.
Classe 32.'
nadso.
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N.° 229.708 - Cons ...ant
ReFriedr. [lei ler Abr.
•l-atarante
Sohn - Classe 18.
NP . 768.842 - Tavlor - Requeri lite - Pereira Sobral •-• T.ndústr i a de Madeiras S. A - Classe
ia" 26.
N." 168.861 -- Beiramar -• Re()acrania - Irmãos Wickert &
Ltda. - ClasSe 36.
N' 768.870 -- Requerente - bastindo ro Hormotel-apic.° S. :X. [soa - Classe
n•" 3.
N" 739.324 - Sipla . Requerente - Siemens Phuilaiverke
Aktiengeseilschaft Fui' Kohlefabrialoite - Classe 28.
N. 769.074 - Hipersil - Requerente - Westinglionae Electric
Corporation - Classe 5.
N." 709.078
Bosford
Re•
quere p te
Martini &
- Classe 42.
•." 707.055 -- Vacoliter - Reouerente Doo Rater Inc. Cla se 3.
N.° 766 215 --- Centrum - Re-,
quarenta - Bicicletas .Xforiark Soviedalle Anónima - (lassa 8.
Expressai., de propaípi;zila pro.
eroguila •

N • 768.495 - Superhall Orgaeização Nacional de Equipamentos Esportivos - Requerente \Valdemir Paula Freitas Santos e
Antônio - rosé Gonçalves Xforeira
Leite - Classes 36. 39 e 49..
Título de estabelecimento prorgado:
NP 767.525 -- Moinho São João
- RequereMe - S A. Moinhos
fio Rrandenses - Classe 41.
N."76,8 885 -- Alfaiataria Estrela D'Alvr
lieonereete
eidos Almeida Santos Ltda.
Classes 33 e 36
N: 769 111 - Fábric a de Móveis A n chi et a •
Ni at- rente
Cansou & Corradi Ltda. - Classe
n.°40.
NOTICIÁRIO
Oposições:

Avm Auto E'quipamentws 5. A.
- (lamente do têrmo 120 075 Privilégio de invenção.
Osmose Wood P1~ 3. ing Co.
01 Canada Ltd. - ()poente da
tênia) 132 338
Privilég:r de invenção.
Massey Ferguson do .erasil 5 A.
- Opoent' , do termo 134.647 --Privilégio de inveução.
Walita S.A. Metro lothlatria Opoente do têrmo 135 865 - Modelo utilidade.
Anselmo Falavinha a.
Cia Ltda.
- Opoenta do termo 138.561 Peivilégio de invençia
indústrias,' de Arames Cleide
S. A e Fábrica Metalúrgica Hugo
Caedan 5 .1. • Opoente do têrmo 138.734 - MúífrL de Willdr!do.

Valisere S. A. Fábrica de Artefatos da Tecidos inuesmalháveis
Confee•Aes .Toliniode Ltda. e
ne
, Comé tacie 1ndústria de
ri„eaaa
_ Opoentes Je ter..

MI :

no 13!; .373 -.- Modelo de utili-

dade.

(MAMO OFICIAL (Seção BI)

S. A. de àlateriais Elétricos'
Si me - Opoente do lêem. 14.329
- Modelo industrial.
Walita S. A. Eletro indústria
- Opoente do termo 161.393 Modelo industrial.
Walter Daffre -- Opoente do
têrmo 161,430 - Modelo industrial.

Artigos na classe - 1 -Mietrê publicada cru 31-10-61.
N. 508.737 -- Riais -- Panaicaç Rim] Limitada - Classe 41
-Artigos na classe - Clichê publicado em 31-0-61.
N. 508 808 Neiva •Benedito dos Santos Sodre e Jarbas
Velardi - Classe 46 - Artigos
na classe - Clichê publicado era
Retificações de clichês:
31-10-61.
N.° 508.910 - Dttraninho
N. 509,071 - Beneficiamentos
de registros de algodão Nlatiá - Duracor S. A. indústria e ComérRoberto Romano - Classe 24 - cio - Classe 28 - Artigos na
classe - Clichê publicado em31
Clichê publicado em 1-11-61.
de outubro de 1961
N. 509 141 - Primeira Dama
N." 508 982 - Corprince Com-- -Vidro & Nastri - Classe 36 - panhia de Promoções Industriais
Artigo na classe -- Clichê publi- e Comerciais - Corvinco Comcado em 3-11-61.
panhia de Promoções Ine.ustriais
N. 509.174 Eueaseptine - e Comerciais - Classes.16 e 32 Laboratório Emer S. A - Classe Artigos na classe - Clichê pun.° 48 - Artigos na classe - Cli- blicado em 1-11-01.
chê publicado em 3-11-61.
N. 608.617 -e- 45 - 'lhe Parker
N.° 509.301 - Sorriso
Chacara Nossa Senhora Aparecida Li- Pen Company Classe 17 - Armitada - Classe 4 Artigos na tigos na classe - Clichê publicaclasse - Clichê 'ai-Adie:14a em 6-11 do em 31-10-61. •
.NP 508.981 -- Corprinco - Code 1961.
N.° 500.365 - Sorriso - Chá- pri n co Companhia de • Promoções
cara Nossa Senhora A p arecida. Li- Industriais e Comerciais - Classe
mitada - Classe 41 - Artigos na .." '10 - Artigos na classe - Cliclasse Clichê publicado em 6-11 chê im plicado em 1-11 61.
da 1961
NP 509.039
Pam - Edições
N P509.407 - Dalva - Jorge Paio .Ltda.
Classe 32
Artide Cuca - Ciasse 41 - Artigos vs na classe -- Clichê. ruiblirado
na classe - Clichê publicado em em 1-11-61.
0-11-01 .
N." 510.973 - Rhodta Sativage
N." 500.449 - Emblemática - - Cia. Ouímica Rhodia BrasiPeristhl S. A. Laminação e Co- leira - Classe 22 - Artigos na
mercio - Classe 5 - Artigos na classe' - Clichê publicaelc em 16
classe - Clichê publicada em 7 de novembro de 1.961.
de novembro de 1961.
N. 510.974 - Rhodia. Sauvage
N," 509.702 - A Santa Cruzada - Cia. Química Rhodia BrasileiPedro António Bach -- Classe ra - Classe 23 - Artigos na clasfl." 32 - Artigos na classe - se - Clichê pub1ica:10 em 16-11
Clichê publicado en1 7 11-61
de 1961 .
N. 509.799 - Eliflex - josé
N. 509.066 Miasco - SegunRodolphe> Amorim - Classe 48 - do Miaskovisky - Classe 23 Artigos na classe -- ClicliC publi- Artigos nadasse - Clichê pnbli;
cado Cm 7-11-('1.
cafl em 1-11-01.
N° 509.838 -- Scaven - Firmo
N." 509.197 - Strassburger -Corrêa Novaes - Classe 21 - Ar- Strassburger & Cia. Ltda. -- Clastigos na classe - Clichê ebblicado se 36 - Artigos na classe - Clie a . 7-11-01.
chê publicado em 6-11-61.
N.° 509 911 - Tudo PauNP 509.209 - Stargidss - Fáto Al p argatas 5 A. - Classe. 36 brica Estrela de Tintas e Verni- Artigos na classe - Clichê tni- zes Ltda. - Classe 1 - Artigos
nlica(1( ern 7-11-61
na classe - Clichê publicado. em
N." 509 222 - Noticiário Tons - 6-11-61.
N.' 509 300 Madebraz - AlaIsco - Fru nslis ek Svaton - Classe 32 -. Artigos . na classe -- Cli- debrá Ltda. "- Classe 4 - Artigos na classe --- Clichê publicado
chê .publicado cio 7-11-61
N. 501 888 - Produtos Vete- en) 6-11 61.
rmor/os Concordia Lida - ProN.°509.557
Keinwell dutos Veterinários Concordia Li- well (Chur) Ltd. - Classe E mitada - Clichê publicado em Artigos na classe - Clichê publi12-9-61.
•
cado em 6-11-61.
N." 508 312 - Maria NascirinnN." 509.585 - Gaucho -- Anto Lemos - Sana Infecçãe - tônio Milton Behera - Classe 33
Ciasse 3 - Clichê pnblicado CM - Artigos na classe - Clichê pu27-10-61
blicado em 7 de novembro de
N. 508.471
Sapercrem
1961.
SOPAL a.- Sociedade de Produtos
N.° 508.586 - (corai António
A.Iiinentidos -Ltda. - Classe 41 Milton
Bebera - Casse 33 .- Ar- Artigos na classe - - Clichê putigos na classe - Clichê publicablicado em 30-10-61.
em 7-11-61.
N." 508.493 -- h-lema Victor - do
"
N.'
5u9 921 - Brasil Mail
tilemp 'Victor Juntas Ltda. Frantisek
Svaton -- Classe 32 Classe 31 - Artigos na classe - Artigos na
classe - Clichê puClichê publicado em 30-10-61.
blicado em 7-11-61
• N.° 508.508 - Nyestei - La- •N.° 510.001 - San Ramo - Manifício Pirituba S. A. - Classe lhas San Remo Lida --• Classe 30
nO 25
Artigos na classe -- Cli-• --• Artigos na classe -- punuldiciato em 30-11k 61.
blicado em 9-11-61.
'N." 608.622 -- Aviz --* Antônio
N.° 510 003 - Mallboro -- MaJoaquim Cardoso - Classe 36 -I lhas San Remo Ltda. - Classe 36

Outubro de 15'26
-

Artigos na classe - Clichê publicado cai 9-11-61.

N.° 310.004 - Sei.riac - Malhas San Rosno Ltda. - Classe
n.° 36 - Artigos na classe - aia
chê publicado em 9-11-61.
N.' 510.005 Sans Souci
lhas San Remo Ltda. - Classe 30
- Artigos na classe - Clichê pua
blicado em 9-11-61.
N." 510.289 - Edificici Monta
pellier
Musafir Limitada - Classe 33 - Atigos
classe - Clichê publicado era
13-11-61.
N.° 510.322 - Bocaina - Emp.
de Fontes Hidromedicinais do
Ampare Ltda. - Classe 35 - Ar.
tigos na classe - Cliché publica.
do cai 13-11-61.
NP 500.389 - IRSA
ERSA
S. A. Indús`ria de Pa pei -- Clas.
se 38 - Artigos na classe .che publicado em 13-11-01.
N." 510.715 - Brasilissa Companhia Textil Santa Basilissa Classe 36 - Artigos na classe Clichê publicado em 14-11.61.
N. 510.841 - Gogó da Ema Helenita Fausto Corrêa - Classe
n." 41 - Artigos na classe -- Clichê publicado em 14-11-61.
N." 510.842 - Gogó da Ema -Iletenita Fausto Corrêa - Classe
n.• 42 - Artigos na classe -chê publicado em 14-11-61
N. 0 510.843 - Gogó da Ema Helenita Fausto Corrêa - Classe
n." 43 - Artigos na Classe - cli0 chê publicado em 14-11351.
• .NP 510.855 - Edificio Lourdes - José Sanches
Classe 53
- Artigos na classe - Gliehé puo
blicado em 14-11-61.
N." 510.868 - Livraria Cultura
Moderna - Livraria Cultura Moderna Ltda. - Classes 32 e 98
- Artigos na classe - Clichê publicado em 14-11-61.
N. 486.569 - Bandeirante Combase - Companhia Bandeia
rante de Serviços de Engenharia
Classe 33 - Artigos na classe •
- Clichê publicado em 7-6-61.
N." 508.358 - Senamar -- Ind.
e Comércio Senamar Ltda. Classe 5 - Artigos na classe Clichê publicado em 27-16-61.
N." 510.120 - Treze Companhia Paulista de Papéis t Artes
Gráficas - Classe 49 - Artigos"
ia classe - Clichê nobficado em

10-11-61.
N.° 5, 10.121 - Treze - Compa.

nhia Paulista de Papéis e Artes
Gráficas - Classe 38 - Artigoà.
na
- Clichê publicado Mi
10-11-61.
N.' 510.127 - Norte -- NOM
- Comissária/de Despachos Ltda.
- Classe 50 - Artigos no classe
10. 11.61.
- Clichê publicado
N.° 510.711 - Rasilissa COM-.
panhia Testi] Santa Basilissa Classe 23 - Artigos na classe Clichê publicado em 14-11-61.
N." 511.056 - tranco - Bras!1dm FBP - Companhia Franed
Brasileira de Papel -- Classe 17
- Adf igos na classe - Clichê pu-

!aliei do em 17-11-61.
N.° 511.073 - COM Danhia de Desenvolvimento Indus.
tilai e Ontriewial - Classe 92
Artigos na classe -- Cliché rt
blicado em 17-11-61.
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CAS DEPOSITADAS

Publicaçáo /elle de Wird° 130111 a art. IN do Códi go da Propriedade Industrial. Da data. da
publicação começará
aorrer ,0 prazo de 00 dias para o deferimento do pedido, Durante
Case prazo poderão apresentar suas oposições ao De partamento
,Nanional do Propriedade Industrial aquêlee que se ~arem prejudicados com * concessão da registro requerido
1•11n111.1~1.1n81.1~

Termo n." 741.451. de 27 .4-i9$36
,
Guanabara

PRORROGAÇÃO

de sódio, .soda cáustica. sabão em pó.
sabão comum, .tisibão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir . e verniz
para calçados
Termo n.° 747.455, de 27-4-1966
Companhia Dyrce Industrial, Perfumaria. Estamparia e cartonagem
Rio de Janeiro

Indústria Brasileira
Classe 32
Uma, revista impressa
Termo n.o 747.452, de 27-4-1966
Indústria de Bebidas ''Madrid" Ltda.
Guanabara

1NUOSTRIA BRASILEIRA

Classe 48
Para distinguir... Perfumes: essências extratos, água de colônia, água de toucador. água de beleza, água de quina
água te rosas, água de alazema. água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina, ban.
dolina, "batons" cosméticos tizadores
de penteados, ,petróleàs, óleos para os
cabelo creme revanesc.ente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele a "Maq uilage" iepilatórios, desodorantee, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não.- iapis para
e rosto e para os lábios, sabão e creme
pestana e sobranceiras. 'pregados para
iT••rri
embelezar alhos e olhos. carmim Para
hulha
44.4w:
para barbear, sabão liquido periumado
ou oito sabOnetes, lentifrictos em pó,
pasta ou liquido. • sais 'perta:nados para
banhos, pentes. vaporizadores de perta;
e cilioab saquinhos perfumado. preparaClasse 42
Aguardente de cana composta'
dos em pó. pasta. liquidos e Moias
me: escavas para ,dentes, cabelos, unhas
Ter mo n.° 747.453. de 27-4-19
Engenharia Representações e C,o ércio praa o tratamento das unhas, dissolventes e 'vernizes. removedores da =ti"ERCO" S.A.
cuia. glicerina er4umada Para os cabelos
Guanabara
e , preparados para descoioir unhas.
cibos e pintas ou. sinais atiticiais, óleos
• PRORROGAÇÃO
para a peie
45ãGffilARIA )/EppEsEifrattÉS
Termo mi.° 747.456, de 27-4-1966
COYiEkCIQ 15/1C0 $. á.
Companhia Dyrce Industrial, Perfumaria, Estamparia e cartonagem
. Nome comercial
Rio de Janeiro
Termo ta° 747.454, de 27-4-1966
Sabino Oliveira, Indústrias S.A.
Pará

1.1Q-LAR
BRASILEIRt

alam, água de beleza, água de quina,
Têm° n.° 747.í58, de 27-4-1966
apua de 'rosas, água de alfazema. água Companhia Dyrce Industrial, Perfuma
para barba, loções e tônicos para os
ria, Estamparia e cartonagem
;Abetos e para a pele, brilhantina. banRio de Janeiro
dolina. "batons", cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
abalo, crave rejuvenescente, cremes gordurosas e pomadas para limpeza da
pele e "coaquilage", depilatórios, dez°.
'tocantes. vinagre aromático, pó de arroz
• talco perfumado ou não, lápis para
:estatui e sobranceiras, preparados para
•mbeiezar cílios e olhos, carmim para
rosto e para os lábios. sabão e creme
Classe 48
'ata barbear, sabão liquido perfumado
Titulo
ms não, sabonetes, denUtriclos em pó.
Termo
n.°
747.459,
de 27-4-1966
hasta ou liquido, sais perfumados para
lanhos. pentes. vaporizadores de partu. Companhia Pyrce Industrial, Perfumas
a ia, Estamparia e cartonagem
eso5vas para dentes, cabelos, unhas
Rio de Janeiro
cílios, saquinhos perfumado, preparadas em pó. pasta, liquiaos e tijolos
para o tratamento 'das unhas, dissolPRORROGAÇÃO
ventes e vernizes, removedores da cuti:via. glicerina p erfumada para os cabe11~~~p'
os e preparados para descolorir unhas.
TALCO
ílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Têrmo il.° 747.457, de 27-4-1966
Companhia Dyrce Industrial, Perfuma. ria, Estamparia e cartonagem
Rio de Janeiro
PERFUME

PeLatracotia

DE FLORES; ,-

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe lb

Classe 48
Talco
Termo n.° 747.460, de 27-4-1966
Companhia Dyrce Industriai. Perfuma.
ria, Estamparia e cartonagent
Rio de janeiro

PRORROGAÇÃO'

Para distinguir: Perfumes, essencias
tratos, água de colônia, água de touca.
dor. égua de beleza, água de guina
água le rosas. agua de altazema. água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina. ban,
dolina. "batons" cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos . óleos Para OB

cabelo creme revanescente. cremes gor.
duramo e pomadas Para UMPeZ8
pele a "maquilage" teptiatórios, dato
dorantee. vinagre aromático, p6 de arroz

e talco perfumado ou não, tarifa para
pestana e sobranceiras, pregados para
embelezar cílios e olhos. xarmim para
e rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, lendfricios em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados Para
banhos, pentes, vaporizadores de perfu•
me; escavas para dentes, cabelos, unhas
e cibos. saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta. liquidas e tijolos
aras o tratamento das unhas. &moiventes e vernizes. removedores da maicuia. glicerina &sanada para os cabelos
e preparados para descoloir unhas

Classe 48 'ara distinguir: Perfumes, essências, e*
tratos, água de colônia, água de touca
Classe 46
cador, água de beleza, água de quina.
Para distinguir: Amido, anil, azul da
água de rosas. água de alfazema. água
Prõssia, alvaiade de zinco abrasivos,
tiara barba, loções e tónicos para ao
algodão p reparado nata limpar metais,
:abalos e para a pele, brilhantina, bano
detergentes, espremacetes, extrato de
dolina. "batons" cosméticos, fixadora*
anil. fécula para tecidos, fósforos de
de 'penteados. petróleos, óleos para ai
'cèra e de madeira, goma para lavancabelo, crave rejuvenescente, cremes gor.
.INDSSTRIA BRASILEMA
deria, limpadores de luvas, líquidos de
durosos e pomadas para limpeza da
branquear tecidos líquidos mata-gordup ele e "maquilage" depilatórios, deso.
ras para roupas e mata óleos para rouClasse 48
lorantes, vinagre aromático, pó de erro*
pas, oleina óleos para limpeza de car- 'ara distinguir: Perfumes, essências, ex
• talco perfumado ou não. lápis para
tos, pós de branquear roupa, aabcato matosa água de colónia, água de touca- cultos e pintas ou Datai.% atiliciaia Aleos pestana e sobranceiras, preparados para
!
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embelezar cujos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes dentitricíos em pó.
pasta ou liquido. sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pertaate. esetvas para dentes. cabelos, unhas
cibos. saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta. líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cutlcula, glicerina perfumada para Os cabeos e preparados para descolorir unnaa.
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele

Têrmo n.' 747 . 465, de 28-4-19Ô6
Maison — Decorações Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n.° 747.461, de 28-4-1966
Cia. Madepan — Indústria, .Comércio
e Administração
Rio Grande do Sul

Classe 40
Indústria e Comércio d eMóveb.de
madeira
Termo n.° 747.466, de 284-1966
,Mercearia e Casa de Carnes. Laçador
Limitada
Rio Grande do Sul

Termo n. 9 747 . 469, de 28-4-1966
Sylvio Piccini
Rio Grande do Sul
moemos

I SA

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas. Feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas, anáguas, blusas.
botas, bot;rms. blusões. boinas, babadouro. bonés. capacetes, cartolas, carapuças, casacão. coletes. capas, chales.
:achecols. calçados. chapéus, cintos,
Classe 4
cinta" combinações corpinhoe, calças
Produtos de madeira e produtos
de senhoras e de crianças, calções, calconexos e derivados
ças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarlihos, cueiros,
Termo n.• 747.462, de 28-4-1966
saias, casacos, chinelos, dominós. acharRepresentações Provenco Lida,
pea, fantasias, fardas para militares, co, Rio Grande do Sul
legiais, fraldas. galochas. gravatas, gorros, jogos dt lingerie. jaquetas, laquês.
luvas, ligas, lenços, mantbs. meias,
maiôs, matas: orandribo. mastilhas. ma'etós. palas, penhoar. pulover. ;merinas,
1 néugas. pouches. polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos.
Classe 41
robe de chambre. roupão. sobretudos.
Gêneros alimentícios em gera), açougue, suspensórios, saldas de banho, sandálias.
fiambre, frutas e verduras
sueteres, shorts. sungas. atolas ou elacks.
Classe 50
toucas, turbantts. ternos, uniformes
Comércio de promoção e venda, admiTermo n.°747.467 de '28-4-1966
e vestidos
nistração, representações e comissões
Fale Comercial, Importadora e
Expokrtadora
Ltda.
Termo n.9 747. 470, de 28-4-1966
Termo n.° 747.463, de 28-4-1966
Produtos Lubrificantes Decolube Ltda
Rio Grande do Sul
Politec Ltda. Ind. e Com.
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul

MADEPAN

Termo n.o 747 . 471, de 28-4-1966
Frigorífico Salutar Ltda.
Rio Grande do Sal

SALUTAR,

Classe 41
Abates, frigorificação e industrializa.
ção de bovinos, suínos, aves, ovinos e
coelhos industrialização dos stío-produa
tos derivados de suas atividades. Fá.
bricade rações para aves e suínos,
comércio por atacado e varejo
Termo n.° 747.472, de 28-4-1966
Rogério Orti zPôrto
Rio Grande do Sul

LAÇAIDOR

PROVENCO
POILITEC

Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes não
incluídas nas clases 7, 10 e 17

:G , E O T

Classe 50
Artigos da classe
Termo n.° 747.473, de 28-4-1966
Livobra — Livros e Obras Cultural.
Limitada
Rio Grande do Sul

(DECOLUBE)

Têm °n.° 747.464, de 28-4-1966
Técnica, Industrial e Manuten.9%a
Riograqdense Ltda.
Rio Grande do Sul
Classe 36
Confecções e calçados
Têrmo a. 9 747.468, de 28-4-1966
Ferreira's — Arte em Metal Ltda.

Rio Grande do Sul

RIOGRANDENS(
Classe. 50
Indústria de Tanques metálicos

FERREIRA'S

Classe 47'
Óleos lubrificantes
Termo n.° 747.475, de 28-4-1966
Comercial de Gêneros Alimentícios
"São Luiz" Ltda.
Rio Grande do Sul

SAO

LUIZ

Classe 32
Comércio de livros e obras culturais
educativas
Termo n.° 747.476.. de 284-1906
Organização Corece Ltda,
Rio Grande do Sul

Corece

Classe 5
Classe 50
Luminárias em geral, recipientes conClasse 41
Prestação de sehrviços • técnicos de .in
feccionados de chapas e artigos de
Gêneros alimentícios de origem animal tabiildade, racionalização e contrôles
funilaria em geral
e vegetal
especiais
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Tann° n.° 747.474, de 28-4-1966
Caações Marc Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n. s 747. 479, de • 28-4-1966
João Cândido de Araajo Oliveira
Guanabara

metais preciosos, turibulos' de metal, dores de cartas, arquivos, horracRam
tunnalinas lapidadas e vasos de
berços para asatabcirrão, borrachas para
metais preciosos
colas, brochas para desenhos. cofres,.
(.2asse 14
canetas, canetas tinteiro, mineis& vara
Vidro comum, laminado, trabalhado desenho, cortadores de papel, carbono%
em tildas as formas e preparos, ;adro carimbosscarimbadores. cola pára papei,
cristal para todos os fins, -vidro Inclua- coladores, compassos, cestos para cor.
Mal, com telas de metal Ou composi- respondência. desenhadores, duplicadoa
Classe 33
Edifício de apartamentos e de escritórios ções especiais: ampolas, aquários, as. res, d.atadores, estojos para desenhos,
sademas, almofarizes, ..bandejas, cube- estojos para canetas, estojos com minam
Termos as. 747.481 a 747.528, de
tas, cadinhos. cântaros, cálices, centro esquadros, estojos para lápis. espetos,
VI R E
28-4-1966
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, as- estiletes para Papéis. furadores. fitas
José TImmaz da Cunha Vasconcellos carradeiras, frascos, fôrmas para do es Oisra máquinas de escrever, grafites.
Natio
fôrmas para 'Samoa fios de vidro. gar- pare lapiseiras, gateia arábica. 4:11111Upello
rafas. garrafões, graus, globos, haste. doma, lápis em geral, lapineiras, aso
São Paulo
jarros. jardineiras, licoreiros . mamadei- quinas p are apontar lápis, Mina, para
ras, mantegueiras, pratos, pires, porta. grafites, minas para penas. máquinas de
jóias, aaliteiros, potes: pendentes pe- escrever, máquinas de calcular. maqtd•
Classe 36
destais. saladeiras serviços para re. nas de somar, máquinas de multiplicar,
rábrica e comércio de confecções,
Frescos; saleiros, tubos, tigelas, traves- mata-gatos. porta-tinteiroi porta-cadoz.
produtos de vestuário e similares
bas. Porta-lápis, porta-canetas, postas
sas,. vasos. vasilhames. vidro para vi- cartas,
prensas. prendedores de PatIddes
Termo n.° 747.477, de 28-4-1966
Classe 32
draças, vidro para relógios. varetas. p ercevejos para p
apéis, perfuradora%
Rubim Canisio Frank
Para distinguir: Albuns, almanaques
Classe 15
réguas, ras padeiras de borrões. stentalis
Rio Grande do Sul
anuários, boletins: catálogos, tornais Para distinguir: Artefatos . de ceâmioa. Para mimeógrafos.
tintas e tinteiros
livros, peças teatrais e cinematográfi- porcelana, faiança, louça vidrada para
Classe 18
cas, programas de rádio e televisão uso caseiro aparelhos de chá, de café. Armas e munições de guerra e caça:
AI.
publicações. revistas, folhinhas impres de jantar, serviços de refrescos e 'de
fanges, arpões, balas, baionetas; canhões
sas e programas circenses
bebidas a saber: abajures de lampião, carabinas; chumbo paar caça; carfachosi
Classe 31
açucareiros, apanha-moscas, bacias, de dinamite; espoletas, explosOos; espia
Adesivos para vedação, anéis para vedação. argolas - para vedação, arruelas latr na. bandeijas banheiras. bis, oneiras gardas, fusis, fogos de artifícios, inetra
para vedação; barbantes, . barracas de bidês botijas, bules. cateteirsi. 'canecas lhadoras, pistolas pólvora; punhal e
revólver
FRANI( Luz
campanha, betume- para vedação, bu- castiçais, chavenas. centros de mesa
Classe 19
chas para ve dação. bujão (rôlha para sornpoteira. cubosê, descansos de porca.
assa); cabos, canaletes, cordas, cor- lana, escarradeiras, espremedores. fileis Aves e ovos em geral, inclusive do Id
déis, cordoalhas, cordões, correias de unis, garraas. globos. jard:neiras ¡ar- cho da seda, animais vivos, bovinos, ca
vaiar, caprinos, galináceos ovinos e
os iasrões. Iavadedos, lavatórios lei• transmissão de tôda espécie; enxársuínos
eiras.
-maçarittas
de
porcelana.
manta•n•n•••••n•nnnnn••••.n
cias, esferas para vedação; fitilhos para
amarradias. forros para vedação. tuge- ueiras. molheiras, moringas, palite:ros
Classe 20
Classe 46
laça; gachetas: juntas para vedação: padestais. pias, pires; polvilhadires: -Petrechos navais e aeronáuticos, ancoras
Velas
-s. lonas para freios de veiculos: porta-facas, potes, puxadores, receptá- bóias, cinta de natação fata lxas, flutua.
mangueiras, massas para vedação. mo- culos, saleiros; serviço de chá; taças dores para hidrometria, para quedas 41
Termo n.0 747.478, de 28-4-1966
lae para vedação: rólhas: tampões para Para café, travessas, terrinas, orin6is
salva-vidas
Empresa Jornalística e Tipográfica
vedação (fins não medicinais), tendas
Classe 3
"O Garimpeiro" Ltda.
'Casse 16
tiras para vedação. tubos para vedação Pare distinguir: Materiais para constru- Substâncias quImicas, produtos e prepa.
Rio Grande do Sul
tubulm.,es para vedação; válvulas para ções e decorações: Argamassaa, argila fados para serem usados na medicina ot
vedação
na farmácia
areia, azulejos, batentes. balaustres, blo
Classe 13
cos de :imanto, blocos para pavimenta
Classe 4
Adereços de metais preciosos ,semi- ção, calhas, cimento, cai, crê, chapas Substâncias e produtos de origem
O 0111111IMPIETIRID
anipr eciosos e SCeS imitações adereços de solantes, caibros, caixilhos, colunas mal, vegetal ou Mineral, em bruto
ou
Pedras preciosas e suas imitações, ador- chapas para coberturas, caixas dágua parcialmente preparados: Abrasivos
em
Classe 32
nos de metais preciosos. semi-preciosos caixas de descarga pare etIxos. edifica- bruto, argila refratária, asfáltioo ela
Jornal e Tipografia
e suas Imitações, alianças, anéis, 'arti- ções premoldadas. estuque, emulsão de bruto, algodão em bruto. borracha
má
gos de çantasia de metais preciosos. Sase asfáltico, estacas, esquadrias. estru. bruto, bauxita, benjoim breu cantoria
Termo n.° 747.480, de 28-4-1966
taras
metálicas
para
construções,
lamebalagandans
de
metais
preciosos
ou
Josélia de Souza Lõbo de Castro
bruto, chifres.. ceras de plantas cama
semi-preciosos bandejas de metais pre- las de metal, ladrilhos, lambris, luvas vegetais de carnaúba e aricuri,
Alves
crina
de
junção.
!ages,
lageotas,
material
isociosos, berloques de—metal preciosos.
Rio de Janeiro
de Cavalo. crina em geral, cortiça em
lante
contra
frio
e
calos',
manilhas.
masbrincos de metal precioso ou semibruto, cascas vegetais, espato,
preciosos, bules de metais preciosos. sas -para revestimentos de partdes. mas medicinais, extratos oleosos, ervas
estopam
carteiras de metais preciosos, colares deiras para constauções, mosaicos, rio- enxotas: halhas, fibras vegetais, florea
dutos
de
base
esfanico,
produtos
para
s de metais preciosos ou semi-preciosos
secai, grafites, goma em bruto, granito
contas de metais preciosos, copos de tornar impermeabilizantes as argamas- em bruto, kieselghur, liquidos de pisasas de cimento e cal, hidráulica. pedra.
ciosos, diamantes lapidados. fio de ouro
tas, latex em bruto ou parcialmente
fio de prata, fivelas de metais precio- galho, produtos betuminosos. impermem p reparados, minérios metálicos,
madeta
sos cafeteiras de metais preciosos, jóias bilizantes liquidas ou sob outras formas eu em bruto ou parcialmente trabaPara
revtstimento
e
outros
como
na
pajóias falsas, lantejolas de metais prelhada:' em toras, serradas e aplainadas,
ciosos, medalhas de metais preciosos vimentação.. peças ornamentais de ci- mica, alarmares -em bruto, 61xdo de
mento
ou
gesso
para
tetos
e
paredes.
semi-preciosos e suas imitações, palitos
manganes. óleos de cascas vegetais,
• de ouro pedras preciosas para jóias. pe- papel pare forrar casas, massas anti- óleos em bruto ou parcialmente premis
ácidos
para
uso
nas
construções,
par.
dras semi-preciosas para . %ia. pérolas
auetes. portas, portões, pisos. soleiras dados, plombagina em bruto. INS
e imitações de pérolas, pratos de me- Iara portas, tijolos, tubos de concreto. moldagem para fundições, pedras britais preciosos, serviços de chá e de café -elhas, tocata, tubos de vtntilaçãd, tem- tadas, piche em bruto, pedra calcária,
de metais preciosos, serviços de licor aues de cimentov, itiss
anovitassaaer
sauna
vigas, vigamentos e olantas medicinais, pedras em bruto,
RU. • Is.. e* ao ~voe ••••nn
de metal precioso, serviços de refrescos
auebracho. raizes vegetais, resinais, te.
de metal precioso, serviços de saladas
sinas ai tura is, resIduos, tuteie, silicid
Classe- 17
Classe 33
de frutas de metal precioso, serviços de Artigos para escritório., almofadas para selva% talco em bruto. xisto, *isto
Escola
sorvete de metal precioso, t alheres de carimbos, almofadas atra tintas, abri.
betuminoso e silício

•
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•

Classe 5
Ãcfa em bruto, aço preparado, aço
C
' oce, aço para tipos. aço fundido aço
,arcialmente trabalhado, aço pálio, aço
finado. bronze. broma em bruto ou
5iracialmente trabalhado. branze e
noa:ganas bronze em pó, bronze em
kaara, em fio. chumbo em bruto eu
r- aerdalrirrente preparado cimento mecabalto. bruto an parcialmente
•
eassraalhado. couraças. estanho bruto ou
lasocialroente trabalsado, ferro em bruto
[sana, ferro manganês. ferro velho.
e r-T. era bruto ou parcialmente trabea:
22,a. gusa temperado. gusa maleável
Caaaas.aas de metal. lata em bilra. latão
Caa f519sa, lat2o em chaaas. Mega em
ínrfiale a, lig as metálicas. litnalhaz
Wasaaédo, manganês. metais na° traba
21,adco CU parcialmente trabalhados. me.
• azia em massa. metais estampalos,
atais para solla. nique e zinco
Classe
aaa distinguir;: Máquinas para isdus.
al33 Cesteis em geral. máquinas e suas
partea integrantes para fins inclassaiais
D3aquinas para malharia, multiplicadores
partes, acessórios para automóveis, alamaquinas de pressâo. motores e suas
;:?0 carburadcaas, anéis. arieSes. aparelhos
para mistura da combustivels de motores
asplosao. máquinas timassadeiras
aeacreto e barro. bombas. máquinas bru
Widoras. máquinas compressoras migre.
°acena, maquinas para escavação de
Cserra. amimais, macacos para brocas. ai
LICEICÉCSO% tornos revolver e taceardcca
saftwahrequins. velas, máquinas ventila
k,',Ieras. máquinas de polir. máquinas de
90agasear. tesouras mecanicas. rupias
.-..aaspriratadores automáticos para alta e
£aaista pressa°, prensas. punções, molas
caandris. impulsionador de diferenciai
aquisaas Ilmadoras, máquinas de estam.
Paaçadeiras, lubrificadorea, cestrlfugos
máquinas limadoras, máquinas de estamNa. farsas para fundição. máquinas
"aampresrsoraz, cruzetas. cilindros. bloC3 &e motores, cantei do motor cabe
'ao2a do cilindro. algo da eransmiastau
?apula& esmeris, macíicinas isufladoras
Claasca
Wrii2nainas e utensílios aura serem traa—
:Cm eaclusivarnenta na agricultara e
Cataracultura a cabaz: aradoa. ;abridoras
F22, wsicoa, adubadeiras. ancinhos w
g—ir2tr.e3 e eraplilhadore° embirra-Lm
earraocodcres MaCallt9C3 WIPE) 0,432tad
&ara,, batedeiras para cawaia. fccorni:32
C3£20 adubar, ceifadeirac, carpideiras
,"?.rla.diaa paia arroz, charruas para agaa
i.alfeara. cultivadores. debulhadores
Eestocadorea desentegradorea. esmaga
120~ " •.e.=) II agricultura, esearrIlicado
enchovadelras. Mem para mamã
•
iae agrícolas, ferradeirea, gadania
a-ana
aaerra.s para arado, grades da d_a
ica dentes, máquinas batedeiras pare
aariculture. máquinas inseticidas. má
vaaorizadora& máquinas de
auunair. máquinas niveladoras de tem
aeafuradoras para a
iTaiaa mamaras da plantar, elotodaar
,S,12,%9 =quinas regadeira maquinais Cs
ara= de E2L292.12. In= sulfatar. d2
Paaeralr. 4e trittaeca. die esfarelar terra
rara irri g a .-ao pera ClEzrar kl=k;EIS e
ite Easetca, p;',72 .1 32.;MtT puiveara

os desinfetante. para adubar • para
itaatar a espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereaia maquina:
amassadoras para fina agricolas,
cortar árvores, para espalhar, pare co
pinar, maquias combinadas para ce•
mear e cultivar, de destemam-. para emular máquinas e moinhos para forra,
gens. máquinas toscadoras, ordenado
rei mecânicos raladores mecânicos, no
leo compressores para a agricultura
sacradeSras, semeadeiras, aecadeiran
wineadores de terra tosadores de grama, tratores. agricolas, válvulas para
máquinas agricolaa
Classe tl " •
para diatinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão.
Ocic-ups. geladeiras, corveteirds. apare• hos de retrigeraçâo. enceradeiras, asliradores de pó fogões. fornos e togarefece elétricos, chuveiros, aquecedores.
ialanças, ferres elétricos de engomar e
>assar, batedeiras. coqueteleiras. exarenedores liquidificadores elétricos, manarias para picar e moer legumes e
:ame, resistências elétricas. tervedoree.
•stufas, ventiladores. paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar re.
•rigerado formas elétricas. máquina:
`otográficas e cinematográficaa. cana
lainhas elétricas, garrafas térmicas. re'adores automáticos, lâmpadas, apareareq de luz fluoresceute. aparelhes de
-omunicaçâo interna. esterilizadorea com
lensadores. bobinas, chaves elétricas.
.omutadores, interruptores, tomadas de
-orrente. fusivel aparelhos fotográficos
• cinernatográgicos. filmes revelados.
hinóculos. &uiva. aparelhes de aproaiinação. abat-lours e lustrera máquinas
nara lavar roupas para uso
doméstico
Classe 9
Instrumentos musicais de corda e suas
partes: v:olão, lira. órga.o hamonios.
cravos, espinetas, citaras: violinos; vica
kas; harpas; pianos; violoncelos: contra.
baixos, 'banodllns: rabecas: guitarras.
Instrumentos musicais de sopro;, metálicos 213 nacr a suas partam baritortoe;
saa-trozapas, saxofones, trombones de
pistão; clarins; trombetas: cornetim
dar:netas; pif anos; Elageolets; flauteai
aboasi belicosa& irrompas de alatoem
gaitam gaitas de boca: ocarinas: chiaraweim outroo instrtanentga musicai.%
gaitas da fole:, bartnoniuns; adufem assa
. • L'-catts; harmônicas e castanholas
Clasw 10
Albuminiznetros, aparelhes para atadas a
preRsão sanguinea, bombas para extrair
leite. buretas. copos para banhar os
olhos, bicos le seringa. Caíltalla.9, catêtexes
cuspideiras para dentistas, cistoscóp'Ori.
drenos para 5l11.9 cirúrgicos. duchas para
Os olhos. espátulas para abatatar a língua, estetoscópios. hemoglobinômetros,
hemomanômetrOs, histerotomos barriamcitometros, inhaladores. Irr:gadores.
rigadores cirúrgicos, irrigadores nasais
lancetas laringoscópios. laringotomOs.
olhos artific:ais. otoscópios. pipos para
seringas, seringas de vide miara cirurgia
'termômetros clínicos tubos de Pr a q u e otemi; uretrescOies, arefactsc3 2 válvts-

ias abdominais e vaginais, ventosas,
v:viômetros, xícaras para doentes
Claras li
Ferragens, ferramentas de tôda espécie
cutelaria em geral e outris art:gos de
metal a saber: Alicates, alavanca.% armaçõea de metal. abridores de latas
arame liso ou tarpado. assadeiras. açu
:areiros; brocas. bigornas. Patadas
aandeflan, bacias, baldes, bimbouierem
oules: cadinhos, cadeados, castiçais. coa
'liares para pedreiros correntes, cabides
chaves: cremones. chaves de parafusos
o:meadas pal.@ encanamento, colunas
caixas de metal para portões, canos de
mear'. chaves de fenda chaves isailesa
cabeções, canecas ciem cachepots
centros de mesa. coqueteleiras caixas
para acondicionamento de atraentes.
caldeirões, caçarolas, chaleiras. cafeteiras. conchas coadores: distintivas dobradiças: enxadas. enxadâea. esteres
engates. esgu:choz. enfeites para arreios
estribos, esferas para arreica. espumadamas: rormões. koices. ferro para cortai
_apita ferrolhis. facas, tacões, fecha.
duras ferro comum á carvâo, tèruteiras
amis ['armas cara doces, freios aara
estradas de ferro. friardeiras: ganchos
grelhas gar is:is. ganchos para quadros
innzis para darruagans: insigniaa; amas. lâminas. liroremos. l~ de lixo;
panelas roldanas. ralos para p:as, rebiseiras. porta-pâo. porta-jóias pallteirea
iarras; machad:nhas molas para porra
molas para venezianas, martelos dar
retas, matrizes: navalhas; puas: pás, pra
aos. parafusos. picões. porta-gêio; ao
tes, regadores: serviços de chá e cafC
serras. serrotes sachos, sacarrolha; te.
g tiras talheres atlhadeiras. torqueze
tenazes, travadeiras. telas dt arame, torneiras. trincos, tubos para encanamento
trilhos para pirtas de correr, taças.
travessas, turibulos; vasos vasilhames
e vearunra
Classe 12
Artigos de metal de uso comum e miudezas de armar:r.ho- Ailinetes, alfinetes
de segurança, agulhas argolas: botões;
colchetes, depala; fivelas e fechos corrediços; garras. grifas de metal para euleitoa de vestarios, filmes : lantejoulas;;
missangaz e presilhas
Osaca 48
distinguir: Pertmes, essialaa,
inata âgract da colônia água de Maca.
.222. (soim da beleza, água deçaisea
tc-u a dc rasas. Cum C2 alfazema, água
ema° hasta leaôaa eCStlie03 para as
cabelos e paro a pele. radIFIGS20£2.
001212.51. t'hl2a23 0 eamatierea Eizadenaci
ie amuado& patiiilecea. óleos pave ca
:abalam. M.me evaamacesta. eseemes
11.5= o RIMUCLIOD para Iltu p2na OA
role e "esamaillaga' depillutôrtoa. ileces
-loa-mem. vinagre aromático, aJi de arma
taloa perfumado ou nal% lápis
19S8O2D C cobraacelitaa. preparados mar@
azbelezze cilicai ci olha& cataram pata
tecto e. para co lábioa sabâo e creme
tara barbear. Gabão li quido perfumado
ne não, sabonetes. dentilaicloS C2
- e6
alote ou liquido; cais preçamadao para
-snhos pentes. vaporizadores de cera'
ia- asrAva nara dentes. cabalara unhas
a cilioo
a loilraa Goge.1.4.@ R2sNi.
Para

atado, preparados em pó. paria,
e Moam para o tratamento das tateias
ihaolventes o veraizets. amova:dons da
aiticulta; glicerina perfuma da paro co
adaelos e preparados para desco:oads
mima, entoe e p intas ou einalo arta
ciais, óleos pana a a2te
Classe aza
Brinque aia p eis.satematua e diversaas
-geral a ...atlea álbuns areares:ma cace
anona, 9 aer tru quebra cA: 12ÇCS. el1,51161"ArP& da iaerta autorroftveu canninhAaa,
a•aforea. oiza 'asas. ealetsin? e °vaca
ninlaturna de armas ara agrai paro MO
-.737 bJea'Ne.a ateias, ema-era° dadas
-atletas corras instrutivaii holichaa. aairas p iões. ar:alatinas de brins:
Veie de qa..a casinha e q uarto, eara
vinauados, rede. role& taboteirsa
ascos de ali:ear mesas as bilhar raiat
es. locce miniaturas de criaeacc e &laos usados eue veda real, cara maguei7 ti
aonecos.
113::•.. 'UM: CP ca.,not3 cora
Irinquedos. bichirCaos (I2 rreep, PMG"
tico ou earraeaa
Classe 26
Artefatos de ,anadetra em geral: Argolas, alguidare:á armações para balceaa
e para vitrines, artefatos de madeira
para caixas, bandejas.. barro baldara
batedores de carne, caixas. caixões, calmares, cavaletes, cunhas, cruzetas cuba%
caçambas, colheres, acates para pãea.
capuz para cozinha, cabos para fez-ma:antas cantoneiras engradados, estrelas,' esteirinhas, estojos. espreinedeiaaa,
embalagens de madeira, escada, ti:tamari. guarnições para porta-blocon.
guarnições para cortinas. guarnições de
madeiras paro utensilics dremasacca.
malas de madeira, palitos, pratas, pipas, pinos. puxadores p rendedores da
roupas. paca:lha% g:esti/altos e colhera:a
nara sorvetes. palitas parM dentes, 911boas de passar roupa% râboan de carne.
tonéis torneiras, tambores, tampa&
suportes de madeira
Classe 29
Cabos para utensitioa cestos paro acatita, cestos Para POee, eatEEID peru
acondicionamentos, ceia= par
c22ei2e2,

eStolos, guarnições para utensilica. 05153. peneiras. rédea, suportas para filtros, sacos, telas para assentos da cadeiras e eateilmo
clarx,2 3t3
Para 42snagter: Artefatc rIo va‘..av",..at
plástico o de nylon: R....1p:eates kILA>
ccdos de material pinLece, raematimaaroa confeccionados do substancaw calmais a vegetais: Argola° aeszcaltaaaea,
armações para teceloa, brim. lasediaara.
bases para telefonea baldes. aaciaa MSS& caixas, carteiras, chcaisa caapara ferramentas e utensílios, cruzeams,
cairias para acoad!cicnararmoe do
atentos caixa de water:al a2astico para
',aterias. coadores. capeia, caseacast, ema
cias, capas para ni112.9 o 5.72a
cálices, cestos, wataania a'aire veleta
caixas para guarda c25 flojetos. carro'
cisne coadores para aba., descamo peara
pratos, copos e coainaisa da plastiosee '
para soraetes,. ta:a:alta-a de plaseict
Paca sorvetes, colheria nas, Dast alias
garfinhos de plástico para çorveres for- •
minhas dt plástico acro scrvetes, discos
ersbreagen de %atesta', alásaciai agANC
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lagens de material plástico pa se sorvetes. estojos para 'objetos. espumas de
°vicia. esteiras. enfeites para automo.
vais, massas anti-ruidos. escoadores de
pratos, funis. tiOrmas para doces fitas
para bolsas.. Sacas guarnições guai:ni•
metias para porta-blocos. . guarnições
para 1:quidificadores e para batedeiras
de trutas e legumes. gcarnições de nus
tarjai plástico para utetasilios e eibjetos:
guarnições para bolsas garfos. galerias
para Cortinas, ferro. laminados. piás
ticos lanche:res.. mantegueiras. malas
orinóis, prendedores de roupas. puxadores de móveis. pifes. pratos paliteiros, pás de cosinha. pedras pomes arte,
gos protetores para documentos sai.
etadores de ágUa paia • uso doméstico.
porta-copos. porta-niqueis.. possa-lota5
porta-documentos placas. e ebires rutli•

nhas.•recipientes, suportes, suportes amotubos, tigeles.
guardanapos. saleiro
tubos para ampolas. tubos para seringas. travessas, tipos de material' piás,
tico sacolas, sacos. saqu:nhos. vasilhames para acoadiciinamento, vasos, xlcaras. colas a trio e . colas são incluidas
ein outras classes, para borracha Para
corrumes. para marceneiros, para sapateiros para vidros pasta adesiva para
material plástico e ages&
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral teci
dos para confecções em geral. para
tapeçarias e para artigos de oams s
mesa: Algodão. alpaca. cânhmo cetim
caro& casimiras fazendas e tecidos de
la em peças. luta. lersey; oVion.
paco-paco; percalina; rama meou; Wrio
natural: tecidos, plásticos._ tecidos
• permeáveis, tecidos de Dano contai e
veludos
Classe 21_
Fios em geral, para bordado e tritotag eia; fios em geral para tecelageto e
uso comumá tios • de lã ou pêlo em
meada ou novelo. torcida ou no: fios
de lã ou pelo. em tacada ou noVêlo
para bordado, costura. croché ou tricô;
linhas de costura, para bordar e para
tricotagern
Classe 21
rara distinguir: Veiculos e suas artes
integrantes: Aros para bicicletas auto.
móveis. auto-caminhões, aviões amortecedores, alavanca de câmbio barcos
breques. braços para vetCulos. bicicletas. carrinhos de mão e carretas caminhonetes. carros ambulantes. cambia:5es
carros, tratores: carros-berços, -atro&
tanques. carros-irrinadoes, carros. aia
oças, aarrocerias chassis. chapas , cir.
atilares para veiculas. cubos de veicalos.
corrediços para veiculas., direção. deellqadeisas. estribos, escadas rolantes ele.
vedores para passageiros e para carga
engates para carros. eixos de direção.
freios, fronteiras tiara veiados. guidão.
locomotivas. lanchas. motociclos. Molas
motocicletas. motocargas Moto furgões.
manivelas, 'navios, ônibus. para-choques,
liara-lamas. para-brisas . pedais, panaões
aadaa para bicicletas., ratos para lactarras. rebgau a. raillanoree massa veicaios
:Mal para veículos. calina tirantes para veiculo,' Vagoel: veloaiste

matos, mantas, mandrião, mantilhas. pilla
letais, palas. penhoar, pulovet. aderis"
peugas. macheia, polainas, pliamas pt.%
Guarda-Chuvas, guarda-sóis; bengalas e nhos. perneiras, quimonos, regalos,
Casse 1 —
Suas .partes integrantes
robe de chambre. rolpilo, sobretudos,
?asa distinguir: Absorveàtes, acatona
Classe, 29
suspenaórios., saldas debanho. sandália*
acetatos, agentes químicos pare Espanadores, ecsôvas comuns, lambazes,
sueteres, shorts, sungas. atolas ou siada
tratamento e coloràçâo de fibras, terodos, vassouras e vasculhosroucas, turbaen
te.
vs..
estitedronsos. uni formes
-aos. couros e celulose; água-raz. ai•
. a:masa 24
amara. anilinas; alumen. aivaiade. ai- Alamares, atacadores para espartilhos
,
Classe 37
aian ea , Industriais, alumiai° em.
e calçados, ataduras de algodão -para
/maníaco. antiaticrustantes, anti-oxidars diversos fins,, exceto para, fins medica Roupas brancas para cama e mesa a
saber: • acolchaados para cama, cobers
tes. anti-corrosivés, anti-detonantes aza cais.' bandeiras, bordados.. 'braçadeiras.
toses para cama, cobertas para amam,
tatos. água acidulada para acumulado, bolas, cadeados caas ara mó
veis e
res, água oxigenada para fins industris 'pianos, , carapuças para cavaloa, cor colchas, fronhas, guardanapos. quanalis
ais amônia: , banhas .para galvanização. aões, debruas, lã, fitas ' torros tranjas ções para chã e' jantar, lençóis. Panos
benzinas. benzol„ betumes. • hicarhonati festão, feltro para órgão, fofos galar- para mesa, panos de prato, anos de
de sódio. 'de potássio; cal virgem car- oetes, lamparinas, mochilas, mosquitei- copa, toalhas ara rosto, banha mãos e
vões, carbonatos. catalizadores. ce/ula ros, nesgas. ombreiras e enchimentos para bebês, toalhas para altas e pare
mesa
se, chapas fotográficas. composições ex
para roupas de nomens e senhoras,
Classe 38
tintores de incêndio, cloro, corrosivos panos para enfeites de móveis. nãc
Aros para guardanapo& de papel
cromatos, corantes. creosotos: dascoran
azendc parte dos mesmos, palmilhas aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
tes desincrustantes, dissolventes: emul
ossarnaries, pavios. rêdeas. rendas res para retratos e outógraf0s. balões_
(exseres fotográficas, enxofre. eter. esmal. des sacra sinhaninhas pare vestidos
ceto para brinquedos) blocos para
tes. ..estearatos; fenol. filmes sensibili
telas, tampos para almofadas, não ia.
lados para fotoarafias, fixadores, flui- ando parte de móveis, artigos ates co rrespondência, blocos para calcula(
dos para freios, formol fosfatas indus feitos de algodão cânhamo. linho, luta blocos para anotações, bobinos, brochais
ras não impressas, cadernos de acre*
triais. fósforos Industriais. fluoretai
seda. raias lã pelo e fibras não
ver. capas para documentos carteiras,
fuadentes aa sa solda; galvanizadores.
incluidas Ptv outt'as classes
caixas de papelão, cadernetas, cadete.
gelatinas para fotografias e-- pinturas.
Classe 25
- 'catana: hidratos. hicirosullitos ¡Maar Bibelots, cartões, portais, cartazes, dis- nos, caixas de cartão. matas para pa.
pelaria, cartões de visitas, cartões e0rnéabilizantes. toduretos lacas; massas
plais, desenhos 'artísticos decalcomania:
para Mimara. magnésio. mercúrio. nitra estatuetas estainpas,. gravuras, .fruttas de mercais, carteies indices,• confeti, cará
tas. neutralizadores. nitrocelulose; aro
tolina. cadernos de papel melimetrado
vidro, figuras de ornato, fotografias,
sxidos, oxidante. óleo para pintura óles
e em branco para desenhO. cadernos
imagens
manequins,
maqueles,
obras
de
de linhaça, produtos quimicos para itn
esclares, cartões em branco. cartuchog
p ressão. potassa industrial. papeis .he. pintura e cartazes para decorações e de cartolina, copas planograticas,
para
exposição
projetos,
mostruários
da
/logra ficos e prellocopista películas - sen
dernOs de lembrança, carretéis de peia
eiveis. papéis para fotografias e análi mercadorias, diversas para propagandas pelão. envelopes. envólucros para cha.
Classe
34,•
ses de laboratório, pigmentos. potassa
rotos de .papel, encadernação de papel
Pós metálicos pára a composição de tia Para distinguir os seguintes ,artigos con- ou papelão. etiquetas, fôlhas Indica*
feccionadosde
material
plástico,
nylon
taa nrenaraçõee para fotografias, produe outras fibras; Cortinas, cortinados, fõlh,is de celulose, guardanapos, livros
tos Para niquelar. pratear e cromai.
não impressos, livros fiscaLS, livros de
capachos, encerados, estrados, linóleos,
diluir
tintas.
prussiatos
produtos para - .
contabilidade. Mata-borrão, ornanient02
oleados,
passadeiras,
panos
.para
assoa
reativos, removedores. sabão neutro
de papel transparente, protos,
sais, salicilatos, secantes, seneibilizantes lhos, Paredes e tapetes de plásticos ou nhos, papéis de estanho e de alumln:es
não
sililatos. soda cáustica. -soluções quimi
Viseis sem impressão, papéis em branca
cas de uso industrial. oolventes. sulta
. Classe 35
para forrar paredes, papel oimaço cora
tos. tintas em pó. liquidas. sólidas mi Couros e atlas preparadas Ou não, ca- ou sem pauta, papel crepon. papel
da
Pastosas para madeira ferro, paredes' murças, • couros, vaquttas. pelicas, e ar- seda, papel impermeável, papel encerada
construções, decorações. couros. tecidos tefato dos mesmos: Almofadas de cou- papel higiénico, popel impermeável
fibras, celulose; barcos e velcillos. talar ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
para copiar, papel -para desenhos, paa
industrial' thIner, vernizes, zarcão
chicotes de 'couro, carneiras., capas para pel para embrulho impermeabitzada
álbuns. e "para livros, embalagens de papel paro encadernar, papel para eat
Classe 2
couro. estojos. guarnições de couro para craves. papel para Imprimir, papel pai
Adubos, ácidos sanitários, água destra automóveis, guarnições, para porta-blo rafina para embrulhos, papel celofanes
fetantes e para fins sanitários, apanha .cos. malas, maletas, porta-notas, porta papel celulose, popel de linho papel
masca e Insetos (de goma e pape) .ou chaves. porta-niqueis, pastas. pulseira: absorvente, papel para embr.:liar tad
papelão). alcalis . bactericidas. bárati- de couro..rédeas, selins. sacos para via, baco, papelão, recipientes de Papei re.
Mata carrapaticidas. crescia Cresotali- gem, sacolas, saltos. solas e solados
setas de papel, rótulos de papel, rolo*
tirantes para arreios e 'valses
na. creozoto, desodorantes. desentetan
de papel transparente, sacos de papel
tes. • defunadores, exterminadores- de
Classe 36
serpentinas. tult, Postais de corta*
pragas e 'servis daninhas. esterellian.
e bibe es de papel
tes, embrocações para animais. enxer. Para distinguir: Artigos de vestudnot
Classe 39 •
tos, farinha da ossos, fertilizantes. tos e roupas feitas eus geral:,
fatos, formicida& fungicidas, bonina:: aventais. alpargatas. anágus
.. blusas Para 'distinguir: Artefatos de horradies
tes. glicose para fins veterinários, gua botas, botinas. blusões, ' boinas. baba- borracha, artefatos de borracha part
nos. herbicidas, insetifugos. larvicidas douros Poli" eailacet.t , cartolas cara veiculas, actefatoa de borracha não ha.
microbicidas, medicamentos para ani puças. casacão. coletes.- capas. abales chada! em outras classes: Arraelas ar.
mais, aves e peixes, Meias desinfetantes cachecols calçados. chapéus, cintos golas. amortecedores, assentos pare cai
e veterinários. petróleos sanitárias e
cintas combinaçõ e s, corplahos, calças deiras, borrachas para aros. batentes de
desinfetantes. papel tumegatório, oée
de senhoras e de crianças calções, cal- cofre: buchas de estabilizados, buchas
inseticidas. oarasiticidas. fungicidas
buchas pane lameira.'Jatante de portai
desinfetantes.. oreparações e produtos ças camisas, camisolas camisetas
batente
de chassis, bicos para Enamadel.
cuecas
ceroulas.
colarinhos
cueiros,
inseticidas. gertnicidas, desinfetantes e
tem
veterinários. raticidas, remédios sara saias casacos, chinelos, dominós achar ras, braçadeiras, bocais, bases para
fina veterinários. sabões veterinários e pes. fantasias, tardas para militares co. lefones. borrachas para carriaros triduies
borracha oara amortecedores
desinfetantes. sais para fins. agricolas temais. fraldai. galochas. gravatas. gorhortiCuias, sanitrios e veterinários aul. ros Jogos de angaria jaquetas iaqués' banhas . de borracha para rédeas cochig
de motor, ~uru de ar, chupetas, Na
fatos, superfostatos, vacinas para aves luvas, ligas, lenços, asantós,

varetas de coatrôle lo afogado: e
4celerador, tróleis, troleibus. vantes de
cayos, toletes para carros

animais, venenos contra insetos, animais e hervas daninhaa
Classe 30,
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&Ia massiços de borracha, cabos para aulas. flocos, tareio. lerMentos, teijac
Termo n.° 747.529, de 28-4-1966ferramentas chuveiros: calços de por I agua trios. 'grutas Secas naturais e cria osé Thomaz da Cunha Vasconcellos
Natio
racha, chapas ,e centros de mesa. cor ' talizadasS glicase, goma de mascar. or.
São Paulo
das de borracha, capsulas de borracha duras: grânulos, grão de bici gelatina
parac entro de mesa. calços de borra goiabada. geléias, herva doce hesva
cha para máquinas, copos de borracha mate. hortaliças lagostas. linguas tette
para freios. dedeiras desentupideiras condensado. le:te em pó, le fàltII2e8 em.
discos de mesa, descanso para pratos conserva, lentilhas, linguiça louro: mas
encostos, embolas. esguichos estrados sas alimentadas.- mariscos, manteiga.
esponjas de borracha em • quebrajaca margarina, marmelada macarriii. mas
para orneiras. tios de : borracha lisos ia de tomate. mel e melado. mate, mas!armas da borracha, guarnições para sas para uangaus. molhos. moluscos
automóveis guarnições para veiculas mostarda. mortad ' , a, nós moscada. nolanche ias para escolares, lâminas de tes. óleos comestiveas. asmas, ovas.
borracha para degraus, listas de bor pães, paios pralinas pimenta. pós para
racha manoplas maçanetwas. proteto pudins, pickles. peixes. presuntos. Pares para Para lamas, protetores de tês. petit-pois pastilhas. pizzas pudins:
para-choques, pedal do acelerador. pe queijos. 'rações balanceadas para anidal de partida. pesas Para businas mais, requeijões. sal.. sagú sardinhas.
pratinhos pneumáticos pontas de bor sanduiches. sorvetes. saci de tomate e de
arpoa 'malsim a smatkiaq .eand Pipa. trutas, torradas tap:oca, tâmaras, talha.
•
Classe 33
maasiças, rodizias, revestimentos de rim, tremoços. tortas. tortas para ali.
• Sinal de propaganda
borracha rodas de borracha para mfrmento de animais e aves. torrões
Termo a.° 747.530. de 28-4-1966
vela. sanfonas de' vácuo suportes de
moído e torrado
(Prorrogação)
motor mintas do pedal do,hreque. ‘,e
Classe 42
Companhia Industrial Rio Guahyba
&embalo e isolador, suportes, semi Para distinguir: Aguardentea, aperitipneumáticos. uportes de cambio san vos. anaz. bitter. braildy. conhaque. cerSão Paulo
fonas de partidas. saltos, solas e solador vejas turma genebra, aio kutael liaça
de borracha surdinas de borracha para res, acatar. punch ¡aperaltas. chuta
PRORROGAÇÃO
aplicaçao aos aos telegráficos e telei8 sucos de trutas. sem álcool, vinhos, ver
nlcos, travadores de porta tigelas
mouth. vinhos espumantes, vinhos
.2c0
tigelas, rampas de borracha para conta
'ATA
quinados e cvh.skv
gatas, tiras de borracha para elabora
Classe 43
aira'
asÇa afsjap- aa
,:aa. •
cão de substâncias quima-as
Refrescos 'e águas naturais e artificiais.
Classe 40
usadas coma bebidas, a saber: Aguas
Móveis em geral, de metal, vidro, de g asosas, naturais ou artificiais: caldo de
aço madeira. 'estofados ou não. inclu- cana, caldos de trutas: guaraná: mires
siva ióveis para escritórios: Armários. cos, refrigerantes: soda, aaropes para
armários para banheiro e para roupas
rei ress ris
usadas. almofadas. acolchoados para
Classe 44
móveis, bancos. balcões. banquetas Cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, carbandeias domiciliares. berços biombos teiras par atumos, charutos, cigarros;
cadeiras, carrinhos para chá e café cigarrilhas filtros para piteiras *
e para
conjuntos para dormitórios, conluntos
Classe 22
cigarros,
fumos
em
Rilha
ou
corda,
ispara sala de lantar e sala de visitas
Fios de lã torcido ou não e tio de lã
queiro,
piteiras,
tubos
de
cachimbo;
caa; antos para terraços. lardim e praia
para costur ou tricotagem
rapé e tabacos
conluntoa de armários e gabinetes para
Classe 45
Têrmo n.° 747.531, de 28-4-1966
copa e casinha. camas cabides. cadeiras
(Prorrogação)
gira-a '.rias, caieiras de balanço. caixa, Plantas, sementes e mudas para a agriCompanhia Industrial Rio Guahyba
de rádios. .-achões. colchões de molas cultura, a horticultura e a floricultura.
Flores naturais
dispensas. divisões. divans discoteca
São Paulo
Classe 46
de madema espreguiçadeiras. escrivani
abas. estantes guarda-roupas. mesa, Para, distinguir: Amido. anil, azul da
P ROR RO CAÇÃO
mesinhas mesinhas para rádio e teima Prússia, alvaiade de zinca abrasivos,
PRATA BRA CO
;ão. tnesinhas p aro televisão, rnoirla-a algodão preparado para limpar metais,
para quadros norta-retratos, maltratar detergentes. espremacetes, extrato .de
poltronas-camas. prateleiras, porta -cha anil, fécula para tecidos, fósforos de
cêra e de madeira, goma pare lavanpeus, sofás, sofás-camas, travesseiros
deria, limpadores de luvas. liquidas de
vitrines
branquear tecidos líquidos mata-gorduGafe 41
ras cara roupas e mata óleos para rouAlcachofras alar, alho, aspargos pas, oleina óleos para limpeza de cuaçúcar alimentos para animais, amido ras, pós de branquear roupa, sálicato
amendoas. mcixas. amendoim, araruta de sódio, soda cáustica, sabão em pb,
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azei- sabão comum, gabão de esfregar e satonas banha. bacalhau. batatas, balas
ponáceos, tijolos de polir e verniz
Classe 22
biscoitos. bombons, bolachas bauW1)-a
tiara calçados
Fios de lã torcido ou não e fio de lã
café em pó e em grão..caaaarão. canela
Classe 47
para costur aou tricotagem
em pau a em pó. cacau. carnes, chã Para disanguir combustiveis, lubrificanTêrmo
n.9 747.536, de 28-4-1966
caramelis clincolares, confeitos. crave tes, substancias e produtos destinados ã
, Confecções Mesura Ltda.
cereais, cominho, creme de te:te, cremes Iluminação e ao aquecimento: álcool
alimenacias asametes. apmpotas. can- motor. c2aarão a gás bidrocarboreto.
São Paulo
g!cat coalhada. aNstanha, cebola. condi. gás metano, butano t propano, gás enmentos naa. a limentas. colorantes garratado. gás liquefeito gasolina. gracçtiE S
:houriços, dendê. doces, doces de fru. xas lubr:ficantesa óleos combustivels,
as espinafre C ,:5 i.'neas alimentares. em óleos lubrificantes, óleos destinados a
MESURA !RDA,
mias, ervilha, erarovas. extrato de tok Iluminação e ao aquecimento óleos para
p ra tarnhaa :ilimanticias. favas lé
amortecedores, petróleo e querosene
Nome Comercial

COM

,0 1"ç'fe .i

1

Termos na. 747.532 a 747.535, de
28-4-1966
Confecções Mesura Ltda,
São Paulo

\ INDUSTRIA BRASILEIRA

Clame 4
Substâncias e produtos de origens animal, vegetal ou mineral, em bruto Ga
parcialmente preparados: 'Abrasivos em
:salto. argila refratária, astaltico eia
bruto, algodão em bruto, borracha ein
bruto, bauxita. beniCam breu' cantora.
bruto, chifres, ceras de plantas ceras
vegetais de carnaúba e aricuri. crina
de cavalo, crina em geral, cortiça em
bruto, cascas vegetais, aspar°, ervas
medicinais, extratos oleosos, estopas,
enxofre fõlhas. fibras vegetais, flores
secas. grafites. goma em bruto, granito
em bruto. kieselghur. liquidas de plantas. iate: em bruto ou parcialmente
areoarados. minérios metálicos, madeiras em bruto ou parcialmente trabalhadas, em toras, serradas e aplainadas,
mica mármores em bruto. óixdo • de
manganes. óleos de cascas vegetais,
6leos em bruto ou parcialmente preparados. - piorai-mama em bruto, pó de
moldagem para fundições pedras
tadas piche em bruto, pedra calcária,
plantas medicinais, pedras em bruto,
quebracho. raizes vegetais. resinas. resinas naturais residuos. texteis. siado
seivas, talco em bruto, xisto, abato
betuminoso e silicio
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral tecidos para confecções em geral, pare
tapeçarias e para artigos de Cama
mesa: Algodão, alpaca. cânhmo cetim,
caroá. casimiras fazendas e tecidos de
lã em peças, luta. farsas.; anho: mama
paco-pacm percalina: rama rasam seda
natural: tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos de pano couro
veludos
Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, juta, lã, nal
lon, fios plásticos fios sintéticos fios do
seda natural e ralon para tbcelagem
para bordar. para costura. tricotagem e
crochê
Classe 36
Para distinguir: Artigos de veatuárioi
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas. anáguas. blusa*
botas. botinas, blusões. boinas baba.
doutos, bonés, capacetes, cartolas, cara.
puçaa casaca°. coletes. capas, chula
cache cais, calçados, chapéus, cinto.
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação teita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação coMeçaró
a atarei', o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro reauerKa
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cintas, çouivinações. corpinhos, calças
de senhoras e cle crianças. calções, calças. camisas, camisolas. camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros
saias, casacos. chinelos. dominós. acharpe& fantasias, tardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gorros. ogos de angarie. jaquetas. legues
h. am.a ligas. lenços, mantõs meias;
maiôs. mantas, mandrião. mantilhas. praktós. palas, penhoar, pulover. pelerinas;
robe de chambre, roupão. sobretudo"
suspensórios. saiclas de banho, sandálias,
meteres, shorts..sungas. atolas ou. slacks
• toucas, turbantes ternos, uniformes
e veitidos
Termo n. 747.537, de 28-4-1966
Movibasa — Representações Ltda.
São Paulo
•

o

PRORROGAÇ

MOVIBASP
C/asses: 6. 7, 21 e 33
Sinal de propaganda
Termo n.° 7\47.538, de 28-4-1966
Distilaria Niagara S.A.
São Paulo
ROBIRT CARL

I

Induatria Brasileira

Classe 42
Whisky
Termo n.° 747.539, de 28-4-1966
M. Nersesaian & Irmãos
São Paulo

BARÃO
Indústria Brasileira'
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vetituárica
e roupas feitas em geral: . Agasalhos
aventais. alpargatas. anáguas. blusas
botas, botinas. blusões. bóinas, baba.
douros. bonés capacetes. cartolas. carapuças. casacão, coletes, capas, chales.
cachecols, calçados. chapéus. cintos.
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. cal.
ças. camisas, camisolas. camisetas
cuecas. -eroules. colarinhos, cueiros.
Saias. casacos chinelos, dominó& acharsies, fantasias. fardas para militares, coegiais. fraldaa galochas, gravatas. nor.
OS. logos dl !ingeria jaquetas. laguês
uvas. ligas, lenços. mantõs, meias
naiãa mantas. mandribo. mastilnas. ma
etós. palas. penhoar. .pulover. peterinas
tieugas, ponches, polainas. pijamas. puabs, erneiras. guimonos, regalos
robe de chambre, roupão. sobretudos
suspensórios, saídas de banho. sandálias,
sueteres shorts. sungas. atolas ou Glacies.
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos

p

Termd,n.0,747.540, de 28-4;1966'
de senhoras e de crianças, calções.. calM. Nersessian & Irmang
ças, canssas, cainisalas, camisetas.
São Paulo cuecas, ceroulas. colartnhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
pes, fantasias,, tardas para militares, co' !caiais. fraldas: -galochas, gravatas, gorr as, logos de angarie. jaquetas, lagues

cêra e de madeira, goma para lavanÊ
deria, limpadores de luvas, iiquidos de
branquear tecidos, liquidos mata-gorda.
rua para roupas e ateia óleos para sou.
pas, oleina óleos para limpeza de caiu
ros, pós de branquear roupa. salicatai
de sódio. soda cáustica, sabão em p6i,
luvas, ligas, lenços, manhas, meias. sabão comum, sabão de esfregar e sate
qe
ponáceos, tijolos de polir e verniz
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas. pa .
pura nalçadas
tetéia. palas. penhoar, pulover, pelariam,
pragas. pouches. polainas, pijamas puTermo n. 747.550, de 28-4-1966
nhos, perneiras. quimonos, regalos,
Depósito das Fábricas Ltda.
robe de chambre. rolpãO. sobretudos.
Minas Gerais
suspensórios.' saldas debanho. sandálias
• sueteres, shorts. sungas. atolas ou siada
DEPÓSITO
roucas turbantes. ternos. Uniformes
INDUSTRIA BRASILEIRA
e vestidata
DAS FÁBRICAS,
Têrmo n.° 747.543, de 28-4-1966
Classe 36..
Indústria de Bebidas Milani S.A
Para aistingair: Artigosde vestuário
Classe 36
São Paulo
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Para distinguir: Artigos de vestuárfai
aventais. .alpargatas. anáguas. blusas
e roupas teitas em geral: Agasalho.'.
lotr botinas. blusões. boina& babaurtoSEIJRA VITAMINADA aventais, alpargatas, anáguas. blusa*,
douros, bonés. capacete& cartolas, cara
botas, botinas. blusões, boinas, baba.
ouças casacão, coletes. capas. chales
MILAN' - REFRESC E douros,
bonés. capacetes, cartolas, cara*
cachecols. calçados. chapéus, cintos
A T.rie NTA
puças. casacão, coletes, capas, chalota
cintas, combinações. corpinhos. calça
cacheCols, calçados, chapéus, cinto%
ir senhoras e ie crianaas calções, calcintas, combinações, corpinhos. Calçai
ças. camisas, camisolas, camisetas
Classe 43
de senhoras e de crianças, calções, 414d0
cuecas: ceroulas.. colarinhos. cueiros
'rase de propaganda
ças. camisas, camisolas. camisetas.
:aias, casacos. chinelos, dominós. echar
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiro,/
Termo
n. 747.544, de 28-4-1966
Des. fantasias. tardas para militares, co'
salas, casacos, chinelos. domintSs, achara
Alumia um Company Of America
leamis. fraldas , galochas. gravatas., gor
pes, fantasias, fardas para militares, CO*
Estados Unidos da América
ros. ogos de [ingeria. !agudas. lumes
legials. fraldas, galochas. gravatas, gora nate
luvas, ligas. Lenços, mansas, meias.
tos,
logos dt lingerie, taquara& laciudia,
maiôs mantas. mandrião. mantilhas. Da.
luvas, ligas, lenços. mantbs. meia;
tern& palas. penhoar. puiover. pelerinas.
maiôs. mantas. cnandribo, mastilhaa. ma.
migas. aduches, polainas, pijamas. pu.
tós, pelas. penhoar, pulover. pelerinaib
nhos. erneiras, quimonos, regalos
Classe 11
robe, de chambre, roupão. sobretudos Artigos ae alumínio e de ligas baixas 'peugas. pouches, polainas. pilamaa, and
suspensórios, saldas de banho, sandálias. de alumínio, a saber: tubos, fios, cabos, nhos, perneiras, quimonoa regalai
robt de chambre. roupão, sobretudoa,
itieteres, shorts. sungas. stolae ou siadas
porcas, cavilhas parafusos pregos e
espens6rios. saldas de banhG, sandártas,
toucas, turbantes ternos. uniformes
rebites
sueteres, shorts. sungas. atolas ou eladuk
e vestidos
toucas, turbantts. ternos, uniformeis
Termos ns. 747.545 a 747.549 de
Termo n.° 747.541, de 28-4-1966
e vestidos
28-4-1966
Talava] Industrial, Inmobiliária,
Cibrazem
—
Companhia
Brasileira
de
Termo n.° 747.551, de 28-4-1966
Financiara Y Comercial S.A.
Armazenamento
Depósito das Fábricas Ltda.
Argentina
Atum, bacalhau, camarão, crustáceos,
Minas Gerais
enchova, filé de cação filé de sardinha
tas,
pescado,
peixes
secos,
em
conserwELEVEL
vas defumados ou salgados sardinha,
DEPÓSITO DAS
mate, sardinha prensadas e tainha
Classe 6
Classe 42
FÁBRICAS LTDA.;
Calandres, dobradeiras de chapas, en- Para distinguir: Aguardentes, aper1t2,,
xavetadeiras, esmeris, frezas, furadeiras vos, aniz, bitter, branda, conhaque, cerNome Comercial
de bancada furadeiras radiais mandri- vejas. fernet. genebra. gin. lcumel, lico.
lhadeiras, máquinas ferramentas e má- res, matar. punch. pimpermint,
Termo n.° 747.553, de 28-4-1966
quinas operatrizes, pantógrafos, plainas, sucos dd frutas sem álcool, vinhos verAtlantida Cinematográfica S. A
prensas, politrizes serras: ternos mecánimuth, vinhos espumantes, vinhos
Guanabara
Cãs e automáticos
quinados e whisky
Classe 43
Termo n.° 747.542, de 28-4-1966
Refrescos e águas naturais e artificiais.
Indústria de Meias Iris S.A.
usadas coma bebidas, a saber: Águas
São Paulo
gasosas, naturais ou artificiais: caldo de
cana, caldos de trutas: guaraná: refresth, 7
cos, refrigerantes: soda: xaropes pare
aNd
refrescos
Classe 45 —
Classe 36
Sementes e mudas para agricultura, horPara distinguir: Artigos de ve.s-uárlos ticultura e floricultura, flores, plantas,
S
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
bulbos e tubérculos
aventais. olpargatas. anáguas, blusas
Classe 46
botas, 'botinas, blusões, boinas, baba- Para distinguir: Amido, anil, azul da
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara. Pressia, alvaiade de zinco abrasivos,
4•
19
1"
ouças, casacão, coletes, cepas, chatas. algodão preparado para limpar metais,
Classe 32
cachecol& calçados, chapéus, cintos detergentes, esprernacetes, extrato de
Uma produção cineinattigráflim
cintas, combinações, corpinhos, calças anil, fécula ara tecidos; fósforos de
(filme revelado)

i
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IMARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de actirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
- Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Termo n.0 747.552 de 28-4-1966
Atlantida Cinematográfica S.A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO
Malar. 77- ou. Correr
Classe
Urna produção cinematográfica
Têrmo n.° 747.554, de 28-4-1966
Atlantida Cinematográfica S.A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO
G'UERRA AO SAMBA
Classe 32
Uma produção cinematográfica
(filme revelado)
Têrmo n.° 747.555, de 28-4-1966
Fábrica de Cigarros Caru.so S.A.
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 44
Acendedores para cigarros, aromatiza
dos para fumantes, bolsas para tumo,
bolsas para rapé, cachimbos, carteiras
de fumo charutos, cigarreiras, cigarros.
cinzeiros estojos para cachimbo, filtros
para piteiras, fosforeiras de bolso, isqueiros, palha para cigarros, piteiras,
ponteiras de cachimbos, porta-charutos,
rapé e sacos para fumo
, Termo n.o 747.556, de 28-4-1966
Fumetal — Indústria e Comércio de
Fundição de Metais Ltda,
São Paulo

FM

indústria

..

Classe 50
Impressos em geral
Termo n.o 747.557, de 28-4-1966
Reichhold Chemicals, Inc.
Estados Unidos da América

PRORROOAÇÃO

4EICHHOLd

bumina, anilinatx alumen. alvaiade. alvelantes industriais, aluminio em pó.
alontaco, anti-incrustantes, anti-oxidantes, anti-cárrocivos, anti-detonantes, azotatos. água acidulada para acumuladores, água oxigenada para fins industriais amônia; banhos para galvanização.
benzinas. benzo'. betumes, bicarbonato
de s6dio, de potássio: cal virgem. carvões, carbonates, catalizadores. celulose. chapas fotográficas, composições, ex.
tintores de incêndio, cloro, corrosivos
crornatos. corantes, creosotos: descoran
desincrustantes. dissolventes; emulsões fotográficas, ens .fre. eter. esmaltes. eestearatos: fenol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, fluidos para freios, formol tosfatos industriais. fósforos industriais. fluoretos
fuucIPntes urra solda"; galVanizadores
glicerina; hidratos, indrosulfitos; imper.
meabilizantes, ioduretos lacas: massas
'ntura. magnésio. mercúrio, nitratos, neutralizadores. nitrocelulose: prooxidos, oxidante„ óleo para pintura óleo
de linhaça, produtos químicos para impressão, potassa industrial, papéis heliográficos e preliocopista, películas sensíveis. papéis para footgrafias e análises de laboratorio, pigmentos. potassa.
pós metálicos para a composição de tintas. preparações para fotografias, produtos para niquelar. pratear e cromar.
produtos para diluir tintas. prussiatos.
reativos. removedores, sabão neutro,
sais, salicnatos secantes, sensibilizantes.
sililatos. soda cáustica, soluções quimicas de uso induStrial, solventes, sulfatos, tintas em pó, liquidas. sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, paredes,
construções, decorações. couros. tecidos,
fibras, celulose, barcos e vetculos. talco
industriai truner. vernizes. zarcão
Termo n.° 747.558, de 28-4-1966
Reichhold Chemicals, Inc.
Estados Unidos da América

PRORROGAÇÃO

PENTA

C I TE

Classe 1
Resinas sintéticas solúveis
Termo n.o 747.559, de 28-4-1966
Jorge Patah 8 Cia.
São Paulo

Patd- Sport
'Indústria

Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargata& anáguas. blusas
Classe 1
„Ara distinguir: Absorventes,. acit.t.ma )(nas, botinas, blusões. boinas, baba'eidos. acetatos, agentes quimicos para touros, bonés. capacetes. cartolas. cara
tratamento e coloração de fibras, te- ouças, casacão, coletes, capas, chales
cachecol.% calçados, chapéus, cintos,
ndo& couros e celulose; água-raz,

sintas, combinações. corpinhcs, calças
le senhoras e de crianças, calções, cal:as, • camisas, camisolas, camisetas.
-ueces, ceroulas, colarinhos, cueiros,
aias, casacos, chinelos, dominós. achartes. fantasias. fardas para militares. cocaiais. traldas, galochas. gravatas. gor
os, jogos dt 'ingeria jaqueta& laquês,
uvas. ligas, lenços, mantõs, meias.
naioãs, mantas. cnandrjbo. mastilhas. map rós, pelas. penhoar. pulover, peierinas.
'rugas. pouches. polainas. nilarnas. ou:hos, perneiras, quimono& regalos
.obe de chambre, roupão, sobretudos
iuspensórios. saidas de banho, sandálias.
iueteres. shorts. sungas. stolas ou stock";
toucas. turbantts. ternos. uniformes
e vestidos
Termo n.° 747.560, de 28-4-1966
(Prorrogação)
The Great Atlantic & Pacific Tea
Company, Inc.
Estados Unidos da América

PRORROGAÇÃO

1

ilibas. pó para pudins. ralinEs. pães.
pau de fôrma, pimenta, presuntos. polvilho. quei!os, quirera de milho, rações
fadas, sucos de- trutas, salaichas, saL
balanceadas, requeijão rascas. meu.
toucinho, tremoços, trigo torrões. torradas, tâmaras, tapiocas. vinagre
Termos as. 747.561 e 747.562, de
28-4-1966
Edições Musicais Samba Ltda.
Guanabaar

Samba Jovem
Indústria Brasileira
Classe 8
Discos gravados, fitas gravadas e filmes
falados
Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques,
anuários, boletins, catálogos. jornais,
livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio e televisão,
pubP-ações. revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Têrmo n.o 747.563, de 28-4-1966
S.J.:: Paulo Alpargatas S.A.
São Paulo

SE-TE
Indústria Brasileira

Classe 41
Para distinguir: Alimentação para aves
e animais, arroz. amendoas. araruta
alpiste avelã, amido, ameixas, azeites
açúcar, azeitonas, aveia, aves abatidas
atum, amendoim, alhos, balas, baunilha
bombons.' biscoitos, bolachas. batatas
bananada, bolos, bacalhau, banha, canela chouriço, chocolate, caramelos
coalhada camarão. canes. carne de bago. açucar, café, cravo canela cebola
alho, azeite. banra. massas alimenticiat
leis confeitos, cacau, cereais, cebolas
creme de leite, creme de muro. condi
mentos, crustáceos. ch& cravo, caça
cangica. charque. abcos. castanhas, cominho, cangiguinha, conservas alimen
ticias, doces, doce de banana, doce de
leits, drops, extrato para doces, de
tomate e de carne, ervilhas. enxova
- erva-doai essenncias para balas. vara
doces e para alimentos, figada, trutas
trotas sècas, em caldas. cristalizadas e
compotas, féculas, figos, flocos. fermen
to, farinhas, fava, farelo, fubá gamas
de mascar. geléias.. geléias de mocotó
goiabada. gorduras. grão de bico. ala
rés glicose. gelatinas. granulas. línguas
linguiças, leite, lombo, limbo, leite coe
lensado, leite em pó. legumes lentilhas
lanntta& mel marmelada mortadelas
manteiga mostarda mariscos, moluscos
morl--o& margarina, massas alimenticias
.• de tomate melado, milho, noz-mosca
ia. óleos comestiveis. ostras. paios. pes.
seg ada, peixes. pescados. oanetones
pasta de amendoim, pikles, patês. par

Classe 36
Para - distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. alpargatas. anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões. boinas, babadouros. bonés. capacetes. cartolas. carapuças, casacão, coletes, capas, chatas,
cachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calcas. cainisas. camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos. dominós. ec.harpes. fantasias, tardas para militares, co.
sueteres, shorts. sungas, stolas ou slacka
luvas. ligas: lenços. mantes, melas,
legiais. fraldas, galochas. gravatas. gorros. topos dl (ingeria. Jaquetas, laqués.
malas, mantas. mandribo. (pastilhas, nialetós, palas. penhoar. pulover. pelariam
pouches, polainas. pijamas. pa.
Mios, perneira& quimonos, regalai
robe de chambre, roupão. sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
toucas. turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
Térmo n.o 747.565, de 28-4-1966
Julio Gomes da Costa
Guanabara

PRORROGAÇÃO
01~CILII cie IllialtNÇAS
"AS PREFERIDAS"
Classe 33
Titulo
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Publicação feita de acOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a
concessão do registro requerido
em= E.M./1=5p. e/.

Termo n.° 747.564, de 8-4-1966
Indústria e Comércio Phelpa Uda
São Paulo

TITAN

Termo 9 747 .569, de 28-4-1966
E. Ferreira e Filhos Indústria e
Comércio S . A .
Rio de Janeiro

Classe 40
Fibras para móveis em geral
Classe 49
Fibras para artigos de esportes e
brinquedos
Termo o.° 747:580, de 28-4-1966
' Guanabara

n.

Têrmos os. 747.586 e 747.587, de
28-4-66
Bombonière e Charutaria A inbassadnt
Ltd*.
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 8
Amplificadores para instrumentos
musicais
Termo n.° 747.566, de 28-4-1966
'Tavares Carvalho Roupas S ..A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Indústria Brasileira
Indústria Brasileira
Classe 46
Sabão

Classe 41
Balas, bombons, caramelos, chocolatea
congêneres
• Termo n.o 747 . 568, de 28-4-1966
0 a sse 44
Itacor S . A, — Fábrica de Tintas e
Cigarros. acendedores para cigarros,
Vernizes
aromatizados para fumantes, bolsas parai
São Paulo
tuino, bolsas para rapé cachimbos, car‘
leiras pare fumo. charutos. Cigarreir"
cinzeiros, estojos para cachimbo, filtro*
para p iteiras, fosfore:ras de bolso. 1.6.
queiros. palha para cigarros. piteiras,
ponteiras de cachimbos, porte-charuto,
Classes: 41, 42 e 43
INDUSTRIA BRASILEIRA
rapé, sacos para fumo
Indústria e comércio de comestíveis, re.
fresmos, refrigerantes e bebidas
Térmo
n.° 747 .588, de 28-4-66
Classe 1
alcoólicas
Indústrias Macedo Serra S. A.
Tintas e vernizes
Termo a 5 747.82, de 28-4-1966
Guanabara
Termo n. o 747 . 570, de 28-4-1966
Koratron do Brasil S. A. Indústria e
E. Ferreira e Filhos Indústria e
e
Comércio
'Comércio S . A.
São Paulo
Rio de Janeiro

•

Wata, d.e oCatex

4411.

Classe 23
Tecidos de lã, algodão, raion,
seda e juta
Termo n.° 747.567, de 28-4-1966
Itacor S . A . — Fábrica de Tintas e

KORATRON DO BRASIL S/A,
INDÚSTRIA . E COMÉRCIO

Vernizes
São Paulo

Classe 46
Sabão

Nome Comercial
Têm/o n.° 747 .583, de 284-66
Koratron do Brasil S. A. Indústria e
Comércio
São Paulo

Termo n. 5 747 . 581, de 28-4-1966 —
Comesa Comércio Importação Ltda .
Guanabara

KORATRON

Indústria Brasileira

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe. 1
Tintas e vernizes
Termos ris. 747.576 a 747.579, de
28-4-1966
Nicola 1. M. Somam
São Paulo

Fibraleve
Indústria Brasileira
Classe 13
Artigos de joalheria
Classe 17
Artigos paia ,naterial dc ecritóriO
Classe 20
Fibras 'para artig -is de navegação .
Classe 49
Fibras para artigos de esporte e
brinquedos

n

Clusse 23

Para (humano tecidos em gera) teciIndústria Brasileira
dos para .contecções em gerai para
tapeçaria e para artigos de cama e
Classe 41
mesa • Algodão, alpaca, cánhmo cetim.
Azeite e óleos comestíveis
caroá, casimiras fazendas e tecidos de
Termos os. 747)571 a 747.575, de - lá em peças, juta. lersey: linho: aviou:
p aco-paco: percalina: raiai: rayon. seda
28-4-1966
natural: tecidos plásticos. tecidos iroNicola 1. M. Somma
' Permeáveis tecidos de nano e0”••.São Paulo
Terino n.° 747385, de 28-4-66—
Alimentícia Santa Cruz Ltda
Minas- . Gerais

FIRRIT

Indústria Brasileira
Classe 13
Joalheria
Classe 17
Fibras para materia l de Escritório
Classe 20
Fibra4 para artigos de navegação

MARA
I
ndústria Brasiieik'a

•Classe 41
I Biscoitos. espaquetti, macarrão o massas
alimentícias

A/GOk;

14
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe
Para distinguir: Amido, anil. azul
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos,
algodão preparado para limpar metaisg
detergentes, esprema cetes, extrato da
anil, fécula para tecidos, fósforos do
cera e de madeira, goma para Javan.
daria, limpadores de luvas, . líquidos 8
branquear tecidos, líquidos mata-gorduo
rae para roupas e mata óleos para mu.
pas, oleina óleos para limpeza de caso
ros, pós de branquear roupa „salicat4)
de sódio, soda cáustica, sabão em p6,,
sabão comum, sabão de esfregar e sttÁ
ponáceos, tijolos de polir e verniz

,41111';

para calçados

Térmo n.° 747.589, de 28-4-66
Indústrias' Macedo Serra S. A.,
Guanabara

•

INDÚSTRIA BRASILEIRA

• gillEDIRRA

10311111S MOO SETE S/1
Classe 46
Sabão conluia

•
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 ,tliae para o deferimento do pedido Durants êsse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departanientm
Nacional da Propriedade Industrial aquilo, que tu julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
'nano n.°
.584, de 25-4-66
Leixões — Representações Ltda.
São Paulo

Urino n.° 747:593, de 28-4-66
Eaton-Fuller Equipamentos Para
Veículos Ltda.
São Pavio

e. LEIXÕES •
Classe 23
Representações de tecidos em geral
Tèrmo n.° 747.590, de 28-4-66
Indústrias Macedo Serra S. A.
Guanabara
*
MARCA

' 2IATOlt-it1tLffff terlliAMENTOS
PARA VEICULAS LTDA..

REGIST.

SER RA'

Industria MACEDO SERRA SIA
iNcli5fR A liRASLEIPA

Classe 47
Óleos para iluminação
ramo n.° 747.591, de 28-4-66
Eaton S. A. — Indústria de Peças e
Acessórios
•
São Paulo

Indústria, comercio, Importação e exportação de peças e acessórios para indústria automobilística, podendo participar ein outras sociedader como quotistas,
acionistas ou em sociedades em conta
de participação
Termo n.° 747.594, de 28-4-66
Francisco Gonzalez Y Gonzalez
Portugal

• ZATOT . A . ItIMISTRTA

Znaz E AMSe41,193

Indústria e o comércio, importação e
exportação de máquinas. peçar, acessórios, ferramentas e produtos de metal
para veículos motorizados e motores de
tôdas as atividades subsidiárias ou correlatas a êsse fim, sendo-lhe permitida
a participação em outras emprêsas
Tétano n.9 747.592, de 2k .4-6b —
Hydro-Line Manufacturing C,o.
Estados Unidos da América

Classe 41
• Azeite de oPmeira
Tétanos na. 747.595 a 747.598, de
28-4-66
Comercial Imobiliária Sertaneja Ltda.
Paraná

sa: pare rev, sarnentos de pandas, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base astáltico. produtos para
tornar impermeabinzantes : as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho.. produtos betuminosos. (fliperamaalizantes liouidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais de tinento ou gesso para tetos e paredes.
papel para torrar casas, massas antiácidos para uso nas construções. parquete& portas, portões, pisos. soleiras
para portas. tijolos, tubos de concreta.
telhas, tacos, tubos de vtntilação. tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitt%
Classe 32
Para distinguir: Almanaque., agendas
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas. revias. 6?
gâos de publicidades. programas radio
fônicos. rádio-televisionadas. P eças teu
trais e cinematográficas, programas
circenses
Classe 38
Para distinguir o timbre da regue:ente
a ser usado pela sociedade *dos seus
papéis de correspondência, auplic.atas,
faturas, cheques, ações, papéis de cara
e de oficio, envelopes, cartões de visitas e comerciais memorandos, noras promissórias, letras de câmbio, apólices.
folhinhas e demais artigos . que enquadram a referida classe
Classe 50
Literais de propaganda, clichês e
painéis
Urino n.° 747.599, de 28-4-66
Comercial Imobiliária Sertaneja Ltda.
Paraná

#4901/Iffejelff htf Wer
Classes: 33, 16, 32, 38 e 50
Frase de propaganda
•
Tél.= n.° 747.602, de 28-4-66
Companhia Melhoramentos de São
Paulo Indústrias de Papel
São Paulo

Classe 16
Pare distinguir: Meterias para construões e decorações: Argamassas, argila.
sreia. azulejos. batentes, balaustres. blocos elo cimento, blocos para pavimentalo. calhas, cimento, cal, cré, chapas
raixilhos. colunas.
solantes.
-bagas para cobertura& caixas dágua.
caixas de descarga para etixos. edificações premo/dadas. estuque. emulsão de
base asfáltico, estacas. esquadrias. estro-tiras metálicas para construções. lamela: de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Classe 38
de junção. lagea. iageotas. material tilo. Aros para guardanapos de papel
mate contra frio e calor. manilhas. mas- aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes não
incluídas nas Classes 7, 10 e 17

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50

para retratos e outógralos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobino& brochuras não Impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras,
caixas de papelão. cadernetas, cadernos, caixas de cartão, ca:xas para papelaria, cartões de visitas. cartões Otnerciois, cartões indicas, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para deseishO, cadernos
esclares, cartões em branco, cartuchos

de cartolina, copai planográfices. ca.
dernOs de lembrança. carretes de papelão. envelopes, envólucros para charutos de papel. encadernação de papei
ou papelão, etiquetos, fôlhas índices
fõlhas de celulose, guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais, livros da
contabilidade, mata-borrão. ornamentai
de papel transparente. protos. PaPeli"
Mios. papéis de estanho a de aluminlob
papéis sem impressão, papéis em branco
para fOrrar paredes, papel olmaço corá
ou sem pauta, papel crepon. papel de
seda. papeUmpermeável, papel encerado
papel higiênico, pope/ impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabitzado
papel paro encadernar, papel para escrever. papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho papel
absorvente, papel para embrubar tabaco, papelão, recipientes • de papel rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
Têmm on.° 747.600, de 28-4-66
Comercial Imobiliária Sertaneja Ltda.
Paraná

Comercial
imobiliária
' Sertaneja _
Limitada
Nome comercial
Têrmo n.° 747.601, de 28-4-64
Jacob Thiago Bouwman
Pernambuco

CASA GRANDE
Classes . 33, 41. 42 e 43
Titulo

