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reconsidero - Ex-officio - o despa.
cho, de deferimento publicado no
de 20 de outubro de 1966. 'para que
seja apreciado o aditamento ao pedido
de reconsideração de fls..
N. 78.165 - Privilégio de invenção:,
N. 261.625 - Marca: &tina - Requerente -- 'Seth Mazeli Ltda. - - Terminal de Pressão para fios e ca.'
Sociedade Técnica de Materiais Soteina bos elétricos - Requerente: Sociedade
de Construções Elétricas Eltec -Ltda. Processo- deferido.
S.A.
Reque- Mantenho o despacho. de iudeferintento
Temi() - Marca -Brilho
rente -D'Olne, Cia. de Tecidos Ari- do , pedido, em face do laudo .técrsico.
rora
Recorrente: Abrasivos Bom-BA - N. 79.675 Privilégio de invenção:
S.A. - Processo deferido.
Nova Válvula .para Bujão de G'ás e •
• N. 433.420 -Marca: Ingá -- Re- outros - Requerente: Foej lain Comer.
querente • - Indústria Gancha de Pro- cio e Indústria S.A. Mantenho o
dutos Alimentícios Sociedade • Anô
nima despacho de indeferimento ela face do
-Recorrente Federação das Coope- laudo técnico.
rativas de Produtores de Paraná Ltd,s,
- Recorrente - Anderson, Clayton• t.; N. 127.216 - Modelo de utilidade%
R.ôlha-Cápsula para Frasco e Similares
Cia. Ltda. - Processo. deferido.
- Requerente - Joaquim Coelho doS
'Termo:
Santos - Reconsideração: Prestaragi,
o•

REVISTA DA PFROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Expediente do Senhor Secret• ário da InSociedade de Representações, Importadústria

ção e Exportação Mercator Ltda. - Reções, Importação e ExPortação MercaSerrana - Sociedade Anônima de *tor Ltda. - Processo deferido,
N. 320.813 - Marca: Cortasma Mineração - Nos pedidos de preferênRequerente:
Les Laboratoires Roussel --1
cias dos termos:
Processo deferido.
N. .149..433 - Privilégio de invenN. 331.361 - Marca Ellis -- Re-1
ção para •- Novo processo de concenquerente: Alfredo Ellis t; Cia. Ltda.
tração de toslatos minerais a partir de
Minérios de lostatos de ganga earbollá,- - Processo deferido.
•
•
tica
N .367.736 Marca: Mine,: N. 179.534 - Privilégio cie inven- Requerente: Mines . S.A. Empreza de
ção: Novo , 'processo para eoncentração Mineração - Processo deferido.,
de fosfateis minerais.
N. 298.449 - Marca - Cine-ReN. 145.940 - PrivilegiO de inven- velação -- Requerente: Nelson Borges
ção: Novo Processo de separação de da Fonseca - Recorrente -- Benjamin
fostatos minerais calcários para obten- Rabello.Mariano - Processo indeferido.
N. 257.783 - Marca Magnofil ção de concentrados fosfátieos: •
N. 269.586 - Marca - Gallo Pho- Requerente - Organieação Cientifica
Defiro as preferências. As patentes lle ,n• Requerente - Jean Théve- Farmacêutica Pugliese Ltda. - Rea que se referem os presentes termos net - Recorrente - Radio Corpora- corrente - Produtos Químicos Vale do
estão relacionadas a assuntos que_o pró- tion Of America . - Dou provimentc Para iba Ltda.' - Processo deferido.
prio Govêrno Pederal considera de alto eia parte, ao recurso, Para conceder o
N. 309.972Hipocampo
- Marca
Marca interesse nacional, tendo, à propósito, registro, porém com a exclusão proposta - Requerente - Hipocampo Produtos
promulgado o Decreto número 55.444 pelo D.N.P.I. devendo a requerente para Lavoura Ltda. -- Processo indeferido.
de 5 de janeiro de 1965, publicado no apresentar novos exemplares.
N. 300.663 - Marca - Syn-Des
D.O. de 6 de janeiro de 1965.
N. 266.493 - Marca: Colegial EmTendo em vista a importância a es- - Requerente - Dénes Victor M. de boaba Ltda. - Requerente: - Fábrica
pecialização dos assuntos oe consideran- Rozgony Roessler - Recorrente - de Laticínios - Processo indeferido.
do que o -his'tituto Nacional de Tecnolo- Tecnogeral S.A. - Processo indefeN. 240.289 - Marca: Dttplen gia está apto a emitir patecer sôbre as rido.
R -- Requerente .-- Produtos Químicos
N. 339.339 - Insignia - Desconto Fármaceuticos
matérias de que cuida os : pedidos de
PrOcesso indeferido.
Mihai Ilescu
Requerente
patentes, determino ao D.N.P .1., que do Dia
N. 261.344 - Marca: Emberhardt
providencie as remessas Os processos - Recorrente - A Exposição, Modas - Requerente: - Artur Eberhardt SoS.A. - Processo indeferido.
ao referido Instituto, com urgência.
ciedade Anônima, Indústrias Reunidas N. 232.402 - Marca - Trubi - Processo indeferido.
oRequerente: Francisco Bento cia Ponte
Diversos
- Processo deferido.
Expediente do Secretário
O Senhor Secretário da Indústria -N. 254.252 - Marca: New-Life e-Heraldo Souza Mattos - Negou pro- do requerente: Artefatos de Borracha
da Indústria .
vimento aos recursos abaixo interpostos, Indústria e Comerei °Ltda. - Aguara fim de manter as decisões anterio- de-se a solução definitiva do termo: ..
Republicado por ter santo caiu
res.
reções.
208.571 - referente. marra: Long-Lite.
N. 111.799 - Marca Glitex ForDespachos em Reenrsos
mina - Requerente - Laboratório
Rio, 31 de Jutubro de 1966
Yocon Ltda. - Recorrente - LaboExpediente do Diretor Geral
O Senhor Secretário da Indústria - ratório Americano de Farmacoterapia
S.A.
Processo
deferido.
Heraldo Souza Mattos - Deu proviRio, 31 de outubro de 1966
mento aos recursos :interpostos nos proN. 337.664 -.Marca: Excelsior Despachos em pedidos de reconsicessos abaixo mencionados, a fim de Requerente: Excelsio Agrícola e Indusderações:
reformar as decisões anterIores.
trial Ltda. - Recorrente - Baumhardt
Irmãos S.A., Indústria, Comércio e
Têrmo:
Termo:
•
Processo deferido.
Transportes
N. 119:369 - Privilégio de invenção
N. 228.429 - Marca t- ESabyseco
N. 364.731 -Marca: Columbia - Requerente -- lorio
Giordano
Requerente - Persianas Columbia S.A - Máquinas Pavimentadora, destinada à
Guaraldo - Processo deferido.
Recorrente - Union Carbide Cor- aplicação de materiais betuminosos de
pavimentação - Requerente - Carl
N. 118.974' -- Marca -4 . Aspasia - poration - Proces g o deferido.
Réquerente -- I ndústrias Macedo Serra
N. 238.268- Marca: •Rossi Re- Hermann Heise --- Recorrente - Aer.
--,- Processo deferido.
querente: Metalúrgica Rossi Ltda . -- ger-Crene do Brasil Indústria e ComérA. - Em face do artigo 65 do
N . 113.097 - Nome'• comercial - Recorrente - Amadeo Rossi Ei Cia.-- cio S.A
Decreto 535 de 23 de Janeiro de 1962
Sociedade de Represetações, Impo: i:ação Processo deferido.
Pedidos de Prefrrências

S.A: Embalagens Indústria e Comércio
- Reconsidero o despacho de &lel.
mento publicado no D.O. de 20 de jtut
nho de 1966, a fim de ser o pedido suba
metido s a novo exame técnico. de acôr.
do com o artigo 27 do Código em face
da oposição. de fls.
N. 131.021 - Privilégio de uiveição - Aperfeiçoamentos em ou relati.
vos a Centrifugas - Requerente - In.
dústria e Comércio de Máquinas* - Sao
Martin Ltda. -- Recorrente: Walitg
S . A. Eletro-Indústria - Reconsidero
o despacho de deferimento publicado no
D.O. •de 23 de junho de 1966, a fira
de, que seja o pedido submetido o nôvo
exame técnico de acôrdo com o artigo
27 do Código, em face do aditatneatt
oposiçã'o e do pedido de .reconsideração de fls. 19-21 e 22-24 respectiva.
mente.
N. 140.828: modelo industrial: Novo
modelo de chinelo plástico - Regue.
rente: Sabap - Sociedade Anônima
Brasileira de Artefatos Plásticos --.
Mantenho o despacho de indeferimento

publicado no D.O., de 12 de junho de
1964, em face dO laudo técnico.
N. 110.955 - Modelo industrial::
Tacos para Soalhos coai Filetes Finbu.
tidos - Requerente: P a rq ue t Paulista
S . A. :- Mantenho o despacho de indeferimento 'publicado ao D.O. de 26
de agôsto de 1964 em lace do leudo
técnico,
•
N.161.740 -. Modelo inclustriale
Novo' solado para calçado Requerente: São Paulo Alpargatas S A . -

Reconsidero o despacho de deferimento
publicado no D.O. de 24 de maio cie
1966 a fim de ser a pree,acia a apooção
de fls.
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As

.Repartiçõe. Públicas

EXPEDIENTE

deuerão remeter o expediente

destinado à publicação rios
jornais, diariamente, até às
1.5 hora..

Novembro de

CEPARTAMENTO DE IMPRENSA N'ACIO:.:AL
FER TO DE BRITO'REREn RA

As reclamações pertinen,1
COIGFE O Pft; 4 0 . oe
tes à matéria retribuída, nos COMPO 00 BERVIÇU oe Ou81,COC.5E0
FERREIRA A L V ES
rim.IRIL
O
P- L °RIA NO GUIdIARÃES
coisos de .erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, à Seção de Redação,
sis0
das 13 às 16 horas, RO mári.
‘oo.,..,Ood• do •..O...1...sta lo 0op•rter0000•
int, até 72 horas após a salda
d. , oro d rI d dode enduatotat ao Mloi•uto-Oo
dos órgãos oficiais.
os ....tietrlo

EDACRO

14txPtiSL Imã gere

— Os originais deverão s
docWograjados e OH rentivados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.

et teme. cie Ce.Larterni.nto or. n n4re.nut N C.:4)nai

ASSINATURAS

Excetuadas as para o
N CNN Á Ft 1"04
erterior, que serão sempre' Ft EPARTIÇNN e PA R /1 CU IA RFS
•
Capitai • Interior:
Capital e Interior:
ttruci s, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer Semestre . . . Cr$ .8 OU() Semestre
4 .'";00
• . Cr$
Época, por seis meses ou gira.
Cr 12 000 Ano . • •
9000
Cr$
ORO.
As assinaturas vencidas

Ano .

Exterior:
. . . Cr$ 13 000 Ano

poderão ser suspensos seta
oPiso prévio.
vão impressos o numero do
Para facilitar aos assinan-t talão de registro. o mês e o
tes a ve.ificação do prazo de ano em que findará.
paridade de suas assinaturas,
A fim de evitar solução de
na porte superior do enderéço, ,-ontinaidade no recebimento

Exterior:
•

Cr$ O000
11

dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovação' -com antecedência mínima de trina
(30) dias.'

reconsideração por estar o inesmo sela cila ft — Recorrente — /nducon do Brafundamento. wArquive-se.
sil,. Capacitadores S.A • Mantenho
o despacho que deferiu o ped ido .
Rio, 31 de outubro de 1966
Diversos
N. 89.890 —. Modelo de utilidade
Despachos em pedidos de reconsiCia. Farmacêutica Orgz.noti. do Bra— Nova disposição introduzida em porderações:
sil S. A. — No recurso ritterposto ao tas
armarios ou qualquer outro modeferimento do termo • 426.385 — Re- vei de
Tênnu:
de aço. — Requerente: Indústria
gistrada sôbre o número: 326.025 —
N. 317.869 — 'Marca: Çarihaldi — Marca — Amparsol — dos Laborató- de Moveis de Aço Andes Ltda . —
Recorrente — -Moveis de Aço Fiel S . A .
Requerente — Cervejaria °limar: Dm-- rios Farmacêuticos Exactos S. A. —
Cada — Recorrente — Cia. Cervejaria instância administrativa está terminada. — Mantenho o despacho de deferimento.
r.thnia — Mantenho o despacha que Recorra, querendo, ao poder Judiciário.
N. 123.029 — Privilégio de invenereteriu o pedido de registro.
ção: Revestimento protetor para a suN. 251.897 — Marca: American —; EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE AD- perficie de piso do calçado — RequeRequerente • — Hélios, S. A . Indústria el
MINISTRAÇÃO
rentes: Angelo Ernesto G'ialmotti e LeoComércio — Mantenho o despacho de I
mildo eNalli — Mantenho o despacho
indeferimento publicado no D.O. de •5
Rio, 31 de outubro de 1966
de indeferimento cru face do parte:em
de dezembro de 1963, mil face do ar-,
Exigência
N. 148.235 — Modela inc.;ustrial —
tigo 95 n" 5 do Código...
N. 321.331 — Marca: bastara Cle-! Walter de Campos Birriteld — Pro- Novo modelo de embalagem para qualcnser — Requerente: Periumes Coty cesso MIC-32.0011-66 — No pedido de quer sorte de mercadoria — RequerenS. A .B. — Reconsidero o dep..icho
averbação. da prova •do pagamento d.o te: Henry Jafet — Mantenho o despaindeferimnto publicado no D.O. de 9,1 impôsto de indústrias e profissões — cho de indeferimento em face do parede março de 1965. a rim de indeferir, Compareça ao Departamento para es- cer técnico.
pedido face do artigo 95 número 5 clarecimentos.
Diversos
e 16 do Código.
•
Laboratório P. Farnel Ltda No
N. 168.739 — Marca: Estrela — EXPEDIENTE DO DIRETOR GE- pedido de prorrogação da patente de
Requerente: Móveis de Aço Estrela Li- RAL REPUBLICADO POR 't ER SAI- número 839 — modelo industrial —
DO COM INCORREÇOES
rziteda — Reconsidero o ;despacha de
Prorrogue-se artigo . 42 do Código.
indeferimento publicado no D.O. de 23 •
;David Soares e Martino Cassella -Ri,o
31
de
outubro
de
1966
de zwAsto de 1950, a fim de que .sela
No pedido de prorrogação da • patente
Desoachos em pedidos de reconsi- de número 2.748: modela industrial —
encioninhado à D. de Marcas para a
derações:
Prorrogue-se artigo 42 do Código.
enálise da marca requerida.
N. 236.172 — Marca Astro — ReDilson Veiga de Carvalho No peTérrno: querente: Gebruder: Junghans A .G. —
dido de prorrogação do patente númeeo
N. 92.917 — Privilégio de invenção 3.946 — Modelo de utilidade — PiorDe acordo com o argumento apreeentado pela D. M. Mantenho o inde.t,ri. — Suporte para Bicicletas — Reque- rogue-se artigo 41 do Código.
rente: Elvidio Fonseca — Recorrente
mento do pedido de registro.
Evangelos Antoine — Tsiftsogloci —
— Bicicleta Monark SÃ. — Reconsi.
Tèrrno:
dero a despacho de deferimento publi- No pedido de prorrogação da patente
N. 457:235 — Clinic — Requerente: cada no D.O. de Sete de Fevereiro. de de número 3:593 — Modelo de utili1965 — a fim de indeferir o pedido eia dade — Prorrogue-se artigo 41 do CóCia . Industrial Delfos SÃ. —
digo.
•
face do parecer dá Seção. recens., ler face do laudo técnico.
Amo S . A. Indústria e Comércio —
• despiícho de fls. para indeferir o ore.- 1 N. 109.739 — Privilégio de invenção: Processo para fabricaçia de con- No pedido de restauração da 1.1:! . elite de
sente pedido de registro.
de número: 53.373 — Priv d .: ui: de invenN 456.480 — Marca —. P.- rat..;i1 densedores elétricos com cantadas
-..neo de pequena espessura -- Reo ue• ção — Concedo a restauração
—
— Fi'brica
ArHalske Aktiengesells-, Ligo 205 do Código.
•
Cort-o S.A. — Indefiro o ped.clu di, rente: Siemens

• Expediente do Diretor Geral

.— As Repartições Públicas
cinair-se-ão às assinaturas
anuais . renovadas ate V.8 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
— A fim de . possibilitar -a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
Quanto a sua aplicação, solicitamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do 7'esouFeiro do Deportaõris.o10 de imprensa Nacional.
— Os suplementos às edtções dos órgãos oficiais só .se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da as-.
sirvieura.
— O funcionário público
federal, para fazer ias ao des
conto indicado, deverá provar
esta condição no ato da aisinatura.
— O custo de cada exein.
piar atrasado dos órgãos oficiais será, na . venda avulsa.
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE PATENTES
. Dia 31 de Outubro de 1966
Notificação

Urna vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo art. 14 da Lei
n° 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
para eventuais juntadas de -.econsidera°
ções e se do mesmo não se tiver valido
nenhum interessado ficam nutaicados os
requerentes abaixo mencionados a comparecerem a êste Departamento a fina'
de &caiarem o pagamento da primeiro.
anuidade dentro do prazo de 60 dias
na forma do parágrafo ornei, da artigo'
33 dg Código . da Propriedade Indifátrial.. pra que sejam expedidas as respectivas cartas-patentes:
Prcutlegio de Invenção D.-ferido

Termos:
N. 88.833 — Aparelho p r ird a coa:
tinua impregnação e ligação cle fibras
unia a outra — Requerente Permen
Corporation .
N. 124.107 — Processo para regi.
nação de silicio e dos ferros silícios.
— .Requerente — Société Ele -et: °metal.
lurgique de Montricher.
N. 132.856 — Processa lera prato-'
ger contra rafiação as paredes refratárias dos fornos industriais.
Requerente — Instituto de Recherchee
de La Siderurgie Française .
N. 135.685 _ Processo -e dispositivo.
para remoção de ás liquefeito.
Requerente — Conch; International Me.
thane Limited .
N. 135.985 — «Processo e Equipe-'
mento para pceparação de precintos de
arroz. — Requerente — 2orn .Products
C°Nrn.rx'ln:51367 — Empletn -rito para
cvo c'o Solo — Reouerente — C. V".
Dei Lel,/ IN.
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N. 150.643 - Novo mod:iio de ia-1 N. 142.130
Cel . Heioiogenio Ronela combinada basculante deflectora drigues Peixoto.
gilhotina - Requerente - Wernwr
N. 142.174 -- Vau 13reaaer Speciaty Corporation.
Rudolf Siebert.
" 1\1 155.129 - Suporte manual com' N. 142.190 -- The Staitdard 'Provisor para indicações. - Requerente -21- ducts Company.
Urbano Jesus Losano Cano e Moyses
N. 142.231' - Industrias Indianópolis 5. A. - Artefatos de Metais.
Meiler Netto.
N. 155.878 - Original e novo moN. 142.233 - Metaligeseliachatt Ak&In de assoalhos ou pisos - Reque- tiengesellschaft.
rente - Milton Aclamo.
N. '91 .968 - Wrner La abert Pharmacetical Company.
Exigências
N. 140.049 --a Strataq:c Patents Li' Termos com exigências a cumprir: mited.
FeigensOn S.A. - Inchletria e Co- N. 140.057 - Ciba Sociate Ationymércio. No pedido de reconsidera- me (eia alemão: Ciba Nactengesellsção do despacho de defeiamento do chaft) .
140.303 - Schering AG.
Termo 104.000 - Modelo de UtiliN.° 140.478 - Beeenam t;roup
Modélo de Utilidade Deferido
dade.
Limited.
Termo:
Termos - Requerentes;
Stelling Drug !Lie
N." 140.481
N.° 140.. 661 - Hendrik Glastra.
N. 104.452 - Daimler Benz AktienN.135.630 - Um Secador de Cai
N.° 140.711 - Hendrik &lastra.
Portatila - Requerente - João gessellschaft.
I
N.° 140.861 - F. .floffinann-La
N. 110.039 - Nicotina Guimarães
, Roberto Massena da Silva..
Boche & Cie. Soeiété Anonyme
I N. 173.040 - Novo modelo em rd- Moreira.
(F Hoffmann-La Boche .Co.
N. 110.904 - Trivellato S.A.
f, Vel prumo conjugados com esquadro e
Aktiengesellschaft).
i meia esquadria - Requereate - Joa- Engenharia Indústria e Comércio.
N. 111.135 - Irmãos RandazÉo.
i quitn da Rosa Garcia.
N.° 140. .969 - N. V. Philips'
N. 112.557 - Agramo S.A. --a Glacilampe-niabricken.
r N. 140.053 - Um quadro fixável
em vidraças parafrizas e outras superfi Indústria e Comércio.
N.° 141.050 - The Black
c-ies sem necessidade de faiadas. -- ReN. 114.017 - Cardas e Liça Wat- son Company.
querente - -Antonio Augusto Corrêa.
N.° 141.099 - F. Eoffmann-La
Williams do Brasil Ltda.
IDesenho ou Modélo Industda.1 Deferido son
N. 122.418 - Invento Aktiengesells- Boche & Cie. Soeiété Anonyme
(F. Hoffinann-La Boche & CO.
Termo:
chaft.
Aktiengesellsehaft).
N.
126.929
Augusto
Ventutini.
N. 141.410 - Novo tipo de telha
•
N. 128 .343 - Milse Laboratories,
N.° 141.393
-- Ahholt Laboraestética própria para arremate de caixa
Inc.
tories.
vento,
finalização
dos
telhados,
cumede
N. 129.500 - Geo. W. Cing Li- - N.' 1 41.503 - William Polláck.
eiras e laterais. - Requerente - Mamited.
ximiliano Scholxe.
N.° 141.629 - Merck Co. Inc..
N. 141.442 - Original embalagem N. 131.857 - Antonio Dias de
N." 141.656 - Marukyú - Inde bolso para palitos. - Requerente - Souza.
dústria de Máquinas Agrícolas LiN. 133.476 - Socteta Aplicazioai mitada.
•
Antonio Reys e José Souza Machado.
N. 150.207 - Novo modelo de bar-. Comina Antivibranti «Sagas S.1. A.
N.' 141 • 805 - Marukyia - Inboador elétrico - Requereate - SperDiesrl, til'estria de Máquinas Agricolas LiN. 135.012Faryriann
ry Rand Corporation.
Farny éi Weichnann.
mitntla.
N. 152.660 - Novo modelo de
N. 135.331 - Estapal - EataquaaN.° 141,005 - Farmabion S. A.
frasco - Requerente .- Colgate-Palmo. mento Paulista ,Ltda.
N;" 1 41,911 - American Cyana• llve Company.
N. 138.643 - Capital Controla Com- mid Company.
N. 154.907 - Novo modelo cle pol- pany Inc.
N.° 141.939 - Turner Machine- Requerente - L'Appartement
N. 140.302 -a- Gebriicler Sulzer Ak- ry Limited.
.
i trona
Móveis e Decorações Ltda.
tiengesellschaft.
N.° 141 890 - BAhleheni SteelN. 159.023 - Novo niercWo de cinCompany.
Ug o Zu ;H.
N. 140.309
zeiro - Requerente - Giuseppe VaN.° 112.124 - Belo CorporaN. 140.319 - Nicohno Guimarães
• nossi.
.
tion.
N. 160.103 - Original modêlo de Moreira.
N. 140.335 - Edmundo Bove.
N.° 142.133 - Imperial Chemiantena para -recapção de sinais de teleCasrings cal Industries Limited.
N. 140.471 - National
visão - Requerente - Roberto /Migue.
N. 141.378 - Um novo suporte de Company.
N.° 142.215 - J. R. Geigy S. t.
N. 140.676 - Dunlop Rubber Com
'. mosquiteiro _ Requerente - Industrio
N .142.556
Sarnmel S. de
pany
Limited.
*de Móveis e Toldos Ltda.
Marco.
N. 140.728 - Louis ALaiari.
N.° 142.724 - The Lurnmns
Privilégio de Invenção , Indeferido
N. 141.418 - • Metalúrgica Paulista Company.
S.A.
Termo:
N.° 143.151 - Minnesota MIN. 141.443 - Panagioti Constantin ning And Manufacturing Company
N. 117.031
Objetos protegidos e Constandinidis.
N.° 143.171 - Matallgeselschaft
métodos de proteger materiais contra
N. 141.485 - Jeronyino Ricardo de Aktiengesellschaft.
•fogo e alguns outros dano por meio de Mattos.
N. 143.180 - Otto Felts de La
camadas impermeáveis quase continuas
N. 141.524 - Russel Conatrucitons
Roca.
de lâminas ou escamas de mica çola- Limited.
N.° 148.189 ---df Enico Caront
-das - Requerente - Wladyslaw DiaParticipa
N..141.571 - Precisa
mand.
N.° 142.208 - The Enzyratc
ções, Engenharia, Comércio e Indústria
'Company Limited e The Dietton
N. 124.323 - Aperfeiçoamentos em
1vros para assinaturas autorisadas. - N. 141.638 - Caterpillar Tractor Malt Company Ltd,
Co.
R.equererite - Oscar Thomaselli.
N. 142.368 - Eli tálly And
N. 141.645 - Hughes Tool Com.
Company.
Desenho ou Modélo de Utilidade Inde- pany.
N.° 142.364 -, Eli Lilly And
N. 141.698 - Juntes Record S.A..
ferido
'Company.
- Indústria e Comércio.
Termo': N.° 142.365 - Eli Lilly And
N. 141.735 - Companhia Teperman
Company.
de
Estofainentos.
N. 150.637 - Novo modelo de jaN.° 142 633 - 1i Lilly And
N. 142.017 - Invento Aktiengesells.
nela combinada basculhante defletora CompanY. enuerente - Wernwr Rudolf Siebert. chaft.
N.° 142.475 - Klabin Irmãos i&
, N. 150.638 - Novo modelo cie ja- N. 142.051 - Senti Lattuca.
'
nela combinada bascuhanae guilhotina N. 142.066 -- João José Oliva.
N.' 165 624 - Unitever N. V.
Requerente - 3T\ernwr Rudolf Siebert, • N. 142.074 - Carlos Augusto de
N." 166.461 - Abraban Salomon
N. 150.639 - Novo modêlo de ja- Campos GuimarãeS.
nela combinada guilhotina deflectora - -N. 142.109 - Margkyu - Indústria Politanski.
N.° 158.834
Abrahan Salomon
Requa.ente
Wernwr Ruclolf Siebert. de Máquinas Agrícolas Ltda.
Politanski.
N. 150.641 - Novo modelo de jaN. 142.111 - Fransiszek Cistek.
N.° 168.837 - Ahrahan Salornon
nela combinada guilhotina bascalante
N. 142.125 - Hovercraft DevelopRcauerente
Wernwr Rudolf Siebert, ment Limitrel
N. 142.447 - Aperfeiçoamentos em
l/rado para Tratores - Requerente Woshisuke Oura.
,ceptaN. 142.131 - Aparêlho Intei
tr de Combustível Liquido para uso
it
veículos motorizados - :Requerente
'..L-- Estanislau Minikowski.
N. 142.350 ---, Par Coxial de Baixa
Permissividade para Telecomunicações
4 --- Requerente - Pira Sociela Per
: Mio& .
I N. 129.002 - Obturação de Con5a
f lie Matéria Plástica para Garrafas e Recipientes - Reqperente - C. A. Greiaer 8 Soeghe K. G.
N. 137.035 - Processo e Aparelho
para Enformar Calçados - Requerente
..... lacob Simon Kamborian.

•

-

n•nn•nn•n•n•=2,

.

N. 168.838 - Abrallan Salomon
Polita i.ski.
N." 168.848 - Plástievs Veytia
Ltda. Indústria e Coni'vejw..
N." 166.883 Tohl„s..
N.° 166.884 - .Ailberi o 12a rali.
N. 142.166 - ltidústrias Pán.
lano Lida.
N." 142.132 - D.e Lavai
ne

•.' 142.937 - 'lhe 31e .Neil 'Machine atz Engeneering Company.
N." 98.770 - Formica
N." 98.7 08 - Fruanica Limitar!.
N.* 08.769 - For-mica Limitei
N.° 142.004 - Nikolaus
N. 140.268 - Poor Compimy.
N. .14 0 2'73
Bugues 'Tool
Cmnpany.
N.' 140.23 - Paul Christoplair
Bereend,
, N. 140 472 - I N M lobastries Corp.
N.° 140.830 - Pirelli Socielâ
Per Azioni.
. N.° 130.966 - Société Anon'Yrito
André :itroen.
N.° 141.002 - 13otlino Miehele.
N.°. 141.092 - Uprig,ht Seaffold
N. 141 632 - 1,amazio Terrain.
N.° 166.042 - Felipe Loureiro.
N.° 166 720 - José Ecialfa es!
Plínlo Barrannurires.
1
• N.° 166.857 - Rodolfo Kdralll,
N.° 166.861 - Casa Tozan S. A.
Imnortneão e Exportação.
i
N.' 166.865
Karel Cl ytnik. 7
N. 166.869 - Sung Foo Tiqg
e Ylle Sung Sang.
-N.° 1-64 870 - Sung Fon Tioà
e "S'ue Sung Sarg.
N. 165.881 - Iloráco &nes Fie
lho.
N.° 1116 $9i - Mario Ilisoshe.
N.°. 1 67 . 21 0 - Carlos Aplane O.
P a ol , ael De/fi
N . '67:216 - José Meierovilli.
N.° 167.225 - José Meierovith.
N.° 167.225 - • ieisé Meierovith.
N.° 167,227 - José Melei-o-via,
N.° 167.228 - Leonidas' Antôn1à
Vartins
N. 188.266 - Eiichi gago..
N.° 168.304 - Adelino Favertia
N. 108, 721 - Fi.lex S. A. 1Tni/af.
Sul Americana de Produtos Elãà.
ticos.
N.° 108,833 - Plásticos Vei
Ltda. Indústria e Comércio S.
N. 168.832 - Plásticos Vei
Ltda. Indústria e Comércio S. 7.8
N." 135.620 - Funclinietal Téffa
nica Lide.
N. 136.953 - Metalúrgica Solair.
Ltda.
N. 142.007 - A. B. Vapor. ?
N. 142.038 "Walnut "IncluS4
tries,
fl
N.° 142..083
Aliplo Pereira
Silva.
g
N.° 142.101 - Francisco Bebo4
nato.
N. 142.0.87 Walnut Indto/À
tries, Inc.
N. 142.47E - Mosel Zaidinari4,
N. 142.686 - Alfredo Mend4
Pandolpho e Ernilio Fernanderl
Isusquisa.
N..° 133.311 - Ferodo Lb/In-ed.
N. 136.996 Carlos ()urino:*
no.

•

iç

N.° 139." 4 - Ustav Pra Vyo-e
kmn '..1fotorovy eh Vozidel.
N.° 140.203 - Graphic Elealreta
nics Inc. .
N.° 140.577 - Motorola Ince.
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N.° 140.809 - Etablissenint N9 454.136 - C-an - flequere.nte:
iCian - Coreére io e Indústria ArroConsulting.
zeira Noroeste Ltda. - Classe 41.
N.° 140.849 - N. "V. Philips'
N9 455.227 - Tribuna dos Bairros
Gloeilampenfabrieken. .
- R:querente: Francisco dc Assis
N.° 140.011 - Rádio Corpori- Calazans de Freitas - Classe 32.
N 9 455.436 - Café Bebé -- Relion of America.
Nicolino Gultivi- querente: António Piccoli Ltch.
N." 140.314
Classe 41.
rães Moreira.
N 9 457.203 E.Ugynol - Reque" N." 140.316 - Nicolino Guima- rente: Indústrias E,ugynol S.A. rães Moreira.
Classe .3.
N.° 140.486 - International BuNo 459.557 - Concertniastcr siness Maevhines Corporation.
Requerente: General Electric S. A.
N." 141.671 - Tasso Riehlin da - Classe 8.
11i n cha Loures.
INT9 459.968 - "teppaz - RequerenN.° 142.134 - N. V. Philips' te: Marcel Teppaz - Classe 8 -(Com exclusão de motores elétricos).
( .wilampenfabrieken.
N9 460.290 - Simplex - :RequeN.° 142.250 - •Anip Ineorporente: Ames Crosta Mills Equiparali d.
mentos de Saneamento Limitada 142.300 - Mattel, Inc.
Classe 6.
N.° 142.589 -• N. V. Philips'
149 460.291 - Simplex - Requerente: Ames Crosta Mills Equipai Juin pcn f bri eken.
mentos de Saneamento Limitada N."t42.596 - N. V. Philips' Classe 6.
Cdoeilampenfabrieken.
N9 460.293 .- Simplex - RequeN.°142.668 - Seletone Especial rente: Ames Crista Mins Eon • namentos de Saneamento Limitada Elé'qiea Ltda.
N. 130.374 - Shozo Kitaintira. Classe 6.
N9 462.2 - Pilosol -- RequeN. 134.511 - Angelo Mareelli. rente:
Bernosol Sociedade de Pro• N.' 138.449 -- The Bendix Cor- dutos Veterinários Ltda. - Clasporation.
se 3.
N. 138.485 -- Metaligesellsehaft
N 9 465.650 - Alto Douro - Requerente: Bar. e Café Alto Douro
Mi ti e nw, sellsehaf t.
Ltda. - Classe 41.
No 466.274 - Stick Nondepliss Limitada - Stick Nondepliss - ClasExpediente da Seção
se 36.
N9 466.726 - Panoramic - Rede Interferência
querente: Metalúrgica Wallig $.A. Classe 8 - (Com exclusão de insDe 31 de outubro de 1966
trumento de cálculo, receptores de
rádio e de televieão, toca-discos e arNotificação:
tigos análogos).
Uma vez decorrido o prazo de N9 467.372 - Condimento Culináreconsideração previsto pelo arti- rio Mundial - Requerente: BarrOs
go 14 da Lei n.° 4.048 de 29 de Amorim & Cia. - Classe 41.
dezembro de 1961 e mais 10 dias N9 468.179 - C.A.O.L. - Requepara eventuais juntadas de recen- rente: C.A.O.L. - Comercial de
sideração e do mesmo irão tendo Automóveiz Oliveira Lima Ltda. valido nenhum interessado serão Classe 21.

logo expedidos os certificados
abaixo.
Marcas deferidas:
N.° 344.544 - Tiete - Requerente - Indústrias de 'Roupas 11,!Oficia S. A. - Classe 24.
N.° 344.547 - Tiete - Requerente - Indústrias de Roupas 'aegèneia S. A. - Classe 34 - Considerando peies de leopardo corno
tapetes.
N.° 344.548 - Tiete - Requerente - Indústrias de Roupas Regência S. A. - Classe 35- Substituindo a expressão tais coma por

DO

STO DE RENDA

DECRETO N+ 58.400, DE 10-6-1064

Divulgação ri 068

Tiete - RequeN°. 344.549
rente -- industrias de Rou p as 'ReClasse 37,
gência S. A..
RequeN.° 344.550 - Tiete
rente
Indústrias de. Rou p as Re-

PREÇO: 800

gência S. A. - Classe 49.
N.° 412.255- Medioflex -- Re-

querente - Distribuidora Calçadista Ltda. - Classe 36.
N.° 431.271 - Cromadol - Requerente - Laboratoires Laroche
Navarron -- Classe 3.
N. 433.429 - Monark -- Req uerente -- Fábrica de Bicicletas
Monark S. A. - Classe 21 Com e\ clusão de carburadores,

A VENDA.
Na Guanabara
ateio ele Vendes: Avenida Rodi,"gues Meei r
Agência 1: Ministério da Etaaeada
Atende-se a pedidos pelo Serviço 4e Recebe:48o Postal
Efft

&ardis

Na sede do D. 1. N.

•

--

1%6

-

PequeN 9 494.101 - Melamit
i rente: Condoroil Tintas S.A. - rente: Companhia Química Industrial
de Laminados - Classe 40.
Classe le.
N9 468.718 - Mimosa Regue- N 9 495.939 - Flá - Requerente:
rente: Fazenda "Mimosa" S.A. - Edson Arantes do Nascimento (Classe 33 com exclusão de impres- Classe 12.
N9 495.944 - Pele - iTeequerentet
ses).
N 9 468.916 - Rondolação - Re- Edson Arantes do Nascimento --e.
querente: Rondo Brasileira de Em- Classe 17 - (Com exclusão de cartas geográficas).
balagens S.A. - Classe 38..
Pele - Reqwrente;
471.29 - W - Requerente: N9 495.054
Metalúrgica • Walltg 5S.A. - Classe 8 Edson Arantes do Nascimento
- (Sem direito ao uso exclusivo (ia Classe 27 - (Com exclusão de
jours").
letra W).
N9 495.963 - Pele - Requerenie:
N9 471.329 - "L" - Requerente:
Laredo S.A. Engenharia Comércio e Edson Arantes do Nascimento
Indústria . - Classe 5 - (Sem direito Classe 38 - (Com exclusão de ser:pentinas de papel).
ao uso exclusivo da letra L).
N9 499.468 - NML - aequerenN9 486.433 - Emblemática - Requerente: National Biscuit Company te: Laminação Nacional de Metal('
S.A. - Classe 38 - (Com-exclusão
- Classe 41.
. N9 487.049 - Café Marumby - de papel multiplicador de cópias, fiRequerente: Filhos de João Ideei Ar- guras e busto de papel aglutinado e
Café Marumby S.A. - Classe serpentinas).
delia Café
Regue,
149 498.836 - Praiana
41.
149 493.315 - Kaustic - Requeren- rente: Serralheria Praiano, Ltda.
(Com exclusão de portg4
Classe 16
te: Magnesita S.A. - Classe 16.
N9 493.340 - Castor Prata - Re- metálicas).
querente: S.A. Moinho Santista - 149 499.856 - Particular Bonn
Requerente: António Bonn S.A.
Indústrias Gerais - Classe 22.
e Comércio de Bebidas t
N 9 493.342 - Semar - Requeren- Indústria
te: Maria do Céo Costa Pires - Conexos - Classe 42 - (Sem eer
clusividade a expressão "particular").
Classe 36.
No 493.465 --- Pago-Pago - Re- N 9 499.876 - Angra - Requerepsi
querente: São Paulo Alpargatas S.A. te: Amgra Produtos da Pesca Lt4ê
- Classe 36.
- Classe 41.
N9 493.479 - Conga - Requeren- 149 499.913 - H. Hese - Requtote: São Paulo Alpargatas S.A. - rente: Rase & Cia. Ltda.
01Oitk
Classe 7.
49.
N9 493.581 - Iab Guanabara - Di9 500.003 - Conquistador - ReRequerente: Instituto de Arquitetos querente: São Paulo Alpargatas S.Â,
do Brasil - Departamento da Gua- - Classe 17.
149 500.461 - Premier nabara - Classe 32.
N9 493.617 - Emblemática - Re- rente: Manufatura de Roupas "Requerente: Companhia Nacional de mier" Ltda. - Classe 36.
-Requerente:
Alcalis - Classe 46 - (Sem direito 149 504.155 - W
ao uso exclusivo da expressão "Al- Westinghouse Electric Corporation
Classe 10 - (Sem direito a let
calis").
kle
W " isoladamente)
N9 493.769 - Bororé - Req-men".
149 505.920 - "N" - Requeren0,2
te: Antônio Barbosa - Classe 41.
N9 493.915 - Guia Rodoviário In- Nacional - Companhia Distr1buld0
terestadual - Requerente: Guilher- na de Produtos de Petróleo - Classe 47.
t
me Ellis
Classe 32.
Sinal de Propaganda, Deferia()
N o 463.165 - Desenho oval cora eIkP,
cudo dentro - Requerente: Ital-Brtg
sil Rebocadores Ltda. - Classe 21 .4
(Art. 121 do Código corno Sinal de
Propaganda).

PARA A COBRANÇA E FISCALIZAÇÃO

I M

- -

, N9 468.676 -e Bra.silaelz - Ileque-

REGULAMENTO

O saber na reivindicação dos nrtigos.

desliqadores e diferenciais.
N.° 453.528 Rrasiltur - Re(ir eren te - fira sil 1 n r, 'turismo e
Ilepresentacries Ltda. - Classe 38
COM exclusão de impressos.
N" 453.928 - A9Juia - rieou ç rene: :NN aesas Alnnenticias Iracema LI.
C-leerit 41.
rãteria.,

III)Novemb r o . de

_

Insígnia Def eridas

N" 472.153 - PMD - Requerente4
Panam. Mercado e Distribuição
- Classes: 8 - 11 - 36 - 6 e 41.
N9 477.044 - Cica - Requerente
Companhia Industrial de Conser
Alimentícias "Cica" - Classes:
- 50 - (Art. 114, do Código e eoM
inclusão das classes, 25 e 38).
Nome Comercial Deferido
407.136
- Indústria e Comére
.
N9
dePeças para Automóveis Brosol
mitada - Requerente: Indústria
Comércio de Peças para Autern(5Ve
Brosol Ltda. - (Art. 109, n9 3,
Código).
N9 467.966 - Ibramasa
trine Brasileiras de Materiais paq,
Polimento S.A. - Requerentrk

Obramasa - Indústrias
de Materiais para Polimento S.A. -

(Art. 109, ,n9 2, do Código).
N o 471.328 - Laredo S'.A. Engenharia Comércio e Indústria - Re,
querente: Laredo 5.A. Engenha:11a
Comércio e Indústria - (Art. 16P,
no 2, do Código).
149 478.782 - Echma Ltda. (Art. itlf›,
querente: Edima Ltda.
n9 3, do Código).
Titulo de Estabelecimei2, to Deferido
N9 364.165 - Indústria e Comercio Ventura - Requerente: Indústria .Ventura Ltda. - Classe 16 (Art. 117, n9 1, do Código).
N9 460.168 - Chapelaria Nebre Requerente: Cia. Prada InditEitria è
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Comércio - Classe 36 - (Art. 117, N9 462.064 - Tigre - Requerente:
ír 1, do Código).
Leib Spunngin - Classe 40.
N o 464.923 - Edifício • General ,N9 463.027 - Café Leal - :LlequeRondon
Requerente,: Nobre P. rente: Thomaz Lteal - Classe 41.
Marone
Classe 33 . - (Art. 117, Na 468.038 Dafarma - Reque1-19 4, do Código) .
rente: Produtos Farmacêuticos DaNa . 501.165 - Escritório Técn ico farma Ltda. - Classe 3.
Comercial Jair Cardoso - Reque- N9 468.203 - Betumex Betta rente: Escritório Técnico Comercial Requerente: M. M. Comercial S.A.
- Jair Cardoso - Classe 33 - (Ar- --e Classe 16.
tigo 117, no 1. do Código).
N9 468.996 --- Tender Mede - ReN9 488.52.3 Bigtour -- Requerente: Bigtour - Agência de Viagens e querente: Wilson & Co. Inc. ClasTurismo Ltda. - Classe 33 - (ar- se .41.
-No 470.620 - Pingo de Mel -Retigo 117 na 1, do 'Código).
querente: Agro Industrial Israel SilNe 493.325, - 'Refrigeração Tava- ve S.A. - Classe 41.
res - Requerente: Refrigeração Ta- No 471.091 - Café Porto - Revares Ltda.. - Classes:, 6 8 (Arti- querente: Manoel Felá da Silva go - 117 n 9 1, do Código). •
Classe 41.
N9 499.625
Santa Paula 01 - • N9 471.136 - Edição Extra - ReIate Clube Requerente: Santa querente: Flávio Machado Castellar
Paula Melhoramentos S.A. --- Clas- - Classe 32.
ses: 33 - 41 -a- 42 - 43 - 44 e 49 N9 471.214 --a Abrna Requerente:
- (Art. 117 no 1, do Código).
e Comércio de Confecções
N9 500.996 - Casa Americana de Indústria
e Capas de Nylon lie Alta qualidade
Artigos para Laboratórios - Reque- "Abma Ltda. • - Classe 36.
rente: Mozart Fray & Cia. Ltda. Classes: 1 - 8 - 10 - 14 e 15 - N9 471.358 - Admirei - Requerente: Manoel Ambrosio Filho S.A.'
(Art. 117 no 1, do Código).
Indústria e Comércio - Classe 6.
Marcas Indeferidas
N9 477.988 Continental - ReN9 283.406 - Nordeste - Reque- querente: Continental Sociedade , Corente: Esmaragdo' Marroquini de Sou- mercial de Automóveis ,Ltda. Classe 21.
- Classe 32.
No 422.084 -Rio Modas. -- Re- N9 486.788 - Fogo Mineiro - Requerente: Rio Modas Ltda. Cas- querente: João Paz- Classe 42.
No 489.658 - Estrela -' •Requerense 36.
N° 428.548 - Confecções Amaral te: Bar e Café Estrela Ltda. - Clas- Requerente: Enxovais Amaral Li- se 41.
• No 492.114 - Sonistor - Requemitada - Classe 37.
s ,
N9 428.680 -a- Sabão Pery - Re- rente: Standart Eléctrica S.A. '
querente: Saboaria Carirí Ltda. - Classe 8.
Classe 46.
495.456 •- Vila das. Lembranéas
N9
N9 437.916 - Etti - Requerente: - Requerente: Vila das LembranCompanhia Industrial e Mercantil' ças --• Comércio de Artigos para PrePaoletti • - Classe 41.
sentes Ltda. - Classe 38.
• N9 453.301 - Sanar - Requeren- N9 499.857'- Sideral - Recmerente: 8anaf - S.A. Nacional de Aço e te: Papelaria e Tipografia lieleral Ferro - Classe 31.
.
Limitada - Classe 38 .
N9 453.758 - .Alpont
Requeren- N9 499.861 - Araguaia - Requete: Alpont
IncluStria/ ,e Mercantil rente: Lanches Araguaia Ltda. Classe 41.
Ltda. - Classe 21.
No 454.559 ---,Alvorada - Regue- N9 499.870 - Bom Apetite - Reente: Fábrica de Artefatos de Couro querente: Sonda S.A. Sociedade de
Alvorada Ltda. -a- Classe 35.
. • Óleos Nacionais e Derivados AlimenN o 454.715 - Siliron - Requeren- tícios - Classe 41.
te: Dr. José .Ary
Classe 46. Na 499.892 - Bras - Peles - ReNo 454.875 - Tapajós ' Reque- querente:
Bras-Peles Exportação e
rente: 'João Avelino da Silva e- Clas- Importação Ltda. - Classe 25.
se 41.
N o 500.164 -• Ideal - Requerente:
N9 455.383 - Velho e Velha - Super
Mercado Ideal Ltda. -' Clag
Requerente: Fernando de Araujo La-se41.
cerda - Classe 42.
No 500.309 - Aymoré e,- RequeN9 456.234 - Guia Bom -. Raque- rente: Biscoitos Aymoré Limitada rente: Antônio Machado Magalhães Classe 48.
- Classe 41.
No 500.413 - Enyeroverme - ReNa 456.338 - Rosita - Requerente: querente:
Comercial Sebastião CorAurélio Franclschetti
Classe 46. reia de Mello S.A. - Classe 3.
No 456.427 - Scania - Requeren- N9 500.468 Senco - Requerente: Distribuidora. de Lubrificantes em te: Senco Products Inc. - Classe 6.
Geral "São Jorge" Ltda.
Classe 'INT9 500.781 - SpOn - Requerente:
47.
Yasutomo Oshida - Classe 29.
No 456.430 - Formosa - Regue- N9 504.841 - São Paulo - Requerente:
Fábrica de Malas São l'aulo
reete: Sociedade Agrícola e Colonizadora Bom Jardim Ltda. e- Classe Ltda. - Classe 35.
N9 505.514 -- SuPersport - Reque41.
No 457.124. - Gold Keecl - Re . rente: Indústria Nacional de Artigos
querente: 'Comércio e Indústria de Esportivos Ltda. - Classe 49.
Borrachas Gold Keed Ltda. Clas- N O 500.609 - Guarullios a-- Requese 39.
N9 457.354 - Santa N-euza -• Re- rente: Panificadora Guarulhos Ltda.
querente: Paulo de Oliveira -Clas- - Classe 41.
Insígnia Indeferida
se 41.
Na 459.4e0 Nini Requerente:
Brasmaq - Reque450.073
o
N
V. Tassinari - Indústria e Comér- rente: . Brasil Máquinas
Ltda. cio - Classe. 41.
12 - 21
Classes: 5 --- 6 - 7 - 8
N9 459.40 - Haltafidex
Regue- - 22 e 39.
iente: Luiz Fusco Júnior
'lasse • No 468.792 - 'Couros Renner. Qualidade - Requerente:: S.A. Cortume
8.
No 460.1.90 - Dakson Reque- Renner - Classes 32 - 25 a -e0.
rente: Daltson Indústria e Comércio Frasê de Propaganda Indeferida
- Brasília Hora. Certa
de Roupas Ltda. - Classe 36.
N.
Requerente:. Tabo N9 .460.552 - Cipel Reemerente: do Brasil
Cipel •Coirmanhia Reuna de Papel Comércio, Importação e Exportação
Classes: 8 - 33.
Limitada
-- Classe
No 460.555 - Argos RequerenNome
Comercial
Indeferido
te: Aretos Equipamentos Automotores Ltda. - Classe 8.
N a 457.476 - Loje; Belver S.A. No 460 N 80 - Bamprel Reque- Comercial e Importadora Requerente: Indústria e Comércio sle Mó- rente: 'Loja Belver S.A. - Comerveis Bamprel Ltda. - Classe 40.
cial e Importadora.

Título de Estabelecimento 1ndef.
o erid

N9 456.812 - Fateitda Bela Vista
- Requerente: José Carvalho da
Silva - Classe 42.
No 460.151 - Petroq .aimica -Paulista - Requerente: John Edward
Hunnicutt - 1 - 4 - 28 e 47.
No '467.863 - Sol e Sombra -querente: Editôra Sol e Sombra flimitada - Classe 32.
N9 468,795 -- Cortume Renner Requerente: S.A. - Cortume Renner - Classe 35.
, Na 471.197 - ‘Transbrasiliana
Transportes Rodoviários Ltda. RequerenSe: Transbrasiliana Traisportes.' Rodoviários Ltda. - Classe
33.
Exigências

Novembro de
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N .493.177 - Comercial Sul Ame.
ricana de Materiais • de ConstrueõeS
S. Anônima.
No 493; 699 - Casa Publicadora
Batista.
NO 493.700 - Casa Publicadora
Batista. •
NO 49:3.701 - Case Publicad
Batista.
,
NO 464.565-- Casa • Rádio , Teletron
Limitada..
'No 49.4.575 - Evans Importadora
S. Anônima,
• NO ' 494.600 - Ibel R,eprcsenta.ções
Brasileiras Ltda.
NO '494-.663 - Eugênio Fortelle.
No 46'5.935 - Edson ,Arantes do
Nascimento.
No 499.635 - Laboratórios AndromaCo S.A.
No 499.945 - Livraria Tabajara
S.. Anônima.

pTiêiir•riios com exigências a euinNa• 462.767 - EtablisseMent Marquint "Grandes Marques Intemationeles.
N9.468.281 - Manoel Cassio Pereira dos Santos.
N9 468.282 - Manoel Cássio Pereira 'dos Santos.
No 468.283
Manoel Cássio Pereira dos Sentes .
N o 468.284 - Manoel Cássio Pereira dos Santos. "
•
N9 468.285 - Manoel Cássio Pereira dos Santos.
N9 46.8:286 - Maavel Cássio Pereira dos Santos ..
•••
N9 468.287 - Manoel Cãesio Pereira dos . Santos'.
Maneei Cássio 'PeN9 468.239
reira dos Santos.
No. 468.290 - Manoel Cássio
leira dos Santos
A.P:R. Agro - PeN9 482.468
cuária Remanso Ltda.
. No 482.469 -. Acil - Administração Comércio e Indústria Lacabive
Limitada.
•
No 488.745 - Bacellar & Dias
Na 500.332 - Andes S.A. - comercial e Construtora.
N9 500.362 - Andes S.A. - Coinercial e Construtora.
N9 500.776 - Indústria e Comercie de Artefatos de Mica "Ricarnica"
Limitada.
DiversoS
N9 456.353 - Tintas Supercor Limitada - Prossiga-se • com exclusão
de tintas s e vernizes • . •
N o 460.261 - Indústria de PMdtitos Químicos • "Moeimbi" Ltda. Prossiga-se.
No 462.778 - Charles r;Inotichiaro
- Prossiga-se incluindo, as classes 25
- 32 - 38 e 48, e excluindo a classe 50
Diversos
Termos aguardando anterioridades:
No 450.776 - Nordmark-Werke Gesellschaft Mit Beschrankter Hafting
•
(por abreviação: G.M.B.H.) .
N9 457.699 - ErnestO Neugebater
S.A,. - Indústrias Reunidas.
No 362.718 - Mec Styll S.A. Indústria do Vestuário.
Construtora e 'licorN9 468.158
novadora Brasileira S.A.
N9 468.762 •- M. Agostini Comé,rcio - Indústria S.A.
No 478.247 - Consórcio Brasileira
de Avicultura -S.A.
No 480.858 - Chaves S.A. Indústria e Comércio.
No 484999 - Club Decampo líderlagos.
N9 489.598 - Tiritas Diamante hedústria e Comércio Ltda.
N9 491.969 - Dr. Múcio Athayde.
N9 491 9'76 - Dr. Ando Athayde.
N9 492.912 - M. Rocha Cia.
mitada.
•

Expediente da Sação
de' Exame Formal de Marcas
.Rio, 31 de outubro' de 1966
Exigências .
Processos e tãrnme coro exigên. cias a cumprir:•
No 160.083 - Gastou . Retiboura. No ,328.073
Fernandes Barata &
Cia. Limitada.
•
No 404.420 - Natitilus Representações Gerais Ltda.
No .493.135
Fazenda Jandaia Limitada,
N9 493.193 - Giporan Peças e
Aeessórios . Ltda.
N9. 493.198 - Esferopen Comércio
de Canetas Ltda.
• No 493 ..206 - Produtos Elétricos
Paulista Ltda.
.NO 193.223 - Estaleiros de Construções Navais Ltda.
N9 493.293 2-- Minasmotor Ltda.
No 493.299 - Waldemar Gonçalves
Agre,.
-No 493.357 - Vilarrubis y •Sagué
S. Anônima.
No 493.358 - Viiarrubis y segue
S. Anônima.
N9 493.457 - Standard Elétrica
S. Anônima.
N9 493.509 - Rodolfo Korai].
NO 493.590 - Coralplast - Indústria . e Comércio de Plásticos.
N9 493.603 - Joanes Industrial
S.A. Produtos Químicos e Vegetais.
No • 493.613 - Rodrigues , & Lopez
Limitada.
Empreendia
No 509.781 , - Projet
mentos e Promoções Limitada.
No 5le.320 - Açoinet S.A. Incit
Mecânica.
N9 510.811 - Edições Odeléia Lia
mitada.
NO 497.455. Votator - Chernetron Corporation - Classe 6 -.. Clichê publicado em :17-8-1961.
NO 511.144 - Drible - Couros Orco
Ltda. Classe 50 - Clicê ,publicado
em 17-11-1961.
N9 511.766 - Lima Madsen - Bal.
dwiri Lima,- Hamilton Corporation --- Classe 21 - Clichê públicado
em 28-11-61.
Ne 512.638 - 3 XXX - Wiederkehr Cia. - Classe 41. - Clichê
publicado em 1-12-1961. NO 512.694 - Sasse - Egon Sasse
Classe 41 - Clichê publicado em
4-12-1961.
NO '493.662. - Urnbú - Hotel Sociedade pico de Hotéis e Turismo
Ltda. -. Classe 41 - Clichê publicado em' 21-7-1961.
N9.493.800 - Além -a Mar - Panificadora Além-Mar Ltda. - Case
sé 41 - Clichê publicado em 22-7-61.
Sociedade de Chá e
N9 512.024
Repre_een tações Ltda. - Arri
Classe 41 - Cli,che publicado em 23
de novembro de 1961.
No 512.181 - Ecla - Egia - Engenharia e Comércio S.A.' - Classe
50 - Clichê publicado em 30 de novembro de 1961.
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N9 512.552 - Casa de Carnes Dom N55 11.619 , - Tecelagem Stampan
N9 514.096 - Turismo e Cambio
Iguaçú Ltda. -. Prossiga suastituin- Bosco Ltda. - Prossiga substituindo Ltda. - Prossiga • substituindo a
a
classe
50 psla 38.
do
a
classe
50
pela
38.
classe 50 pela classe 33.
No 474.232 - Ahseco - Am,:rican
N9 512.039 - Antônio Vieira N9 514.104 - Comercial alecanica N9 512.553 - Elnpófio Pereu Lirospital Supply Export Corporation
- Prossiga como marca genérica e Limitada - Prossiga substiatinuo-se mitada - Prossiga substituindo a Prossiga excluindo a classe 50.
N9 512.032 - Tredor - Comércio
classe 50 - pela 38.
a classe 50 ps/a 38.
retifique-se onde couber.
N9 514.105 - Comercial Mecânica N9 512.977 - W. N. Evangelista e Indústria Ltda. - Prossiga subsN9 474.558 - Farmácia Ideal Lida.
- Prossiga-se como marca genérica Limitada - Prossiga substituindo-se & Lopez - Prossiga substituindo a tituindo a classe 50 Pela 38.
N O 512.128 - Hirotoshi Seki e retifique-se onde couber. Apaaen- a classe 50 pela classe 38.
classe 50 pela 33.
substituindo a classe 50 pela
N 9 515.009 - Transporte Ristar
te também a procuração.
No 512.950 - Luiz Fernando de Prossiga
N9 474.984 - Organização Segas- S.A. - Prossiga substituindo a clas- Paula Gusmões - Prossiga . substitu- 38.
No 512.228 - Alcides Procópio &
Serviços Gerais de Escritório - No- se 50 pela 38.
indo a classe 50 pela 38.
N9 484.687 - Hélio Pereira Bicudo N9 512.951 - Papelaria e Livraria Irmão Ltda. - Prossiga com as noUJE exemplares em ordem, cabendo
retificações quanto a classe ora de- - Prossiga com os exemplares ora Sagrado Coração de Jesus Ltda. - vas vias de fis. 8-10.
apresentados, que reivindicam artigos Prossiga substituind oa classe .50 pia
clarada.
N° 512.324 - Lanches Anhanquera
inicialmente solicitados, fazendo-se
os impresso3.
NV 474 Q66 - Organização Segas- retificações completas à vista da mu- 38 - Determinando
Lida. - Prossiga substituindo a Ci . 50
Casa
de
Móveis
Dois
.
512.983
No
Serviços Gerais de Escritório - No- dança de classe.
Primos Ltda. - Prossiga 2,a, classe pela 38.
VOS exemplares em ordem, cabendo
484.870 a- Transminas Trans- 38.
N° 512.972 - XV. N. Evan.]elista
N9
retificações completas face à mudan- portes Gerais Ltda. - Com exclusão
No 511.141 - Café Paulista S.A. 6 Lopez - Prossiga com exclusão
ça ale classe.
de aorrelatos prossiga-se com os
No 476.478 - Waldemar Kronberg novas exemplares apresentados, reli- - Prossiga substituindo a classe 41 de dinamos.
pela 38.
N 9 511.004 - Carlos Pereira In- Prossiga com exclusão da classe ficand0-sa quanto aos artigos.
.
N5 510.150 - The Sherwin-Wil- dústrias Químicas S. A. - Cinta
32.
N° 488.109 - Internacional Fla- liams Co. -- Prossiga substituindo a
N9 478.290 - Mullard Limited - vors & Fragrances Inc. - Prossiga- classe 1 pela classe -28.
Azul - Cl. 38 - Clichê publicado
Prossiga exceto para dínamos que se como marca genérica:
em 16 de novembro de 1961
Coo
510.154
The
Shersvin-WilNo
pertencem a classe 6 e apenas para
N o 499.256 - Indústria de Refri- liams Co. - Prossiga substituindo a exclusão de confete e serpentina.
as artigos expressamente aeclarados. geração Congelarias Ltda. - Prosclasse 1 pela 28.
N 9 511.139 - Regulauto ReguNo 480.196 - João Carli 13allola siga-se com exclusão de agulhas para N9 511.312 - , Cia. Agro Pastoril
gramofories,
secadores
paia
cabelos.
Rio Doce - Prossiga substituindo a lauto - Comércio e Representações
- Prossiga substituindo a alasse 33
Ltda . - Cl. 21 - Clichê publicado
N9 493.294 - Jorge Kertész . - classe 28 pela 22.
e 50 pelas classes 32 e 38.
No 480.460 - Future Modas e Con- ProsSiga-se considerando partes inteN9 511.962 - Representações Sore- em 17 de novembro de 1961. - Prosfecções Ltda. - Prossiga-se o pedi- grantes em geral como acessórios.
do Ltda. - - Prossiga substituindo a siga com exclusão indicada p-la seção.
No 493.379 - Commander S.A. Iria clas s e 50 pela 38.
do conforme reivindicado.
,N9 511.072 - Juriti - Comercial
dústria
de
Condutores
Elétricos
--483.061
Agrícola
e
Comaraial
N9
N9 511.981 - Bar Café e Lanches e
Agrolândia Ltda. - Novos exempla- Prossiga-se considerando benjamins Anchieta Ltda. Prossiga substitu- - Cons/rutora Juriti Lida. - Cl. 16
Clichê publicado em 17 dr novemres em ordem, cabendo retificacões como tomada de corrente múltipla e indo a classe CO pela 38.
completas face ao acréscimo • das clas- com exclusão indicada pela seção.
N° 511.982-7- Panificadora Fiar do bro de 1961. - Prossiga com as novas
No 493.480 - São Paulo Alparga- Planalto Ltda. - Prossiga -substitu- vias.
ses 19 e 41.
N 9 483.472 -- Metalúrgica Oriente tas S.A. - Prossiga-se com exclusão indo a classe 50 pela 38.
N° 512.047 - Perdigão - Bar e
S.A. - • Prossiga com os exemplares de enrolaclores de cabelos elétricos.
las 511.983 -a- Casas Barateiras Li- Lanches Perdigão Ltda . Cl. 38 de fls. 8-10, excluindo o que está
N9 493.487 - São Paulo Alparga- mitada -. Pros s iga substituindo a Clichê publicado em 29 de novembro
i
grifado à fls. 10, que não pertence tas' S.A. - Prossiga com exclusão de classe
•
50 pela 33.
móveis de aço.
a classe 11.
No 514.607 - Verniplast indústrias de 1961. - Confirme a da i a de retificação do clichê. Prossiga substituinN9 483.536 - Monsanto Company
493.589 - Sociedade Comercial Químicas Ltda. - Prossiga substi- do a Cl. 50 pela 38.
- Prossiga com os exemplaras de e N9
as_
tuindo
a
classe
1
psla
23.
i
Industrial Bomber Ltda. .._ p
fls. 9-11.
Companhia Sisal do
considerando benjamins como N 9 488.459
Retificação de clichê
• N9 -511.061 -a, Estavam Moura - alga
Brasil - Ca.-abra - Prossiga com extomada
de
corrente
múltipla,
e
exProssiga substituindo a - classe 50 pela
alusão
das
expressões
de
tôda
esN°
511.003
- Cinta Azul - Carlos
arelhos de expurgos.
cluindo
32. •
509.790 - Coroa Filmes Ltda. pécie - e retifique onde couber.
Pereira Indústrias Químicas S. A. No
511.152
Fábrica
Metalúrgica
No
N 9 488.909 - Frigorifico Serrano Cl. 2 - Clichê publicado em 16 de
tango Gerclau S.A. - Prossiga com - Prossiga substituindo a classe 32S.A.
- Prossiga com exclusão do novembro de 1961.
exclusão de alfanges, ferro comum à pela 8.
grifado na. fls. 4.
N o 510.797 - Bar e Casa Esleaes que foi489.002
carvão, conforme a data de retifica- Ltda.
- Distribuidora de Pu- - Comercial Paulista' Ltda . - Cl. 14
- Prossa substituindo a N9
N° 511.054 - Comercial Paulista
ção de clichê. - (Clichê publicado
blicaçams
Ltda.
DPL - Prossiga com
classe 50 pela 38.
em 17-11-1961).
e 15 - Clichê publicado m 17 de
510.795
Auto
Pôst3
Luiz
Góes
os
exemplares
ora
apresentados,
faNo 511.270 - Cimbra - Cia. In- N9
novembro de 1961.
retificações.
dustrial e Mercantil Brasileira Co- Ltda. - Prossiga substituindo a zendo
No 489.014 - Auto Mecânica - AteN 9 511.138 - Carter Products, Inc.
50 pela 3s3.
mércio e Indústria - Prossiga subs- classe 510.805
- Serva] Serviços de moc Ltda. - Prossiga com os exem- - W - Cl. 3 - Clichê publicado
N9
tituindo a classe 50 pela 38.
Alaiwntacão Ltda. - Prossiga subs- Piares como indicado pel aseção.
em 17 de novembro dc 1961.
k° 493.157 - Silbim Indústria e
No 511.314 - Cia. Agro Pastoril tituindo a classe 50 pela 38.
N 9 511.164 - João Climaco de AlN9 510.815 - Andemark - Expor- Comércio de Auto Peças Ltda. Rio Doce - Prossiga substituindo a
tadora Ltda. - Prossiga substituindo Prossiga-sei ncluindo máquinas para meida - FOlha do Nordeste - Cl. 32
classe 50 pela 26.
passar roupa, considerando máquinas - Clichê publicado em 17 de novemN9 511.384 - G. Sodré ra Cia. Li- a clame 50 pela 35.
para fazer café e máquinas para . pi- bro de 1961.
mitada - Prossiga substituindo a
N9 510.818 - Front Feed S.A. car carne, como aparelhos.
N 9 511.165 - Fenotex - Quimaclasse 28 pela 36.
Contábeis - Prossiga N o 493.783 - Antônio Bororé - nit Indústrias Químicas S. A. - ClasNa 511.355 - G. Sodré & Cia. • Li- Mecanizações
substituindo
a
classe
50
pela
38,
Prossiga-se
considerando
benjamins
mitada - Prossiga substituindo a
N9 510.923 - Lanifício Bradford como tomada de corrente múltipla e se 28 Clichê publicada em 17 de
classe 31 pela 36.
novembro de 1961.
S.A.
-- Prossiga na clame 58 com com exclusão indicada - pela seção.
N9 511.386 G. Sodré ' & Cia. Li- exclusão
indicada
pela
seção.
N9
493.920
Jim
Especialidades
mitada - Prossiga substituindo a
N° 511.609 - Socorrense - A.
N° 510.929 - Renato Ferreira Nu- Mecanicas Ltda. - Prossiga como
classe 35 pela 36.
Ferreira Mello - Cl 41 - Clichê
nes
Akribia
Classe
32
Clichê
insígnia,
substituindo
a
classe
50
pela
N9 511.385 - G. Sodré & Cia. Lipublicado em 28 de novembro de 1961.
em 16-11-1961.
38.
mitada - Prossiga substituindo a publicado
N° 511.731 - Consular - Orandi
No 512.050 - Padaria e Confeita- N o 493.969 - Eletro Indústria Arclasse 30 pela 36.
Nç 511.405 - Tintas Diamante In- ria Bom Pastor Ltda. - Prossiga pai $.A. - Prossiga considerando 6 Massera Sociedad Anomma
y Comercial
Cl. 42. dústria e Comércio Ltda. - Prossiga substituindo a classe 50 pela classe benjamins como tomadas de corren38 - Apresente a data da retifica- te múltipla. •
publicado em 28 de novembro de 1961.
substituindo a classe 1 pela 28.
ção
do
clichê
(Clieha
publicado
em
511.016
Cerâmica
São
CastaN9
N 9 511.406 - Tintas Diamante Inno S.A. - Prossiga com exclusão in- _ N° 512' . 023 - Sociedade de C1-4
dústria e Comércio Ltda. - Pressa- 29 de novembro de 4961) .
e' piranga e Representações Ltda . •
512.116
Matadouro
Avícola
N9
dicada pela seção.
ira substituindo a classe 1 pela cias-.
Ltda.
Prossiga
substitu511.583
Mercearia
São
Luiz
Cl. 41 - Clichê publicado cai 29 de
.
'piraram
N9
se 28.
Limitada - Prossiga substituindo a novembro de 1961 - Ypiranga
No 511.409 - Indústria e Comércio indo a classe 50 pela 38.
N9 512:117 - Trimex Represanta- classe 50 pela classe 38.
N9 512.693 - Orlando Zeno PEIM.
Guardião Ltda. - Prossiga Substiçõcs e Com. Ltda. - Prossiga subsN 9 511.585 - Bar Lacto...Mios Mou- plona - Boa Viagem - Cl. 35
tuindo a classe 35 pela 36.
ra Ltda. - Prossiga substituindo a Clichê publicado em 4 de dezembro de
N9 511.442 - Fraccaroli & Cia. Li- tituindo a classe 50 pela 38.
mitada - Prossiga com emana° da N9 512.121 - Padaria e Confeita- classe 50 pela 38.
1961.
ria Rio Bonito Ltda. - Prossiga
N O 511.506 - Bar e Lanches Luziaclasse 50.
9 512.818 - Tamoio -Fernand0
substituindo a classe 50 pela 38.
das Ltda. - Prossiga substituindo a N
Zanatta - "CL 46 - Clichê publicada
N9 511.789 - Justo Basílio Amen- No 512.123 - Tonograph Acústica classe 50 pela 38.
darain - Prossiga substituindo a Eletrônica Ltda. - Prossiga substi- N 9 511.587
Bar e Lanches In- em 4 de dezembro de 1961.
classe 11 pela classe 8.
tuindo a classe 5 Opala 38.
daia Ltda. - Prossiga substituindo a N 9 493.665 - Isbubt1 - Hotel :a o 511.564 - S .M. Souza Garuba N9 .512.311 - Padaria e Confeita- classe 50 pela 38.
Sociedade Dico de Hotéis e Turismo
- Prossiga aubstittando a classe 35 ria Santa Isabel Ltda. - Prossiga N9511.592 - Retifica Nacional Li- Lida. - Cl. 19 - Clichê publicado
pala 36.
substituindo a classe 50 pela 38.
mitada. - Prossiga substituindo a
Ns 512.693 - Industrial Madeirei- N O 512.439 - Economag Lojas e classe U1 pela 38 - Conaarae a data em 21 de julho de 1961.
ra. Camilotti Ltda. - Prossiga subs- Supermercados Ltda. - Iaaossiaa su- da retificação do cliché. (Clichê puN° 511.088 - Lusbal - Luiz Soa,
ta ando a classe 50 pela classe 4.
bstituindo a clame 50 pela 38. 4e- blicado em 28 - 11 - 61) - Classe 50 - za Leal - Cl. 35 - Clichê publicado
513.647 - Organização Comer- sente data da retificação do clichê. M. Nacional.
sa a C Maiso Ltda. - Pro ssam subs- (Clichê publicado ma 1-12-61) .
N9 511.607 - Encasa Empreendi- em 17 de novembro de 1961.
ta ; a ndo a classe 50 pela classe 38.
Ns 512.454 - Dej'aia-s Brasília Li- mentos Nacionais de Comércio e Ad- N° 511.591 .- Nacional -- Retifica
-,1 R.6( 7 - Weiar Simões ande- saltada - Proassiga substituindo a ministração S.A. - Prossiga substi- Nacional Ltda - Cl. 21 - ClioW
re - Pro.ss:ga, na classe 33.
classe 80 'pela 35.
publicada em 28 de novembro de 1941...
tuindo tà classe 50 pela 38.
Diversos
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W 512.287 - Brahma Extra -)
einnpanhia Cervemeia Brahma S. A.
Nas Cl. 42 - Clichê publicado em 30
ft novembro de 1961.
N9 512.305 - Ciranda 'Ciranclinha
Volf Speiski - CI. 32 - Clichê
^Publicado em 30 de 'novembro de 1961.
N9 511.949 - Armazem Nossa Seora Aparecida - Iannoccato Giusep-- Cl. 41 -42 - 43 - Clichê
ublicado em 29 de novembro de 1961.
Terza 6 Cia. Ltda. - Cl. 3 N9 511.860 - I. L. T. - Irmãos
Sliche publicado em 28 de novembro
de 1961.
N° 511.169 - Cid& ..- Henri
Pharles Hage - Cl. 36 - Clichê
publicado em 17 de .novembro de 1961.
' No 511.068 - Com Mate Você Vai
ais Longe
Antonio dos Santos, . 43 -- Clichê publicado em 17 de
vembro de 1961.
N° 511.057 - Franco-Brasileira
P - Companhia 'Franco Brasiira de Papel - Cl. 38 - Clichê
'tnttblicado em 17 de novembro dc 1961.
I . N9 512.462 - Jocil - Kiwa Kozuowicz - Cl. 8 - Clichê publicado
'em 1 de dezembro de 1961.
N9 512.353 - Real Ribbon Sonnorvig S. A. Comércio e Indústria Pl. 6 - Clichê publicado em 33 de
'novembro de 1961.
N9 510. 921 - Química Especiali¥ida Erich Loewenberg Ltda. - CiasSe 1 - Poli-Qeel - Clichê pubticado
em 16 de novembro de 1961.
N° 510.920 Poll-Qee,1 - Química Especializada Erich Loewenberg
Ltda. - Cl. 46 - Clichê publicado
'em 16 de novembro de 1961.
N° 510.714 - Basilissa - Companhia Teitil Santa Basilissa - C. 34
- Clichê publicado -em 14 de novembro de /961.
N° 510.713 - BasiIissa - Companhia Textil Santa Basilissa - Ciastes 31 - Clichê publicado em 14 de
novembro de 1961.

DIÁRIO OFICIAL (SIO III)
blicados em 9 de dezembro de 1965.
N° 137.538 - Privilégio de invenção
- Regulador manual de tensões e in,
tensidades- elétricas compensadas, com
mecanismo interruptor para máximas e
mínimas - Requerente:' F. A. Cárdelias - Pontos publicados em 18 de
agOsto de 1964. - Fiça retificaria o
primeiro ponto.
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Torrefações 'Associadas, Indústria e
Charron Auto-Peças 5 . A. - tipo.
Comércio S.A. - Oposição ao Urino sio() ao têm° - 729.531 Ma.-ca
735.501 - Marca - Tardim do Mi- - Charrua.
nho..
Chárron Auto-Peças S A. -- OposiLanifico Santa Branca S.A. - Opo- ção . ao te-amo - 729.521 marca sição ao têrmo 729.049 -- -.Nome co- Charrua.
mercial - J., Ary Tecidos S.A. Casa
Charros) Auto-Peças S A Blanca.
sição ao termo - 729. aS2
Auto Americano Importadora S.A. -- Charrua.
Oposição ao termo - 727.955 - TiCharron Auto-Peças S.AA. - Opo_. Regulador manual de tensões tulo - Americana --a. Representações de
sição ao tarai ° - 729 537 - Mana
e intensidades elétricas compensadas, Peças para Autos e Tratores Ltda.
Charrua..
cara mecanismo interruptor para máIndústria Brasileira de Meias S.A. -- - Hilton
Hotels Internaomial Inc. ximas e mínimas, caracterizado pelo Oposição ao termo - 729.130 - MarOposição
ao tênia- - 1 29, St.5 - Marfato de ' possuir um reator eletromag.. ca - Eva.
ca
Hilton.
Irmãos Silva 6 Cia. Ltda. - oponético com enrolamentos de indutores
Tecnoprint Gálica • S. A.
em cadeia, cujas capacidades de in- sição ao Miamo - 727.481 - Marca ção ao . têrtno
720.S)01 - Marca
tensidade e tensão podem ser aumenta- -Imperial S.A. Cotonifício Gavea - Telebolso.
Oposição
ao
termo
728.924
Mardas ou reduzidas e desligadas tanto
Industrias Gessy Lever S.A. -- topoem sua máxima acomo em sua mínima, ca - Sufantex.
sição
Fábrica de Fechos Astro Lida. - tritex. ao termo e- 729.204 marca .Nu.
por meio de controle manual efetuado
por intermédio de um mecanismo po- Oposição ao termo - 728.367 - Noite
Société Si. Raphael
Oposição ZIO
tenciOrnetro • com contatos elétricos de- comercial o- Indústria Metal 'Astro Litérmo - 733.961 - Marca
• :Ao
rivados. Total de pontos: 4 reivindi- mitada.
Sherwin-Williams do. Brasil S.A. - Rafael.
cações.
Tintas e Vernizes - Oposição ao tês.The Singer COrapany
Oposição aci
Termo:
mo - 726.638 - Marca - Prema- tênis° - 735.054 - Mama
Simaeo
fosco.
Willys Overland do Brasil S.A,. InN. 127.836 de 23 de março de 1961
Dana. Corporation - Oposição ao dústria e Com. - Oposição ao tênue,
- 730.427 , Marca Liansarati:
-Requerente: Syntex S.A. - Méxi- termo 728.687
marca - RC.
N.V. Philips' Gloeilamoenfabrieken co - Titulo: «Processo para preparar
Tecidos Euclidea Andrãcie S.A. novos ciclopentanofenantreno.compostosa Oposição ao tênno - 723.895 - mar- Oposição ao têrmo - 729.180 - Marca
Argentil.
e_ Privilégio de Invenção.
ca - Tecilar. Na.
São
Paulo
Alpargatas
S.A.
OpoUnilever
Lánited - Oposição
Retificação do V (quarto) ponto caao termo - 731. i97 - Marca te- rino --, 729.231 - marca. - Piracterístico, publicado em 13 de abril sição
•I
4 Rodas.
nho Real.
de 1966.
Azevêdo. Bento S.A.
Comércio e
Planesa Companhia de Planejamento
4. a-- Processo segundo qualquer das Ind. - Oposição ao termo -- 733.357 e Habitação - Oposição ao termo .reivindicações precedentes, caracterizado - Marca - Combate.
a
573.443 - Marca - Planasaa
Companhia Brasileira de Investimen- G ráfica Minerva S.A. Ind. e Copor faaer-se intervir substâncias prima.;
permitindo chegar a um composto da tos - Oposição ao termo - 728.734 mércio Oposição ao termo 730.357
segunda fórmula:
- Marca - C P I.
--a marca Minerva.
São Paulo Alpargatas S.A. - OpoIca Indústria de Camas Autuniaticas
sição ao tênno 728.670 - insigna
Ltda.
-- Oposição ao termo 733.357
Emblemática.
a- marca Yca.
José Alves Importação' e Exportação
São Paulo Alpargatas S.A. - Opo- Oposição ao termo -- 729.766 sição ao têxmo 734.686 marca Roda
Marca - Alô Brasil.
Soc. P. Az Egidío Galbani Opo` Certa.
São Paulo Alpargatas S . A . - ( )posição ao tênno - 129,496 - Marca sição ao termo 733.842 - Marca CoBel-Paese.
ronel Matias.
Desistência de processos
Metalúrgica Mogi-Migim S.A. Ind.
São Paulo Alpargatas S.A. - Opoe'Com. - Oposição ao tétano - • sa.
•
Distribuidora Record de &raios de
729.731 Título de estabelecimento - sição ao têrnso 732.967 -- Marca ..Sempra..
lanprensa Ltda. (declara a desistência
Marte.
Indústria de Máquinas A ai iculas
térmo 492,525 -- Maca Steve na qual R é eleito do grupo que conKibon S.A. - Indústrias Alimentíartyon). - Anote-se a desistência. siste em hidrogênio e meülita r é eleito cias
Oposição ao terra° - 733.942 Fugiu S.A. - Oposição ao têrmo
72a6s.a295 - Sinal de propaganda 1n
InSergráfica S. A. Importação e do grupo que consiste em hidrogênio -Marca - Tibon.
Comércio de Máquinas Impressoras e um, radcal acilico carboxilico hidrotê
Ivy Blusas Ltda. - Oposição ao
;(declara a desistência, do termo 509.691 carbônico de menos .de 12 átomos de mo - 729.469 marca
São Paulo Alpargatas S.A.' - OpoYvi.
rupa
que
concarbono;
R.
é
eleito
do
(d
- Nome Comercial: Intergráfica
Nelson Adalberto Canepa - Opo- sição ao têrmo 732.965 - Marca Semportaçã.'o e Comércio de Máquinas sista em hidrogênio e um radical alquí- sição ao têrmo - 729.449 - marca pre.
São Paulo Alpargatas S.A. - Opoa
Impressoras) . - Anote-se a desistên- lico inferior; R,1 é eleito do grupo que - Quentinha.
consiste em hidrogênio, alquilio inferior.
Jorge Abdalla j Irmão - Oposição sição ao termo 732.966 - Marca Senta
cia.
aralquilio contendo até 12 átomos de ao termo - 729.464 marca - Kate. pre.
São Paulo Alpargatas S.A. - Opo.
carbono e um grupo aclimo carboxilico
Exigências
Kibon S.A. - Indústrias Alimentíhidro-carbônico de menos de 12 átomos cias - Oposição ao têrmo - 730.305 sio() ao têrmo - 734.969 - IS'ome
comercial - Companhia Industrial de
Tétanos com exigências a cumprir: de caaaono.
a- marca Kinutre.
Roupas União dos Cometas.
Total de Pontos - 10.
Nyl-Mod
Indústria
e
Comércio
LimiN9 500.565 - Comissária Planalto
tada
a-Oposição
ao
tênno
729.730
São Paulo Alpargatas S.A. - Opala
Ltda.
sição ar) tênno 734.444 - Marc Borbg
- marca - Nyl-Mod.
Nç 507.226 - Indústrias de ChocoNOTICIÁRIO
Kibon S.A. - Indústrias Alimentí- Gato.
tette. Lacta S. A.
cias - Oposição ao termo - 730.175
Elmo, Rabello 8, Cie. Ltda. - OpoN9 509.188 - American Home ProOposições
_ Marca Ki-Pastel.
sição ao termo 735.472 - Marca El:
doeis Co:morada/1.
Polenghi S.A. Ind. Brasileira de mo.
Novaquiinica, Laboratórios S . A. - Produtos Alimentícios -- Oposição ao
Indústria Metalúrgica Gazola Ltda.
Diversos
Oposição ao termo 728.013 - tnarca têrmo - 729.615 marca - Polengone. - Oposição ao têrmo 731.183 insígnia
Circo/o Italiano. (no pedido cle ini- Moveis Cimo S.A. - Oposição ao de comércio - Gasol.
jvgnação do térmo. 4'27.423 .- Título:
Sociedade Agrícola E Industrial For- termo - 729.764 - marca -- Cimo. • Confeções Vilela Ltda. - Oposiçãei
Metalúrgica Zenith S.A. Ind. e co- ao tênno 724.7'00 - Marca Vilela.
(Ircolo Italiano) . - Arquive-se a fin. taleza Ltda. - Oposição ao têm-10 mércio - Oposição ao têrmo pugnação de Fls. 7 por Ea rta de 'cum- 729.996 - Marca - floetaleza.
Cia. de Crédito, Financiameo:
729.094.- Exp. de propaganda - to Soma
priménto da exigência legal.
e Investimentos - Oposição ao têtrai
Fábrica de Chocolate Salware S.A. Zenith.
- Oposição ao termo 72.L'i33 - Mar- Sociedade Brasileira de Empreendi- mo 7215.941 - Titulo de estabelecimena
NOTICIÁRIO
to - Soma Engenharia.
ca - Andes.
mentos Ltda. -- Oposição ao ténno
Colgate-Palmolive Company - Opco
Retificações
Gillette do Brasil Ltda. - Oposição 729.785 -- Titulo - Socibral.
sição ao têrmo - 728.742 - Mardi
Produtos
Alimentícios
Morro
Velho
`e-êrmos:
ao têrmo 729.926 - Marca - Catn•
A
S.A. - Oposição ao têrmo - 727.989 - Aman-Rose.
N9 l24.081 - Requerente:. Belimar peonato.
Tiffany & Company - Oposição aco
--- marca - Neve.
s'aoila Cartucho - retiifcado q titulo
Opo- têrmo 727.935 marca Tiffany..
Societá Per Azioni Strega Alberti Pc.' Cocil Côco Industrial S.A.
para: Modelo de utilidade - Barqueia nevento (S A.. B ) - Oposição ao têr, sição ao termo --a 723.014 - Marca
Tiffany
Company - Oposição ai,
VA'rias finalidadea
enatas lau749.079 inuma &rua,
têm° 727.936 marca Tafzuw,
CoceP,.,
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Bolsa de Imóveis do Estado de São
Paulo -- Oposição ao termo 31 .650
-- Titulo - Bolsa de lmõ.eia do Atinatico Sul. Eduardo Augusto Muylaert Antunes
Oposição ao termo 133.220 -- Marca - - O Fino.
Eduardo Augusto Mu s, laert Antunes
-- Oposição ao termo 733.22v. i'arca
O Fino do Fino.
Eduardo Augusto Mui( laca Au t unes
- Oposição ao termo 733.222 - O
Fino da Musica.
Eduardo Augusto Maylacrt Antunes'
- ()posição ao termo 733.223 marca
- O Fino do Sete.
Comptrstia de Cigarro.s Souza C31.12
- Oposição ao trino- :r 29 54a
mar.
cii - Charrua.
Equipesett
Equipamento.; de Pesca
SÃ. - Oposição ao té imo ?23.C16
Marca Empress
Equipesca Equipamento.; de
Pesca
S. A . - Oposição ao tel . mu 723.L04
- Marca Empress.
Equipesca Equipamentos de Pesca
S.A. - Oposição ao terno 723.005 Marca - Empress. •
Companhia Industrial de Conservas
Alimentícias Cica Oposição ao tertrio - 729.787 - Marca Cica
Editora Egeria S.A. - Oposição ao
ti-raio 729.900
Marca "- Paraisci
1. mu/ .
Polenghi S . A. Indústria &Is:Jeira de.
Produtos Alimentícios - Oposição ao
ternto 729.444 - Marca - Sucarda.
Indústsias Tora S. A . Produtos kA-Cir
gicos - Oposição ao " termo 729.867 marca
Yiti .
Papelaria e Tipografia Repáb'ilca Limitada - Oposição ao termo 729.493
- Titulo - República.
AnderSon, Clayton 6 Co. SÃ. A
Indústria e Comércio - Oposição fio
termo - 729.933 - Marca - Ita .
'Porque S.A
A. Ind . e Com. de Má1411:nas Elétricas - Oposição ao termo
729.790 - Marca - Tcequ? Converte p
Flelltunth Hermann &Mick - Oposição ao termo 729.707 - Marca. Fauna e Flora.
Bril S. Ã. Ind. e Com.'
Oposição ao termo 731.224 - Mai ca
BeTilar..
Bril SA. Ind . e Com. Oposição 'ao termo 730.446 - Título Brilessa
Tecnoprint Gráfica S A. - Oporição ao tertno 729.029 - Marca - Natal de Bolso.
Tecnoprint Gráfica 5. A. Oposição ao têrtno 727.791 - Marca -- Caravana de Ouro.
Indústrias Reunidas Irmãos Spina
S.A. - Oposição ao termo 729.188
- - Marca - Empreendimentos Iris
Arnaldo Costa - ótica - Oposição
ao termo 729.071 nome comercial -Ótica Cristal .Ltda.
Casa Anglo-Brasileira SÃ. Oposição ao termo 734.940 Shopping Mappin.
Unilever Ltmited - Oposição ao ter,
mo 728.883 - Marca Ferrolux.
Dcering Milliken Research Corpora.
fiou -- Oposição ao termo 728.992 Marca - Iron Itself Process.
Deering Milliken Reseatch Corporation - Oposição ao têrmo 728.991 Marca - Iron Itself Process.
Serrana Sociedade Anônima de MIA
Iteração - - Oposição "ao termo 729 644
Sinal de propaganda - S.
Financiem de Perfuneria
. ),t
Oposição ao termo 729.726
Titulai
-- Dana.
Casa de Carnes Iporan a Li da .
Opo...ição
té imo 728.617 - ívlarca
• Iporan ga.

Said Abou Sarara - Oppsição ao São Paulo Alpargatas S . A. - Opo-1 Friorilico Arniom do
S.A.
termo 728.757 - Titulo - Comi: Cain- siç.io ao termo 7z9.821
Sinal de Oposição ao termo 732 tu'd - Miircá
peão.
propaganda cA>,>.
Estrela .
Said Abou Satura - Oposição ao - São Paulo Alpargatas S.A. - Opa-Frigorifico Armou i• do 1-1n-is SÃ. termo 728.760 - Titulo -..:i Carne dos sição ao termo 735.6. 11 - Marc/ M al - Oposição ao tèrmo 733. 21 - Marc:
Campeões. *vina .
- Estrela.
Pescados Oceania do Bi a si! I: tda. São Paulo Alpargatas 3. . -- OpoTecnoprint Gráfica S A - OposiOposição ao termo 728.920 --, Marca sição ao termo 735.418 -- Marca
ção ao termo 729.097 malta - TorOceania.
bra Coco.
neio Pino de Ouro.
Finan S . À. Financiamento, Crédito
Sotto Maior S.A. Tec:dos e Anu.-,
Indústrias Gessy Levar S . A . -- Opoe Investimentos - Oposição ao termo rinho - Oposição ao termo 728.9,54 - - sição ao termo 730.539 - Marca 729.109 - Insígnia - Einanco
Marca - Alvorada, do Tatuape
Lava-Já.
Abel de Barros Com. e Ind . de TinMairoporã - Matadom o e Ax ícola
Indústria de Produtos Alimente 10h
Ltda. - Oposição ao termo /29.264 tas S. A. - Oposição ao termo 729.848 Confiança S . A . - Opos •
ção ao ternio
- Marca Clynol.
fvlairipora
- Insígnia
723.048 marca 1.
Frima - Frigorifico Matogrossense
Bi g - Indústria de Bicicleta; S. A.
Indústria de Produtos Alimenticios
S.A. - Oposição ao fértil.) 729.687 ---,- - Oposição ao termo 729.594 marca
Confiança S . A . - Opostcáo ao teime
Titulo
Frimil
- Big Car.
723.042 - Marca Mirabol
Moinho São José Com: (cio e Indús- Use Propaganda e Pesquisa de MerJoaquim Pinto da Silva Cardoso
tria Ltda. -- Oposição ao termo - cado Ltda . - Oposição ao termo
•Oposição ao termo 735.337 marca 730.484 - Marca - Use.
729.751 - Marca - São José.
São Jorge.
Siderúrgica Santo Amaro $.A. Nehemy Aidar Ind. e Com. SÃ.
Bozzano S . A .
Comercial, latinsOposição
ao
termo
730.185
Mai
ca
- Oposição ao termo 730.351 - Martrial e Importadora - Oposição ao terSanto Amaro.
ca - Os Artistas Mirins
mo - 729.869 marca •.- Bel-Soc.
Expresso Jaguaré Ltda . - Oposi- Americo A. de Mattos 6 Cia. Ltda . • Café: Moita, Torrefação e IVIoagem
ção ao termo 730.542 -- Titulo - - Oposição ao termo 727.688 t1 S.A. - Oposição ao térreo 733.921
- Casa Mattos.
Jaguaré.
marca - Avemoca..
Americo A. de Mattos 6 Cia. Ltda.
Cerealista Confiança I. tdit - OpoOposição ao termo 727.689 titulo Carlos Pereira Inciú.a .:as Quhnickt
sição ao têrmo 730.573 Marca S.A. - Oposição ao termo 726.3ff
- Casa Mattos.
Confiança.
Sinal de propaganda - Joias-bens
Casas
Pirani
S.A.
Com.
e
ImporSão Paulo Alpargatas S. A . - Opoque valorizam sempre.
sição ao termo - 734.490 - Marca tação - Oposição ao termo 730.120 São Paulo Alpargatas S.A. Opomarca - Gigante.
- Roupag.
sição. ao termo 735.507 -- Marca BIttOrval Ind. e Com. Produtos Quini:- mel.
São Paulo Alpargatas SÃ. - OpoSão Paulo Alpargatas S.À. -•
sição ao termo 735.637 - Marca Pa- cos Ltda. - Oposição ao termo número 729.639 - Marca - Orual.
rotil
sição ao termo 735.527 marca - MiSão Paulo Alpargatas S. À. Opo- Casa Pirani S.A. Com. e Imporia- lano.
São Paulo Alpargatas S. A ,
sição ao termo 735.360 -- Marca - ção - Oposição ao termo 730.119 Opomarca - Gigante.
sição ao termo 735-573 ma rca - Brasa.
Rogelene.
Kibon S.A. - Indústrias AlimentíSão Paulo Alpargatas S.A. - OpoSão Paulo Alpargatas S.A. -- Opo- cias - Oposição ao têrino 733.361 sição ao termo 735.504 marca - AIsição ao terino 735.209 -- Marca - Marca - Ki-Sal.
Billi .
Manoel Kherlaldan S.A. Ind. e Co- cápone
São Paulo Alpargatas S.A. -- Opo- mércio de. Calçados - Oposição ao Empreendimentos e Participas
sição ao térreo 735.365 - Marca Ba- têrmo 729.771 - Titulo - Kher/akian Niõvo Rio S.A. - Opos:çãc, ao têm+
kIin
728.756 insígnia do comeicio Nese
Investimentos.
Rio,
Imobiliária Atenas Ltda.
Opoetr
zío ao termo 734.912 nome comercio?
- Construtora e Coinérci p Athenas
ciedade Anônima.
Indústrias Schneider S.A.
°poseção ao têrmo 732.974 morri
Schncider S.A.
Construtora Canadá S.A. - °pose.
ção -ao termo 734.792 Will-) de estribe.
lecimento - Edifício Dom Ricardo,
(1r..D1CX0 DE 1966)
Água Sanitária Super Globo Ltda. 4.4-`
Oposição ao térmo 734.342 marca
Super.
Águia Sanitária Super Globo Ltda.
Divulgação a' 315
- Oposição ao têrmo 734.339 norac
comercial - Detergentes Super S.A.
Agua Sanitária Super Globo Ltda. -Oposição ao termo 731 343 marca -4.
Super.
Preço: Cr$ IMO
Companhia Brasileira de Investims*
tos - Oposição ao termo 729.431 ilit•
singia comercial - C P I.
Companhia Brasileira de Investimea.
tos - Oposição ao termo 729.429 g.
tulo de estabelecimento -- C F I.
VENDA
Companhia Brasileira de Investimen.
Guanaimm
tos - Oposição ao termo 729.428 mas%

CÓDIGO DE CAÇA

Seção de Vendam Av. Rodriguez

Mv" 1

Agéricie 1 - Minisiesio da Puede
M.lbds.41'a podidoe pek Serviço de ReoalabCdee Portal
Em ~a
Na Lede

caCompeanPhiaL Lupo-Agricola Comeri.od.
e Industrial - Oposição ao termo
729.342 marca - Ao Redor da Luti
U.S. Vitainin Es PharinawnticaI CoÃporation - Oposição ao termo 729.3113
marca
Virniton.
Companhia Brasileira de Investinaettaej
- Oposição ao têrmo 729.430 cawhit
-C
e Motor
l. Corporation --- Op
ção ao têrtno 728.955 m ires - Rio fet,
Crosfields (C .W . G. )
Limited
Oposição ao termo 729 20) marca 4,*
.44
Iiany. -

01
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MARCAS D'EFOS1TADAS
Publicaçáo feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a- correr o prazo dra60 dias. para o delarime.nto do pedido. Durante eSee prazo poderio ipresentaf aluas oposições ao Departamento
as Nacional da Propriedade Industrial aquêles que 'se Julgarem preiudleados com a concessão do registro requerido
Têrmo n.o 748.51N. de 5-5--1966
Cotoniticio Rodolfo ,Crespi S.A.
São Paulo
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sHOUSTRIA BRAS hIsE. IRA

Classe 22
Novê.los de lã
• Termo n.9 748.590, de 5-5-a6
Mereavest — Mercado do Vestuário
Ltda.
Guanabrera

Mercavest
,Indústria Brasileira,
Classe 3e
Pele distinguir: Artigos de vestuárioa

e ~WS feitas em gemo Agasalhoa.
ormatats. alpargatas, anáguas, blusas.
botas, botinas. blusões. boinas. baba*ouras bonés, capacetes, ~casta carapaços, casacas), coletas, rapas, &ales,
miameola. calçado., chapam, cintos
~eia combinações. corpinhos, calçai
~limam e de crianças, cakelea. cal
fax camisas. . camisolas, camisetas
mascas, ceroulas, colarinhos. meeiros
Mau, casacos. is:anelos. dominós, achara
, ipea, fantasias. tardas para militares =e
agials, fraldas, galochas. gravatas. fite,
eee. logos de angarie, laUetas, laquês
luvas, ligas. _lenços, Inanida meias,
amiais mantas. mandrião. mantilhas, psit/aia, palas, penhoar. pulovsr. pelennaa.
Ougas, pouches. polainas. ailamas. pu.
dto*, perneiras. quanonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobrettidos

'aspentórios. saídas de banho. sandálias,
Preteres, shorts. sungas. Molas ou slacks.
toucas, turbantes. ternos. uniformes

e vestidos
Termo •n.° 748,591, de 5-5.66
Avon Products, Inc.
Estados Unidos da Aniérica

dorantee, vinagre aromático pá de arroz
e talco perfumado ou nao. tapa para
e rosto e para os lábios, sabão e creme
pestana e sobranceiras, prepados pare
embelezar cibos e olhos carmim para
para barbear, sabão liquido perfumado
ou aio, sabonetes, lentsfricios em pé,
pasta ou liquido, sais peratinados para
ranhas, pentes, ' vaporizadores de perita
e caio*, 'saquinhos perfumado, prepara.
dos em pó, pasta, liquido e tijolos
me; esc6vae para dentes, cabelos, unhas
praa o tratamento das unhas, dissolventes * varnizea, removedores da macula. glicerina maumada para os 'cabeia
e "preparados para dem:oh:dr nahaa.
calos e pintas ou sinais atalaiais, óleos
para a peie

Termo n.° 748.592, de 5-5-66
Avon Products, Inc.
Estados Unidos da América

PAK

A LA VOGUE

Classe 48
diatinguir: Perfumes essências estigma de colónia, ftgaa de toucaágua de beleza, água de quina
terosas, água de efazemet, água
. loções • tônicos para os
e para a pele, brilhantina, bali.
, "batons" coeméticoa, fixadores
penteados, Petróleos. óleos para oe
creme revaneseente..cremes garotos e pomadas para %aorta da
p masui/age", kpliátórksa
—

Teimo n.° 748.5942 de 5-5-66
Ge'r'e Butter Shalders
Guanabara

Termo n. 748.598, de 5-5-66
(Prorrogação)
Zenithe Radio Corporation
Estados Unidos da' América

Classe 10
Auxiliadores da audição
•

Termo n.° 748.597, de 5 -5-66 i
Humble 011
Refining Company j
Estados Unidos da Anaericg

1"RETNTS
Jogos de tada a espécie. Brinquedos e
passatempos; petrechos eartigos para
fins exclusivamente desportivos, exceto vestuários. Aparelhos para facilitar
o ensino do jõgo de tênis .
Têrmo n.° 748.595, de 5 -5.66:—
(Prorrogação)
Dehydag
Deutsche Hydrierwerke
Geeellschaft IVIit Beschrankter /basun
Alemanha

Classe 48 •
'ara distinguir: Perfumes, essências, ez.
ratos, água de colônia, água de roucas
zador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bata
dobra, "betono". cosméticos, fixadores
de penteados. patraleos, óleos para as
•
abelo. creve rejuvenescente. cremes gorADIPIIOCERT21
durosos e pomadas para limpeza da
Pele e "tnaquilage". depilatórios, deuClasse 3
darantes, vinagre aromada°. pó de arroz Emultificadores à base de Merinas
talco perfumado ou nao, lápis para
para emulsões água-em-aleo
/catana e sobranceiras, preparados para
Têrmo
n.° 748.596, de 5 -5 - 66
!taba/azar cílios e olhos, carmim para
(Prorrogaçao)
) rosto e para os lábios, sabão e creme
(Prorrogação)
sara barbear, sabão liquido perfumado
Hurnble Oir Refining Company
su não, sabonetes. dentifricios - em pó.
Estados Unidos da América
sasta ou liquido, sais perfumados para
lanhos, pentes, vaporizadores de pariu,
ne, escavas para dentes, cabelos, unhas
cílios,. saquinhos perfamado, preparados em pó, pasta, liquidos e tijolos
oara o tratamento das unhas, disso].
•
e vernizes. removedores da cuta
:ida. glicerina perfumada para os cabe.
os e preparados para descolorir unhas,
ílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
Para a pele
Tênno n.9 748.593, de 5-5-65
Avon Products, Inc.
• Estados Unidos da América .

ku Jour
P

pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
.) rosto e para os lábios, ssbao e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
J1.1 não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta .ou liquido, sais perfumados para
oanhos. pentes. vaporizadores de perfis-ne. escavas para dentes, cabelos, unhas
calos. saquinhos .perfumado, prepasados em pó, pasta, hquiaos e titoloa
para o tratamento das unhas, diesolvantes e .veznizes, removedores da .cutimla. glicerina perfumada para os cabeos .e preparados para descolorir unhas,
aliai e pintas ou sinais artificiais, alam
para a pele

Classe 47 •
Gasolinas
-----NT-no e.° 748.599, de
(Prorrogação)
(Prorrogação)
Humble 011 6 Refining Company
Estados Unidos da América •

ATLAS
•
Classe 39
Ni •
maciços e pneumáticos e cámartle
de ar, de borracha
Termos ns. 748.600 a 748.602, da
5-5-66
Refining Compaq',
Humble Oul
- Estados Unidos da América

Aros

D'

Classe 18

Classe 47
Gasolinas
:ratos, água de colônia, água de toucasador. água de beleza, água de quina. —termo n..° 748.603, de $S-815
água de rosas, agua de alfazema, água Imperial Cbcm:er,1 Industries Lin:Rad
para barba, loções e tópicos para 'as
Ingl.terra
cabelos, é para a pele, brilhantina: bens
dolina. "batons'', cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para ot,
cabelo, creve rejuvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza
(asse 2
pel e e "maquilage". depilatórios, doo
dorantes. vinagre aromático, pó de arroz Substâncias quinuu s para uso aclara,
leki0 e para fins sanitários
ou não, lapa asara
e _ talco perfumado
_
'ata distinguir: Perfumes, essências, sx.

MINTIO

Classe 24
Elementos 'iltrantes feitos de pano (tf
, algodão •
Classe 40
Armários, estantes, mesas e prateia
de metal, vidro ou madeira, promot
.ras de vendas, para exibialto de artigos
Ot1 produtos •
Classe 38
Elementos filtrantes feitos de papel

46B2 Segunda-feira

DI,R10 OF1C1AL

Seção til)

Novembro de 1965

MARCAS DEPOSITADAS
PZleçct Zeita Ide nardo OMS O art. 130 do Código da Pro p riedade Industrial. Da data da pUblica0o começará
a correr o prit9n do Ga dias para e deferimento cio pedido, Durante esse prazo poderá° apresentar suas oposições ao Depar.,ainento
,Nacionni Ga E'roprietinde Industrial aquêles que se julg arem prejudicados com a cancessáo do registro requerido

Tèrma a, 71h.604, de 5-5-65
Prr.ducts, IncEs . a315 1..1 dos cia

fA Ç H2N

Teriu) n. 7-:ti..).606, de 5-5,65
oclucts, Inc.
Es'acl.)s Clr..cos da Am.3,-;ca

Termo n.° 748.608, de 5-3-66
A von
I i.e .
Estadas
1c os da Auiáriza

i

remo . n. 9 748.610, de 5-5-66
A von r.re ucts, mi.
Es adas Uc dos da Aniéri.:a
e

FINO-F

LOREAI" O AK S

Classe 43
Classe 48
I.J7lrtira asstingu;r: Pertatnes, es.sênctas. es J eira distinguir: Perfumes, essenctas. es
Cigna de . sa.J1Crom. Ligue de touca ratos. água de colônia, água de touca
áj::.3 de beleza. agua f..22 gume cador. água de beleza. água de quina
tri.if=as, água de alfazema. água loira de rosas. água de alfazema. tique'
e tônicos para cus para barba. loções e tônicos pura Ot
,:;:r3 a pele. brilhantina. bain. cabelos e para a pela, brilhantina. bana,
cosme t !Cai fl:rzdoree dolina, "batons . cosrneticos. --Eisadorei
penezi,C3, petróleos. :!. leos para os de penteado3. petróleos. óleos para ca.,
;5 -2521o, Crç,Ve rejuvz-u2scente. cremes gor. abalo. éreve rejuvenescente. :remes gor
ij urosoa pe=adas para limpeza da :1urosos e pomadas para. limpeza d;
;.:2•-,-; o "riacr'Lige n 2,:pdatórios. desci. oele e "maguilage" depilatórios. deso
vau- r eronicu. r.6 de arroz lorantes. vinagre aromático, pó de arra;
1.'..erfindo ou tido. lápis parE • talco perilimaclo ou nao. lápis par;
[es'L`,-...7..a e sc..-.T-incairas. preparadas para lestana e sobranceiras. preparados pare
C12Z25* CU i.C2 e olhas, carmim pare -rnhe,ezar cil:Js a olhos, carmim pare
' 'L'asio e pa- c.] làbios. sabão e Creme
rosto 2 para os lábios. sabão e creme
s-....oLi o líquido perturnadc ',ara barbear. sahJo liquic:o 'perfuma&
dentiricias em pó.
naa, sai,ane~a3. dentifricios e ..:a pó
.`.,);_!sta ou lir
sais perfumados para ansta ou ilquida. cais perfumada para
.aporizad‘..,res de perta. lanhos. panes. vanorzadores de per'u.
2 1 aSef3v:: , )r..a dentes, cabelos, unhas me. .escavas para dentes. cabelos, unhas
ecu rias perfu,-,,ado, prei)arc. e cílios. saquinhos p:rturnado. pregara
oh.
liquidas e tliolo:
""=n1 Pó. p asta, liquidas e tijolos
das unhas,
para o tratamento das unhas. disso'
2 Ver -0'7.2, r
oi,c.dores ca
ventes e vernizes, removedores da cua
nzr1.1..r.ada atira os
aula. glicerina perhmadJ para os (=Se.
para dascclw:a v-zhas, aa e preparados para descolorir unhas
e
CU e uai ardficials. óleos :ílios e p intas ou sinais artificiais. óleos
a pel::
para a pele •
Q
• 8 .605, de 5-5-i51.;
) . ,ii Fro,'ucts,
I.1-,!cos

Tc- rinc, n. 5 748.607, de 5-5-66
PtoCiliCtS, Inc.
Es p adas Llasdos da lme-ca

TATTLETALE,
•Classe 18
Para distinguir: Perfumes, essências estratos, água de colônia, água de toucador. água de beleza, água de quina
água le rosas, ágios de alfazema. lgue
Para barba, loções e tônicos para

REGENCE,
o
‘..:lasea 45
Para distinguir: Perfumes, eSSCC:EG eistra tas, égua de colênia, água de toucador, água da beleza, água da quina
agua le rosas, água de al'azema, água
para barba, loções o tônicos para o3
cabelos e para a pele, brilhara-dna, batia'

"batons" cosméticos, iirtadorea
cabelos e para • a pele, brilhantina, bandolina. "batons" cosméticos, fixadores de penteados, petróleos. óleos 'para O3
de penteados, petróleos, óleos para OZ
cabelo creme revanescente cremes go?.
&irosos e pomadas para limpeza da
peie a Maquilage" lepiiatórios, duodorantee, vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou não, apis para
pestana e sobranceiras, prepados para
embelezar cibos e olhos, carmim para
o. rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou abo, sabonetes. lemifrizios era. pá,
pasta OU liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores da puhame; escavas para dentes, cabelos, unhas
• cilicio. saquinhos perfumado, prepara.
dos em pó,. pasta. líquidos e tijolos
praa o tratamento das unhas, dissol•
ventes e vernizes, removedores da cuticuia. glicerina er immada para os cabelos
e preparados para dericoloir unhas.

cabelo creme revanescent'e, cremes gordurosos e pomadas Emro 11.r.a.',.-fa -Co
pele a "taaquilage". leollatórios, desc.
,l-orantee, vinagre aromático, pó de ama
e talco perfumado ou oao. lapta para
pestana e sobranceiras, prepadea para
embelezar cilicia e Olhos, carmim caro

e rasto e paro os lábios, sabfio e cre..Tie

paru barbear, sabão liquido perlureass
ou cOo, rabanetes, lenCIricies eia p3,
pasta ou liquido, sais perfumados paro
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escóvas pura clei-,fas, cabelos, unhas
a cílios, saquinhos perfumado. pre,;a.„-2.dos em pó, posta, !lenidos e tilollas
p-?e.a o tratamento das unhas, t119,-.i.ven:es e vernizes, removedores da c:32cuia. c,licerine erkimada para es cz.balga.3
a preparados para descolair
dne3 e pintas ou sinais atiliciais, óleos
para a pele
culins e pintas ou sinais auficials, óleos
para a pe:e
Têrmo n. 748.611, de 5-5-66
Avon Prr..-Iiiets, Inc.
Termo n.° 748.609, de 5-5-66
Esmdas '...in.dos da An•-2-E7a
Avon ..'roclucts Inc.

Es e ar.l. 5 I Ia dos ela América
r

ATUM OANS.
Classe 43
Casas 43
elstin4uir: Perfumes, esaências, ex• Para distinguir: Perfumes, essências, esde colônia, água de touca- tratos, água
colônia, água de touca..rjua de beleza, água ez quina. cadfor, água de beleza, água de quino,
tm de rasas, água de alfazema, água água de rc=2, água da alfazema. água
leçess e tônicos
os para barba,_oções e tôt"..cas para os
tui:Jele-.. s Dara a pele, brilhantina, bm. cabelos e para a pelo, brilhantina, ban,̀0`nlina, "batons", cosméticos, itzadores dolina, nbeicrni"-„ cosnLiticos. fixadores
.r t.: peetez:des, pztriilzos, dleco paia os de .5, pare/leen, óleos para OS

G6,5

AVEC
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, estratos, água de colônia, água de toucacadoz', água de beleza, água de quina,
água tib rosas, água de alfazema, água

para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina. ban-

darra,- °batons". cosméticos, fixadores
per;:eades, petróleos, óleos para os
isahelo, creve rejuvenescente, cremes gov..
CZSVO Televenescsnto, cremes gor- czslbeo, creve rejtsveneseente. cremes gorEdurcsos a poma-das para limpeza da
ciaoJ roossidTa D Mil limpeza da durosos e pomes para linspc-Jo
df.-,e C 5alcqulage deplkelkios. doso. pele
!)ele e "(laça:Cace", depili,-,: tóríos, 'doso- Ps
e "maçai/age", depilatórios, desooerantes, vinagre aromatleo, pó da arroz -domam. vlivage ~deo, Éó .de arroz dorantes, vinagre aromákoo, pó de arroz
'.- .. talco t:erflatrudo ou não, 10:ph para e talco perkunti
on nritt,
gaza e talco perfumado ou no, LIO para
,pestana e R ",:brimeelras, :reparntlte4 pasu peszana e sobnate
para, pestanae sobranceiras, preparados para
ig'
embelezar cir,t13 e olhos, C a rmina para el221)01=2 elliok Q
424 tatlen tal' : embeleiar cílios e olhos, tartufa) para
roto e para aa 'Lábios, satã/o o treme o 2m:tu cí para -Os çAhlr.,s,
na° O eme WN, e paro os lâblos, sabâo e creme
para h;i1-;r. sabZo líquido perfumado paia Varear,
4-,-..;:3 PluAlde Itámd
- o mia barbear, sabão líquido perfumado
nu rcii, . --0 ,uretes1 dentifrícios -III pó, 012 e% ,74
enetS3o atele,C.:23,„ effl 06, cns SiRo, sabonetes, dentifrícios eia pá,
ti r ,, "^ ..4 (>0, laia aerfumados Dara parz eg liquido, saâ periumnOV.3 gwa
&7,3 liquida, sais perfumados para
•- • r.' ,•- « 'u::, vaporizadores d3-1.1. is7r.à',,lio:3,, Denfies, vaaorizadoRa de
nx-,Ve3, Sii1,51-1two va9oreadores de perfu.. e ' - '1V -- :c pare dentre, Cabelos,' unhas me„ escavas para áentes, cabelos, unlias
,s-'3''vas pau "deuz, cabelos, unhas
el' , as 3. . —n i'sn'os Darmados, preara- e eilies, sapinhos perfumado, prepisea- me,
e t11;a2, saquinhos per2uno2o, prepara.:::"
Ç...'iara, Iiouidos
2,?elas do S em .'- 9n pasio, líquidos e tijolos dos eu pó, pasta, líquit1o3 o tijokte
...ircento 'doa nalis..B, rIsnel- para o £ta2zunento das unhas, dissol- para u tratánIranto das intWa:39
,
rr.acovern da e:.-,':2.-i ventes e vernizes, removedores da curt- ventes e vernizes, removedores em cie',.ia'..: --.;,rfr,-7Ind::. par-, tia ezIsa, cala, glicerina v..erfumarla para os cabe- aula, glicerina p n rfuniatla para os cabe'
:
paru Cesco:wl.? ei:7_2a.:,': ..`‘'i 2 ::.reT-farn.:.9./Se rara dercolorir unhas, loa e t;reparados para
descolorir urilms,
1'L! q :1,^a2G :;:i'''.'.':-.'.'"'."",. ^: ' '''''. , Cs.:.'--::: -', ...--..^.-.3 on r:Inals nirJle.2.!:3,6Ecnc
e pintas ou sinais artificiais, áleas
eld

cs

"PrQ

G

tf L ejJ.

Classe '53
Para distinguir; Perkuincs, ssências aztrat-os, água de colônia, água da ;nucador. água & beleza, 4un Cai quiza
água le rosas, água de alfazema, C4,,ia
para barba, loçZeo a tónicas para os
cabelos e para a -pele, brilhantina, Lar.(Solina. "batons" cosméticos, .'tscit1arcra
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo creme revancseente. cremes gorduro.,a e pomadas para lim,acza
pele a "nza.quena", lzpezt5r.'.os,

dorantec, vinagre aramátisch pó 4i arme

• talco perftunddo ou a g o, lePis para
pentana c sobranceiras, prepadas para
embelezar cílios e olhos, carmim (sara

o- rosto e para os lábias, 3E2)23 ci c'aina
pura barbear, sabao liquido perfumado
ou titio, sabonetes, icnidfricios em Ç4,
prata ou liquido, caia perhunz2.op

banhos, pentes, vaporizadores de per-1-J,
me; escavas para dentes, cabelos,
e cilicia, saquinhos perfumado.
dos em pó, pasn, ilquidos
ti;e:c7

praa o tratamento das unhas, c:ir:-02venr.a e Verilth123, remover:men
cala, glicerina erfuniada paca ria

e preparados pare decw;lo2?,
ciiic3 o pintas ou sinais aUfleis.::3,
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MARCAS DEPOS -FADAS
•

Publicação feita -de acOrdo com o art. .130 der código da Própriecta,de Industrial. Da data da publicação começará
correr o praUr de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esae prazo poderão apresentar suas oposições ao Derrartainerito

, Nacional da Propriedade Industriai aqueles que se julgarem .prejudicados com

Térmo n.° • 748 . .612, de 5;5-66
. Avon Products, Inc. •
Estados Unidos da

Termo

748.617, de 6-54966Cruz Braga
Goiás

. Olivai

a concesalo do rexistro requerido

'Ferino n." 748.619, de 6-5-1966
Indústria Per:lambia:ama de Bebidas
- Antártica" Ltda.
Pernambuco

4 1-eN•

Eyebrow Brush-A-Lin
(asse 48
Para distinguir: Peruanas. ansencias extratos, água de colônia, tesa de toucador. água de beleza. tia as de quina
água 4e rosas. agua de aitazema. agua
- para barba_ loções e timaaas para co
cabelos e para a peie., -ariihiántina. batidohna - batons - cosnitticoss`ixeidore
de penteadas petróieos óleos' para cis.
cabelo creme revaaescente, cremes gor. j
durosos e pomadas 'para lim peza da
peie a - criacaulage - iepilahlanos dem:),
dorantee, vinaare aromátrco p5 de arroz
e talco perfumado Ou não. :,41.5 para
pestana e sobranceiras. a-rapados gará
embelezar cibos e olhos. caemain pare,
. 0 rosto e para os lábios. sabão e crenapara barbear, sabão liquido pertumade
ou náo, sabonetes. lenrifricios . ear pé
pasta ou liquido, sais peIdaanados Pará
banhos pentes. vaporizadores de perto
me; escovas para dentes, cabelos, unhai
e- cilios, saquinhos perfumado. prepara
dos eco pó. pasta. liquidos e tijolos
praa o tratamento das unhas.
ventes e vernizes. removedoses da eutt.
cuia. glicerina er laimada para os cabelos
e preparados para descoroir unhas
•dlios e pintas ou sinais atificiais., óleos
para a peie
.
748.613, de 6-5-1966
Têrmo
Industrias Decolar Limitada
Goiás
IM?
- TINTA

F

DECOLAR

Termo n.° 74'8.624, de 6-54966
Cápuava S.A. — Agicol'a e Industrial
São Paulo
.

INDSIIA PERIACICARA DE
BEBIDAS "INARCTICA" LTDA.

IPEBA

Classe 41
Café moldo
Termos ns. 748:615 e 7-18.616, de
ótica Daa paula Ltda.
.
Goiás

Nome Comercial

Termo n." 748.620, de 6-5-1966
Admira) do Norte Ltda.
Pernambuco
4.11n.n••••nn••••••n•••nnn•••••••••

C

deDetliCI

classe 42
42
l'a., distinguin; Aguardentes, aperitivos, en:z. bitter, brandy, conhaque, cervejas. ternet. genebra,. qin kumel.
nectar, punch pipermint, chuta,
sucos de trutas sem álcool, vinhos, vera

onouth, vinhos espumantes. vinhos
quinados e tvh:skv
Tèrmo n.° 748.625, de 6-5-1966 S.A. Iachiatria e Comércio. Concórdia
São Paulo,

'ADMIRAL DO
NORTE LTDA.
INDUSTRIA BRASILEIRA

8
Óculos e 'congêneres
Classe 3
Jóias e congêneres
Classe

Termo n." E48.618, de 6-5-1966 .
Siqueira Ei Silva
Goiás

Nome Comercial
Termo, n.° '. 1 48.621. de 6-5-1966
J. S. Barbosa
•
Pernambuco

Aves e ovos em geral, inclusive do
bicho dà Seda, animais vivos, bovinos,
cavalar, caprinos galináceos; ovinos e
suiuos

•

Termo n.° 748.626, de 6-5-1966
(Prorrogação)
João Rucián Ruir
alio Paulo

• PROR ROGA ÇÃ O
BRANC• v I - MEI Q.

Classe 16
Tinta exclusivamente para construção e
pinturas de prédios e casas
Termo n.° 748.614, de 6-5-1966
Indústrias Decolar Limitada
•
Goiás
•

Classe 4/
Classe 16
Café moído
Tintas exclusivamente paar construção
e pinturas de prédios e casas
Termo n." 748.627. de 6-5-1966
Sonnervig S.A. Comércio e Indústria
Termo n.° 748.623, de 6-5-1966
Confeitaria e Bombon1ere jirte Ltda.
São Paulo
Guanabara

TUDO QUE t
,r COV,SONNERVIg

JIM
Classe 41
' Balas, bombons, doces e

caramelos

Classes:. 1: 2: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;
12; 13; 14; 15; 16; 17: 18; 19; 20; 21:
22; 23; 24; 25: 26; 27; 28; 29; 30: 31:
32; 33; 34; 35: 36; 37; 38; 39: 40; 41:
42; .43; -14; 45; 46; 47; 48 e 49
Frase de propináncla

Nome Comercial
.Termo n.° 748.622, de 6-5.-1966
Montagens, Engenharia de Serviços e
-Assistência Ltda. -MONTtSA"
Pernambuco

MONTAGENS, ENGENHARIA
DE SERVIÇOS
E ASSISTENÇIA ITU
MONTESA"

tf\jbu 5 miA 1:3 RA 5i 1...E1-4À)

Classe 41
Balas; bombons; caramelos; chocolates;
confeitos; bolos; biscoitos; bolachas;

ces; pastilhas; pralinés e torrões
Termo n.9 748.635, de 6-5- l 9E)
Altair de Andrade Martins

Sn° Pardo

TON-TON MACUTE •
Classes: 41, 42 e 43

Nome Comercial

do-

Titulo de Estabelecimento
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rMARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de aoordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
a coar o pra el de 80 dias para deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem Prejudicados com a concessão de registro requerido
628, de 6-5-1966
Termo 11. 0 74&628.
fonnervig S.A. Comércio, e Indústria
•

Termo a.° 748 . 633, de 6-5-1966
Sdrvauto — Serviços Técnico s para
Automóveis Ltda.
Guanabara

São Paulo
•

o ..E
SONNERVIG,

Classes: 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;
ERITAU TO kv,/
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; :1;
2Z; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31;
32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41;
•
Classe 38
42; 43; 44: 45; 46; 47; 48 e 49
Para distinguir o timbre da reAue;erite
Frase de propaganda
a ser usado pela sociedade aos seus
Termo n° 748 . 629.
6-5-1966
ihjyySis de correspondência. dupEcatas,
Sonnervig SÃ. - Com trcio e Indústria faturas, cheques, ações, papeis de carta
e de oficio, envelopes, cartões de visiSão. Paulo
tas e comerciais memorandos, noras pro4 missórias, letras de cãmbio, apólices.
QUE
FABRI CA- folhinhas e demais artigos que enemadram a referida classe
- s() NNE RVT G VV. NUE
Termo
748 .634, de 6-5-1966
Classes: 1; 2; 4; 5; 6; • 7; 8; 9;.10; 11; Servauto — Serviços Técnicos para
Automóveis Ltda.
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21;
Guanabara
22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31;
32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41;
42; 43; 44; 45; 46; 47; 48 e 49
Frase de propaganda
Termos as. 748.630 e 748 .631, de,
6-5-1966
D'Angelo, Faiçal
Cia. Ltda .
SERVIÇOS TÉCNICOS
São Paulo

(o

Termo sns . 748.639 e 749 .640, de
6-5-1966
Wilson Silveira
São Paulo

;Termo. n.° 748 . 642, de 6-5-66
Lanifício Pirituba S. A.
São Paulo

2cdvzia~:

PRORROGAÇÃO
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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;
cachecol& calçados, chapéus. cintos,
cintas. combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de Manos calções, calças, camisas, camisolas, Camisetas,
saias. casacos, chinelos, dominós,
pes fantasias. fardas para militares. colegiais. fraldas. gSlochas, gravatas, gorres. ogos de lingerie, jaquetas, laquês.
lovas. liam • lenços. mantõs, meias;
maiôs MantLs. mandrião, mantilhas. paletós. palas. penhoar, pulover, pelerinat;
peugas. aouches,. polainas, pijama& punhos. p erneiras; quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saidas de banho. sandálias,
sueteres. shorts, sungas. atolas ou slacks
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
PARA AUTOMÓVEIS
Classe 48
Para distinguir: Pertumes. essências exClasse 33
tratos. água de colónia, agua de toucaTítulo de Estabelecimento
dor, água de beleza. água de quina
água te rosas, água de a'tazema. água
Termo n.° 748 .636, de 6-5-1966
para barba. 'loções e tônicos para os
E. R. Squibb & Sons, Inc.
cabelos e para' a pele. brilhantina. banEstados Unidos da América
dolina, "batons" cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos; óleos para os
cula. glicerina eraimada para os cabelos
e preparados para destoloir unhas
cabelo creme revanescente. cremes gorcílios e pintas ou sinais atiftciats óleos
durosos e pomadas para limpeza da
Classe 3
pele a "maquilage" iepilatórios demo'
Uma preparação antelmintica
dorantee, vinagre aromático pó de arroz
Termo n.° 748 .637, de 6-5-1966
e talco perfumado ou não. apis para
Cooperativa dos Produtos de Aguar- pestana e sobranceiras. prepados para
dente Centro Norte de Minas Limitada embelezar cibos e ' olhos. carmim Para
Minas Gerais
e rosto e para us lAblos, sabào e creme

PEREX

Classe 2
Desinfetantes para fins sanitários
Classe 46
Sabão em pó, liquido ou em bruto
Termo n.° 748 . 632, de 6-5-1966
Cia. de Cigarros Souza C1'11Z
Guanabara

PRORROGAÇÃO
o

011R

-

SAMUÀRA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 42
Aguardente
Termo ta,° 748.638, de 6-5-1966
Maria Clarínda Maldonado
(Rosângela) ,•
Guanabara

(Vida tne auutena. •

Classe -14
Cigarros

para barbear. 'sabão liquido perturnack

'Classe 23
Casimiras
Termo te 748 . 643, de 6-5-66
Wander — Comércio e .Trapsportes
Ltda.
Paraná

WANDER
Indústria Brasileira,
Classe 41
Para assinalar e distinguir genericamente os artigos da classe, a saber: Substâncias alimentícias e seus preparados.
Ingredientes de alimentos. Essências
alimentícias
Termo n.° 748 . 644, de 6-5-66
•Silkor Indústria Ltda .
Pernambuco

Silkér indústria
Lida.

ou não, sabonetes, lenrifricios em nó.
Nome comercial
pasta ou liquido, sais pertunwdos para
Termo n. Y 748 .645, de 6-5-66
banhos, pentes, vaporizadores de perto
Empreendime; escôvas para dentes, cabelos, unhas Procrie — Propaganda
mentos do Nordeste Ltda.
e cibos. saquinhos ,perfumado. prepara
dos em pó. pasta, líquidos e tuoim
Pernambuco
praa o tratamento das unhas. disso]
ventes 'e vernizes, removedores da :tiú-.
para a pele
Têrmo n. 9 748.641, de 6-5,66
Duplicadores Gestetner Ltda.
.
São Paulo
.

Duplicactoreã',
Gestetner Ltda.

Classe 32
Livros; revistas; jornais: programas de Indústria e comércio. de_ máquinas dotelevisão
plicadoras e respectivos acessórios

PROENE

PROPAGANDA
EMPREENDIMEN
TOS DO
¡NORDESTE LTDA.
Nome comercial
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Publicação feita . de aárdo com o art. 130 do Código da. Propriedade industrial. Da data da. publicação começará
• correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido, Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departameata
s Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do reaistro requerido
"l'êrmo n.° 748 . 646, de 63-60
Padaria Fluorescente Ltda .
Pernambuco

copos de 'papel. duplicatas, envalopes,
Tênno n. 9 748.65§, de 6-5-66
fichas, tolhi nhas e embalagens de papel
J. J. Cartolano S. A. Alumínio •
e papelão, guardanapos de pael, notas
Empress
promissórias papéis de cartas, papel
São Paulo
higiênico. papel de embrulho, papel
almasso. papel de escrever., pastas de
papelão, pratinhos de papelão
Classe 33
Título
Classe 33
Título
Classes: 8, 28, 32, 39 e 50
Classe 33
Fabricação e venda de utensílios do
Título
mésticos
Classe 33
Térmo
n.°
748
. 661, de 6-5-66
Titulo
Casa de Saúde 'e Maternidade N. S
Classe 33
de Lourdes S. A.
Titulo •
Guanabara
Têm() n.9 748 . 656, de 6-5-66
"Zama"
Comercial Imobiliária Ltda .
Paraná
CASA DE SAÚDE

:es, anti-corrosivos, anti-detonantee. azo.
atos, água acidulada para acumuladoágua oxigenada para fins industrilia amónia; banhos para gàlvanização,
eenzinas, benza betumes. bicarbonatd
de sódio, de 'potássio; cal virgem, cap.
ões, carbonatos. catalizadores, celtdo.
;e, chapas fotográficas, composições. ex.
:intores de incêndio, cloro. corrosivas,
:roinatos, corantes, creosoi os: descorantes desincrustantes, dilsolventee; emula
itfes fotográficas, anaofre. ater, ame&
tea, eestearatos; fanai, filmes sensibill.
:ados para fotografias, fixadores, fluilos para freios, formal fosfateis lados,
Nome comercial
triais. finfaras industriais, fluoretolb
tur.cienteá para solda; 'galvanizados"
Têrmo n.9 748 . 647, de 6 -15 - 66
gelatinas para fotografias e pintura
Robert Raymond Kirsch
ancerina; hidratas, bidrostilfitost taipas
Pernambuto
a/caba/untes, ioduretes ficas; mand
iore pintura, magnésiO, mercúrio, nitra'
neutralizadores, nitroceluhne; 'pra.)
E MATERNIDADE,
idos, oxidante, óleo para pintura, óleo
N . S. DE LOURDES
de linhaça, arta:lutos químicos para ima
pressão, potassa industrial. papéis -etto
Classe 38
Classe 33
lograficos e preliocopista películas sia.
Para distinguir o timbre da requarente
Titulo de estabelecimento
Oveis. papéis .para fotografias e angi•
a ser usado pela sociedade nos seus
ses de laboratório, pigmentos. potassa,
Térino n.° 748 . 662, de 6-5-66
papéis de correspondência. duplicatas,
oós metálicos para a composiçâo de tiaClasses: 33, 38 e 50
Dr.. Newton Sharp
/aturas, cheques, ações, papéis de carta
tas, preparações para fotografias, produ.
Frase de propaganda
Guanabara
e de oficio, envelopes, cartões de visitos para niquelar, pratear e cromar,
Têrmo n.° 748 . 648, de 6 -5 - 66
arodutos para diluir tintas. pruislatol,
tas e comerciais memorandos. notas proRobert Raymond Kirsch
: cativos, removedores, sabão neutrea
missórias, letras de cambio, apólices.
Pernambuco
salicilatoa secantes. seasibilizantes,
folhinhas e demais ai:ages que enqua;natos, soda cáustica, soluções guisa/.
dram a referida classe
'as de uso industrial, solventes, golfa,.
Têrmo n19 748.657, de 6-5-66
os. tintas em pó. liquidas, sólidas ou
Chemiewerk Hornburg Zweigniederlaspastosas para madeira, ferro. paredmv
sung Der Deutschen Gold- Und
construções, decorações. couros, tecidos,
Classe 33
Scheideanstald Vormals Roessler
Serviços de anestesia médica e odonto- fibras, celulose, barcos e veiculas. talco
lemanha
Industrial, thiner, vernizes, sucio
lógica
•
Classe 2
Têrmos ns. 748.'673 a 748 . 723, de
Carrapaticidas, desinfeitantes. erobroce.
6-5-66
ções para animais, farinha de ossos,
Usina da Barra S. A . , çúcar e
medicamentos para anima:s, aves, pie.
Álcool
parado s eprodutos insetiadas, paras'.
Classe 3
São Paulo
ticidas, remédios para fins veterinários,
Um preparado farmacêutico
sabões veterinários e desinfetantes, sais
Urino n.° 748 . 658, de 6-5-66
veterinários e desinfetantes, pais vetar!.
Classes: 33, 38 e 50
Chemiewerk Homburg Zweigniederlasnatg os, vacinas para aves e animale,
Frase de propaganda '
sung Der Deutschen Gold- Und Silbersais minerais para ,f;ns veterinários.' p0,
Scheidcanstald Vormals Roessler
Têrmo n.9 748.649, de 6-5-gr3 —
macias uso veterinário, vermlicdas uso
'Alemanha
Pluma Confôrto e Turismo S . A,
veterinário, desin çetantes e veterinário,
Paraná
Classe 3
como marca geérica para distinguir •
assinalar substâncias qui inicas, prodtp
tos e preparados para serem usados Ra
medicina ou na farmácia
Classe 4
Classe
3
COXIM7711 iwOn'ile S.A
3obstOncias e produtos de origem ant.
Um preparado 'farmacêutico
mal. vegetal ou lainkral, em brtsto
'Temo n.9 748.660, de 6-5-66
parcialmente preparados: Abrasivos eas
Classe 50
Nome comercial
Armações de Aço Probel S. A.
Como marca genérica para distinguir e bruto, • argila refratária, asfeiltico
Térmos as. 748.650 a 748.655, de
São Paulo
assinalar a totalidade dos Impressos da bruto, algodão em bruto, bo rracha ma
6-5-66
requerente, comerciais, contábeis e de oruto, bauxita. 'oenjohn, breu. afinfar&
Pluma Confórto e Turismo S. A.
propaganda e para ser usada na • sua' caolim, chifres. ceras de plantas, Gerais
Paraná
aricori, ais*
publicidade em geral, escrita, falada e vegetais de carnai;ibr
televisionada e na prestação de servi- de cavalo, cries cern geral, cortiça •à
.-pre=yr
ços de crédito, financiamento, investi. bruto. Cascas vegetais, espato, árviti
ítitMAeorS Dr AÇO ~UI I de,
mentos e empreendimentos em geral medicinais, extratos oleosos, estopa.%
DA
INOUSTRIAI.OgataD
.
PIONC1RA
a
enxofre, feelhas, !abras vegetais, ficeill
Classe I
attAtti4‘.
00 CONFORTO NO
t'aea distinguir: Absorventea. acetona, secas, grafites, goma em bruto,., grenlió
• eldos, acataias, agentes químicos para ma" bruto, kieselghuae liquido* de pátio
Classe 38'
tratamento e adoração de fibras, te. tas, iater em bruto ou parciahatentã
Classes: 4, 11 e 40
Para distinguir impressos em gerai, e
,ido. couros e celulose; água-raz.
preparados, minério& metálicos outdal#
igailatos de papel e papeláo, aplicas, Indústria e comércio de molas e mole- mmina, anilines; alumen, alvaiade. ai- ras em bruto ou parcialmente trababandejas. de papelão, bloco/ de 'papel, jos de aço,: de colchões, estofados-em aelantes industriais. alumitio etn pó. lhadas, em toras. serradas e aplainada*
geral, camas e produtos similares
anedies comerciais e da isita. cadernos,
aoniaco, anti-Incrustantes, anti-oaidan. mica, tásánmoras em bruto, óelclo

Padaria
fluorescente
Ltda.(

Siicio de. mi
Sécii de' r'-todó

Emprest Marca o Temno
Com Economia

'111Mil

N

UMA REALIZAÇÃO_

'LATINO
AMERICANA
UNINDO AS TRÊS,
ANIERICAS

SEDA - ildamene

SEDA - ilciamen
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Psbliaç
i9,00rtlo 00U2 o art. la0 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicacão começará
a Cern"? o Vraíal da G4) dia" para o dalerimento do pedido. ?tirante essa prazo poderão apreaentar suas oposições ao Departamento
Na. 2.Zaelonitsl da Propr i edade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Ws-

•
•
Jena

Ima

assaaganea 612o5 de e2sca.x3 vegetais
r. 3 bruso oupunia/canta p. rapa4- jei.^
•
plumbagina em brato. , de
W.a.lf.:anem para fundições, pedras briksides, .picte em bruto, pedra calcária
a Nsataa medicinais, pedraa em bruto
ra
s'ans'arachts, raizes vegetais, tesinas„ re.
alisaas naturais, residuca P,sealeiss, silício
3uive2, talco em bruto, aisto, •zisto
betuminoso e ailicato
Classe a
L4sav em bruto. aço preparado. ao+
t
. raso para sigas. aço fundido, i.Çe
saa7sia:ment2 preparado cimento me.
asdo. bronze. bronze ear bruto os:
nans.a.tnente trabalhado, bronze de.
.assanan';_53, bronze cm pó. brown: em
:sanai, em fio, a'aarnisc era bruto ou
aaara. ihr,ente trabalhado, aço pálio aço
J. cobalto, bruto ou paacialmense.
Va.....salhacio. couraças. estanho bruto ou
panaa'amente trabalhado. ferra cm bruto
s_aa,barra. ferio manganês, ';erro velho
• • 1 em bruto ou parcialmente traba•
ousa temperado guse maleável
ainas, de metal, lata em fõiha, latár
cas .ha. latão em chapas, latão em
vesaa Hões, liga
metálica,
limalraas
mangarás, metais não traba.
ou parcialmente srabalhado- t32rrn mnssa., manais estampados
:acna-. para solda, níquel, ouro, zinca
acrracaado e ainco liso em lèlhas
Waraa
Cistingutr:: Máquinas para isdua.
tcateis em geral, niaqtlinae e suas
a tes . inMarantes para fins indlastrlats.
a :Iras paira malharia, multipL;cadoras
a, acesaérics paro au.Scsaveis ala
'Lrs ca prassão. • motcaza a ruas
2:3 carburadores, as, arletea, aparelhos
Cambi..,2tival2 de =ciares
aap1oss7o, =C:calinas araassadeiras
s
'2 barro, bombas, raftssainas bru.
rat'..quinaa compraz:cru, eszgre
eLa asra,
para • eacavaeo
C22, =acacar, paro trocas, alErass'asann, aira.sza revolver e raceâssecea,
•
asonii2a, velas, arilçak ^ varti2aaa, no"traiana
.r=12.r,tair_ms de
,„
acuras, ...aar(‘nica...., ssupina.
• saanar'szdoras watomáticca para alta e
ulra presc5o, prensas, punções. molas.
ada:a, ansee_tonadca do tilfztenclal
T12T-r"..-rea3 amadcaassa 111-1 cts enfaraaaassarlaSnarss, la-Mficaeares, cestalfcgos.
enáquinaa:Isisadonaa. -,..,i1q-airu:s de estampa:a f.asasoa para ,'Isanallçacs, máquinas
c::•-=::::?av3M-sin, ela-net:a, salindacs, aja
?, 3 da ms. cnrcs, cortar do matosa cata.
4o enludro, elsei d2
p tíS-3, erapas, ra2.rnalsans imsflacloras
Classe 7
Máquinas e utensílios pare serem usa-

ria') eascInsivamerate na agricultura e
nartiatfitura a saber: arados, abaidores
eia sulcos, aduhadeiras, ancinhos mec; • tricea o emallhadorcs combinados,
.-s. s.aas.cres mecânicos
agriculhatadeizaz para ceer-a.13, bombas
a :as adulsar, andadadras, caraideiraa
para asroz, charra.as paru
-. •,s-a
debulhadores.
cal'anadcsaa,
sadcres, riaaaaSea-ada-as; esmagaasssios!ura ancsralficadoa aa.

ovaCsiaaa,

•alsa.

nas agricolat terradeiras gadanhas
garras para arado, grades de discos
ou dêstess máquinas batedeiras pare
agricultura máquinas inseticidas máquinas vaporizadoras. máquina: as
fundir. máquinas niveladoras de terra.
máquinas perfuradoras para a agricultura máqcinas de plantar. motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear; para asfaltra: de
torquir de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha. para colher
algodão, para colher cereais máquinas
amassadoras ',ara gins agricolas. de
cortar árvores, para espalhar. aara capinar, máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar. para eis
sacar, máquinas e ancinhos para forragens, máquinas toscadoras ordenadoras mecânicas. raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura
sachadeiras, semeadeiras, secadeiras.
marcadores de terra tosadores • de gra
ma, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agrícolas
Classe
Para distinguir os ssguintes artigas
tricas: Rádios, aparelhos de televisão.
pick-up , geladeiras. sorveteiras, apare;hos Ce . re`srigeração, enceradeiras, as
pissafoass de p6. fogões, fornos e Ioga.
relin elétricos, chuveiros, aquecedores
nalanças; ferros elétricos de engomar e
paSSar, batedeiras, coqueteleiras, exare,
medores liquidificadores elétricos, má
quinz.: para picar e moer legumes
carne, resistências elétricas. Fervedores
estufas, ventiladores, paenlas e bule:
deflicta. refletores, :relógios de ar. re.
frigerado forznas • elétricas. máquina:
fotográficas e cinematográficas, campainhas elétricas, garrafas térmicas. te
gadores automáticos, lâmpadas, apare
lhos de luz fluorescente, -aparelhos de
comunicação interna, esteriliz.adores condensadores, bobinas. chaves elétricos
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente, hisivel, aparelhos fotográficos
e ciaernatográgicos. filmes revelados
binóculos. óculos, aparelhos de aproai
mação, abat-iours e lustres máquina:
, para lavar roupas para . uso
doméstico
Classe 9
•
Instrumentos musicais de corda e suas
partes: violão, lira. órgâ,o hamonios,
cravos, espinetas. citaras; violinos; oro ias; harpas; planos; violoncelos; contrabaixos, banodlins; rabecas; guitarras.
Instrumentos musicais de sopro;, snetálicoa ou ullo e suas partes: bar1tonos;
sax-trompas. saxofones, trombones de
pistão; clarins; trombetas; cornetins;
clarinetes; pifanos; flageolets; flautas;
eboés; helicons; trompas de pistões;
gaitas; gaitas de bfica; ocarinas; charame/as; outros instrumentos musicais;
gaitas de fole; barmoniuns; adufes; sanfonas; harmônicas e castanholas
Classe 10
Massas plásticas para fins odontológi.
cos e guta percha, pontas de guta-percha para Obturações de canais, cêra !assinada, céra para isscrustaçkleo e ara.

culação ileal base. cêra colante, sana:anClasse 13
ca, godivas, verniz :solante gessso Adereços de metais preciosos ,neolamalgamas liquidas e pós para limpeza preros. ",s e SCdS mutações adereços de
e polimento, lixas porcelana, ruge, dis• p edras preciosas e suas imitações, adora
cos e rodas para desgaste, guta-erclsa nos de metais preciosos. semi-preciosos
dentes artificiais, dentaduras, algodát e suas imitações, alianças, anéis, artiidrófilo. catgut seda e cr:na ara sott• gos de 4antasia de metais preciosos.
ras, agulhas ara injeçaies, instrumento: balagandans de metais preciosos ou
cirúrgicos para operações, cadeiras para semi-preciosos bandejas de metais preclinica médica. Canulas, conta-gotas, vi- ciosos. berloques de metal preciosos,
dros conta-gotas, pincéis para garganta brincos de metal precioso ou semitocas; p:nças anatômicas; tesouras, coa preciosos, bules de metais preciosos,
tocamos. s• errs serras para raquiotemia. carteiras de metais preciosos, colares
martelos, bistcris: afastadores; ootacões' de metais preciosos ou semi-preciosos.
curetas; ruginas; elevadores, espandas contas de metais preciosos, copos de
protetores, perturadores limas; para ciosos, diamantes lapidados, tio de ouro
ossos lancetas, linametros, esteroscópic Fio de prata, tivelas de metaia P recio
estiletes, especulas dilatadores; ristes&
-socafetirdmpos,jóia
metros depressores; anuscóp:os: retos- jóias falsas. lartejolas de metais precópios: bugias; adenótornos; abre-bocas, ciosos, medalhas de metais preciosos
abaixa-linguas. aparadores; porta-amal- semi-preciosos e suas imitações, palitos
gamas: escavadores; extratores; colhe- de ouro pedras preciosas para jóias, peres cortantes, calcadores e alicates
dras semi-preciosas para jóia, pérolas
e imitações de pérolas, pratos de meClasse 11
tais preciosos. serviços de chá e de café
Ferragens, ferramentas de tôda espécie de metais preciosos, serviços da licor
cutelaria em gera n e outris art:gos de de metal precioso. serviços de refrescou
metal a saber: Alicates, alavancas, ar de metal precioso, serviços de salada%
inações de metal. aaridores de latas de frutas de metal precioso, serviços do
arame liso ou tarpado, assadeiras. açu sorvete de metal precioso. taUleres de
careiros; brocas, bigornas. baixelas metais preciosos, nuribuicis de metal,
bantleijas, bacias, baldes, bimbonieres:
turmalinas lapidadas e vasos de
-bules; sadinhos, cadeados. castiçais, cometais preCiOrOS
lheres para pedreiros. correntes, cabides
Classe 14
chaves: s- monas, chaves de parafusos
Vidro comum, laminado, tsaSalhado
conexões para encanamento, colunas
em tildas ar, formas e preparou, vidro
caixas de metal para portões, canos da
cristal para todos os fina, vidro indusmenti, chaves de tenda chaves isglês.a., triai, com telas de MCC2,1 ou compassacabeções, canecas. aipos, cacheai:na
Acs especiais: ampolas. aquários, aocentros de mesa, coqueteleiras caixas sadeiras,. almoi-arizes, 'cianclajaa; cubapara acondicionamento de al:trientoa tas, cadinhos. cântaros, cálices; centro
caldeirões, caçarolas, chaleiras, catelan• ie mesa, cápsulas, copos, espeloa, C3ras, conchas coadores; distintivos, do- :arradeiras.. frascos, fõrinas para Co e3,
bradiças; enxadas, anxadões, esferas tôrmas para tórnos, fios de vidro, garengates, esgukhos. enfeites para arreios rafas, garrafões, gratas, globos, haste,
estribos, esferas para arreios, espuma- Jarros, jardineiras, licoreiros maroadGideiras: formões. %iam ferro pare soltar ras. mantegueiras, pratos, pires, portacapim ferrolhis, facas, facões, fecha- jóias, paliteiros, potes, pendentes Iras
duras ferro comum a carvão' éruteras :lassais, saladeiras serviços para rC l
serras, serrotes, sachos. sacarrolha; te.
-fresco,alitubgsrveaouras talheres atlhadeiras, torqueze. sas, vasos, vasilhames, vidro para vifunis fôrmas para doces, freios nara draças, vidro para relógios, opressa,
estradas de ferro, frigideiras; ganchos vidros para conta-gotas, vidro paro
grelhas gar g os, ganchos para quadro:
automóveis e para barasbrisas e
qonzis para darruagens: insígnias; liistcaras
mas. lâminas, limeiras, latas de lixo;
Classe 15
jarras; machad:uhas, molas para porta
distinau:r: Artefatos de camico,
molas para venezianas, martelos dar. 'ara
iorcelana. faiança, louça vidrada para
retas, matrizes: navalhas; puas; gás, Pregos, p arafusos, nicões, porta-gê/o: po iso caseiro, aparelhos de chá, de caf,a,
te jantar, serviços de refrescos e de
seiras, porta-pão, porta-jóias. paliteiros
bebidas a saber: aba juras de lampião,
panelas, roldanas, ralos para ra:as,
açucareiros. apanha-moscas. bacias de
tes, regadores: serviços de chá e café
latr:na, bandeljas banheiras, biscoiteiras
'enazes, travadeiras, telas dt arame, tor.
bidês alitijas, bules, cafeteiras canecas
nefras, trincos, tubos para encanamento
castiçais, chavenas. centros de mesa,
trilhos para pirtas de correr. taças.
compoteira, cubosê. descansos s'e porcetravessas, turíbulos, vasos, vasilhames
lana, escarradeiras, espremedores filou
e verruma
funis, garra ças, globos. jard:neiras jarClasse 12
ros Jarrões, lavadedos, lavatórios leiArtigos de metal de uso comum e mio teiras. tnaçanttas de porcelana. mantadezas de armar:tho . Alfinetes, alfinetes guelras, molheiras, moringas, palite:ros
de segurança, agulha, argolas; botões; pedestais, pias. pires; polvilhadireat
colchetes, &pais; fivelas e fechos cor- porta-facas pores, puxadores, receai:árediços: garras :pifas de matai para en -a / a, , sale.'rns: serviço de chá: taçaa
feitea de vest i cos, ilhasss larasjoulasa
travessas, tereinas,
missangas e ore:ali:as
vcsi:isas, vasa.; sanin3rias a ItiCarnSi
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Publacaçâo tes,a de &temido com o art. 130 do Código da aroprteciade inciustrlat • Da data da publicação começará
a aurrer o prazo ade 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderá. ° apresentar suais oposições ao Departamento
ataamonal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a eoneessáo do registro re q uerido •
*
.Classe 16
Para distinguir: a
l tia : ratas Para ConStruçOet e decorasôss: Argamassas. argila.
areds aztitelos, batentes. balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentaão. calhas. cimento. cal, cré, chapas
isolantes. caibros, caixilhos, colunas.
chapas Para coberturas. caixas dagua,
'craxas de descarga para etixos. edificações aremoldadas, estuque. emulsão ck
base asfaltien. estacas. esquadrias. est ruturas metálicas para construções, lamela, de metal, ladrilhos lanrcs. iuvas
de junção. lages. lageotas. material
contra trio e calor. rnan lhas, massas pare revestimentos de pardas, madeiras para construi,ões, mosaicos. pro.
clutos de base astaltico. araduras para
tornar impermeabilizantes as argamassas ie • cimento e cal, hidráulica. padregalho. p rodutos be tufa: fusos. lis i„ermeabilizantes . liquidoS ou sob outras formas
para revtstimerito e outros corno na pa.
sairnentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para. tetos e paredes.
papel para forrar casas.. mas.stas antiácidos para uso nas construções parquete& portas, portões, pisos. sole: ras
para portas, . tijolos, tubos de' Concreto.
telhas. tacos. .tubos de vtntilaçáo. tara
ques de cimento. vigas, vigamentos e
vitrais
Classe 17
Artigos para escritório. almofadas para
carimbos, almotadas para tintas, abridores de cartas, arquivos. borrachas
.berços para mataborrão, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres
Canetas, canetas tinteiro - canetas para
desenho, cortadores de papel. carbonos,
*ar:cabos. carimbadores, cola ,,ara Papel
catadores, compassos, cestos para correspondência.. desenhadores, duplicado.
res datadores, estofos para desenhos
estojos para canetas, estojos com nanas
esq uadros, estojos oarn lápis. atapeto&
estiletes para papeis. ttiradores fitas
Para máquinas de zscrever • ep-antes
para lapiseiras, aoma arábica. grampeadores. lápis ern geral, lapiseiras, maquinas p ara apontar lápis, minas para
grafites, minas p ara penas. máquinas de
nas de somar, má q uinas de multiplicar.
escrever, máquinas de calcular, maquimata-gatos. Porta-tinteiro& port-earia,.
bos. norta- lápis, porta-canetas, portacartas, p rensas. p rendedores de papéis,
perceve lbs p ara Papéis. perfutadores,
ragnas ras p adeiras de borrões, stencils
p ara mimeógrafos antas e tiptairos
Classe 18
Armas e munições de guerra e caça:
Al tanges, arpões, balas, baionetas, canhões carabinas. chumbo para caça,
cartuchos, dinamites. espoletas explosivos; espaigardas; fusis: f o gos de artifícios, metrairadoras, p istolas, pólvora,
punhal e revólver

Classe 19
Aves e ovos em geral inclusive . do bicho da seda, animais viv oob.snvios
cho da seda. animais vivos, bovinos, cavalas, caprinos, galináceos, ovinos e
XtifilOS

Classe 20
Ancoras, bóias, botes, salva vidas, barcos, lanchas, cintos de natação velas
p ara barcos, ganchos para botes e disa

positivos para arria-los, barco ou.
flutuador acionado a pedais
Classe 21
3ara distinguir Veiemos e suas partes
ntegrantes: Aros para. bicic letas. auts
navais. auto-caminhões 'aviões amor.
ecedares, alavancas de eãft.ni0 Parcos
tragues braços para veiariam. bicai-ia,
as carriahos ae mão e carretas -aia'.
i a-metes. ca rros ambulantes. cainirmees.
:arruo, tratores, carros bery,os carrosangaes. carros-irriga-1(3es carros :tas
aças. atarracarias, chassis, chapas cir
:tilares para veiculo& cubos de vetn.dos.
:orrediços p ara veiculo& direçam. (Sesta
qadeiras. estribos, iscadas rolantes.
'adores para passageiros e para carga.
mames para carro.s, eixos de direção.
treius, tronteiras para veicasos, guidão
tocoinotivas. lanchas, motocictos. molas,
motocicletas, cnotocargas. moto furgões.
tainivelas. navios. ónibus, para-Choques
tara-almas, para-brisas. pedas. paraões
ocas para bicicletas.. ,.aios para bictcleas. reboque. rasaaclorea tura veiculas
-catas p ara veiamos. selins. -ricirlos. ti
.-entes para acicatas. aagõss. aelocine+as, varetas de contrõle dc atogadoi e
acelerador tróteia. crola . bus. varaes de
carros, toletes ),as sarros

•

Classe 26 •
,
Artefatos de madeira em geral: Argolas, alguidares. armações para balcões
e para vitrines, anel atos de madeira
para caixas. bandejas. barris baldes
batedores de carne, caix-as, caixões; cai-xotes, cavaletes, cunhas, cruzetas cubas
aaçarnbas, colheres, cestos para pães.
saptia p ara cozinha, cabos fiara terramantas. cantoneiras engradatios, estrados. esteinnha.s, esteios, espremedeiras
embalagens * madeira, estada, tormas,
guarnições para partd-blocos
guarnições para cortinas, guarnições de
madeiras para utensillo domésticos
malas de madeira. palitos. pratos, pipas. pinos. puxadores prendedores de
roupas, pasinbas, garfinhos e coihcres
fiara sorvetes. palitos para dentes, táboas de passar roupas. táhoas de carne,
toriia torneiras, tambores, tampas,
suportes de madeira
Classe 27
Para -distinguir artefatos da palha ou
fibra, não incluídas ert outras clames:
. cabos para mtensilios. cestos
para costura.' cestos para pão, caixas
fiara aconaic'onamento, caixas para enfeites, redes, panca-as, telas para assentos de cadeiras

leo sacolas sacos. saquintws
eles para acondiciinarnento, vasos, ff.
aras. colas a trio 'e colas são in.:luidaS
:a3 nutras atasses, para borracha para
cosrunies, para marseneiros. para sapaatros. para vidros pasta adesiva para
•
mater.:ar p lâstico e ingerat
Classe 29
Espanadores, ecsôvas comuns, lantbazest,
rodos, vassouras e vasculho:: .
. Classe' 30
•
Armações de guarda-chuvas, armações
de guarda-sois, baroatacas para gama
da-chuvas, cabos de chapéu de solo
capas de algodão pa. :a chapéus de m/,
capas de sada para chapéus de sol casa
tate& de "madrepérola para bengalas. castões de marfim para guarda-chuvas,
castões de osso, castões de onetal CO.
11/1.1111, bengalas , ponteiras
Classe 31
Adesivos . para vedação. anéis para vet.
dação argolas para vedação. arruelas
para vedação: barbante& barracas de
campanha, betume pare vedaaão buchas para vedação, bujão ti:Caba. para
cabos. canaletes. cordas. cordéi cerdoalhas. 'cordões. correias de
transmissão de tó:la 'espécie. érrrár...
cias. esferas para vedação: fitilhos para
'Classe 22
Classe 28
amarradias, forros para vedação, fogeFios em geral, para bordado e tricote
Para. distinguir: Ara:tatos de material laça; aachetast iuntas para yedação:
gera; fios em geral para tecelagem e plástico e de nyloa: Recipientes fabri- ' lanas para freios de veiculos;
uso comitiva fios de lã ou péla em sados de material paístico, revestimen- giz-Nue-iras. massas para vedação momeada ou novelo. torcida ou não: tios tos confeccionados de substâncias ani- izie para vedação: rõlhas. taiript..." Para
de lã ou Pêlo. em meada ou acavalo mais e vegetas: Argolas açucareiros. vedação ( fins não medicinais, temias,
para bordado, costura. croché ou tricô: armações para &aios, bules, bandejas, tiras para vedação, tubos para vedação,
linhas de costura, para bordar e para nases para tetelones, baldes, bacias bol- tubtala es para vadação; vai:vidas pesa
•
tricotagem
sas, cãixas, carteiras, chapas cabos
vedação
Classe 32
para ferramentas e uterssilios. cruzataa.
Classe 23
aara distingui r : tecidos em geral. te caixas para acondicionamento de ali- Para claaanguir. Almanaques.. agenda%
:idos para confecções em geral, pare mentos caixa de mater.af plást .:o para anuários. álbuns impressos. bole us c:a.
-apeçarass e para —algos de cama - baterias, coadores, copos, canecas, con- rálrigos. edições' impressas,. revistas, 4r.
cilas. capas p ara álbuns e para livros , à05 de publicidades. programas radio.
aesa: Algodão, alpaca. cânhamo ceti
aroã. casemiras: fazendas e tec dos it :atices, ...estos, castiçais para veias. tônicos, rádio-televisionadas, peças mas
trais e cinematográficas programas
em pecas, juta. jersey, linho nylon -atiças para guarda de ibjetos, carascircenses
saco-paco, percaline, ramt, rayon. seda :hos coadores para chã, descanse Para
Classes: 1 a 50
latural, tecidos plásticos, tecidos an aratos, copos e copinhos de plásticocas
Insigdia
aermeabilizantes e tecidos de pano coutar para soraetes, cainhas de plástica
Classe 34
p ara sorvetes, colherinnas. pasinhas
e vestidos
garfinhos de plástico para sorveres for- Para distinguir os seguintes artigos conClasse 24
,ninhas
dt plástica para sorvares . dia-os. feccionados de material plástico aylont
Para distinguir artefatos de algodão
:mbreagen
de material plástico. emba- capachos, encerados, estrados, linóleos,
nyton, plásticos, cânhamo, caroá, juta
e outras fibras .: Cortinados, cortinas,
agens
de
tnateaal
plástico para sorvelâ, linho, paco-paco, raeni, raion. seda
passadeiras, panos para assoalhos, panatural e outras fibras: Mamares, aatca- -as, estojos para objetos. 'esaainas de redes e tapetes de plásticos nu não
dores. bicos, bolsas, de tecidos para se- nylon esteiras, enfeites para automóClasse 35
nhoras, bordados, borlas, bandeiras, 'cor- veis, massas and-saldos. escoadores de Coutais e ptles preparadas ou não. ca.
dões. cadarços, coadores de café, caber- araras, tunis, hartnas para doces. fitas murças. couros, vaquttas. pelicas, e artas para raquetes, coberturas para ca- tara bolsas. 4acas guarnições auarni- Setato dos mesmos: Almofadas de cotia
valos, debruns. enfeites, etiquetas, en- lições para p orta-blocos. guarnições ros. arreios, bolsas, carteiras. caixas,
tremeio, entretelas, flâmulas, fitas, fran. para rquidíficadores e para, batedeiras
chicotes de couro, carneiras. capas para
las, filtros de café, galões, laços de le frutas. e legumes, gcarnições..de
álbuns e para livros, embalagens d'e
-cria)
chapéus, mochilas, montas, nesgas. cam. 1:Osaca para u tensílios e etbjetos
couro,
estojos, guarnições .de couro para
areiras . p assai-nanarias, palmilhas pa tuarnições para bolsas garfos, galerias
automóveis, guarnições para porta-bloaios passatnanes. ponpons. -pingentes sara corta-ias, ferro laminados, piás.
"endaa. rédeas, rédes. -sacos, sacas sa iscas lanchem-as. aiantegueiras, malas cos. malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-niqueis. pastas. pulse:ima
colas, tiras, telas atira bordar. zergas
p rendeafores de roupas Luxado- de couro, rédeas, selins, sacos para viaes de móveis, pires. pratas palitei. gem. sacolas, saltos. solas e scaados,
Classe 25
aaa dista/citar: Bibclots, cartões pos- 'ris p ás de covinha. p edras pornes arntirantes para arreios e• valises
ais. cartazes. displavs desenhos artis tos protetores p ara documentos pu1
Classe 36
decalcoimanias. estatuetas. estam :adores de agua p ara uso doméstica. Para disting. uirt Artigos de vestuáriaa
ctravuras figuras de ornatos._ foto •orta -copos. porta- rue, nes, aorta-notas s. roupas feitas em geral:
Agasalho
.raf ias. imagens. manequins, maquetes sorra "comemos placas' rebites roda aventais, al pargatas
anáguas. blusas,
ihrns de fintara e cartazes para deco
has recip?"nteS s:tporres suportes P501 iotas, botinas. blusões, •boinas babapara s eXpeçi fie aror ta, mos
aa Mana pos
salr'iro
:'t1")0S,
tigelas, -louros bonés, capacetes, cartolas, cara-,
baianos lie
a,l mias para
imra
casurto. coletes. capas. cháleg
asropagandas
aas, travessas, tipos de .mater ai pias
cneeols, • ealçaeios, chapéus, a.-~

-ala(

saga. •
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a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durant, esse vazo poderá° apresentar suas oposições ao Departamento
' Nacional da Propriedada Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro ~crido
cintas, combinações. corpinhos. calças veiculas, ;relatos de borracha não In.
.aa senhoras e * criaaças, calções. cal- doidos em outras classes: Arruelas. ar

'

amendoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azeitonas banha.- bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em grão, camarata canela
em Pau e em pó, cacau, carnes, chá
caramelis chocolates, • confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de le.te. cremes
alimenticios. croq uetes, compotas, canpica coalhada, castanha, cebola, condi.
mentos para alimentos, colorantes.
chouriços, dendê' doces. doces de fru.
tas. espinafre essências alimentares, em
padas, ervilhas. muravas, extrato de toê.
mate, farinhas alimentícias, favas fécujas, florns, tareio, fermentos. frijas
f:gos trios, 4rtnas sêcas naturais e cris
talizadas, glicose, goma de mascar, por
auras, grânulos, grão de bici gelatina
goiabada. geléias.. herva doce herva
mate, hortaliças lagostas, línguas.. /eia
condensado. le.te em p6. inumes .eas
conserva, lentilhas. linguica louro. mas
sas "menacias mariscos, manteiga
margarina, marmelada macarrai. mas.
sa de tomate. me/ e melado, mate, mas.
sas para malga:is. molhos, moluscos
mostarda. mortadela, nós moscada. no
zes, óleos comestíveis, ostras, ovas
p ass. paios pralinés pimenta, nós para
pudins. p ickles. peixes, presuntos. pa,
tês, pet:t-pois pastilhas, pizzas pudins.
queijos, rações balanceadas pare mil
mais,. requeijões, sal, saga sardinhas
sanduiches. sorvetes, suei de tomate e de
frutas, torradas tap:oca. tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas. tortas para ali
mento de animais e aves. torrões
• toucinho e vinagre
Classe 12
Para distinguir: Aguardentes, aparata
rmbitter. branda, conhaque, cer.
vos. aa
vejas ternea. genebra. aia. !same!, tico.
res. nectat. punch pipermint chum
socos de frutas sem álcool. • vinhos, ver
mouth vir.hos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Classe 43
Refrescos e águas naturais e artificiais
usadas como bebidas, a saber: Aguas
gasosas, naturais ou artificiais: caldo de
cana: caldos de trutas: guaraná: tetras-

Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,
detergentes. .espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos ki
cara e de madeira, goma paia lavanderia, limpadores de luvas, li quidos de •
branquear tecidás, licitados mata-gorduras pala roupas e mata óleos para roupas, oleina óleos para limpeza de cata
ros, pós de branquear roupa, salicao
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados
Classe 47
Para dist:nguis combustíveis, lubrificas.
res. substâncias e produtos destinadas
iluminação e ao aquecimerito: alcoot
motor. carvão a gás hidrocarboreto.
gás metano, butano t propano, gás ocas
garratado, gás liquefeito gasolina. graxas lubrificantes, óleos combustivela
óleos lubrificantes, óleos destinados a
iluminação e ao aquecimento óleos para
.amortecedores, petróleo e querosene

ças. camisas. camisolas, camisetas. golas amortecedores, assentos para ca
cuecas. acasalas. colarinhos. caefros deiras, borrachas para aras, batentes de
salas, casacos. camelos. dominós. achar- cofre, buchas de estabilizado' buchas
pesS fantasias, fardas para militares ao. buchas para lumelo, patente, de porta
asa !catais, fraldas galochas. gravatas. por- batente de chaasis, bicos para mamadei.
ros. ogos de lingerie. jaquetas. laquês ras, braçadeiras, bocais bases para .
luvas, ligas, lenços, enantbs. meias: lefones, borrachas para cam pos inclua
maiôs mantas. mandrião, mantilhas. Pa triais, borracha para • amortecedores
letós. palas. penhoar. pulavas pelerinas 'bainhas de borracha para rédeas, cdchim
peugas. pouehes. polainas: pamp aa pu. de motor. câmaras de ar. chupetas. cos
nhos. perneiras, quimonos. regalos desea inassiços de borracha,. cabos para
robe da chambre roupão. sobretudoe ferramentas, chuveiros, calços de •bor
suspensórios, saídas de banho, sandálias. racha, chapas e centros de mesa cor
mictares, shorts. sungas. stolao oú slacks das de borracha. cápsulas de borracha
toucas, turbantes ternos, unifornies
parac entro de m esa, calços de borra
e vestidos
aba para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupideirms
Classe 17
discos de mesa, descanso para pratos
Roupas brancas, para cama e mesa encostos emboOs. esguichos, estrados
Acolchoados cara camas. coichas,
esponjas de borracha em quebrajaca
be ssores ss re waes, fronhas, safardana
pos fogo buril a logos d toaihas para olmeiras, tios de borracha lisos
lenç5is mantas g ira isu nas, clama para fôrmas de borracha. guarnições para
alminha e cranos de oras, toalhas de automóveis guarnições' para veículos
rosto e banho. toalhas • /e -itera. toa. lanchelas para escolares. lâminas ds
Lhas para lantar toalhas para cila e aorracha para degraus; 'listas de borcafé. toalhas oara banquetes guarni. racha. manoplas. maçanetas, proteto
Classe 43
ções vara cama e mesa, toalhinhas res para pára-lamas, protetores de
Para distinguir: Perfumes. essências. expara-choques, pedal do acelerados. pe
(cobre pao)
tratos, água de colônia, água de toucasiai de partida, pesas para businas
Classe 38
cador. água de beleza, água de quina,
pratinhos pneumáticos pontas de bort
Yissa
água de rosas, água de altazema. água
Aros para guardanapos de papei sapos 'amaina' a seleíduaq eJed Pipa.
para barba. loções e tónicos para ao
aglutinados. álbuns (em branco,, álbuns maasiças, roclizios, revestimentos da
cabelos e para a pele. brilhantina. banpara retratos a o:sai/g rafas. balões (ex- -orracha. rodas de borracha para mó.
dolina. "batons" cosméticos. fixadores
ceto para brinquedos) blocos para veia, sanfonas de vácuo suportes de
Se penteados. petróleos. óleos para os
c O rrespondência, blocos • para cálculos -notor sapatas do Pedal do breque. "e
cabelo, crave rejuvenescente. cremes gorblocos para anotações, bobinas, brocha sembaio e isolador, suportes, soou
durosos e pomadas para limpeza da
ras não impressas, cadernos de ascite. pneumáticos, suportes de cambio. san
pele
e "maquilage" depilatórios. dasoLonas
de
partidae.
saltos.
solas
e
solados
ver. capas para documentos, carteiras
dorantes. vinagre aromático, pó de arroz
calstos de papelão, cadernetas, ander de borracha surdinas de borracha para
e talco perfumado ou não. lápis para
nos, caixas de cartão, ca:xas P ara Pat aplicação aos çios telegráficos e Wel()
pestana e sobranceiras. preparados para
travadóres de porta, tigelas
pelaria, cartões de visitas, cartões c0
embelezar cílios e olhos. carmim para
marciais, carrões indicas, conferi, caa /tigelas, tampas de borracha para conta
o rosto e para os lábios, sabão e criem
acatas.
tiras
de
borracha
para
elabora.
tolina, cadernos de papel naelimetradc
para barbear, sabão liquido perfumado
cão de substancias auimi-as .
e em branco nara desenho, cadernos
ou não, sabonetes. dentifricios em pó,
esclares, cartões em branco, cartuchos
Classe 40
pasta ou liquido, sais perfumados Para
de cartolina. çopas planográfics.s. ca
banhos, pentes. v aporizadores de perfuviaro.
de
metal,
gerai,
de
Móveis
elo
demos de lembrança, carreté:s de pa
me. escamas para dentes, cabelos, unhas
palão. envelopes. envólucros para cha aço madeira, estofados ou não, inclue cilicia saqualhos pertuinado, prepararotos de papel. encadernação de pape sive móveis para escritórios: Armários.
dos em pó. pasta. liquidas e tijolos
ou papelão. etiquetes, fôlhas índices armários para banheiro e para roupas
para o tratamento das unhas. dissolusadas,
almofades.
acolchoados
para
Rilhas de celulose, guardanapos. livros
ventes e verrazes, removedores da curto
bancos,
balcões,
banquetas.
cnaveis,
não impressos, livros fiscais, 'asmas de
cola, glicerina perfumada Para os cabebiombos.
berços,
bandeias
domiciliares.
coei,
retrigerante.s:
soda:
xaropes
par:,
contabilidade, mata-borrão, ornamtatos
los e preparados para descolorir unhas.
cadeiras. carrinhos para chá e café.
refrescos
de papel transparente, protos,
cibos e pintas ou si nais artificiais. Maca
nhos, papéis de estanho e de alurnin:o ?amiantos para dordatórios, conjuntos
para a pele
• Classe 44
nara
sala
de
Jantai
e
sala
de
visitas
papéis sem impressão. papéis em branca
Classe 49
conjuntos
para
terraços,
jardim,
e
praia
esmo em falha, em corda e can rólo,
para ferrar paredes, pape) almaço cola
ou sem pauta. papel crepon. papal de ,onitintoa de armários e gabinetes para fumo picado, desfiado e migado, acon Para distinguir: logos, brinquedos, passatempos e artigos desportivos: Auseda, papel impermeável, papel endssade copa e cosinha, camas. cabides, cadeiras dicionado em latas, pacotes e mmisquer tomóveis
e Veículos de brinquedos, aracadeiras de balanço. caixas outros recipietes adequados, charutos,
pape) higiênico, pope/ imperrneave giratórias,
rádios, colchões, colchões de molas. cigarrilhos e cigarros de palha; artigos mas de brinquedo. baralhos, bolas para
para copiar, papel para desenhos, pat ds
todos os esportes. bonecas, árvores de
dispensma divisões, divans diacotecas
pel para embrulho impermeabilizado Sle madeira, espreguiçadeiras. escrivani- para fumantes tais como: piteiras, ca
chlmbos,
cachimbos
orientais
.
(narqui
natal chocalhos, discas de arremesso
papel paro encadernas, papel para es. nhas, estantes, guarda-roupas, mesas
boquilhas: carteiras, cigarreiras desportivo figuras de aves e animais,
cravar. papel para imprimir, papel pa- :mesinhas mesinhas para, rádio e televirafina para embrulhos, papel celofane são, medi:lisas para tele:asa°. moalwas para cigarros e bolsas para fumo; is- iogas de armar, jogos de mesa, luvas
queiros, resíduos de turno e ra7è. .: palha para es porte, miniaturas de utensílios
papel celulose, pope) de linho Papel oara Quadros. onda • retrates
ara cigarros, em carteiras ou bobinas. acanéaticos. máscaras paar esporte. naabsorvente papel para embrahar te. poltronas-cama, nrateleass. norta-cha
ladeiras redes para Pesca, tamboretes
com ou sem boquilha e cigarros
baco, papelão.. recipientes de papel ro- aéus. sofás. sofásacamas. travesseiros e
e varas para pesca
setas de papel, rótulos de Papel. rolos
Classe
15
vitrines
ClassS 50
de 'papel transparente, saeos de papei
emntes e muclz s para a agri
Plantas, sementes
Classe 41
serpentinas, tubos, postais Sse reinar Alcachofras atesai!. alho, aspargos cultura, a horticultura e a Floricultura Impresos para uso em.: cheques. dupli.catas: envelopes. trituras, notas promisFlores naturais
s e tubetes de papal
• açãcar. alimentos para animais. amido 1
_ sórias papel de correspondência e reci_.
Classe 39
bos, impressos em cartazes, placas. CMArtefatos de ....racha
Pata
HOJE:
Metas e veículos bilhetes e iilipM8503
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