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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Sr. Secretário da
Indústria Republicado

Rio, 16 de novembro de 1966
Despachos em Recursos

O Senhor Secretário da Indústria
- Heraldo Souza Mattos - deu provimento aos recursos interpostos nos
processos abaixo mencionados a fim
de reformar as decisões anteriores:
Termos:
N9 263.409 - Marca Kolnish Colaaia - Requerente: Eau de Cologne
Parfunaerie Fabrik Glockengasse
n o 4.711 Gegenuber Der Pferdepost
Von Ferd. Mülhens - Recorrente:
Studart & Cia. - Processo indeferido.
O Senhor Secretário da Indústria
Heraldo Souza Mattos - negou
provimento aos recursos interpostos
nos processos abaixo mencionados a
fim de manter as decisões anteriores:
N 9 317.609 - Marca Tri-Kibi Requerente: Trigal S.A. Produtos
Alimentícios - Recorrente: indústria de Produtos Alimenticios Eibby
Limitada - Processo deferido.
N9 332.850 - Título: Infante Nobre - Requerente: J. B. Dias & Cia.
Limitada - Recorrente: Malharia
Nobreza Ltda. - Processo deferido.
N9 192.219 - Marca OPthycla Requerente: Gisele Marsac - Recorrente: Laboratório P. tramei Ltda.
- Processo deferido.
N o 253.450 - Titulo: Saca Marialva - Requerente: Casa Marialva Limitada - Recorrentes: Reunira Santiago e 'Castro e Maninho g3 Irmão
- Nego provimento ao recurso para
manter o despacho do titulo Casa
Marialva, devendo, em consequência,
por se tratar de impugnação, de
acôrdo com o 43 do C.P.I., ser indeferido o registro pleiteado pelo termo n9 263.072.
N o 258.369 - Marca Snel Requerente: Snel Serviços & Negócios
Limitada - Recorrente: Shell Brazil
Limited - Processo deferido.
N9 255.006 - Marca Marazul Requerente: Sherwin - Williams do
Brasil S.A.Tintas e Vernizes - Recorrente: S.A. Composições Internacional (do Brasil) - Processo deferido.
N9 337.441 - Marca Clomar - Reo uerente: Henrique Clodoaldo Tschiedel - Recorrente: Colmar Repre-entações Ltda. - Processo deferido.
10 307.888 - Marca ::iluarany , euerente: Produtos Químicos Gua-

REVISTA DA ROPRIEDADE
INDUSTFRIAL

rência do têrmo 674.014 - Marca:
Denicor) - Concedo a preferencia
nos termos da Portaria n 9 6, de 1965.
Diversos

rany S.A. - Recorrente: S.A. Industna.sReunidas F. .Matarazzo Processo deferido.
N o 293.469 - Nome comercial:
Imobiliária El-Dourado Limitada Recorrente: Waldemar Simonl de
Dourado - Processo deferido.
N9 344.241 - Marca Kn.saded Rubber Requerente: Indústrias Brasileiras de Lápis Frita - Processo deferido.
N9 327.603 - Marca Sou Estereofônico - Requerente: Feigenson S.A.
Indústria e Comércio - Processo indeferido.
N o 323.896 - Marca Golden Esso
Extra - Requerente: Esso Standard
do Brasil Inc. - Processo indeferido.
IP? 364.068 - Marca: Marca Fria
- Requerente: American Home Products Corporation - Processo inde-

Recorrente: Estruturas Metálicas Antônio Samia & Cia. Ltda. (re.
Ind. e Com. S.A. - Processo inde- correndo do
despacho que negou el
ferido.
pedido de caducidade n 9 177.381 O Sr. Secretário da Indústria Heraldo Souza Medos - negou pro- Titulo Deslumbrante) - Arquive-se
vimento aos recursos interpostos nos o recurso e guarde-se o processo; vis.
processos abaixo nr.. 1 ionados a fan to que o registro, não foi prorroga.
de manter as decisues anteriores: do.
Termos:
N9 240.067 - Título Edifício Dou Expediente do Diretor Gerai
- Requerente: Condomínio do Edifício Don - Recorrente: Construtora
Rio, 16 de novembro de 1968
Canadá S.A. - Processo deferido.
Diversos
N 9 291.035 - Título de estabelecimento: A Luminar - Requerente:
Martins & Crespo Ltda. - Recorren- Ne 161.336 - Fábrica de Copos de
para Sorvetes e Biscoitos Co.
te: D'Olue Companhia de Tecidos Massa
niex e ress , Ltda. - Concedo a :estala.
Aurora - Processo deferido.
ração.
. N o 216.891 - Marca Motorbraz Requerente: Celso de Freitas - ReRecons ideraçã o de Despache
ferido.
corrente: Socony Vaca= Oil
Company, Incorporated - Processo Nestor Pereira de Almeida( no nas
Expediente do Sr. Secretário da deferido.
dido de reconsideração do térme
Indústria - Republicado
N 9 186.439 - Marca Tãoboa - Re- 121.892 Modelo de utilidade contra
querente: Química Industrial Medi- -deferimer4a - Nego provimento
Feio, 16 de novembro de 1966
a0
cinalis S . A . - Recorrente: Cia.
Despachos em Recursos
Harkson, Indústria e Comércio Ki- pedido de reconsideração à (ls. 45,
com o fim de reformar o d..feriniene
O Sr. Secretário da Indústria - bon - Processo deferido.
Heraldo de Souza Mattos - Deu N 9 300.253 - Marca: Retotil - to do pedido de registro publicado
provimento aos recursos interpostos Requerente: Laboratil S.A. Indús- no D.O. de 14-3-65.
nos processos abaixo mencionados a tria 'Farmacêutica - Recorrente:
fim de reformar as decisões anterio- Bristol Laboratories Inc. - Processo
Diversos
res:
deferido.
Termos:
N o 299.772 - Marca Marilú - Re- Foram imandados prorrogar de
querente: Sociedade dos Produtores acôrdo com o artigo 42 do código, as
N9 243.667 - Marca Tupinambá - de
Erva-Mate Gaurama Limitada - seguintes patentes abaixo mencionaRequerente: A. Gonçalves da Cruz Processo
das:
indeferido.
- Pfocesso deferido.
N
9
M-288.278 - Marca Bramérica 315.357 - Marca Terrametal - J. & E. Momsen, Leonardos & Cia.
Requerente: Kendrick Van Pelt - Requerente: Promec S.A. Proteção e ipnesseogae.çere da patente n o 2.191
Recorrente: A Companhia Cervejaria Decoração de Metais - Processo in- Modelo industrial).
deferido.
Brahma - Processo deferido.
Kastrar
Winkler & Co. Inhaber
No 288.331 - Marca Eron - ReDr. Schenker - Winkler (prorroga.
Têrmos:
querente: Eron Indústria e Comérção da patente 119 2.691 - Modele
cio de Tecidos Ltda. - Processo de- N9 157.664 - Insígnia: Serra industrial).
ferido.
Rego - Processo indeferido.
- Requerente: Zair Pinto do Bezzano kL A. Comercial, IndusN9 288.347 - Marca: Jasmine - Grande
N
9 276.060 - Marca: C.I.E.L. - trial e I m p ortadora ( p rorrogação da
n 9 2.535 - Modelo indusRequerente: Mutation Mink Breeders
Comercial Importadora patente
trial).
Association - Recorrente: tionfec- eRequerente:
Exportadora
Ltda.
Processo
inções Jasmyne Ltda. - De acôrdo
com o O. T. - Dou provimento ao deferido.
S.A. Indústrias Metalúrgicas Crê
N 9 248.270 - Marca: Mateis - Re- ( prorrogação da patente no 2.753
recurso a fir."ke tornar sem efeito querente:
efocielo
industrial).
e Ind. Matar
o despacho de fls. 8, que concedeu Limitada - Comércio
Processo indeferido.
o regletro, deferindo, assim, a impugPier Giorgie Menichetti (prorrogação da p atente n9 4.680 - IVIociele
nação de fls. 9, e determino a volta
Preferência de Processo
In dustrial). E
do processo ao D.N.P.I., para que
se proceda de acôrdo com o 9 39 do
João Fernandes Ribeiro (prorroga.
Art. 96, do Código, examinando-se o Câmara Municipal de Bragança ção
da p atente ng 4.691 1Vlociêle
tênno , n o 322.396, da impugnante. Paulista (no pedido de preferancia Industrial).
do têrmo 619.975 - Marca: Kimel)
N9 258.296 - Marca Estrutural - - Concedo preferência solicitada
Au gusto dos Santo s Filho
Requerente: Fábrica Nacional de Es- Confecções e B eneficiamento de ( pJosé
truturas Metálicas Edimental S.A. Tediclos Ltda. (no pedido de prelo- rorrogação da patente - Modele
Industrial n9 4.758).
•
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As Repartições Públicas

e, arruo remeter o expediente
d2sii ad o à publicação nos
jornais, diariamente, até ás
2' 15 hera..
---- As reclamaçães pertíneners à matéria retribnida, nos
casos de erros ou emissões,
deverão ser formuladas par
escrito, à Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, no-máximo até 72 horas após a saída
dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressatuadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exierior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer,
época, por seis meses ou_ um;
ano. •
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sela;
ariso prévio.
Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de
&c:idaje de suas assinaturas,'
rim parte superior do)enderêço
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ASSINâTURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FuNcioNámos

capital e Interior:
Capital e . Interior:
Semestre .
. Cr$ 6.000 Semestre . • . Cr$ 4.500
Ano . • .
. Cr$ 9.000
. Cr 12.000 Ano
Exterior:
Exterior:
Ano . .
13.000 Ano
• Cr$ 10.030

ca

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

Foram concedidas as restaurações Nils Erik Strinnirg e String Dede acará° com o art igo 233 do Cedi- sian AT3 (morroaantio da patente
gc,a s seguintes paientes abaixo n9 2.515 - 1`.:a3d513 liadas:rira).
Nils Erik Strinning e Sring SeFrancesco Caringi (na restauraçãc aign Aln (nanrcao.çá.o da • patente
da patente n9 4.473 - Modelo de nv 2.813 - Lodio Indusutrial).
Indústrias Metalúrgicas Régia SoLernaranhia de Canetas Compactor ciedade Arúnima (prorregação da
(no poniao C:3 iesta.a_nnlo da paten- patente n9 2.827 - Modèlo Induste n9 5.522 - Modele de Utilidade). trial).
ara lanapaiaeigs iaeigslags
Chocolate DuIcora S.A. (prorrogaenulag P.:emson Leonarclos 8i, Cia. (no çao do patente n9 2.348 - Modálo
ped i do de rosiauração da patente inclutat ia; ) .
42.292 - Privilégio de Invenção).
Fábrica de Filó S.A. (prorrogação
riiquefreeze Company, Inc (no pe- da patente n9 4.1(5 - Medeio Industrial)
.
dido de rtstauraeao da patenta n 9 ..
58.019 - Previlégio de Invenção).
Minnesota P.1ining And ManufactuHelmut Alfred Frenholdt (no pedi- ring Company (prorraaação da nado de restauração da patente -núme- tente n 9 4.414 - Modêlo Industria.1).
ro 60.377 - Previlégi ode Invenção). Bell 'Aerospace Corporation (prorClayton Manufacturing Company rogação da patente n9 4.4(3 - Mo(no pedido de restauração da paten- delo Industrial),
te n9 65.230 - Previlégio de Invenção).
Ronsan Corporation (prorrogação
da patente £19 4.462 - Modelo InSargo International Corporation dustrial).
(no pedido de restauração da paten- Emílio Bonalumi (prorrogação da
te n9 66.463 - Previlégio de Inven- patente n9 4.452 - Modelo Indus.
ção).
Ariston, Schuhfabrik GmbH. (no trial).
pedido de restauração da patznte Alpont S.A. Produtos Siderúrgicos
n9 R 9 .733 - Previlégio de Invenção). /prorrogação da patente n9 4.533 Foram mandadas prorrogar de Modelo Industrial),
Francisco Canhos (prorrogação da
ac,Srdo com o artigo 41 do Código
n9 4.541 - Moc/11c> Indusseguintes patentes abaixo menciona- patente
trial).
das:
Esteárica, Nossa SenhoArtefatos de Alumínio e Embala- ra Indústria
das Gratas Ltda. (prorrogação da
gen. Ardea S.A. (prorrogação na pa- inatente
la9 4.576 - Modelo Industente n9 3.558 - Modelo de Utili- trial).
•
dade).
JoãonCarvalho (prorrogação da paIndústrias Metalúrgicas Talheres tente
9 4.607 - Modelo Industrial).
do Brasil Ltda. (prorrogação da pa2.75e
Modelo
Industrial).
Angelo
Biselli (prorrogação das patente )29
João Baptista de Plato (prorroga- tentes ns. 4.617, 4.618, 4.619, 4.620,
çan da patenten 9 2.798 - Modelo a.621, 4.622, 4.623, 4.624, 4.625, 4..626
e 4.627 - Modelo Industrial)
Industrial).
LUC() S.A. - Artefatos de Couro Júlio Cesar Caligiuri e Mauro Ca(prorrogação da patente 2.801 - iallana (prorrogação da patente ....
Previlégio de Invenção).
3.710 - Modelo de Utilidade).

dos jornais,. devem os assinantes providenciar a respectiva renovação com antecedência .mínima de trinta
(30) dias.
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- As Repar;ições
cingir-se-ão %is assinatura:
an:zais renovadas a:é 23 d.,;
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qua:quer énoca,
pelos órgãos. cariente3,
- A fim de no:;:bil:iar
remessa de vo-es acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua cplicção,.
citamos uscm os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Departa.
mento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais sã se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da assinatura.
s - O funciondrio público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da as-.
sinatura.
- O custo de cada exem.
plar atrasado dos órgãos o f
ciais será, na venda avuisa,
acrescido de -Crs9 5 se do mesmo ano, e de Cri] 10 por ara
decorrido.

Salvatoro. ri Benedet o(prorroga- 1961, e mais dez dias para eventaais
ção da patente n9 3.977 - Modno de juntadas de reconsiderações, e se de
Imesmo não se tiver valido nenhum inteInd. de Utilidades em Plásticos rcssado, ficam notificados os regueUeilene Ltda. (prorrogaçao da patente n9 4.133 - Modulo Ge. (aiilitiade). i rentes abaixo mencionados a compareAciolf Dietschi (prorrogação da pa- cerem a este Departamento a fim ele
tente n9 4.177 - Modelo de Utilida- etetuarem o. pagani-nto da primeira
de).
anuidade no prazo de sessenta (60)
Eubirto de Marehl Chorini (prorrogação da patente n9 3.693 - Mo- dias, na forma do porág:3':..) único do
artigo 33 do Código. do Propriedade
delo de Utilidade).
Industrial, para que sejam expz:jida::
Reconsideraçsdo de Desaacho
as respectivas cartas paZ.ent:s:
Parquet Guanabara Ltda. (no pe• Privilégio de Invenção deferido
dido de rocensideança_o da patente
que deferiu ermo 1(1.358 - Da:cid:elo
Industrial) - Rtcensid.oro o des paN9 120.452 - Um wocesso peio:
cho de deferimento publicado no D.O. p.eparar 3flfl proch:to reacional. res;no,
de 19-10-G4 a fim de que de acêrde se liquido - Hooker Cheinical Corpo'
com o artigo 27 do CPI, seja o pedi- ration.
do novamente apreciado em face da
oposiaão de fls. 25-28.
Desarquivamento
Privilégi,, de
Franz Flury (no pedido de roamInvennão
sideração da patente que deferiu o
N9 125.787 - BC,isa Envelopo para
termo 114.683 -- PreJinça io de Invenção) - Mantenho o despacho de diversos fins - Edith Davis Slrinvr.
deferimento publicado no D.O. de 1
Privilégio de Invenção indeefrido
de março de 1963:
N9 127.159 - Novas e originniE
Francisco Blanes S.A. Ind. e Co- disposições em conjunto eletromegaeimércio de Metais (no . pedido de re- co para máquinas de escrever e someconsideração da patente que defeim docas calculadoras - 'Isidoro Gregory.
têrmo 120.817 - Modelo Indusfrial)
- Mantenho o despacho de deferiModelo Industrial indeferido
mr.nto publicado no D.O. de 19 de
fevereiro de 1903.
N° 150.637 -- Nôvo modéio de
Wellit, Material Isolante S.A. (no janela combinada basculante defletora
pedido de reconsideração que inctefeWerner Rudolf Siebelt.
riu termo 98.5E9 - Previlégio de InN° 150.643 - Niwo mod'elo de javenção) - Mantenho o despacho de
Indeferimento publicado em D.O. de nela combinada basculante corabinacia
ei de fevereiro de 1962.
defletora gui1hotia - Werner
bert.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
SEÇÕES REPUBLICADOS
Contrato de enploreeão de Privilégio de Invenção
Rio, 16 de novembro de 1966
Palmetal S. A. Indústria e Comércio
Notificação.
(pede para ser anotado o contrato de
Uma vez decorrido o prazo de re- sua exploração da patente n° 72.055).
consideração previsto pelo artigo 14 - Averbe-se o contrato de explorada Lei 4.048, de 29 de dezembro de ção.
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Transferência e alta a:1cs de nome
de Titular ie Processo

' N9 491,1:."3
Standard Filt"..atrica N9 E14.2130 - Cadeia Pau.lata de
SJOrn Ha 1..son- Wàlker
.3. Ali:5mm.
icrnals Linniada.
! lecciones
N çl°
- Standard -illécirieri N 9 p.678 - Laboratório Léarier
N9 140.922 P-an 57.1. :t Nattoaale ..Des
Anônima.
Lanitada.
Metalúrgica Ezins r Lida. ( transle- Usines Renault.
N9 491 389 - Alfredo Teix.eira
N O 514.697, - Ind. Fstilo Gráfica
rêt,cia para o seu nome da patente
N° 142.111 - .1°,-ansisze'a Castek Silva.
Liin:tada.
Modelo de Utilidade t .^.-rino 123. .72./ ),.
N° 165.091 - João Lech Netto.
N9 991.416 - Insituto de Nutri2. 9 514.774 - " ' .111 éo Lucas Li- Anote-se -a transferência.
ción de Centro América y Panama.
ada
Mitsuzaku Hamada
9 503.953 - Minasmáqu1oas
(transfeiência
Diversos
N9 511 8135 •
s At1iicsiv, ProN9 51'1.'110 - Cine Jardim Amé- ducts Inc
para o seu nome da patente PrIvilagio
rica
Ltda.
IN
514
900
•
Fábrica Creia
de Invenção termo i53.975).
Ano- / Johann] Glockshimer (na prorroga• N9 514.024 - Trianon Adm. e Co- vatte e Tessull
CraTatte S .A.
te-se a transferência
Mo da patente n° 4 039) . - Prorro- mércio
Ltda.
• No 514.403 - Brasteriná fiqueque-se de acárdo com o artigo 41
do
N9 5 11.034 - Alfr..do Salemi.
Mobil 011 Corporation (na altera- ;, Código.
gimentO Doméstico e Industrial LiN9 511.155 - Othon L. Eezerra de mitada - Apresente novas exernie3a çaiee de nome da pataca Privilégio de
1 Bras: eis , Alimentares
S. A.
Mello Comércio, Importação S.A.
res substituindo a classe 50 pela 38..
Invenção termo 163.893) . - Anote-se
(no pedido de transfai.ência da patente N9 514.173 - Extinchamas Cnméra 'alteração de nome.
termo. 135.868), .- Nada há que de- cio o Reuresentações Ltda.
Diversos
International Basic Economy Corpo- ferir, em face do desoacha de fls. 26.
N9 514.182 - Com. e Indústria
N9 486.718
Polysius G . b H.
ration (transferência para o seu nome
N9 100.116 - :",cryierc .o e Proaa. Longhinotti Ltda.
da patente Privilégid de Invenção nú- ganda Especializada S. A. Ar- No 514 123
Com. e Indústria - Prossiga-se com os exemplares novos.
Longliinotti Ltda.
.
mero 68.115) . - Anote-se a transfe- quive-se.
N9 514.184 - Com. e Indústria N9 06.719 - Polysius G.ta.b:G.
rência.
N9 132.343 - J .Geigv S. A
- p rosS:ga-se co mos exemplares noLonglainotii Ltda.
N9 514.186 - Soc. de Fibra Vege- vos.
Kenichiro Honta (transferência para - Arquive-se.
No 491.008 - Reis bica Ltda. tal Polpatex Ltda.
o seu nome 'da patente Privilégio de
Reconsideração de despacho
N9 511.138 - Irmãos Sander Li- Prossiga-se com exclusão feita pela
Invenção termo 164 225) - Anote-se
seção.
mitada.
a tran,Ierencia.
N9 491.112 - Catalana S.A. In9 514 192 - Repres. Chans Limi- Cerâmica Sanitária Pot celanite S.A.
dústria n de Madeiras - Prossiga-se
(recorrendo do despache que indeferiu tada.
Exigências
exclusão feita ptla seção.
o termo 138.4051 -- Reconsidero o N9 514.195 - Imobiliária Progr.-sso com
N9 491.271 - Plásticos do B-rasil
Limitada.
despacho
de
indeferimento
Defiro
o
• N9 514 197 - João Cândido Mala S.A. - prossiga-se com novos exemrermos com exigências a cumprir:
pedido.
plares.
Netto.
N9 116.945 - Shoichl Saio.
N9 514.332 - Banco Tibagi Ltda.
No 514 198 - Gift Industrial Li- N9 121.830 eminici - Ilumi- EXPEDIENTE DA SEÇÃO LEGAL mitada.
Prossiga-se com os exemplarei: novos.
N9 514.200 - Comercial e Adm.
nação Moderna Ltda
Arpa Ltda.
N9 123.605 - Reprasentações Eduar
Exigênc nas
o 514,360 - Inter- ,'tio Indústria
de Lida.
N9 514.205 - Elididas Duarte da e Comércio Ltda. - Prossiga-se com
ermos com exigências a cumprir' Silva.
os exemplares novos.
N° 129.726 - Ancora Indústria e
N9 514.385 - Audihras - SociedaN9
514
20:3
Reconstrutora
de
N9 93.848 - Svenska Ackumulator Máquinas de Escritórios Rernaq Li- de Brasileira
Comércio Ltda.
de Auditores Ltda. N° 130.523 - Organização Ottc Aktienbolaget Jungner.
Prossiga-Se com os exemplares nomitada.
vos.
Pecego Ltda .
N° 106.935 - Farbenfabriken Bayer
9 514.217. - Representações -Marc
N° 138.277 - lzael Sinem.
Aktiengesellschaft.
N9 514.187 - Comercial DistribuiLimitada.
N9 140.663 - Faancisco Almazan
N9 514.219 - Bar e Restaurante dora Máquinas Manha Ltda. N° 140.872 - Farhenfabriken Bayer
Minguez.
Prossiga-Se com os exemplares • noSavoia Ltda.
Aktiengesellschaft.
N9 514.221 - Imp. de Caril - vos.
N° 149.709 - Sandoz Patents Ltd. Paglioli
Ltda.
N9 141.708 - Fábrica de Armas
No 514 388 - Panificadora Pão cie
N9 153.433 - Rhone Pottlenc S. A.
No 514 223 - Decorações F./ecor Ouro
Modernas Fam Ltda.
Ltda. - Prossiga-se com os
N9 157.374 - Mavnach Motorenbau Plast Ltda.
N9 142.110 - Mordecal Hirsch e G.M.B.H.
novos exemplares.
N9
514.224
Construtora
Aula
LiN9 514.360 - Uniplast Ind. e CoAngel Konacev.
de Plásticos Ltda. - PresN9 158.186 - Parbanfabriken Bayer mitada.
N° 142.583 - Jean Ugona.
N0 514.231 - Restaurante Pagode mércio.
àiga-se com os novos ,:xernplares.
N° 142.121 - N. V. Philips'Gloet- Akttangesellschaft.
Limitada.
N° 158:830 - Va .waltungsgesells- N9 514.234 - Polimax Ind-ustiia e
/ampenfabrieken.
49 514.432 - Riviera Comércio e
chaft Der Werkzeaomaschinenfabriy Comércio Limitada.
Representações Ltda. - Prossiga-se
"
N° 147.141 - N. V. Philips'Gloei- Oerlikon.
os nõvos exemplares.
N° 514 235 - Casa Pnlieráaia. Pt- Com
lampenfabrieken
N9 514.933 - Bar Café e Lanches
Diversos
zohold Ltda.
N9 12.396 - Eastman Kodak Com.
Rio Tinto Ltda. - Prossiga-se com
N9 514.238 - Vva. Dorval Quadra- os
'novos exemplares.
pany.
Eletromar Ind. El:vaie:a Brasileira do & Cia. Limitada:
No
N9
514.240 - ' Tratorrnáquinas Li514.178 - Jotava lotava
N9 142.298 yerhaeuser Com - S A., junto à pataate n°1.665. Rep resentações Ltda. -- Classe ,38
mitada.
Arquive-se.
pany.
Clichê
t p ublicado em 19-12-61 O
N
514.246 - Soc. Produtora
Eugene Preyssinet - titular do reg.
N. 143.340 - Marion Piotri Futre,.
Artefatos
de
Argamassa
e
Concreto
Pros:ilga
substituindo
a classe 50 pela
n'
49.881.
Torno
sem
efeito
o
desN° 140.019
Edttoriale Domus
38.
Spartaco Ltda.
pacho publicado em 17 de abril de 1\19 514.21a - Dist'. de Livras MiSp.A.
N9 514.780 - soe. C a ntercial InN V. Koninlijke 1962.
N° 134.092
nuano Ltda.
dustrial Agrícola Calil Ltda. ProsN9 514.249 - Cinzel. Representa- siga-se com a a p resentação de novos.
Pharmaceutische Fabrieken v.h. Broções Limitada.
exarnrlarcs;
cadas - Stheeman 8 Pharmacia .
Expediente da Seção
N9 514.250 - Comercial Atacadista
N° 140.184 -- Lovens Kerpiske Fa- de Exame Formal de Marcas Sulina Limitad a.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N O 514.252
brik Ved A. Kongsted
Salão Pont- dc Ouro
PRORR0AÇÃ0
Limitada
N9 143.181 - Asahi Kasei Kogyo
Esigjncias
N9 514.348
Santa Edwidges
Kabushiki Kaisha.
Rio, 16 ' de novembrc de 1966
Construtora e Incorporadora LimitaTérmos com exigências a cum- da.
N9 169.782 - Moca Juvenil Erprir
:
nesto Borger S. A.
Exigências
I\19 514.377 - Ind. de PM:rafe:os
N9 133.549 - Imperial Chemin] N9 485.673 - Companhia Antas-ti- lber Limitada.
Inudustries Limited.
ca Paulista Indústria Brasileira de N O 514.382 - Jóias Venus Ltda.
rermos 'com extiOncias a cumprir:
N9 • 514.384
Bebidas e Conexos.
Confeações J(e-Pa
N° 135.261 - Pia Norwich PitarN°
No 486:771 - José Joaquim da Limitada.
- O Ttscha Maizena
tnacal Company.
Werke. A. G.
Costa.
/1•
9
.
514.393
Jair
Freire.
N° 136.802 - Tokyo Yttki Koguru N9 491.027 -- Marte RepresentaN9 245.26 - Metke f, Co.
N9 514.413 - Frovest-FroNsionais
ções Limitada.
Kogyo Kabushiki Kakhr.
N 9 263.724 - Ovar , G.M.B H.
da
Vestuário
Limitada.
N9 491.045 - Osmar de Souza.
No 514.430 - Artefaios de Madei- Roma malitgeSellschaft.
N° 137.463 - Hatcoa Internacional N9 491.120 - Laboratóáo Jorna
ra rterna Ltda.
N° 263.727 - ns ,am G. M.B . H.
- N 9 514.58 - Soc.
Cul- Komapaditgesellschaft.
N9 138.059 - Ciba Société Ano- No 491.129 - Emprésa Nacional de tura Limitada.
N° 300:973 - da lische Anilin
byme
Navegacão Noepcke S.A.
N9 514.564 - Organização de Soda i4 abrik ,Aktienqrsellschaft.
N9 491.184 - Cerâmica guzano Li- Trairnort-s Flama Limitada.
N9 129.761 - Aldo Folena.
o 514.569 - Lubarsa
LubrifiN° 405.191 - Fintai
Sachs AkN9 166.212 - Abraleam Kruczan e mitada.
N 9 491.272 - Química Argentin S. cantes Eardhal S.A.
tiengesellschaft.
Enrique Tenenbaum •
R.L.
N9 514.571 - Evanio Leme Nunes N9
437.408 - Dr. Madatia iS Co.
N 9. 491.286 - Química Argentia S. Gaivão.
N° 136.623 - Stanucarbon N. V
N9 433.357 - f3chnie Fettchernie
N9 514.372 - Evanio Leme Nunes
N° 136.996 - Cartas Quirino Bardi. R.L.
GMBH,
N9 491.294 - Quimiça Argentia S. Gaivão.
N° 140.448 - Ragie Nationale Des R.L.
N9 441.624 - Haq AlctlengcsasN9 514 574
Evanio
Leme
Nunes
Usines Renault.
chaft.
N9 491.323 - AB International Gaivão.
N9 140.870 - Harbison-Walker
Marina And Oil Development Cor- No 514370
Evanio Lema NunesI N° 465.054- - Ludwal Scherk.
iractories Company.
poration,
Gaivão.
N° 465.055 - tçadvilg Scherk.,
1

N9 '.13, 1 .11
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N° 465.056 - Luchx- í g Scherk.
N9 592.281 - Rinp'esa de Trannportes Aerovias iSrasil S. A.
N9 606.595 - V 1.1.1W1 Luiz Garcia
Vemsco 5 Cia. Ltda. .
N 9624.811
Gunzatti.
N° 628.933 -CarI Zeiss.
N° 629.900 - f ;ornérci. de Tecidos
R. Monteiro S. A,
N° 644.876 - Clovis Manoel BerIcert.
1\1 9 647.875 - Wallemai Fernandes
Nogueira.

N9 715.829 -- Cia. Leco de Produtos Alimentícios.
19 733.047 - Parfumerie Violet.
Société Anon yme
N° 733.486
Vereingte Papipwerke Schickedanz
N° 734.962
Laboratório Marnos
Ltda.
N° 756..100 - Lutz Ferrando ótica
e Instrumental CientiCco S. A.
N9 756.327 - Laboratório Clinico
Silva Araújo S. A,
N9 756.711 - Instituto Bioquimico
Maragliano Ltda .

R'CI

isEer:',-, 1111
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NQ 762.300 - 114b.oratoires Ou Or. I N O 773.364 - N",•‘,ebras S. A.
N. G. Payot Etabli3setnent
C.oinercio d ePetróleo
N° 762.786 - l'ortanks Biesilcira
N 9773.370 - O Condomínio do
S. A. Indústrias MeeVequirnicas,
. Edificio D. Pedro
N° 762.921 - [4.3 hura tá rio Philohioi
N° 773.380 - R as, al Typewriter
Ltda.
j:Ccinpany Inc.
N° 769.290 - Sociedad Comerda
N" 773.381 - Royal Typewriter
dos Vinhos de Meza de Portue,a1 Ltda, CoMpany Inc.
N9 771.706 - re npleton Kenly
N° 773.397 -- VV h ,t e Motor CooCompany.
ration.
N 9 772.878 - Chimic Baruel Ltda.
N 9 773.537 - Sucieciade Nacional
N9 772.879 - Chimic-a Barnel Lula
de Representações Unitada.
N° 772.883 - Chim:c-a 13aruel Ltda
N9 773,608 - Descilaria Vitória Li, Nu 772.915 - Fundição Recife Limitada.
mitada.
N9773.612
r,atiCnios Lombardi
N° 772.952 - S'onder do Brasil Ltda.
S. A. . Indústria Farmacêutica.
N° 773.712 - Açobras - ComérN9 772.965 - Ciro Ribeiro e Inácio cio e Indústria Ltda
Ribeiro Filho.
N° 773.825 - Nestle S. A.
N9 773.104 - Ch'imca Baruel Ltda.
N° 773.828 - White Motor CorN9773.126 - Perfumaria Gania poration.
N° 773.128 .- Lanifício Inglez S A.
N9 774.075 - Arcesp - Asociação
N° 773..129 - Móveis Ultra S. A. Brasileira de Vended nes.
Comércio " Indústria
N9 774.076 - Osca , Moraes e
N° 773.138 - Xiiotécnica o. A. Silva.
N9 773.144
Companhia MétalúrN9774.079 - 71-1 purnulora Agro
gica Barbar.
Pecuária S. A.

REMTA TRIIMESTRA

N° 774.080 - S I.A.M. SoAmericana de Máquinas Torcuato Di Tella S. A.
N° 774.082 - Palhinha S. A. In.
chistria e Comércio cie Bebidas em Geral.
N° 774.083 - Palhinh S. A. Indústria e Comércio de Bebidas em Gerai.
Diversos
N9 754 748 - Laboratóriol Dr. N.
G. Payot do Brasil S. A. - Indeferido.
N 9 752.962 - Labn 'atórios D. N.
G4 Payot do Brasil S. A. - Indeferido
Diversas
ciedade Industriai

Termos aguardando
anterioridades:
N9 258.467
Merkei 5 Co.
N° 626.563 - Dehydag Deutsche
Hydeierwerke G.m b H.
N° 742.942 - Chirrica Baruel Ltda .
N9 743.624 - Produtos Farmaceu,
ticos Simes do Brasil 5. A.
N9 760.724 - jean D'Albret.
N.9 766.783 - Mercantil João De.strt
S. A.

DE LJIR,SPRUD'ESUA

DO
SUPREMO TR11B\UNAL FEDERAL
Volume 23 - paneiro de 1963 - Preço: Cr$ 2.400
Volume 24 1963 - Preço: Cr$ 3 600
° PascLulo 1- obril da 1 06 5
Fascículo 11 - abril de 19-65
Fascículo 11111 - abril de 1965
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Cr$ 1.200

Pasciculo 11 - Julho de 1965
" Fascículo
agôsto de 1965 ......
00 ° Fascículo 111 - setembro de 196$ ...

Cr$ 1 300
Cr$ 2.100
Cr$ 2 100

Fasciculo 1- outubro de 1965 ...o,
- 0 ° Fascículo 111
novembro de 1965 ....
.=, ' g ° às7e,,W- çultd lãâ
dezesnbro de 1965

Cr$ 1.500
Cr$ ft . 800
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PATENTES DE SNVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
U 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 faiara
darão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial
aqueles que se julgarem prejudicados.

TÉRMO 121.710

inato circular, caracterizado: a) por

De 3 de agósto de 1960

iviodêlca Industrial: "Novo modêlo
de frasco para esmalte de unha".
Casa Adelino Produtos Anaconda
Limitada, firma brasileira, -omercial
e industrial, estabelecida na cidade
de São Paulo.

uma base fixa ou regulável, provida
de pés de borracha anti - derrapantes; b) por uma seção tubular superior e um prolongamento adicional
substituível, do comprimento variável; c) por um corpo circular, dotado
de rêde de proteção, disposto excêntricamente em um dos lados da carcassa, destinado ao alojamento das
peças elétricas funcionais, com um
Interruptor de ligação para o ar quente ou frio, fio de tomada, ambos na
parede circular dêste corpo.
2 — Riodêlo de ventoinha manual,
reivindicado em 1, substancial:write
como descrito e representado no eenho junto.

—
TÉRMO N9 136.886
De 2 de março de 1962
Modêlo Industrial — "Original rnoUai de vergalhão".
Mineração Geral do Brasil Limitada, firma brasileira, industrial e coPontos Característicos
mercial, estabelecida na cidade de
1 — Novo modêlo de frasco para São Paulo.

esmalte de unha, caracterizado por
ser constituído por um corpo substancialmente tronco-cónico alongada,
provido lateralmente em sua extre-

midade inferior, de chanfros triangulares verticais que, conferem, à base e formato hexagonal, sendo a extremidade ~dor do dito .iorpo prolongado em curto trecho tronco-cônico reverso, em cuja face superior •é
previsto um pescoço cilíndrico dotado
de saliência anelar, pescoço êste que
recebe uma tampa, também caindrica, mas de extremidade ,:uperior no
formato de cúpula arredondada sendo previstas ainda na referida tampa, duas saliências . laterais. opostas,
configuradas em pseudo-triângulos
tendo a face, interna côncava, acompanhando a curvatura de dita tampa cilíndrica, sendo uma, maior. projetando sei, vértice acima da aludida tampa e a outra. praporcionalmente menor, alcance ndo a base da
formação da cúcula da tampa.
2 — Novo modélo de frasco para
esmalte de unha, como reivindicado
era 1, substancialmente como descrito
e ilustrado nos desenhos anexos.

2 — "Almofada para chaveiros",
TERMO NP *156.847)
conforme a reivindicação anterior e
De
14 de fevereiro de 1965
pelo fato de na sua parte superior
caracterizado anterior e caracterizado "Um navo desenho ornamental
e na regiãp média, a dita plaqueta para garrafas plásticas".
possuir um ar longamento de fundo, ItalPla.st — Indústria de Artefatos
em formato semi-circular perfurado Plásticos Ltda.
centralmente e um correspondente Capital do Estado de São Paulo.
rasgo nos bordos.
Pontos caracteristios
3 — "Almofada para chaveiros",
de acôrdo com as- reivindicações de 1
a 2 e caracterizada pelo fato de o
formato perimentral da plaqueta seh
pronunciadament,e elíptico, e formando quatro cantos .arredondados com

aberturas angulares mais fechadas.
4 — "Almofada para chaveiros",
de acôrdo com as reivindicações anteriores, tudo substancialmente como
descrito no relatório, reivindicado nos
pontos característicos precedentes e
Ilustrado nos desenhos anexos ao presente material.
-•
TéRMO N9 156.342

De 23 de janeiro de 1964
Sociedade Anônima Indústrias Reunidas F. Matarazzo — S. Paulo —
Filial Es i-ado da Guanabara.
Novo e original desenho ornamental para tecidos — 'Desenho industrial.

1.0 Um nóvo desenho ornamental
para garrafas plástico-. r-racterizado

por uma pluralidade de liras verticais que tomam todo o corpo da
garrafa' e aplicadas ei obres contrastantes cinza côr de fundo na
garrafa l é vista lateralmente, se
apresentam levemente abauladas ' do
centro para :fora, tendo centralmente ama lista vertical reta, tudo

no
memorial e ilustrado nos desenhos
como Substancialmente descrito

anexos.

iTÊEMO N.o 158.453

Pontos Característicos

De 15 de abril de 1964
Generà1 Electric Company — Es-

1 — Original modêlo de vergalha°,

ca r acterizado por um corpo. cilíndrico
clotrdo de ouatro aletas longitudinais,
unidas a intervalos nor meio de trechos de aletas, defasadas entre 'Si,
sendo os losangos assim 'ormados,
dotados de -aletas diagonais levemente recurvadas.
2 — Original modêlo de vergalhão.
como reivindicado em 1, substancialmente como descrito e ilustrado nos
f
desenhos anexos.

tidos Unidos da América do Norte.
Uni desenho industrial para calistao
las reprodutoras de fonógrafos ‘•
desenho industrial.

1 — "Novo e original desenho ornamental para tecidos" em côres contrastantes e variadas, caracterizado
por compreender motivos ,.epresenchanadas, das quais três são estanitardo formado oca manchas irregulanadas como "ton sur son" e a quar• TERMO N9 134.910
ta côr é contrastante, mais viva; côTÉRMO N9 137.449
Data: 17-11-1964
res que às vêzes aparecem puras mas
De 26 de março de 1962
quase sempre são sobrepostas, exisRequerente — Hubert.° de Marchi
Herman/1 Frank — S. Paulo.
Gherini — S. Paulo.
tindo, também, sêbfe todo o desenho
Almofada
para
ch
aveiros
Modê- manchinhas segu
a Titulo — Modélo de ventoinha anat ias e trabalhadas
lo
Industrial.
nual
Modêlo Industrial,
•
em fumê formando uma espécie de
sultantes dessa disposicão, na squais

contaérnos das flores estilizadas, reas manchas pretas existentes no meio
do cont8rno dão a impressão de miolos. Outro ponto le destaque Mi&
tampadas em c8r muito forte chapana existência de manchinas qUe às

9

1 — "Almofada para chaveiros"
caracterizado pelo fato de se apresentar por uma nlaqueta 'dana com
os seus bordos • nerimetralmente so.• breelevados e ec- , i rvndos n P re o cen1
a•!,
de ventom,..
tro fo rro- nda
para alojado tipo em que a carcassa e de for- r
de um emblema,

1.9 tim desenho industrial paro
capsulas reprodutoras de fonógrafos„
de acôrdo com o acima descrito 6
ilusatado, caracterizado por compre.
ander o desenho modêlo industrial
tal como , descrito no relatório supra
da e contrastante das demais. Todo e ilustrado pelas figuras 1 a 6, em
a' êsse correspondente, reso conjunto realizado em seis c8res anexo,
pectivamente.

e cobrindo totalmente o fundo bico da peça.
2 — "Novo e original desenho ornamental para tecidos", tudo conforme substancialmente descrito, reivinvicado no presente relatório e ilustrado pela amostra anexa.

2.9 Um desenho industrial substancialmente coforme acima descrito
e ilustrado e reivindicado no ponto
característico supra.
Finalmente, a requerente reivindica
as favores' Convenção Internado.
nal, visto a presente invenção ter
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PUb1iC:: •:'.0 feita de acOrdo com o art. 23 do Código da Propriedade Industrial:

5 '29 E'L dota da loublie:‘rdia de rue tra t o, o rire-apto artre, comer: anil a correr o praoo d'en'a o dsferimento do rediclo, dure:ata CeloO
apresemar suas opesições z_o :Cepartotr_neinto Faciorial da Propriadada Incluetrial novelas tr.1c ca ju'oPrcen prejtulleades,

t;ido d.:Deo:traía a RaPartição Ofi- peuca altura cuja borda superior se ,foiha de material dobrável, recorcio 1 do Pd e.; ' o es &Lides Unidos obre ein flana s tancialmente ' tad a da mscla apropriada para
est- eito, cleiada LO (..1',1%.3 alças dia- ftizidir uma paria central delimitada
da Aeadi do Norte eia 1 7da.
metianLialte eloostaa, do me-.mo ma- por deweeseles liaaares, a partir das
itg e3, sob o n.9 74.495.
• e, no contârno (lados 'erigiterial da z.,.ro e tendo um fundo can.. quais
figurado per uma tela de nilon, tildinnis) dotada de sais extrarnidatrâs da cada lado.
solei:dl-, mole:ar:ia ou fundida con- rie, origulaics,
TR110 N:9 153.032
jurillimente Cria o aro, de firma a
"Caixeta
para
einliale6,e.m e uso
II: 11 de maio de 1054
crod l iurar um todo único.
de 'palitas", como no perto 1, caJosé Spiesacinere & Filhas Ltda.
2.9 "Original modelo de peneira recterizaaa pelo fato de que cada
— Sio Parati.
min fundo da tela de nilon" acorde tuna das três extremidades angulaModelo de trava para automóveis cem o perito anterior, tudo como res de um dos lado; da fâlha, é do— meneio industrial.
substancialmente reivindicado acima tada de um furo situado em pontos
diferentes em cada uma das referie nos desenhos anerios.
das extremidades, as quais, sendo
sobrepostas, fazem coincidir os três
furos que passarão a forriar um só
TIM,M0 N. 159.623
e único.
De 2 de junho de 1964
39 "Caixeta para embalagem e uso
Es- cio palitos", como nos pontos anteCia. J. M. S. Industrial
rores, caracteriza:::, pelo • fato de
- .Inas Gerais.
tada de 2
que. qaundo armada a caixa adquire
Ebulidor elétrico — raodâlo
a configuração de pirâmide.
Tudo substancialmente como des1.0 Modelo de trava para autocrito, desenhado e reivindicado.
movei . , caracterizada, por se constitun de uma peca inteiriça, a qual.
en. viceta lateidi (Fig. 1) avança a
TERMO . N9 15D . E37
adem-lio da cacas e cu j as cabeças
(5) etr,diin de suporte da trava
qu!!=:..di ia alada no veia-ido; ein que
"Neva Modêlo de vaporizador para
esta ped'a é continuada por um piolíquidos"
lei.' riLo vacai (2) tande um
cli:attrico (g ) na frente e
Cheia — Capital do Estado
rol,:iduior (4) na 'parte
uri
de iaio
(tua, esta peça, em
(i '.g. II) aniesedia
ia (2
5) cern abarfo• ri .3
eent..ai (il) pa l a a pas.
tut .
trava na haste
ede u, c g-íuiso lateral (7)
de a ie.'id; CM raia Z., -,te corpo senileire-far trirooa-d a dois Prolongs recn
-t;pod'afientc orendmas
Earinflien 25es
caboioao (i) ja referidas, sendo que
O cerro cardai:1 á til:lio:to cem uni
19 lnulittor eialrico, caracterizadc
prolungnmenio lateral (2) em cujo 1)Gr um tubo ciEnclrica inteirro
a
ft:dai-o.,
e
ir-rrier e
inu.nrio caias bobinas de cicies
disactrio eS '.2 orc!dradarierito com o
cada Ladina com duas es()
e
a
refeCari, re-oo- ri
r-.3 par.es rotas .dos
Id"
as,
(i);
sendo
rar
caiiis
ret2prdi
rida
da:1C: do tuba dobrado sendo paranuE esta tiava pode variar de di- lelas. e cricarÃando-se em um cabo
mc-nsões.
eonico com uma açção terminal
•
2.9 Mod5lo de trava para auto- também cónica, oposta pela base ao
móveis, reivindicado em 1, sub , tan- rl-to C2,120 cénico.
cialmente como descrito e represen1 — Nevo rood2o de vaperloador
s-19 Ebulidor eletrizo caraci:eriaatin
tado nos- desenhos juntos.
per EU eSS:Mialinellte COMO descrito, para líquidos, CCW1racnt-lentlo
revirmicado e ilusirado nos desenhos conjunto da recipiente ou depósito e
anexos.
bomba aspirente-prern.entr . .airnt 2TERMO .11.9 159.591
15D.C45
rizado pelo fato do recipiente apreÁte 53 de janeiro de 1964
sentar a forma ger_arica de tronco
Da O de junho de 1034
ase Ratcov e Paulo Rochetti —
de cone, tendo um parurne trecho inS5 o Fe. u.lo
Mus e Conservas Vontobel Ltda.
ferior afunilado e dotado de caneluOriginal inotiâlo de reneira com — Estado do Rio Grande do Sul.
Caiziela para embiiasein e USO Ca raS circundantes; recipiente éste que
fundo de tela de nilon modêlo
palites —Mcdêio Industrial.
Industrial.
apresenta superiormente urna tampa.circular dotada em sua zona média
de unia reentrância Circundante;
tampa esta da qual se projeta verticalmente o corpo cilindrico da bomba
.que tem lateral e postericrmente uma
alça ou pegador circular; acudo que
a extremidade superior a hoste da
bomba é provida de um botão em
tronco de cone invertido e :dotado
de cabeça triangular.; sendo que, da
parte anterior da referida tampa se
projeta o bico da salda do conjunto,
'a por o rna cfmula ri:brada em
1.9 "Original motnlo de peneira
1.9 "Caixeta para cri ' F
di • '3
sua com fuisrio, de tela de nilon", eine- UkO da palitos", ea'ne'--leo r'et p.a")
e.sparzietér,.formado por lama
terizada por um aro cilíndrico de fato do ar Constituída de uma

r

peça cilindr:ca dotada de três
cias anelares com supariicie rugosa
tudo como sulos'ianaidimene descrito
e iluin-rarlo nos dezerdicz
TERMO .N9 1E2.£64
De 9 de julho de 1964
"NOvo desenho ornamental para.
Tecidos"
Teeiclos Pluma S. A. — Campina-a
— Estado de São Paul

Pedes ca r o

c os

1 — ni,vo de:senho °iodara:miai para
tecidos, careci:o:ri:nolo ror uma pluralidade de figarro mi:infernes,
se apiesen;,am
si e formando Ciais gladies iu'olades,
num dos edi •i's co C3staeal.:1 duas figuras em fe-.Lia de ter.as, soado =tri
voltada com sua bóia para baixo e
tendo uma d3 sdats sc..
brepes'.as a outra, frie...-dlc paaa dia
te grupo toes figuras coniceis áleagodas e tora li::ra ja; 's entre si, tendo inferi:imanta. uma figura Capei:e:dal cuja et:ruindade
fica sobrepostas a, uma fl: ruta aonical alor_goda; sondo dote frill:CO d2
fguras en-.:Ecarirido per ui-ria pluralidade de traços alongados ou ramos
que Ei5,0 saipictdos par pequenos retângulos; sondo que, um segundo
grupo de fie.o.:xe.a que completa C conjunto desenhativo, é foimodo pai
uma figura em forma de taça voldela de bóca para laico, tendo em
ume de Suas poetas sôbrepostas
urna mancha retangular e alongada
verticalmente.. e na parta inferior
dessa mancha, - duas figuras, sendo
uma em forma de câne e outra em
forma de trepe= ou time° de pirâmide, apreseniando este conjunto, em
Sua parte superior e isolada-mente,
uma figura conca à semelhança de
carretel, sendo Esta conjunto, também
entrecortado por uma pluralidade de
traços cruzo dos entre si, ao longo dos
quais são pre-viatos no mamaria] e
ilustrado no desenho anexo.
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N17-"RCAS DEPOSITADAS

Publicaçao feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições • ao Departamento
•`‘,.. Nacional da Pro priedade Industrial aquêles que se julg arem prejudicados com a concessão do registro requerido

Têrmo n.° 750.879, de 23-5-66
Taba Móveis Arquitetura Interiores
Ltda.
Goiás

-ês, pett-pois, pastilhas. pizzas pudins
meilos rações balanceadas para anv
mais. reguedões. sal, semi sardlnhas
sanduiches. sorvetes. suei de tomate e de
:rutas. narradas tap.oca. tâmaras, talha.
tremoços, tortas, tortas para ali.
mento de animais e aves, torrões
toucinho e• vinagre
Urino n.° 750.883, de 23-5-66
Curtume Jataí Ltda.
Goiás
-

JATAI
Classes: 40ê, 34, 25, 15 e 33

Insígnia
Térmo n.° 750.881, de 23-5-66
Ceeralista Real Alvorada Ltda.
Goiás

Cerealista Reale
Alvorada Ltda.
Nome comercial
Térmo n. 9 750.882, de 23-5-66
Cerealista Real Alvorada _Ltda.
Goiás

REAL ALVORADA
Indústria Brasileira'
Classe 41

Alcachofras aletria. alho. aspargos
açúcar. alimentos para animais, amido
smendoas. ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia. avelãs, aze:te- azeitonas banha. bacalhau. batatas. baias
aiscoitos.- bombons bolachas. baunilha
café em pó e em grão. camaião. canela
carameiis chocolates. confeitos, crave
em p au e em pó. cacau. carnes. chá
cereais. cominho. creme de le:te. cremes
en t Hos croou P tes. compotas. can.
pica soalhada castanha, cebola. condi
mentos p ara alimentos., colorantes
chouriços dera* doces, doces de truros espinafre essênctas alimentares, em
oarlas ervilhas esixovas, extrato de toé
mate. farinhas aliinenticias, favas fé
cuias, floms. farelo. fermentos. teijár
fsci,)s frios . 'Turas secas naturais e cris
tolizadas o!i:nse goma de mascar. por
Juras grânulos. grão de bici gelatina
goiabada geléias. herva doce herva

g

mate hortaliças lagostas. !in iras leti
ear,clensr-en 'ele em pó. legumes em
zonserva. lentilhas linguica ;ouro. mas
sas menriciaa mariscos, manteiga

u

margarina, marmelada mscarral. mas
sa de tomate. mel e melado mate mas
ias para m:ngaus. molhos, moluscos
mostarda mortadela. nõs moscada. no
'zes. óleos comestivelS, ostras. ovas

Paes, paios pralinés pimenta. phs para
pudins, pickles, peixes, presunroa pa.

indústria Brasileira
Classe 35
Couros e piles preparadas ou não, camurças. couros, vaquttas, pelicas, e artefato dos mesmos: Almofadas de couros, ;Arreios, bolsas, carteiras, caixas,
chicotes de couro. carneiras. capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro. estojos, guarnições de couro para
automóveis. guarnições para porta-bio,
cos. malas, maletas, porta-notas, porta.
chaves, porta - fiqueis, pasius. pulseiras
de couro, rédeas. selins. sacos para. viagem. sacc-,las. saltos, solas e solados.
tirantes para arreios e valises
Têrmos as. 750.884 a 750.886, de
23-5-66
Dr. Joaquim Silvam de Aguiar Lopes,
Rio Grande do Sul

MESTRE
Indústria Brasileira
Classe.

Termo n.° 750887, de 23-5-66
Roberto Barrozo Filho
Paraná

:Mor, água de beleza. água de quina,
igna de rosas. água de alfazema. agua
tira marba. loções e tónicas para os
-abetos e para a pele. brilhantina. nata.
loi in a. "batons" cosméticos, fixadores
ie Penteados. petróleos. óleos para os
tabelo. crave re;uveasseente. cremes aoslurosos e p omadas para limpeza da
sala e "tnaquilage", depilatórios. assoiorantes. vinagre aromático, pó de. arras
- talco perfumado ou não, lápis para
oestana e sobranceiras, p reparadas para
embelezar cibos e olhos, carmim para
rosto e para os lábios, sabão e crPcne
assa barbear. sabão li q uido perfumado
al não, sabonetes. dentitricioa em 06,
*saita ou liquido. sais perfumados para
, anhos. p entea, vaporizadores de partia.
PINIgOZINHO
ne. escavas p ara dantes, cabelos, unhais
t cílios. saquinhos perfumada prepara•
Classe 32
em p ó. p asta, liquida, e taiobas ‘•
Para distinguir: Álbuns, almanaques
anuários, boletins, catálogos. larnats "ata o tratamento das unhas, disso!.
livros. peças teatrais e cineinatograti tentes e vernizes.. removedores da cutia
g licerina pa rfumada para os cabe':as, p rogramas de- rádio e televisão
Publicações, revistas, folhinhas impres os e p reparados para descolorir unha"
-ílios e pintas ou sinais artificiais. óleos
sas e p rogramas' circenses
Para a Dele
Térino n. 9 750.888, de-2-3-5-66
Lancharia Akx Ltda.
Têrmo n. 9 750.892, de 23 -5 -66
Rio Grande do Sul
Irmãos Kube
São Paulo

ALEX

Indústria Brasileira

g

ra esno

amo

—

latamo

Classe 41
Turno
Para assinalar e distinguir genéricamente os artigos da classe, a saber: Substâncias aPmenticias e seus, preparados.
Ingredientes de alimentos. Essências
alimentícias
INDUSTRIA BRASILEIRA
Tèrmo n.° 750.889, de 25-5 -66
Classe 43Pósto Paraná Ltda.
Para distinguir: águas minerais arti.
Paraná
ficlais, caldo de cana, laranjada, limo.
nada, refrescos de: groselha, laranja,
limão, abacaxi, caju, tamarindo, soda
limonada e guaraná engarrafados
Têrmo n.° 750.893. de 23 -5 -66
, Legião, da Bõa :Vontade
Guanabara
Nome comercial
Térmo n.° 750.890, de 23-5-66
Nisto Paraná Ltda.
Paraná
é
o, 01‘11Wnb (IP 0, fli

Posto Paraná
Lida.

iubstánclas e preparações químicas
isadas na agricultura, á saber: adubos.
Idubos artificiais para o sola. álcalis
'ara fins anritolas, butericidas, ceras
Iara enxertos, clanamide de cálcio
amo adubo 'para o solo. detumadores
le.y .derantes usados na agricultura e,i horticultura. escorias básicas para
chibo& essências para exterminar manais e niantas daninhas, extratos de
amssia para fins horticolas. tertilizan. s para o solo. formicida. guano. Inser imos, massas para enxertos pastilhas
'ara destruir iasetos, pre p arações para
areservar o solo, preparações para desClasses: 11, 33 e 47
truir insetos. hervas e plantas daniTitulo
nhas. sais para fins agrícolas, sais para
Têrmo
n.°
750.891,
de 23-5-66
ims borticolas, substâncias guirri/cal
Distribuidora Dipercov Cosméticos Ltda.
cara destruir Insetos. hervas e plantas
Rio de Janeiro
daninhas venenos contra a vermina
venenos para insetos e visg,os
contraacartas
I
Classe 3
Par- aassinalar e distinguir genéricamente os artigos da classe, a saber: Substâncias químicas, produtos e preparaIndústria Brasileira
dos para serem usados na medicina ou
na farmácia
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ei.
Classe 46
Um preparado p ara limpar vidros
tratos, água de colônia, água de touca.

Pasto Paraná,

‘..4504°‘
Classes° 32 e 33
Titulo
'4
Tênia) n.° 750.894, de 233-66
Legião da Biia Vontade
Guanabara

PRORROGAÇÃO")

Banco- da Boa Vonla&

4

Classe 33

Titulo

4933 Têrçe-foke 22

il

1110,01-1CM_ reçã 0 11:)

Nkivernbro de 1966

CAS DEPOSPTADAS
H da publicação começará
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üa
Publicação feita de acórdo com o art 130 do Códigc da
ã correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Din anfi9e 'se prazo pti.1Prá0 apresa/1 , a, suas oposições ao Departamento
cm w p ii,clica p os com e coui•essae do registre. requerido
s, Nacional de, Pro p riedade Indust riai ti q uées que w

Térmo n.° 750.895, de 23-5-66
Legião da . Boa Vontade
Guanabara

Classe 33
Titulo

'=–"–Têrna

on.° 750.896, de 23-5-66
J. B. da Costa
Cia. Ltda.
Pernambuco

rPRORROGAÇÃO

Classe 46
Sabão sem perfume
Têrmos ns. 750.897 a 750.900, de
23-5-66
Manufatura de Brinquedos Estrela
S. A.
São Pauto

(.,Undirlzereim Éssasfleira
Classe 25
Imagens, gravuras, estátuas, estatuetas,
estampas, manequins e análogos; quaisenes obras de pintura e escultura não
fatcluIclos em outras classes
Classe 29
Escovas comuns (não incluídas nas
classes 6, 11, 17 e 48), espanadores e
rassouras
Classe 30
Zrmações de guarda-chuvas, armações
de guarda-sois, barbatanas para guarda-chuvas, cabos de chapéu de sol.
çtapas de algodão para chapéus de sol.
capas de sêda para chapéus de sol, cas
fies de madrepérola para bengalas. cas
(toes de marfim para guarda-chuvas,
ustõcs de osso, castões de metal eo\ mata, bengalas , ponteiras

tara destruir insetos, hervas e plantai
venenos para insetos e visgos
.Para di:, n-ias.in , 1 sa:o e cl:I -: AL tites
contra tagerta.i
Clw.se 3
P...r., ra;stiogoo ‘ ,alio marci ,lenjria,
Tênno
a.°
750.905, de 23-5-66
Têrmo n.° 750.901, de - 23-5-66
saL•stâncins quoni:iis, produtos e ;repa Venda — Representacões de Fomento
•
Vendâme Cosméticos Ltda.
rados para . s.-rein usado na medicina.
• São P91110
Mercantil Ltda.
.ou na farmália
Guanabara
Clasre I
VropOME COSBÉTICOS LTDA Para d.stiagurr Abaixa-linguas, abreSALÃO NCONAL
bocas. a Licnót, nros aiastadores, agraDE ANTIQUÁRIOS
m para casos agulhas para injeção,
•
Nome comercial
alçodào h drófilo, alicates, amalgamas.
E DECORAÇÕES
Têrmo n.° 750.902, de 23-5-66
aparadores. aparadores para fins médiServiço Social São Sebastião
co-cirúrgicos, apar••lhos para massagens.
Classe 33
Guanabara
aparelhos de pressão arterial aparelhos
Titulo de estabelecimento
de &termina, aparelhos de t; tis ultraTêrmo n.° 750.906, de 23 -5 - 66
violeta, aparelho de raio X apa.elhos
J. D. Cohen
de inf.a-vermelho, aparelhos de surdez„
Guanabara
assentos para enfermos atadulas; b stons; cadeiras para clinica médica. cambraia hidró tila, canmas, cataplasma de
Classe 32
feito. catgut, céra Iam/nada, cêra para
Para distinguir: Muna, al.nanaour, instruções e articulação, cera colante
INDUSTRIA BRASIL
jornais
anuários, boletins. catalogis
c ntas para fins chnicos costónios, cu•
livros, peças teatrais e cmPinatograti retas: dentes artificiais. dentadt.ras, deClasse 36
ras, programas de rádio i televisãr
pressores. dilatadores, drenos, duchas
Titulo de estabelecimento
publicações. revistas. folhinhas pinares
vaginais: elevadores espartilhos, espéTêrmo n.° 750.910, de 23-5-66
sas e programas circenses
eulos vaginais, espantas clin cas. estufas,
•
(Prorrogação)
rermos os. 750.903 e 750.904 e 750.90/ espátulas, escalpews. escopros. extratoRecordati I,,aboratorio Farmacológico
a 750.909, de 23-5-66
res, escavadores, tio. cie linro para feS p. A.
Venclome Cosméticos Ltda.
ridas, facas; ganchos pura músculos ceItália
latõmetros gazes. godivas. goivas. Os•
São Paio
so, grampos para soturas, guta-percha;
histerômetros; irrigadores, instrumen'os
c rúrgicos para operações; ligaduras de
cânhamo. liquidas e pós .para limpeza
e polimento para fins odontológicos, lixa, luvas e dedeiras . de borracha. lima para ossos. lametas .,, massas plásticas para fins odontológicos, máscaras
para aneste sa, mesas de operações, mesasa para curativos, martelos; olho artifiCiais; perfuradores. pés e braços artificiais. placas para ossos. pontas de
guta-percha para obtti;-ações de canais
porcelana, protetores para seios, p nceis
para garganta, pinças anatõmicas, proClasse 48
tetores: rolos cirúrgicos de lã de pau,
Para distinguir: Perfumes estênclas es ruge para desgaste dentário, retoscopio
tratos, água de colônia água de zouca bugia, ruginas; sarjadeiras, sandaraca,
lorâgua de beleza água de quina sêda e crina para soturas, sacos para
água le rosas. Ag-,:a de al • azeina. águe gelo e bolsas para água quente, sondas,
Para barba loções e tón:cos para o: ser ngas para lavagens e injeções, serzabelos e para a pele. brilhantina han ras, serras para raquiotomia; tampões
Classe 3
dolina. "batons" cosrnét!,:os tizadore• higiênicos preservativos, tira-leite, terPara distinguir: pr.:parado contra a
de penteados, p etróleos óleos para o.
as,
tesouras,
trepanos,
toalhas
mômeta
É.Irna
:abale creme revanesceire cremes aør higiênicas, ventosas, verniz isolante padurosos e -.pomadas para limprea de
Têrtno
n.c
750.911,
de 23-5-66
ra fins odontológicos
rin a "inaquilage" iepilatórios, deso
(Prorrogação)
Classe 2
iorantee, vinagre aromático. pó de arro7 •iubstâncias e preparações quimicas Recordati Laboratório Farmacológico
e "talco perfumado ou não. i aPis para isadas na agricultura, a saber: adubos.
S. p. A.
Pestana e sobranceiras, prepados pari, idubos artificiais para o solo. álealia
Itália
embelezar cibos e olhos. carmim pare para fins agricolas, bactericidas. ceras
() rosto e para os lábios. sabão e creme tiara enxertos. cianamide de cálcio
PRORROGAÇAu
para barbear, sabão liquido perfumadc como adubo para o solo, detumadores,
3U não, sabonetes, lentitricios ern
^
desinfetantes usados., na agricultura e
pasta ou liquido, sais perfumados para ia • horticultura, escórias básicae para
banhos, pentes, vaporizadores de pariu adubos, essências para exterminar anime; escóvas para dentes, cabelos. unha: riais e plantas daninhas. extratos de
e cillos. saquinhos perfumado, prepara. auassla para fins horticolas. fertilizanRECORDAT
dos em pó, pasta, liquidas e hiatos te' para o solo. formicida. guano. irise.
praa o tratamento das unhas, dissol- tifugos. massas para enxertos pastilhas
FARM ACOLOt I CO S. p.A .
ventes e vernizes, removedores da =ti. para destruir insetos, preparações para
ITALIA
MILANO
cuia. glicerina er 4umada p ara os cabelos 'reservar o solo, preparações para des
e preparados pata descoloir unhas ruir irmetos. hervas e plantas dianiClasse 3
Mios e pintas ou sinais atificinia, óleos has. sais para fins agricolas. sais para Para distinguir urna preparação lama.

Classe 36
Artigos de vestuário de tõd sorte, in
clusive de esporte e para crianças

WGES CAPN1

GR SE iN

LnaintRio

Pare Rele

OPS

horecolas, substancies quininas
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Publicação feita ce acordo cum o art. 130 do Código de Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

o correi o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional do Propriedade Industrial aqueles que se lula arem prejudicados com a concessão do 'registro requerido
Termos ns. 750.912 a 750.914, de
23-5-66
Indústria de Roupas Infantis
"Artestil - Ltda.
São Paula

A.RTESTIL
, Industria Brasileira
t.1
Para 1, ;nom.!) , 1 eciclos en, urrai: rt
cidos para confecções em geral_ para
tapeçarias e para tatigos de cama
mesa : Alfaxiao, alpaca. cânhamo, cetiii,
carot. casemiras. fazendas e tec.dos 3e
lg em Pac as . luta. lersev linho aviam
paco-paco. percaline, rami, ravon. sede
natural, tecidos p lásticos. tecidos ha
naraneabilizantes e tecidos -de pano courc
e vestidos
.
Classe 37
Roupas brancas para cama e mesa
saber acolchoados
acolchoados para cama, cober
toses para cama, cobertas para camas
colchas, fronhas, guardanapos. guartu
ções para chá e jantar, lençóis, pano:
para mesa, panos de prato, anos cit
copa, toalhas ara rosto. banho. ,aos
para bebês, toalhas para a",,tar o pata
mesa.
Classe 24
Mamares, atacadores para espartilhas
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins media.
siais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas. cadeados coas ara móveis e
pianos. carapuças para cavalos. cor
dões, detauns, lã firas forros trania,
festão, feltro para órgão. fotos galardates, lam p arinas, mochilas, mosquiteiros. nesgas ombreiras e enchimentos
para roupas de barricas e senhoras.
panos para antenas . de móveis não
fazendo parte dos mesmos palmilhas
passarnanes, pavios, rédeas, rendas redes. sacas pinharnnhas para vestidos
telas, tarnaos para almofadas. não Na,
sendo parte de móveis. a . tigos estes
, feitos de ai g odão calhamo linho luta
seda. raion lã pele e till-as nâo
. inchados em 3ntras
Têrmo n.c 750.915, de 23-5-66
Indústria de Roupas Infantis
"Artestil" Ltda.
São Paul',

INDUSTRIA ILE ROUPA S INFANTIS " AnTE S
TIL IODA.

parado s eprodutos inseticidas. parasiacidas, remédios para fins veterinários,
sabões veterinários e des:ntetantes. sais
veterinários e desinfetantes, sais veterinários, vacinas para aves e animais.
sais minerais para- Lns veterinários, p omadas uso veterinário, vermilcdas use
veterinário, desin'etantes e veterinários
Tês= n.° 750.917, de 23-5-66
'DD-Vic" Dedetizações, Desinfecções
e Desratizações Victoria Ltda,
São Paulo

G 35:0

. Classe 2
Carrapaticidas, clesmiettaitres, embrcicaiões para animais, farinha de ossos,
isedicamentaa para animaa, aves, pra.

ÇINGUEM PRECISA'DBA
DINHEIRO PARA —
COMPRAR
Classe 36
Expressão de propaganda
Termo n.° 750.923, de 23-5-66
Lojas Rivo S. A.
São Paulo

ohms, estantes, guarda-roupas, mesa°,
aesinhas mesinha; para rádio e teletria
,ão. mesinhas para televisão. mcatiares
sara quadros. p orta-retratos. pol,..nnas,
poltronas-camas, prateleiras. porta-chap
p ez& sofás, sofás-camas. travesseiros e
vitrines
Termos as. 750.928 e 750.929, clã
23-5-66
Anlósias Brasil Pedras e mármores
Ltda.
São Paula
' ARDOSIAS

Indústria Brasileira

Classe 4
Para distisguir: pedras, mármores a
granito em bruto ou parcialmente tra.
balhados
Classe .36
Classe 16
Expressão de propaganda
Para distinguir: Materiais para construi.
resino n.° 750.924, de 23-5-66
:i3e= ie decorações: Argamassas argila,
Rádio Emissora Guarulhos
areia,. azulejos, batentes, balaustres. blo»
São Paulo
cos de cimento, blocos para pavimenta.
ção, calhas, cimento, cai. crê, chapas
sotaina, caibras, caixilhos. colunas.
'impas para coberturas. caixas &guta,
CUARULHOS
.'aixas de descarga para etixos. edifica.
„ates preanoldadas. estuque. emulsât de
Classe 33
base , astáltico, estacas. esquadrias. estru.
Titulo de estabelecimento
!uras metálicas para construções. lama.
Têrmo n.° 750.925„ de 23-5-66
as de metal, ladrilhos, lambris. luvas
tora "Santo Cristo" Ltda. le (Unção. lages. lageotas. material isca
Livraria Edi
São P.iulo
antes contra frio e calor, manilhas. mas.'
ias pare revestimentos de partdes. ma.
deirai para construções, mosaicos. proa
SANTO CRISTO'
dutos de base astáltico, produtos para
Classe 31
rosnar impermeabilizantes as argaanas.
Para distinguir um livro impresso
ias de • cimento e cal. hidráulica. pedre.
gulhn, produtos betuminosos. impermea.
Termo n.° 750.927, de 23-5-66
"ilizahtes liquidas ou sob outras toranan
Ardósias Brasil Pedras e Mármores
para revistimento e outros como na pa.
Ltda.
vienentaçáo. peças ornamentais de cl.'
São Paulo
menta ou gesso' para retos e paredes,
papel 1 pare torrar casas massas anda
AR DOSI AS BRASIL
cidos para uso nas construções. par.
giletes, p ortas, portões, pisos, soleiraa
PEDRAS E LABORES
para portas, tijolos, rabos de concreto,
LTDA. .
telhas, tacos, tubos de vtntilaçâo. tais.
ques de cimento. vioas, vigamentos e
Nome comercial
vitrôs
Termo n.° 750.926, de 23-5-66
Ur=
n.°
750.930,
de 23-5-66
Móveis,
Indústria
e
Comércio
Solon
•
IMohamed Ibrahim Barakat
Lida.
Paraná
São Paulo

CREDITO a C(Xld A RIVO

f

`5) 4?;;°°

" &lb.,e1'4

Classe 2
Sabstâncias e preparações quimicas
usadas na agricultara. na horticultura,
na veterinária e para tais sanitários, a
para fins sanitários, a saber: — adubos
quimicos. ácidos sanitários. águas de,
sintetantes, álealis, bacrericidas. barata.
cidas. carrapaacidas, desin'etantes este.
rilizantes. enxertos, fertilizantes.
Formicidas e tosfatos
Termo n.° 750.918, d 23-5-66
"DD-Vic" Dedetizações, Desinfecções
e Desratizações Vistoria Ltda.
- São PbUb

DD-VI C" TE MT% ZAS, 12SINPEOÇUES
E 12: PRA TI Zn S
VI CTORI ft TE DA
"

Nome
• comercial
Têrmos na. 750.919 e 750.920. de
23-5-66
Calçados Samello S. A.
São Paula

BATPIAN
Indústria Brasileira

Classe 36
Nome comercia/
Para distinguir: Calçados em geral
Classe 39
Termo n ..° 750 .916, de 23-5-66
"DD-Vic" Dedctizações, Desinfecções Para distinguir: Solados, solas e saltos
de borracha
e Desratizações Victoria Ltda,
São Paulo
Termo n.° 750.921, de 23-5-66—
Lojas Rivo S. A.
São Paulo

HALOrI C

Termo n.° 750.922 ,de 23-5-66
Lojas Rivo S. A.
São Paulo

QUANDO POR COMPRAR;
DEIXE O DINHEIRO
CASA
•
Classe 36
Cxpressão de propagande

Crg O
Indiir:..t.ria Brasileira,
Classe 40
Móveis em geral. de metal, vidro, de
aça madeira, estofados ou não. inclutive móveis para escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
ahveis. ' , ancas. balcões. banquetas.
bandejas domiciliares, berços, biombos.
cadeiras, carrinhos para chá e café.
conjuntos para dormitórios, conjuntos
()ara sala de tantas e sala de visitas.
:onfuntos para terraços, jardim e praia
onitintos de armários e gabinetes vara
zona e cosinha. camas. cabides. Cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço. caixas
d a rádios, colchões, colchões de molas
dispensas. divisões. divans discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, eassivani-

E5N'

A
o,
c() g'ç.'

'ds:n>
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essOnctah..
tratos, 'água de colônia, água de touca.'
radar. água de beleza, água de quina*
água de rosas, água de altazema, água
para barba. loções e tônica§ para oa
-abalas e para a pele, brilhantina. bana

Oolina, :batons", cosingticast tixaciorgt
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de petróleo... óleos aara os
cabelo. crave reluveneacense. cremes gor
disrosos e pol.:radas para • limpeza da
p ie e "coaquilage . depilatórios, desodorantes. vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não. lápis para
pestana e sobranceiras preparados para
embelezar cibos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfuma&
ou não, sabonetes. denotricios em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores de pariu
inc. escoavas para dentes. cabelos. unhas
: cílios. saquinhos perfumado, prepara
dos em pó. nasta, lí quidos e tijolo.
para o tratamento das unhas. dissol
ventes e vernizes removedores da cutícula. glicerina perfumada para os cabe
os e preparadas para descolorir unhas
cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos
Para a peie
Tèrmo n.° 750.931, de 23-5-66
João Antonio iVlattar
São Paulo

ELIFICIO MIATAUA
ao Paulo - Capital
Classe 33
Titulo
Têrrno n.° 750.932, de 23-5-66
Perdigão S. A. Comércio Indústria
São Paulo

PRESUNTO TENRO
PERIICAO.
Classe 41
Para distinguir: presunto
nano n.° 750.933, de 23-5-66
Confecções Linoret Indústria e Comer
cio de Roupas Ltda.
São Paulo

BLUEBI R I)
Indústria Prasileira
Classe 36
Pasa distinguir: Artigos de vestuários
e roupas Feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas, anáguas, blusas
botas. botinas, blusasss, boinas baba
douros, bonés. capacetes, cartolas, carapuças casacão, coletes, capas, chales.
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas. combinaçaes, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças caiçaca. calcos. camisas, camisolas, camisetas
çnceas, ceroulas. colarinhos. cueiros
sa:as, casacos, chinelos, dominós. echar
pes fantasias. fardas para militares. colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, ogos de lingerie. jaquetas. laquês
luvas, ligas, lenços. manhas, meias.
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas, pa.
letós. palas. penhoar, pulover, pelerinas:
peugas. pouches. polainas, pijamas pis.
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, salda., de banho, sandálias.
sueteres. shorts. sungas, stolae ou slacks
toucas, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos

Termo n.9 750.934, de 23-5-66
"IMBRAÇO" — Importadora e Exportadora Ltda.
Guanabara

Industria Brasileira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, acc
doce, aço para tipos. aço fundido ato
Parcialmente trabalhado. aço Pálio, aço
refinado, bronze, bronze eco bruto ou
')ar -iarr, --tp trabalhado. bronze ri,
manganês: bis:Onze em pó. bronze etal
barra, em tio, chumbo em bruto ou
Darcialn no preparado cimento me
fálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado. couraças. estanho bruto ot
parcialmente trabalsado ferro em brutc
em barra. tarro manganês. tarro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado gusa temperado. gusa maleável
laminas de metal, lata em Nitra. lata(
ern trilha latão em chapas. latão em
vergalhões, ligas metálicas. amalhas
ma g nésio manganês. metais não tratas
lhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa metais estatnpalos,
metais para solla ninuei e zinco
Têrmo n.° 750.935, de 23-5-66
Brucutu — Empreendimentos, Administração e Promoções Ltda.
São Paulo

BRUCUTU
C.2asse 21
Para distinguir: Veiculos e suas aarte!
integrantes: Aros para bicicletas auto
némeis. auto-carninhaes. aviões amor
tecedores. alavancas de câmbio barco.
sreques. braços para veículos bicicie
tas. carrinhos ie mão e carretas. cami
thonetes. carros ambulantes, caminotres
sarros. tratores. carros-berços -arras
Anoties carros-irrinarloes, carros dar
cerrocerias. chassis chapa: cie
miares para veículos cubos de velculos
:c,rrediços para veiculos direção. desli
, adeiras. estribos, escadas rolantes ele
,adores para basengeirc* e para carga
argates para carros, eixos de direção
'seroa, fronteiras para veicuios. guidão
ocomotivas, lanchas, motociclos. moia.
lotocicleras. motocargas. moto furgões
nanivelas, navios, ônibus paraschoques
iara-lamas, para-brisas pedais, panteras
odaa para bicicletas,, raios para bicide.
as. reboqua. radiaaores aara veiculos
odas para veiculos. selins, trirclos, ti.
antes para veiculos. vaaõea velocipenes. vareta, de contrôle ao afogador e
,celerador tróleis, eroleibus varaes
carros. toletes oara sarros
Têrmo n.° 750.936, de 23-5-66
Edições Florença Ltda.
São Paulo

CURSO OBJETIVO

DE PORTUGURS
Classe 32
Para distingoir cm livro impresso

Têrmo n.9 750.937, de 23-5-66
Zumbi Automóveis Ltda.
São Paulo

para moer' carnes e legumes, máquinas
para cortar frios, máquinas para tricotar, máquinas para fazer massas ali.
znenticias e motores
Classe 21
zUMB Ik
Para distinguir: Veículos e suas partes
Classe 21
ntegrantes: Aros para bicicletas, autoPara distinguir: Automóveis
móveis. auto-caminhões, aviões, amor"
'eceriores. :lavancas de câmbio. barcos,
Termo n.° 750338, de 23-5-66
sreques. braços para veiculos. tacteie.
Arlanza Incorporadora Ltda. S/C
-as. carrinhos de mão e carretas. canil.
São Paulo
shonetes. carros ambulantes. caminhékea,
Tarros, tratores: carros-berços. carros.
CONDOMINIO
-anctues. carros-irrigadores, carros. cai%
ARLANZA
oças. carrocerias. chassis, chapas cir.,
ularee para veiculo& cubos de veiculai,
ao Paulo—Capital.
nrrediços para veiculos, direção. desli.
ladeira& estribos, escadas rolantes. ele.
Classe 33
/adores para passageiros e para carga,
Titulo
.i.gates para carros. eixos de direção,
Tarmo n.° 750.939, de 23-5-66
freios. Fronteiras para velculos. guidão,
Sindicato dos Condutores Autónomos locomotivas, lanchas motociclos, mofas,
de Veículos Rodoviários da Zona Nor- motocicleta& motocargas moto' furgões.
te,leste e Sul do Estado de São Paula nanivelas. navios ônibus. para-choques,
São Paulo
'ara lamas, para-brisas. pedais. pantõeSs
,odas para bicicletas, raios para bicicles
TAXI É
tas. reboque. radiadores para veiculo&
-odas para vPiculos seuins. triciclos. tfNOTICIA
rantes para x.elculos. vagões. velocipe.
les, vareta dr contrôle do afogador e
Classe 32
acelerado., truleis troieibus. varaes de
Para çlistinguir: Revista
carros. toletes para carros
Têrmo n.° 750.940, de 23-5-66
Termos as. 750.943 e 750.944, de
ARIAL — Arquitetura, Imóveis e
23-5-1966
Administração Ltda.
Rádios Belmonte Ltda.
São Paulo
São Paulo

ARIAL

-

Classe 38
Para dstinguir impressos em geral e
artefatos 'de pata] e papelão Apólices, bandejas de papelão, blocos de papel, cartões comerciais e de visitas, cadernos. copos de papel duplicatas, enaelopeca fichas, folhinhas e embalagens
.le papel e papelão guardanapos de
papel, letras de câmbio. notas promissórias. papéis de carta papéis de oficio
papel almasso. papel de escrever, pastas de papelão, ratinhos de papelão
Têm on.° 750.941, de 23-5-66
Rádios Belmonte Ltda.
São "'atilo.

1/6
Classes: 6, 8, 21 e 40
Sinal de propaganda
Tèrmos os. 750.942 e 750.945, de
23-5-66
Rádios Be'lasonte Lida.
São Paulo

BELMONT
Indústria Brasileira
Classe- 6

Para distinguir máquinas para uso doméstico: Máquinas de lavar e passar
roupa, máquinas de lavar louça, máquinas para secar, máquinas para bordar, máquinas para costura, máquinas

-

BELMONTE

Indústria Brasileira
Classe 21
3 ara distinguir: Veiculo* e suas partes
ntegrautes: Aros para bicicletas, auto-riAveis, auto-caminhões, avieres. amor,
as cedores, alavancas de câmbio, barcos,
aasones. braços para veiculos, bacicle•-as. carrinhos de mão e carretas, caminhonetes. carros ambulantes, caminhões,
carros. tratores. carros-berços, carrossoqUeS carros-irrigadores, carros. carroças, carrocerias. chassis, chapas cir-ularea para veículos. cubos de veículos,
• o,rediços tiara veículos. direção. desli.acieiras estribos escadas rolantes. ele.
, adores ,,ara passage . ros e para carga,
p ara carros, eixos de direção.
”elos, fronteiras para veiculos guidão.
.-oreotivas, lanchas motociclos, molas.
motocicletas motocargas moto furgões,
nani aelas navio,, ônibus miara-choques.
aara-lamas raias - - pantões,
rodas para lsicicletas. raios para hicicie'as. rehonne •,-,:i.arnres para veiculos,
sodas ',,ara ns/110s s a ains, triciclos, ti-antes pare vaicalos vagões velocipelas vasca , a ronoôle rio afogador e
--e ibua varaes
¡celerada/ . .
carro:
•
• s, carros
Cias s 6
Para dist'nour fl -uns i para liso doméstico: Máquim.s. de lavar e passar,
máquinas para Irwar louça: maquinas

para secar: máquinas para bordar; máquinas paar . costura, mnqumas para
moer carnes e legumes; máquinas para
cortar frios; máquinas para tricotar: maquinas para fazer massas alimentícias e
motores
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MARCAS DEFOSUÍA AS
Publicação feita de aciirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começar:a
•
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Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Termo n.° 750.946, de 23-5-1966
Manoel da Silva
São Paulo

Termo n.° 750.950, de 23-5-1966
Utah Importadora e Exportação Ltda.
São Paulo

Termo n. o 750.953, de 23-5-1966
Acrisio de Alvarenga
Rio de Janeiro

PRunitu<:42-a»40

I ri E
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elê:mos:. Rádios. aparelhos de televisão,

Vgiíj

,uck-ups. geladeiras. sorveteiras, aparehos de refrigeração. enceradeiras, asairadores de pá fogões, tornos e toga.
retro elétricos. chuveiros, aquecedores
ialanças, ferros eletncos de engomar e
iassar, batedeiras, coqueteleiras. expre,nedores. liquiditicaciores elétricos, má-

munam onAsuzinizi

Classe 4 1
Café
Termo n.° 750.947, de 23-5-1966
Manoel da Silva
São Paulo

e3e4331-FILN

.GnarlAlann

..

,2

'

j..............., ..,

Classe 41
Café
Termo n.° 750.9'13, de 23-5-1966
IDEC — Imtituto de Divulgação e
Extensão Cultural
São Paulo

%C 115`rj: 'FOTO DR;
.DINY Lgi.ç
EXTE7SZO CULTURAL
SZo Pau lo—Cepi t a 1
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n .° 750.949, de 23-5-1966
IDEC — Instituto de Divulgação e
Extensão Cultural
São Paulo

„minas para picar e moer legumes e
zarne, resistências elétricas. tervedoree
estufas, ventiladores. paenlas e bules
aletricos. refletores, relógios de ar re
trigerado formas elétricas. máquina.,
totograticas .e cinematográficas. campa nhas elétricas garrafas térmicas. reaadores automáticos. lâmpadas. apare:hos de luz fluorescente. aparelhos de
:omunicação interna esterilizadores con
lensadores, bobinas, chaves elétricas
Jomuraclores. interruptores, tomadas de
:orrente. tusivei aparelhos totogralicos
cinematográgicos. filmes revelados.
•li/óculos. óculos, aparelhos de aproximação. abaajours • e lustres . máquinas
Para lavar roupas para uso
.-toméstico
.

!industrio BrusilearS

Classe 1
Subàtâncias e preparações químicas usadas nas indústrias, na fotografia e nas
análises químicas. Substâncias c preparações químicas anti-corrosivas e
anti-oxidantes

Termo n. o 750.955. de 23-5-1966
Roca — Móveis c Decorações Ltda.
Guanabara

ouças casacão, coletes, cr..pas,
cachocols, calçados. chapeias, cir zaa
combina oes. corpmhos.
1, senharas e_ de crianças calções. cal.
as, camisas, camisolas. camisetas
luecas, ceroulas. colarinhos. cuziro
'aias, casacos, chinelos, dominós azhar,
')es. fantasias, fardas para militaras. cc.
-giais. fraldas, galochas. gravatas. por.
'os. ogos de tingem. jaquetas, legue
uvas.. ligas, lenços, cnanteis, meias}
tateia mantas, mandrião, mantilhas pan
cos. palas. penhoai. pulover. pelermas;
',au g es. p ouches. polainas. pdania,a otz.
ilhoa
p erneiras.
quirnonos. rega:os,
robe da chambre, roupão, sobretudos,
,uspetisorios. sardas de banho. san,itaas„
-bateres, shorts. sungas. stoles ou .s.52cirs
, toucas, turbantes tçrntis, uniformam
e vestidos

k

Termo n.° 750.957, de 23-5-1966
Parente, Rodrigucs S.A. Indústria e
Comércio de Bebidas
(Prorrogação)

R"-"' -r.

• "PU .,

: .,'-' -- .--1
..,

Térmo na' 750.951. de 23-5-1966
Clame 40
Oliveira & Caramelo Duarte Promoções
lóveis em geras. de metal, vidro, d(
Artísticas Ltda.
iço. madeira. estotados ou não, inclu
São Paulo
ive móveis para escritórios' Armários
OLIV1irri/.1 igt CARAMELO .” , rmános p ara banheiro e p ara roupa,
usadas, abeatadas. acoichoados pan
DUARTE PROVIOÇ Õ ES
móveis, bancos, balcões. baaquetas

ARTI STI C A S LT DA.

'ri ndejas domiciliares. berços biombos
mrlea-s, carrinhos • para chá e café
aonfuntos para dormitórios, conjunto
Nome Comercial
iara sala de tarifar e sala de visitas
Termo n.° 750.952, de 23-5-1966
, injuntos para terraços. tardai) e arala
R.B.
Engenharia e Construções
ai 'tas de armamos e gabinetes para
Limitada
opa e cosinha. camas cabides, cadeiras
São Paulo
aratarias, cadeiras de balanço. caixas
te rádios, colchões, colchões de molas
73.—IUGM ARI A
l ispensas. divisões. rhvans discotecas
e madeira es p regua;arleiras. escrivam
COrjbW un Õ
has, estantes, guarda-roupas, mesas
LTDA.
les f ritas mesinhas para rádio e taieva
lo. mesinhas para televisão. moldaras
Nome Comercia/
,ara quadras, p orra-retratos. poltronas
Termo n.° 750.954, de 23-5-1966— • oltronas-camaa urateleiras. porta-chsa
eus. sofás sofás-camas, travesseiros e
Companhia Melhoramentos de São
vitrinas
Paulo Industriais de Papel

São Paulo

Classe 42
Aniz
Termo n.° 750.958, de 23-5-1966
Parente, Rodrigues S.A. Indústria c
Comércio de Bebidas
Guanabaar

PRORROGAÇÃO

Termo n. o 750.956, de 23-5-1966
Ter-Lin — Roupas Ltda.
Guanabara

C.3ir a

Ei
noWnstra Lrasflefee

Termo n.° 750.970, de 23-5-1966

Classe 36
Para distinguir: Ai ymos de vestuários

t22u Feuóz o)(5 Ferj9
_ 1)

N

Para
À.'ourp,
imana:vir'
o eun
anuáru , s
catálogos Jornais
livros neas matrais e cinematográfi
a de rádnr
cas,
televisar.
'• • ' • '
1
impres
ubli'' •
tas e t)rograrnas circenses

Classe 32
Albtins impressos

Classe 42
Conhaque

e roupas feitas em geral: Agasalhos
wentais, alpargatas. anáguas, blusas.
hotas botinas, blusões. boinas babadouras, bone& capacetes, cartolas, cara-

t

Classes: 3 e
Título
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Têrmo n.° 750.959, de 23-5-1966
carrodeiras, frascos. tôrmas pára do es
Parente, Rodrigues S . A . Indústria e ,ôrmas para tornos, tios de vidro, gar
Comércio de Behjidas
ratas. garrafões. graus, globos, baste,
Guanabara
¡arras, larcijwiras, licoreiros aiamadei.
ras, mantegueiras, pratos pires, porta.
jóias, paliteiros, potes. pendentes pedestais. saladeiras, serviços para ra
frescos. saleiros, tubos, tigelas, traves
sasi, vasas. vasilhames, vidro para vi•
draças, vidro para relógios. varetas.
vidros para conta-gotas, vidro pare
automóveis e para bara-brisas e
Classe 42
atearas
Parn distinguir: A g uardentes, aperta.
Classes: 11, 14, 17, 26 e 38
9,sue. uns bitter. brandv. conhaque cer.
Titulo
rema lema genebra, siri turma'. licoTermo
n.°
750.961,
de 23-5-1966
Res. nadas aunei) pipermint, rhom
otaccrs de frutas cem álcool. vinhos, ver Parente, Rodrigues S.A. Indústria e
Comércio de Bebidas
s2outh vinhos espumantes, vinhei,
Guanabara
quinados e aillskv
Têrmo n. o 750.960. de 23-5-1966
Parante, Rodrigues S.A. Indústria e
Comércio de Bebidas
Guanabara

P

Tércuo n. 9 750.967 de 23-5-1966
Companhia de Cigarros Sinimbu
Rio Grande do Sul .

PRORROGAÇÃO

ano

Classe 44
Cigarros Termo n.° 750.968, de 23-5-1966
Irmãos Müller S.A. Indústria e
Comércio
Rio Grande do Sul

ÍrAPERITIVD SPEAR IlAUN1111A—'

Classe 36
Calçados

r5W.
111111111111

Classe 42
Aperitivo
Termos ns. 750.965 e 750.966, de
23-5-1966
Casa Garibaldi — Vidros e
Espêlhos Ltda.
Guanabara

FRMIR(024, A:CD

~At

~Vifflon 6%C~ 3gaiffla

SEAR

ÍLGIPICHARD---)

• Classe 42
Aperitivo
Termo n.° 750.962, de 23-5-1966
Instituto Biochimico S.A. — Paulo
Proença
Guanabara

Termo n. o 750.969, ge 23-5-1966
Fernando Gomes
Pernambuco

n

rl

JJ 11,1\1.1,L

Classe 3
Produtos farmacêuticos
Termo n. o 750.963, de 23-5-1966
Instituto Biochimico S . A . — Paulo
Proença

Substâncias químicas, produtos e prepa.
rados para serem usados na medicina
ou na farmácia
Fernando Gomes
Pernambuco
Termo
750.971, de 23-5-1966
Fernando Gomes
Pernambuco

PRORROGACãO

gemi, capsulas, copos, cavam, @s.

PRORROGACÃO

EST rnmE

C1FRAO
Rend—a's e Participação

Ude.

Nome Comercial
Termo n. o 750.976, de 23-5-1966
Calçados Santa Fé Ltda.
Guanabara

W.ão

Nome Comercial
Termo n.° 750.977. de 23-5-1966
Peça Reembolso Eletrônico Araponga
tk Limitada
São Paulo

ARAPOâ GA
INDÚSTiiiA BRASILEIRA

Eã7
Classe 14
iVIds-w amuos, laminado, trabalhado
átin Men az formas e preparos, vidro
risted Pana todos os fins, vidro induzissaL doo telas de enetái ou composiWles especiais: ampolas, aquários, asrodeiras. almotarizes, bandejas, cubeBus, eedinScis. cántaros. cálices, centro

Classe,. 50
Corretagens em geral
Termo n.° 750.975, de 23-5-1966
Cifrão Rendas e Participação
Limitada
Guanabara

Classe 3

Guanabara

Classe 3
Produtos farmacêuticos
Trmo n.° 750.964, de 23-5-1966
Instituto Biochimico S.A. — Paulo
Proença
Guanabara

Classe 19
Aves e ovos em geral inclusive do bicho da seda, animais vivos, bovinos, cavalar. ' caprinos, galináceos, ovinos e
sumos
_—
Termo 11.9 750.974, de 23-5-1966
Cifrão Rendas e Participação
Limitada
Guanabara

Cdçados St2 Fé

PwcAf-u3ne.,,.©
rc;

Termo n.° 750.973, de 23-5-1966
Luiz Felipe Negri -de Oliveira Ferreira
da Gama
Guanabara

Classe 33
Titulo
Têrmo

750.971.. de 23-5-1966

C.M.I. — Consórcio Mercantil :de
Imóveis S . A .
Guanabara

URANDE PRELII0
BRASIL DE
AUTOMOBILISMO

Classe ":;

Classe -53

Produtos farmacêuticos

Titulo

C asse
Para distinguir os 9eguintes artigos e:e
tricus: Rádios aparelhos de televisão
pick-ups. gelade:ras. sorveteiras. apare
'hos de re ri ge raçào. enceradeiras, as
niradlores de nó fogões, fornos e Ioga
reiros elétricos chuveiros, aquecedores
F )alanças. ferros :Métricos de engomai e
aassar, batedeiras e.oquereieiras expre
medores l icuid:ficarinre5. -letric,is. ma
tioPI legumes
q uinas para n . cat
-aro, -eqisti; r1.
mei:iras. fervedores
fs,utas paen las e bult
elétricos -"1letores. relógios de ar n
Frigerado Fnrmas elétricas, máquina
Fotográfica: • :ineinatográficae. cair
-simhas elètr , x Liarratas térmicas re
fiadores anicsr it inc lâmpadas avairt
lhos de luz tlit,:xescente. aparelhos de

Têrça-feira 22
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data dá publicação começará
correr o prazo do GO dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão tp' ssentar sues oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julg arem prejudicados com c concessão do registro requerido

comunicação interna, esterilizadores conTênno n.o 750.982, de 23-5-1966
densadores. bobinas, chaves elétricas, Indústria de Rádios Trans-Sonho Ltds.
comutadores, interruptores, oleadas de
Paraná
corrente, fusivel apareihr4 totograticos
e cinematográgicos. filmes revelados.
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação. abat-lours e lustres, máquinas
para lavar roupas para uso
INDÚSTRIA BRASILEIRA
domesti co
Classe 8
Termo n.9 750.978, de 23-5-1966
Rádios, aparelhos de televisão e
J. Quadros Editores Culturais S.A.
máquinas falantes
São Paulo
Termo n.° 750.985, de 23-5-1966
Litocor 9rtes Gráficas Ltda,
São Paulo

TRANS-SONHO

J.QUADROS EDITORES
CULTURAIS S.A,

Nome Comercial
Termo n.° 750.979, de 23-5-1966
J. Quadros Editores Culturais S.A.
São Paulo

HISTÓRIA DO POVO
PAULISTA
1NDÚSTRIA BRASILEIRA

LITOCÔR
Classes: 17, 25, 32 33 e 38
Titulo de Estabeelcimento
Ternios na. 750.983 e 750.984, de
Litocôr Artes Gráficas Ltda,

beco, papelão, recipientes de papel ro-

setas de papei, rótulos de papel, rolo:
de papel transparente, • sacos de papei
serpentinas. tubos, postais de cartão
e tubetes de pape;
- Termo n.° 750.986 de 23-5-1966
Proninco — Promoções Indústria e
Comércio Ltda.
São Patdo

RENT-k- MAQ
Indústria Brasileira
Classe 6
Máquinas industriais
Termo n.° 750.987, de 23-5-1966
Proninco — PromoçMs Todástria e
Comércio Ltda.
São Paulo

Termo n.° 750 . 991, de 23-5-66
-Metalúrgica Liess Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 32
Para distinguir: Albuns, almanaques,
anuários, boletins, catálogos, tornais,
livros, peças teatrais e cinematografia
cas, programas de rádio e televisão,
publicações, revistas, folhinhas imprem
sas e p rogramas circenses
Térmos as. 750.992 a 751.016, de
23-5-66
Magaldi-Maia (Publicidade) :ida.São Paulo

São Paulo

LITOCH

Classe 32
INDÚSTRIA BRASILE/Rã
Para distinguir almanaques, agendas
Classe 32
anuários, álbuns, impressos. boletins
cutálogos. edições impressas. folhetos Para distinguir: Almanaques, agendas,
dade. programas radiofônicos e rad], anuários, álbuns impressos, boletins catelevisionados, peças teatrais e cinernato tálogos, edições im p ressas, revistas, órgãos de p ublicidades, p rogramas radiográficas e programas cirrea - fônicos, rádio -televisionadas, p
eças teaTermo n.° 750.980, de 23-5-1965
trais e ci nematográficas Programas
J. Quadros Editores Culturais S.A.
circenses
São Paulo
Classe 38
Aros para g uardanapos' de papei
ag lutinados. álbuns (em branco) álbuns
Para retratos o utooratOs. balões (ex.
cera P a ra b ri nquedos) biocos para
cor res pondência, blocos para cálculos
ERASLECRO
blocos p ara anotações, bobinos, brochu.
aa p osrnIA BRASILEIRA
ras não impressas, cadernos de escreClasse 32
ver. capas para documentos. carteiras,
Para distinguir: Álbuns, almanaques cautos de papelão, cadernetas, cader.
anuár:os, boletins, catálogos, Jornais nos, caixas de cartão, ca:xas para papelaria, cartões de visitas. cartões colivros, peças teatrais e :Inematogrált
cas, programas de rádio e televisão, merciais, cartões ledices, confeti. cartolina, cadernos de p apel melimetrade
ptib i * . ações,, revistas, folhinhas ¡mores
e em branco p ara desenho, cadernos
sas e arcar:imas circenses
esclares, cartões em branco. cartuchos
Termo n.° 750.981, de 23-5:19-66
de cartolina, copas p lanográficas. caEdir José Canem Pires
dernos de lembrança, carretes de paSão Paulo
pelão. envelopes. envólucros para cha
rutos de papel, encadernação de pape
ou papelão. eti q uetos, Rilhas ledices
fe•lhas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata - borrão, ornamentos
de papel transparente, probas. Papeli

RENT-A-MAO
ScTo Paulo-Capital
Classes: 6; 7; 8; 9; 10; 1 t; 17; 20;
21 e 33
Titulo de Estabeticimento
Têrmos as. 750.988 e 750.989, de
23-5-66
Metalúrgica Liess Ltda.
Rio Grande do Sm

HISTÓRIA DO POVO

-nhos.paéidet lumn:o
papéis sem impressão, papéis em brancc
para forrar paredes, papel olmaço com

ou sem pauta. papel crepom papel de
seda. papel impermeável, papel enceradc
papel higiênico, popel itnpermeáve'
32
Para copiar, papel para desenhos, paPara distinguir: Albuns, almanaques, pel para embrulho impermeabil:zadc
anuários, boletins, catálogos, tornais. papel paro encadernar, papei para es/livros, peças teatrais e cinematográfi. crever, papel para imprimir, papel pacas. programas de rádio e televisão. rafina para embrulhos, papel celofane.
publicações, • revistas, folhinhas lavres- papel celulose, papel de linho papel
Ines sias e programas circenses
absorvente, papel para embruhar ta.

firâchlotria r.asileira
Classe 32
Pare distinguir: Almanaques, agendas
inuários, álbuns impressos, boletins, ca
é álogos, edições impressas, revistas, ór
aãos de p ublicidades. p rogramas radio
fônicos. rádio-televisionadas p eças tea
trais e cinematográficas. programas
circenses
Classe 38
Ações, apólices, cartões comerciais e de
visitas, cheques, cupans debênture., àii.
plicatas, envelopes de qualquer tipo, eti
quetas impressas, faturas, folhinhas im
pressas, letras de câmbio, notas promis
sórias, papéis de carta, recibos e rótulo,
Termo n.° 750.990, de 23-5-66
Metalúrgica Lie.)) L.da.
Rio Grande do Sul

etah's[rske
,
ljess Ltda.
Nome comercial

tr2

rasileira

Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos el&
tricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, apare.
lhos de refrigeração. enceradeiras as.,
piraciores de pá fogões, fornos e toga.

reiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
p assar, batedeiras, coqueteleiras, exore,'
medores li q uid;ficadores elétricos, máq uinas para picar e moer legumes e
Carne, resistências elétricas, fervedores,
'estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar re-,
trigerada formas elétricas, máquinas
foto g ráficas e cinematográficas, campanhas elétricas, garrafas térmicas. re
gadores automáticos, lâmpadas, apare,
lhos de luz fluorescente a p arelhos de

comunicação interna, esterilizadores condensadores, bobinas, chaves elétricas,
comutadores. interruptores, tomadas de

corrente, fusível, aparelhos totográticoo
ci nernatográgicos. filmes revelados,

binóculos, óculos, aparelhos de aproxi..
mação, abat-lours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Classe 13
Adereços de metais p reciosos .sernU
preciosos e scas imitações adereços clE1
nrciras preciosas Runs itnitacoes idor,,
nos de metais p reciosos. sem' preciosos
e suas imitações, afianças, anéis. arda
dos de 4antasia de metais preciosos,
bala gandans de metais p reciosos ao
se mi-preciosos - bandeias de metais pra.
ciosos. berloques de mera) preciosos4
brincos de metal precioso OU gemia
p reciosos, bules de metais preciosos
carteiras de metais p reciosos, colares
de metais p reciosos ou semi-preciosos,
_mintas de metais p reciosos, copos de
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro
fio de prata, fivelas de metais precio.
soa. cafeteiras de metais P reci osos. Wall
ibias falsas. lentelolas de metais
arad
CLOSON me4a1ba3g meteu precioni
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Publicação feita. do acordo com o art 130 do CódiaSo de dP,.opriedáde Industriai Da data da publicação corne ara
B correr O Prazo da 60 dias Para o deferimento do Inani° Jarante esse prazo poderão apresentar suas o posieões ao Dapartamanto
Nacional da Propriedado Industrial aquales que se Juivtrem pretuclicarios com a conras sao do registro requerido
aemaprealcsus e suas imitações, palito:
pedras preciosas para jóias pe;
arar, semi-preciosas para jóia pérolas
a imitações de pérolas. pratos de aie
ir preciosos. serviços de chá e de ui:E
câ.e metais preciosos. serviços de ;icor
de metal precioso, serviços de reirsscos
ele metal precioso, serviços de safadas
da trutas de metal preciosa. serv:ços de
aurvete da metal precioso, ta l heres de
Eactais preciosos. turibulos de metal
atsrmalinas lapidadas e vasos de
nanam preciosos
- Classe 49
Rlasz diss.-anuir: logos. brinquedos. pasSa.nipsia e artigos desportivos: Au
Camavais e veículos de brinquedos. aramas de brinquedo, baralhos, bolas para
eaden C13 ;aspastes. bonecas. árvores de
matai chocalhos. discos de arremesso
desaortive figuras de aves e animais
Sogaa de armar. logos de mesa, luvas
para esporte. miniaturas de utensilios
dcrnalicos. máscaras pau esporte. naatak-iras redes para pesca, tamboretes
e varas para pesca
Classe 39
notipas brancas. p ara cama a mesa:
...):char.s:cra para camas zolchas co.
tarteea scire.abec fronhas guardana
.,239 kW), bordasioa lucra* "Ps coalhas
PCnçOrd , eiantas sara asaas, 05 los para
"e
panos de p s coa,
cositào
ssas e banho. Coalhas de .oesa. toán:7,3 oc, ra cantar toalhas nava chã e
af&Cisalhas para banquetes. guart0
Oes paria Mina e mesa, toalhinhas
6cobro pão)
Classe 32
az distinguir: Albuns. almanaques.
E:martas. boletins, catálogos. jornais
Esmos, pecas teatrais e cinematográfi
sus. programas de rádio e televisão
as-sállcações. revistas. folhinhas impres
sas e programas circenses
Classe 9
assa-trompas. saxofones. trombones de
2astrumentos tp usiaais de sopro:. metaou rias/ e suas partes: baritorms.
Ssa.isoz. Laanodlins; rabecas: guitarra.
alatoa: clarins: trombetas; cornetins:
mas. laminas, iiroreiras. latas de !orca
"arras; machad:nhas, molas para porta,
[colas para venezianas. martelos da-Ir:mana marrizes; ravalhas: Pua s; Pes. Pre
-os.garSu:icepot-gl
asiras. imirta-23. porta-jóias. paliteiros
'anelas. roldanas. ralos para pias. rabiaes. regadores; serviços de chá e café.
serras, serrotes, i.chos. sacarrolha; marraras. talharas atlhadeiras. torqueze.
assaazas. saavadeiras telas di arame, soramisac. linces. 'tubos para encanamento
Sanas para pirtas de correr. ' taças.
Casvassasa Stsribulos: vasos, vasilhames
o verruma
Class.: 2a
: Artefatos de maieria,
Jac
a'rsasalco a da nylon: Recip:entes falsai
sass:taa da material plOstice. revestimen.
£O ascacdsocd33 s substâncias ani
anaZeSaa.: Argolas açucareiros
aaala
assa- s •va ra ti. rios, bules. bandejas.
rara talefones. baldes. bacias boa
laas tElsas. carteiras, chapas cabos
para farramenras e utensílios. cruzetas
"calaas para acondicionamento da ala
sat arlSos cais° de mater:al plástico para
•

cl!.
e(),,
,1?"
abas. capas para álbuns e Para livros
.:álices. cestos. castisais para velas
aixas para guarda de diletos. carta
hos coadores para chá. dessansc par .
_natos. copos e copinhos de plástico()
sara muares, camilhas de plastp
sara - clorvetes, colherumas. pasinhat
sartinhos de plástico para sorveres sor
milhas dt plástico para sorvetes, discos
mbreagen de material plastmo en,ba again de mater.ai plástica pa ra sorve.
res. estojos para abetos espumas dk
aylon esteiras. enfeites para a:nom°
/eia, massas ann-ruidas escaradares
aratos. Punis. termas para doces fitaara bolsas. ,acas- guarnições auartp
lições para porta-blocos guartuaõe
sara 1:qualiticadorea e para batedeira'
de frutas e legumes, gcarmseses de ma
renal plástico para utensilloa e eibletoS
suarnições para bolsas garfos, galeria:
sara cortinas ferro laminados. piás
ticos lanche:tos. mantegueiras. mala:
irinens. prendedores de roupas puxado
:es de móveis, pires. pratos (antea
ros, par, de cosinha. pedras pomes ars)
cios protetores para documentos au
taclores de água para uso iturasuce
imorta-copos. porta-niquem. portia-mases
morta-documentos Placas. aboca roda
nhas, recipientes. suportes. suportes onn
guardanapos. saleiro cubos. ‘igaias
tubos para ampolas. tubos nsra safar'
'ias. travessas, tipos de material Ples
aco sacolas. sacos. saqu.nhos. *vasilha
mea para acondicrinamento. vasos. ai
:aras. colas a trio e colas são incluirias
em outras classes, para borracha pare
°arrumes. para marceneiros. para sapa
teiros, para vidros pasta adesiva Para
mater:al p lástico e mera]
Classe ia
Vidro comum, laminado. traaellhado
em tôdas as tormas e preparoa
cristal para todos os fins, vidro indus
trial, com telas de metal ou cornposi
sões especiais: ampolas, aquários, as.
Rasteiras almofarizes, bandeias cubetas cadinhos. cântaros, cálices, centro
de mesa, cápsulas. copos, espelhos, ascarradeiras. frascos fôrmas para do es
fôrmas para ferstos, fios de vidro, gar
rafas, garrafões. graus, globos, haste
iarrom lardirtairas, licoreiros mamadai
ras, tnantegueiras, pratos. pires. porta
161as, paliteiros, potes.pendentes oe•
destais, saladeiras, serviços para se
frescos. saleiro., tubos, tigelas, traves
sam maca vasilhames vidro para vi
draças, vidro para relógios. vascas
vidros para conta-gotas. vidro para
automóveis e para bara-bsisaa e
.alcaras
Casse '43,
Para distinguir: Refrescos, refrigarantes
sodas. guaraná, gasosa, água tônica
acuas naturais e artificiais, rasques para refrescos bebidas espumantes. sucos
e sumos- de frutas vara bebidas nac
Classe 48
Paro listinguir: Perfumes essências ea
tratos água de colônia ágio de touca
loa aauri de beleza água de quina
71a Ia ecsas, agua de a l tazema. água
Para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina, bati-

batons' zosniata.os _ fixadora, mações de metal, abridores de latap
'Lama
is pana-ama petr'leos
Gare ,)s !arame liso ou (-arpado, assadeiras. açuuma jii crina araimada para os ca'.'
careiros. brocas. bigornas. baixelas,
preparados para descolou annas bandeijas, bacias, baldes, bimborneres;
:abele creme revanescente crerres gOT bules: cadinhos. cadeados, castiçais, co11105 e p intas Si) sinais atalaiais óleos lheres para pedreiros correntes. cabales:
;h1F(`505 e pomadas para lirapaaa
chaves; cremones, chaves de parafusos,
pele 3 maquilage . ¡apilarámos deso conexões encanamento, colunas,
lorantee vinaure aromático po de erro; caixas de metal para portões, canos de
- talco perturnade ou não sons para maatl. chaves de tenda chaves isgiesa,
aestana e sobranceiras. premiados para cabeções. canecas. aipos. cachepots,
=beleza/ cibos e Jlhosi ca r mim para centros de mesa, coqueteleiras catam;
rosto e para as táb,os sapão e :remi para ac ondicionamento de al:mentos,
isara aarbear sabão liquido perturnad, caldeltoes, caçarolas, chaleiras. cafetei.)u dão sabonetes.. Icor:Im pas em ou ras. cdrichas coadores: distintivos. dopasta ou nulifica sais pertumedos para pradiças; enxadas, enxadões. estetas,
nanhos pentes, vaporizadores de pariu engates. esgu.chos. enfestes aara arteios
me. escovas para dentes. cabelos, unhas estribos, esferas para arreios, espuma»
e cílios saquinhos pertumasso prepara damas; formões. 'laicas. ferro para LoPree
los em pó pasta. liquidas e taolos capim. ferrolhis, facas. facões, fecha,
praa o °raramente das unhas, dissoi duras ferro comun., a aa:vâo, resumiras,
ventes e vernizes, removedores da suei tunis. fôrraa.s par: doces, freios para
•
para a pele
estradas de ter so, frig:deiras; ganchos,
Classe 38
grelhas gar‘os. ganchos para quadros
Aros para grardanapos de papel gonzis para darruagens: insignias; 11,,
aglutinados álbuns (em branco) álbuns
Classe 46
para retrate'S e outogralos balões (ex- Para distinguir: Amido, anil, azul da
ceto para brinquedos) blocos para l-rüssia, alvaiade de zinco abrasivos,
correspondenca a. blocos para 'cálculos ligada° preparado para limpar metais,
blocos para anotações. bobinos. brochu- detergentes. esp remacetes. extrato de
ras não tmpressas. cadernos de escre- anil. fécula Para tecidos, tósforos
ver. capas para documantos, carteiras. éra e de macieira, goma para lavancaixas de papelão, cadernetas, cader- deria, limpadores de luvas?, li quidoa de
nos. caixas de cartão. c.a.xas para pa- sranouear tecidos liauidos .nata-cordaspelaria. cartões de visitas cartões ca- 'as Da t a roupas e mata óleos para roumarciais, cartões indicas, confeti. car- pas, oleina óleos para limpeza de cartolina. cadernos de papel niselitUnrade ros. pós de branquear roupa. calicato
e em branco para desenho, cadernos -Se sódio, soda cáustica. sabão CM pó.
esclares. cartões em branco, cartuchos sabão comum, sabão de esfregar me
Motos de polir e vaaísiz
de cartolina copas planográticas, ca.
para calçados
dermes de lembrança, carreté:s de paClasse 36
peta°. envelopes. envolucros para charutos de papel, encadernação de papel Para distinguir: Artiooa da ventuáries
ou papelão. etiquatos. fõlhas indicas e roupas 'citas em geral: Aaarashos
faahas de celulose. guardanapos livros /ventais. alpargatas. anaguan. blusas.
não impressos, livros fiscais, livros de saras botinas, Silus5as. botbas, babecontabilidade, mata-borrão. ornamentos -louros, bors. capacetes. cartolas. caro.
de papel transparente. protos, papeli- nuçaS, casacão, coletes. capas, abales,
nhos. papeis de estanho e de alui:nino a.achecols,calçados. chapaua. cintos.
papais sem impressão. papéis em branco :Pasma. caMbi
nações. corairilacm, calças
para fanar paredes. papel almaço com 'te senhoras a da crianças, calçaas. caiao sem pauta. papel crepaa. papel de aaa. camisas, camisolas. camisetas
seda, papel impermeável. papel encerada :Uazaz, ceroulas. colarinhos, azeitava
Papel higiênico, papel imperrneavei saias, casacas. crinelos, dominas. achapara copiar, papel para desenhos, pa- Pes. faauslas. Sardas para militares co.
pei para embrulho impermeabilzado
trairias. galachaa gra pataa. anapapel paro encadernar. papei para es- ros. jogos d linaeris. isnuee.s:a Iaquês,
crever. papal para Imprimia papal pr.- l uvas, ligas, lenços, mantéis. meias.
raiana para embrulhos, papel celotarie malôr mantas mar,driOo. mantilhas p:5papel celulosa, papel de linho papa' 'etós. palas 1; (ar pulavas. pelerinas.
absorvente, papel para embruhar
neu gas. pouches polainas. pijamas, pa
baeta papelão, recipienta de papel ropern 21ras. quirnonoss ramalos.
setas de papel, rótulos de Papal. rolos soba da ctiambre. aoapão. aoireetaitios
de papel transparente, sacos de papel suspensórios, saidaa da banho. caaríalias
ss-pentinas tubos, postais de cartão meteres, shorts, sungas.. atolar ca
tubetes de papel
souca, turbanies, ternos, unlicranas
Classe 41
e vestidos
Sucos de frutas, bombons, chocolates,
Classe 44
biscoitos, balas, caramelos, drops, gelatinas bolachas azeite creme de leite, Fumo em fôlha, em corda e esin rôlo,
leite em pó, yogurt, queijos, margarina. fumo picado, desfiado e migado, aconpalmito, paio, mortadela, camarão pre- dicionado em latas, pacotes e quaisquer
outros recipietes adequados, charutos,
rantos
cigarrilhos e cigarros de palha: artigoa
' Classe 11
para fumantes tais como: piteiras, caFerragens. ferramentas de tôda espécie chimbos, cachimbos orientais (narquicutelaria em geral e outris aragos de leh), boquilhas; carteiras,- cigarreiras
metal a saber: Alicates, alavancas. isa- para cigarros e bolsas para fumo; Is-
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Publicaeáo feita de acOrdo com o art. 130 do Código de Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacaaoal de Propriedade Industrial agi:reles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro rcaatierido

Classe 15
Termo n.° 751.020 ,de 23-5-1966
queiros. residuos . de fumo e rapé, palha las, esferas para vedação, fitilhos pare
para' cigarros, em carteiras Ou bobinas. imarrachas. forros para vedação. tuge. Para distingu:r: Artefatos de cearnica.
(Prorrogação)
com ou sem boquilha e cigarros
aça: gachetas: juntas para vedação. porcelana. faiança, louça vidrada para
Dehydag-Dcutsche taydriciwerke
• Classe . li 'onas, lonas ',ara freios de veiemos: uso caseiro. aparelhos de chã, de café.
G.rn.b.H.
2 ara distinguir: VeiCU,GS e suas partes mangueiras. massas para vedação, mo. de jantar, serviços de refrescos e da
Alemanha
ntegrantes: Aros para bicictetas, auto- 'a para Vedação; rôlhas: tampões para bebidas a saber: abajures de ,ampiào.
móveis. auto-caminhões, aviões 'amor ./ed:çâo (fins não medicinais), tendas asucareiros. apanha-moscas, bacias de
'1:1-7,ZJUDE
gcedores, alavancas de cãarmio barcos riras para vedação. tubos para vedação. latr na. bandadas banheiras. h,s. eireiraa
a
breques braços para veicuios, bicada ,a ilações para va asão: válvulas para bidês botijas, bules, abraseara .. canecas
Classe 3
carriahos ,ar mão e :arretas .•am' ,vedação
mstiçais, ehavenas centros de mesa Produtos básicos para uso na mediicna
Classe 42
*oneres. carros arnbulanteS. caminarres.
e na farmácia
°raposeira. cubose. descansos de porcacarros. tratores. carros- be rs os carros Para distinguir: Aguardentes, aperitiiana, escsrradeiras. espremedores ditais
Têrmo n.° 751.021, de 23-5-1966
tanciaes. carros-irrigadoes. carros car vos. an.a. bitter. braudy. conhaque, Ler.
unis, garra`as. globos. jard'neiras lar(Prorrogação)
oças, carrocerias, chassis, chapas ais vejas ternet. genebra gira kurrel. bacos farreies. lavadedos, lavatórios leiFlex-O-Class, Inc.
atilares para veiculos, cubos de vel atilos res. nectar. punch piperrnint rhum
Estados Unidos da América
corrediços para velculos, direção. desli- sucos de frutas sem álcool. vinhos, ver. eiras. maçanttas de porcelana. mantaueiras, molheiras, moringas. palite.ros
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elemouth. vinhos espumautesa vinhos;
pedestais. pias, pires; polailhadires:
varavas para passageiros e para carga
Classe 17
orta-facas, potes, puxadores. receptaengates para carros. eixos de direção
sale:ros: serviço de chã: taças
'freio& fronteiras para veiamos. guidão Para distinguir artigos, máquinas e ins
locomotivas, lanchas. motocislos, molas dores, clips. coladores. cestos para pa para calé, travessas, terrinas, miruim
motocicletas. motocargas, moto furgões oéis e correspondência canetas, comTermo n. o 751.017, de 23-5-1966
Classe 28
manivelas, navios. ônibus, para-choques passos, cofres, canetas tinteiro. canetas
(Prorrogação)
:sferogrfiScas.
canetas
para
esenhos
Materiais em fõlha transhicentes e trans4
para-lamas, para-brisas. catlais pansões
Humble Oul & Retining Company
parentes de resinas naturais e artificiais
rocas para bicicletas., raios para hic ,cle- :ama para canetas esferográficas, de
Estados Unidos da América
g plásticos usados como substituto pata
tas. reboque. rad-mdorsa asam veiculos ;enhadores, datadores com minas das
vidraças' nas aberturas admitindo luz, e
todaa para veicuios. selins. ancit los, ti 7ansos para lápis e canetata esquadros
para outros fins
rentes para veiculos. vagões. celocine- .staures para secretária, estojos borra
des. varetas de contrôle o alugado, e 7has de apagar. espfitalas furadores
Têrmo
n.°
751.022, de 23-5-1966
acelerador treseis. trol a, hus varaes de fluidos para escrever. bisais fichários
Flex-O-Glass, Inc.
iSras rara maquinas de escrever ficha.
carros. toletes
'anos
Estados Unidos da América
nara arquivos qomadores grampeadores
Clasze
grampos
e
ganchos
para
escritórios
Movais em gerai. de metai, vidro, de
Ca_S
assa-•
aço madeira. estolmdos ou não, inclu I nde ts -goma-ai-abica. isistrumentos
swe moveis para asai-lb:Mas: Armários -saravas e de desenhos. )riços ou con
armários para banheiro e para roupa: 'untos de artigos de escrever e dese
usadas, almofadas. acolchoados para -alar ara mesas ou secretárias, jocio
móveis, bancos. balcões. banquetas 7oniunros do tipo de imersão para me
Classe 28
domiciliares. berços: biombos • aas ou accretárias. lápis esferográficos
b• '
Materiais em faillia translucentes e trans-,'
Classe 46
cadeiras. carrinhos para . chá e café ápis la piseiras mothadores minas má
parentes de resinas naturais e artificiaia
Compostos para a limpeza e fins
conjuntos pára dormitórios, conjunto: winbs e apetrechos rara apontar lápis
e plásticos usados como ,substituto para
higiênicos
pare sala de jantar e sala de visitas máquinas para escrever, calcular e so
vidraças rw abertura sadminindo luz, e
coniuntos para terraços. jardim e praia mar máquinas para gramPear mopore
Termo 11. 0 751.018, de 23-5-1966
para outros fins
coniuntos de armários e gabinetes- para cas. minas ou grafites para lápis lai •
(Prorrogação)
copa e cosinha. camas. cabides. cadeiras seiras, e aontarlores, metros ara escri
Tèrmo
n.°
751.023, de 23-5-1966
.
Flex-O-Glass, Inc.
giraiórias, cadeiras de naalanço, caixa: tórios e para desenhos pa pel carhonu
(Prorrogação)
Estado
s
Unidos
da
América
de rádios. colchões. colchões de molas penas para canetas penas esferográfl
Adriano Ramos Pinto — Vinhos,
dispensas, divisões. divisas diacotecas :as erfuradores astas para escritório.
-orn
'fechos
de
metal
porta-tinteiro
oor
de marfai-a, esprequiçacie , ras. escrtvani
Portugal
porta canetas
porta .caneta
nhas. estantes. guarda-roupas. - mesas
Porta
cnesai s as mesinhas para rádio e teievi .s iv roo rá ficas. porta-carimbos
são, mesinhas para televisão, mo,durai. -arras. porta , blocos, penas, prensas
para quadros. aorta-retratos. poltror:-4:- arendadores de papéis percevejos. ré
Classe 28
poltronas-camas. prateleiras. porta-cha- atlas, afaneis, se paradores )ara argui
Materiias flexíveis. translucentes e
péus, sofás. sofás-camas. travesseiros e vos, scinetes. tintas rara escrever ti
transpzuntes usados como subalivitrines
ras para esarever elralinhas. tiritas para
tutos para o vidro
Classe 35
:ar:rabias, tintas rara duplicadores tio
Couros e piles preparadas ou não. cii oara Im pressão e tintas pai-a rime
Termo n.o 151.019, de 23 - 5 - 1965-American Cigarette Company
murças. couros. vaquttaa, pelicas. e ais nhos. conjuntos de artigos de escrevei
e desenhar para mesas ou secretárias
(Oversees) Limited
tetatc dos mesmas: Almofadas de coo
Classe 12
ros, arraias, bolsas. car te , ras. caixas,
Vaduz, Liechtenstein
chicote: de couro. - carneiras, capas. rara Para distinguir artigos de metal co
álbuns e para livros, embalagens de mum e miudezas de armarinho . Alfi
Classe 42
couro, estojos, guarnições de couro para netes. alfinetes de segurança. agulhas
Vinhos
tive
'
argolas,
botões.
colchetes,
dedais.
automóveis, ouarnições para porta-blo
Termo n.° 751.026 de 23-5-1966
cos. malas, maletas, porta-notas. porta tas, e fechos corrediços, garras, grifas
Thg First National Bank Of Bostoo
chaves. porta fiqueis. pastas, pulseiras de metal para enfeites de vestidos. ilhode couro, redeas, selins. sacos para via- ses, lantejoulas. missangas e presilhas
Estados Unidos da América
gem. sacolas. saltos. Solas e soados
Classe 23
tirantes para arreios e valises
'are distinguir tecidos em geral. teci
tos trars confecções em gerai nave
Classe 31
a . oara artigos de cama e
Adesivos para vergação. anéis para vedação argolas , para vedação, arruelas tP6S • Algodão alpaca cânhamo. cc.
p ira vedação: barbantes. barracas de tia. caroá • asianiras. fazenlaa e tem
campanha, betume para vedação. bu- ,os am lã era peças, juta. lersev
Classe 38
percalina
naco-naco.
rhan para vedação. bujão (rôlha para ivlon.
Clasim 44
Formulários impressos para uso em rica
tarraxa): cabos. canaletes. cordas. cor- -avim, seda natural, tecidos alásticos
Tabaco manufaturado ou não. Artigos gócios bancários, a saber: Cartões ots
cbs 's cordoalhas, cordões, correias de .ecidos impermeáveis. tecidos de nane
para fumantes, exceto papel (classe 38) fichas de Idnetificação, cheque sem brami
couro e veludos
emnsrnissão de telda s espécie; enxár-

•
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Nacional da propriedade Industrial aquêles que se ,julg Irem prejudicados com a concessão do registro requerido

a correr

.

go, formulários para acrdos, formulários
para contratos formulários para licenças e todos os artigos incluídos na

classe
_
Termo n.° 751.024, de 23-5-1966
(Prorrogação)
The Garrett Corporation

.ermón,etroa. totaaciaa de corrente apa de milho; flocos Lrocantes de milho; pirelhos de elaurato sem tio, transforma. poca; bolachas e biscoitos; bolos e tortas
dores, trenas torneiras de alta pressa°
chocolates e cacau; sobremesas
1:orneiras com dispositivos para aqueci
Termo
n.° 75 1.030, de 23-5-1966
mento de água, telefones, telescópios
J.
E. Atkinson Lirnited
transmissores, toca discos, automáticos

au não tubos concluas, terminais para
incend.os aparelhos para espremer tru baterias. voirimetros, ventiladores, vál
tas e :egutnes. escalas indicadoras de 5,ulas, válvulas de redução válvulas

Estados Unidos da América

Classe 8
Para distinguir artigos e aparelh em

libradores aparelhos cmematográfic os,
aparelhos da corarôle de sons. aparelhos
de çamunicação interna discos g avams, diais duchas. :espertadores coce
radeisas expretnedores elétricos, Estu•
tas, exterilizadores, esquadros de aço,
esquadros de agrimensor extinroie.s de

ele-

Cricos e eletrônicos em geral, artigos do.
asticos, aparelros e artigos para instaRações elétricas e hidráulicas; aparelhos
eletro.nacânicos para automatização industrial; instalações elétricas e artigos
elétricos e eletrônicos para automóveis.
aparelhos e acessórios de rádios; apa
aelhos o instrumentos e aparelhos para
§In.s ateis; instrumentos cienti'icos: acen
dadores acendedores elétricos. acumu
Zadures elétricos, apitos. aspiradores de
ó. aquecedorgs, abat-jours alto-talan
Qes antenas. acumuladores, amplificadores anemômetros. amperômetros. assaaleiras elétricas. adaptadores de micros
eópios. agulhas para fonógrafos. aque
'Cedores de ambiente, aparelhos de com
arôle e medida, aparelhos de expurgo
utilizado na limpeza e desinfecção de
cantinas, mictórios e outros locais, ripa
relhos de libações para banheiros apa
relhos de ar refrigerado, aparelhos de
ar condicionado. aparelhos de alta ten
cão aparelhos automáticos para descarga de água. aparelhos de alarme
aparelhos de aquecimento central. aparelhos de aproximação. aparelhos para
carqueaçâo de volumes, balanças. bate
kleiras, batedeiras para refrescos, bate
Galras para líquidos e massa, bules eleCriem bobinas para rádios e televisõea.
businas. baterias, baterias elétricas, basaameavs. bússolas bobinas. balares fri.
gorlficos aparelho.. para bordar, apaCe/hos para banho de ar quente, dia
Weiros elétricos, coqueteleiras, churra&
alueis-3as alétricas, campainras elétricas.
tahaveo elétricas, chaves automáticas.
lahaves para antenas -e fios terra, cols.
Ractos elétricos, candelabros, chaves de

maré, eletrônietros de quadrantes exaus- para rádios válvulas para água. valvutoras. estojos para filtros com torneiras ias de descarga a pressão, válvulas de
faróis, faroletes, fogões, tornos e foga- comportas velas para filtros, aparelhos
reiros Llétricos tios para eletricidades transistores. aparelhos 'te transmissão e
fios terra, ferros elétricos de engomar e
Termo n.° 75 1.025, de 23-5-1966
passar, ferros comans a carvão, ferros
(Prorrogação)
elétrizos para soldar, ',evadores
Chase Brass
Copper Co.
vais, filmes avelados, fôrmas elétricas.
filtros e óleos para motorea, aparelhos
Incorpora ted
Estados Unidos da América
de frequência modulada tonógratos fitas métricas, •tocalizadores para 'cama
ras fotográficas, faladeiras. garrafas térmicas, geradores automáticos, geradores
státicos e sietrônicos de alta frequência que funcionam com válvulas para
aquxiniento. por dielétrico e indução.
fitas magnéticas aparelhos para gás enTêrmo n.° 751.031, de 24-5-66
garra 4ado e aparelhos de inversão, reArtefatos de Cimento Centritubo Ltda.
lógra tos, hidrômetros, holofotes para
' Rio Grande do Sul
automoZ7'eis. Interruptores, isoladores im
pressores. aparelhos de intercomunica.
Classe I
ção, indicadores de níveis !main permaFôlhas, varetas e arame liso de latão,
nentes para rádios, aparelhos de gás
cobre e liga sem ferro, folha metálica de
neon, gravadores de fitas, gravadores
latão para táboas de lavanderia
ale discos, isolantes elétricos, isoladáres
de corrente interffiediarlos para filmes
Termo n.° 751.028, de 23-5-1966
rámpadas, 'tinetas. ficandificadores. tu.
Humble Oul Refining C,ompany
Classe 16
pas lampeões, lustres tentes aparelhos
Estados Unidos da América
Arkefatos de cimento
luminosos, aparelhos de luz fluorescentes. limpadores de para-brisas, lanternas
Têrmo n.° 751.032, de 24-5-66
portáteis e lanternas de mão, luzes tra.
Garagem Pampeiro Limitada
seiras para veiculos microscópios. moRio Grande do Sul
zrômetros, manômetros, mostradores
de rádios, microfones medidores. de
roscas medidores de intervalos, mira:
de qualquer graduação, aparelhos de
medição, massaricos, niveis de ferro,
niveis de água para caldeiras, aparelhos de ondulação permanente, objetiva
para ampliadores, misturadores para baa lseiros painéis de carros, para-raios
aluga. gasômetros. Pane/as elétricas, pa.
nelas de pressão pistolas de pintura
Classe 39
pick-ups, pilhas sécas elétricas, prumos,
Pneumáticos
Pantóg ratos ,pantôtnetros, pirômetros
Termo n.° 751.029. de 23-5-1966
perra-ópios, potenciómetros, quadros de
Les Parfums Robert Pigue*
comando. instrumentos para medida e
França
contrõle para mecânicos, relógios de
Classe 47
água, revólver para pinturas, projetores
Combustiveis, lubrificantes, pôsto
cinematográficos, pince-ziez, aparelhos
serviço automotor e garagem
de refrigeração. refrigeradores, réguas

WUNU'rubc)
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de aço, rádios, refletores, reatores rerelkpos. relógios de ponto e de vigia,
redutores, resistências elétricas, registros
para água, registros para canais e comportas, receptores de sons. reatores, reatores para luz fluorescentes, reostatos,
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Classe 48
Produtos cosméticos para os olhos,
maquilagens e máscaras
Termo n.? 751.027, de 23-5-1966
Warner-Lambert PharmaceuticaS
Company

registros para vapor, registros para
bidê. sara banheiros, para aparelhos bebedouros. para lavatórios e para pias,
secadores para cabelos. quebra-luzes,
sorveteiras, sincronizadorea, sextantes,
selecionadores, sifões, sereias de alarme
aparelhos para soldar, soquetes, sinalai.
Classe 41
roa, :eguladores automáticos ou não. Balas; doces; b ombons; confeitos e artiadores de rios, -cabos e condutores elê. aparelhos televisores. telelupas, telõme. gos de confeitaria; goma de mascar; noii.ricos. contadores de rotação. compres- troa, tomadas, telescópios, teodolitos zes; batata frita; batata crocante; flocos
Dores. máquinas cinematográficas.
Crumentos de calcular, chicotes para
PREÇO 00 NÚMERO DE ME: UR$
N%120fid6vela, cronômetros, aparelhos ar
alavancas, chaves de tomadas, cou.uta.
Rores, cafeteiras " elétricas, compassos.
gámaras frigorificas, caixas de descarga
para vasos sanitários, aparelhos para
Menus pães. cafeteiras automáticas.
Olassls, condensadores, condensadores
para vapor, colimadorea, aparelhea cos

Inglaterra

o I1ENRY!

Têrmo n.° 751.033, de 24-5-66
Wischral 6 Cia. Ltda,
Rio Grande do Sul
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Classe 41
Fermento

