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SEÇÃO M
CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 1966
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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
Rio, 17 de novembro de 1.966

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N9 251.501 — Marca: Serrador
Requerente: .Abrantes, Rocna & Cia.
Limitada — Processo deferido.
10 286.646 — Marca: Lagoa — Re.
lauereate: José Alves da RochaR.ecorrente: Sociedade Anônima Pri.
gorifico Anglo — De acôrdo com e.
G.T. Conheço o recurso, para do
mentis, negar-lhes provimento, 9—
formando, entretanto, o despacho
concessivo do registro, cru face da
marea Lagoa Santa, registro número
285:279 somente agora apontada.
119 303.090 — Marca: Aimorés
Requerente: Cerealista Minores Li.
initeda — Recorrente: Biscoitos Ai.
moré Limonada — Processo indeferido.

Portaria n9 7, de 30 de novembro de rido Banco (Gerência de Fiscidizaçã o N9 432.975 — Marca Rin Tin Tin
1i)66
e Regulamento de Capitais Estran — Requerente: Casas da Banha CoO Secretário da Indústria, usando geiros) todos os informes pelo mesm o mércio e Indústria Ltda. — Precesda faculdade que lhe é outorgada solicitado, relativamente às patente s so indeferido.
pelo artigo 49, item XVI, do regi- de invenção, extintas pelo decurso d o
mento aprovado pelo Decreto 535, de prazo de duração ou pela :.ua eadu
Pedidos de Preferência..
23 de janeiro de 1962, e em obediên- cidade legal, mantendo, assim, um
entrosamento
com
aquêle
Banco
sob
cia à decisão do Exmo. Sr. Ministro
Carlos de Campos (no pedido de
da Indústria e do Comércio, relativa- a supervisão do Secretário de Indús- preferência do termo 552.429 marca
tria..
mente à • divulgação das patentes de
Café Canaã) — Concedo a prefeInvenção extintas ou incidentes em
rência de acõrdo com a portaria n 9 6
caducidade, e bem assim à questão Expedlente do Secretário da Indús- de 1965.
tria republicado
do uso eletivo das patentes em vigor,
outorgadas pelo Brasil, através o
Expediente do Sr. Secretárzo da
O Senhor Secretário da Indústria
contrato de exploração voluntário ou
Dia 17 de novembro de 1966
Indústria
Heraldo Souza Matos — negou
obrigatório, como previsto co Código
Despachos em Recursos
provimento aos recursos interpostos
Rio, 17 de novembro de 1966
da Propriedade Industrial;
nos processos abaixo mencionados a
O Sr. Secretário da Indústria HeResolve:
fim de manter cizcisões anteriores:
Despachos em Recursos
raldo Souza Matos deu provimento
1) Ampliar as atribuições do Gru- aos pedidos de recursos interpostos
No 150.650 — Marca: Lill — Re.
po de Trabalho, nomeado pela O.S. nos processos abaixo mencionados a O Sr. Secretário da Indústria — n uerente: Costa, Penna Cia. —
11 9 1, de 31-12-1965, designando para fim de reformar as. decisões anterio- Heraldo de Seuza Mattos deu provi.rtecorrente: Companhia Brasileira de
participar do mesmo os Dr. lbsen res:
mento aos recursos interpostos, nos Charutos Dannernann — Processo
Sant'Anna, ex-Diretor Geral do D. N.
processos abaixo mencionados a fim deferido.
Termos:
P.I. e o Sr. Antônio Carlos Petra
de reformar as decisões anteriores:.
N9, 222.830 — Marca: Pyricidim —
de Barros, auditor substituta apoN9 150.657 — Marca Eletro AveRequerente: Franco, Veles & Cia. LiTermos:
sentado do extinto Conselho de Re- nida — Requerente: Casa Eletro
cursos da Propriedade Industrial Avenida Ltda. — Processo deferido N9 49.652 — Previlegio de invenção mitada — Recorrente: Instituto Pi.
Prodqtos Tera p eueicoe S.A.
para assessorar dito Grupo.
sem direito ao uso exclusivo da ex- — Processo para o tratamento de um nheieos,
— Processo deferido.
minério
contendo
pirrotita
niquelifepressão
Eletro.
20 ) Determinar ao Sr. Diretor Ge— Requerente — lhe Interna- NQ 1301.448 — Titulo: Cine Reg-én.
ral do, D N P.I. que ponha à dispo- No 295.311 — Marca Mogul — Re- fera
sição do referido Grupo de Trabalho querente: Hanus Tauber — Recor- tional Nichel .Company Of Canadá cia -o Requerente: Bruni & Cia. Li.
mitada — Recorrente: Empresa mei.
todos . os livros ou processos corres- rente: Federal Mogul Bower Bea- Limited — Processo deferido.
pondentes às patentes extintas, a rings Inc. — Dou provimento ao reProcese
No 77.214 — Previlégio de invenção nernatográfica Sul Ltda .
partir das concedidas no ano de 3951, curso para deferir a impugnação e — Veiculo a motor — Requerente — co deferido.
•
para trás e bem assim, também me- torno sem efeito o despacho recor- Daimler-Benz Aktiegesellschaft — 119 256.482 — Marca : Actisil — Re.
diante simples requisições, livros, rido a fim de que o processo aguar- Recorrente — Roberto Nilson Alves querente:
Societé Prançaise • des Gly.
processos, informações e quaisquer de solução do termo 362.124, da re- — Processo indeferido.
cerines — Processo
elementos D.:cessados à execução das corrente impugnante, cabendo ao D.
N9 273.038 — Marca: Vat — Retarefas do referido Grupo de Traba- N.P.I. proceder na solução dos pequerente: William Sanderson & Sou
Pedido de Preferência
lho, relativamente às patentes em vi- didos de registro de conformidade
Ltd,- — Processo indeferido.
gor há mais de dois anos;
com o § 39 do art. 96 do Código da René Oscar Charles Brocar e An39 ) Determine r ao D.N .P.I. que Propriedade Industrial. •
Diversos .
toinette Blanche Marie Brosar — no
laça p ublicar no Diário Oficial, Se- O Sr. Secretário da Indústria He- pedido de. preferência do termo n9 ..
ção III, tôdas as notificações, inti- raldo Souza Mattos negou provimen- 154.022 —Privilégio de invenção — Edimardo Horowitz (recorrendo do
mações, . noticias e dados (laborados to aos pedidos de recursos interpos- Uma capinadeira motorizada.
despacho que concedeu a caducidade.
do registro no 81.446 — Marca: (a-,
pelo Grupo de Trabalho e assinados tos nos processos abaixo mencionados
pelo Secretário da . Indústria;
zeta Israelita) — Arquive-se o rea fim de manter as decisões anterioeurn e g uarde-se o processo.
49 ) Determinar ao Grupo de Tra- res:
Expediente do Secretário
balho que elabore relações completas N9 286.224 — Marca Do Lar — Reda Indústria
das patentes extintas ou caducas, na querente: Torrefação e Moagem de
forma que se -estabelecer e remeta Café Tiradentes S.A. — Recorrente:
Despachos em Recursos
Expediente do Diretor Gerai
Para a publicação, cópias das mes- Café do Lar S.A. Torrefação Moamas, visadas pelo Secretário da In- gem e Artigos Conexos — Processo
Rio, 17 de novembro de 1966
Rio, 17 de novembro de 1.966
dústria, ao Serviço de publicação do deferido.
D.N . P.I. à sala de Im p rensa anexa N9 340.942 — Marca Jato — Re- O Senhor Secretário da Indústria
Notificaçâo
ao Gabinete do S r . Ministro e às De- querente: Auto Metro Jato Ltda. — — Heraldo Souza Matos — deu prolegacias estaduais do M. I .0. acres- Recorrente: Metalúrgica Jaçoto Li- vimento aos recursos interpostos nos
Unia ' vez decorrido o P razo de recendo às mesmas relações de' todo o mitada — Processo deferido.
processos abaixo mencionados t fim
noticiário referente às tarefas do N9 210.904 — Marca Linda — Re- de reformar as decisões anteriores. consideração previsto p elo artigo 14
da Lei n9 4.048 de 29 de dezernbreo
Grupo;
querente: Indústria e Comercio Apo59 ) De acôrdo com o que ficou es- io
Termos;
de 1961 e mais dez • dias para evenS.A. — Processo indeferido.
tabelecido entre ez;ia '3ecretaria e o N9 282.483 — Marca Zefirlan — N9 159 091 — Marca; Arouche - tuais juntadas . de reconsideração e
Banco Central da R e pública do Bra- Requerente: Geraldo Nasser & Cia. Requerente: Penteado Lerionehe
do rnéono não tendo valido nenhum
& in teresSado serão logo expedidos
sil. esta Secretaria prestará no refeOS
Processo indeferido.
Cia. — Processo deferido,
certificados abaixo:
&ma
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Dl RIO OFICIAL (Seção III)

~Se.-

- As Urpartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
, jornais, diariamente, até às
15 hora-.
revia:nações pertinente:, a matéria retribuída, nos
CIMOS de erros ou omissões,
deverão ser formuladas porl
escrito. à Seção de Redação,
dos 13 às 16 horas, no máxima até 1? horas após a saída
do; órgaos oficiais.
--- 0.$ óriginaiR deverão ser
doet ; lografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
rasuras e emendas.
• - Excetuadas as pura o
exterior, que serão sempre,
anuais, as assinaturas poder-!
se•Tão tomar, em qualquerl
é p oca, por seis meses ou um!
ano.
- As assinaturas vencidas.
poderão ser suspensos sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinan-i
tes a verificação do prazo de
validade de suas assinaturas.
!ai parte superior do eriderêço

- As Repartições Póurcos
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e as
CIPUTOR GERAL
iniciadas, em qualquer época,
ALE'ERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
CHEFE DA SEÇ.,50 ae
crom=a oo em-RN/Iço on euoucAons
- A fim de possibilitar a
FLORIANO GUIMARAES remessa de valores acompaIVI UR!LO FERREIRA ALVES
nhados de esclarecimentos
DIÁRIO OFICIAL
quanto a sua aplicação, soli0
SEÇÃO In
citamos usem os interessados
Lectào de publicidade do expediente do Oopartamonte
preferencialmente cheque ou
. do A...p erfez:ledo Incluotrial do Miniotórie
vale Postal, emitidos a favor
do Indenittle o Com6ntio
do
Tesoureiro do Deporta
arnprcsso riae afirme do Neartrmcnto de Imprensa Nacional
mento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edip
ções
dos órgãos oficiais só ta
ASSINATURAS'
fórnecerão aos assinantes que
as solicitarem . no ato da asFUNCIONÁRIOS
REPUrnçõEs E P,N.Iria(.1;i.ARES
sinatura.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
O funcionário público
Semestre . . .. Cr$ 6.000' Semestre . . . Cd 4.500
federal,
para fazer jus ao desAno . . . . • . Cr 12.000 Ano . . . . . . Cr? 9.0GO
conto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior:
.i
esta condição no alo da asCr,9 13.0001~ o . . . : . CW 10.000 sinatura.
- O custo de cada exem,
vão impressos o número do dos jornais, devem os as- piar atrasado dos órgãos oft,
talão de registro, o mês e o sinantes providenciar a res- ciais será, na venda avulsa,
pectiva renovação com ante- acrescido de Cr$ 5 se do mesano em que findará.
fim de evitar solução de cedência mínima de trinta mo ano, e de CrS 10 por ano
ronI innidad e MI recebimento' (30) dias.
decorrido.

EXPEDIENTE

47F-0,401.0

NODC441,10 .

Wapsa Auto Peças S.A. (recurso
interposto ao deferimento do têrmo
N9 360.€01 - Mais de três milhoes 118.938) .
de bicicletas Monark rodando ain Hércules S.A. Fábrica de Talhetodo mundo - Bicicleta Monark S.A. res (no recurso interposto ao deferimento do termo 123.204).
- Classe 21 - De acôrdo com os pa- Indústria de Balanças Cozzolino
receres supra registre-se de acórdo Limitada (recurso interposto ao incom o artigo 121 do CPI.
deferimento do têrmo 131.003).
Indústrias Reunidas Titan S.A.
Diversos
(recurso interposto ao indeferimento
do têrmo 127.876).
•
Companhia Americana Industrial
de Ônibus - No pedido de ri-consi- Moysés Hudin (recurso interposto
dera 't.o do despacho de deferimento ao deferimento do- têrmo 142.613).
do têrmo 454.230 - marca Caio -- Orniex S.A. Organização Nacional
Re istro n9 324.707 - A instância de Importação e Exportaçao (recuradministrativa, terminou - recorra» so interposto ao deferimento do têrmo 148.861)..
ao Judiciário.
F. Capuano a: Cia. Ltda.- (recurso
interposto ao deferimento do têrmo
Reconsideração de Despacho
346.254 marca Marmicoc Colorama).
N9 733.015 - Somipal Somipal
S.A. Indústria Paulista de Minérios Expediente da Divisão de Patentes
- Reconsidero ex-officio o despacho
Rio, 17 de novembro de 1966
publicado em 30 de agi:isto de 1166
(fls. 12v.) a fim de manter o indeNotificação
ferimento de fls. 8.
Uma vez decorrido o prazo de repecliente da Seção de Recursos consideração previsto pelo artigo 14
da Lei n9 4.048 de 29 de dezembro
Dia 17 de novembro de 1966
de 1961 e mais dez dias para eventuais juntadas de reconsideração e
Recurso
do mesmo se tiver valido nenhum inDabi Indústria Brasileira de Apa- teressado. ficam notificados os rerelhos Dentários S.A. (recurso inter- querentes abaixo mencionados a compostos ao deferimento do tkrmo n 9 .. parecerem a êste Departamento a
119.352) - Complete a taxa de re- fira de efetuarem o pagamento da
curso a recorrente.
primeira anuidade no prazo de sesDe Millus Comércio e Indústalaãe senta dias na forma do parágrafo
Roupas S.A. (recurso interposto ao único do artigo 33 ao CPI para que
sejam expedidas as respectivas cartêrmo 92.324).
Liceu de Artes e Ofícios- ie São tas patentes:
Paulo (rerurso interposto ao tèrmo
Previlégio de Invenção Deferidos
92.614).
N9 107.826 - Processo de preparaAlbert 1-Toll:man n (recurso inter- ção
de nova base indolica substituída
posto ao termo 100.460).
Roussel - Uclai.
AVM Auto Equipamentos S.A. (re110.061 - Aparelho para regisN9
aniso interposto ao têntrio 105.626).1
Haunt São Paulo S.A. Ind. e Co- ro extra-oral da relação central pamercial (recurso interposto ao têrmo ra dentaduras duplas -2 !_ntônio Manoel de
• Oliveira Filho.
113.7 g4 .
Siaal de Propaganda Deferido .

• -,

N9

111.2e6 - Processo para a Pre til glicol Alcollico - Argus Chemical

-parçãodecil- ano prti Corporation.
de ciclo dodecano Montecatini, So- NQ 128.931 - Processo para a precietá Generale Per L'Industria, Mine- paração de 1,1-dioxidos de 3,4-diiciro
raria Echimica.
1,2,4-denzotiadiazina - Lovens KeN9 112.618 - Processo de prepara- miske Fabrik Ved a Kongsted.
ção de compostos benzo-quinônicos
- Merck & Co. Inc.
N9 129.068 - Um processo para
N9 123.561 - Processo e instalação doquinazolinas - Mead- Johnson aRr
para preparar melamina de alta pu- produção de derivados sulfanilamireza e à base de uréia - Montecati- Johnson & Company.
ni, Societá Generale Per L'Industria
N 9 129 177 - Processo para a faMineraria Echimica.,
bricação e a aplicação de novos azoN9 120.820 - Processo paia pre- corantes - Imperial Chemical Ind.
parar novos fosforamidatos, compo- Ltd.
sições praguicidas ou pesticidas inNo 131.071 .- Camadas fotográficorporando os mesmos e processo
para o processo de alvejamento
para combater pragas pelo uso das cas
mesmas - The Dow Chemical Com- com argento-corante - Ciba Société Anonyme. .
pany.
N9 121.363 - Processo para a pre- N9 131.777 - Processo de polimerização - United States Rubber
paração de éteres di-epoxidos
Company.
Rohm & Haas Company.
N9 121.459 - Um processo de fa- N9 132.191 - Processo para polibricação de corantes azoicos - San- merização de diolefinas e catalisador
doz Sociedade Anônima.
ou composição catalítica - The FiN9 124.284 - Processo para fazer restone Tire et Rubber Company.
cardoxilatos orgânicos quaternários e N9 132.421 - Processo de plestifipara aplicar os mesmos 'para desna- cação interna de látices sintéticos turar substâncias orgânicas e com- The S. F. Goodrich Company.
posições para fins industriais daí re- N9 133.372 - Processo para a fasultantes - Edimbtírg Pharmaceuti- bricação de ácidos trihidroxânicos der
cal Industries Ltd.
longa cadeia - Ciba Société AnoN9 126.783 - Processo para a pro- nyme.
dução de esterbides - Roussel - N 9 133.373 - Processo de .fabricaUclaf. ção de ácidos trihidroxâmicos de caN9 127.901 - Composto de nitro- dela longa - Ciba Société Anonygênio e processo de preparação do e.
mesmo - American Cyanamid Com- N9 133.421 - Processo para a fapany.
bricação de novos corantes de cuba
N9 128.139 - Processo para a pre- - Ciba Société Anonyme.
paração e aplicação de novos co- N9 133.599 - Processo de polimerantes de ftalacianina - Imperial rização
- Celanese Corporation Of
Chemical Industries Limited.
N9 128.249 - Aperfeiçoamentos em insmca.
ou relativos a mecanismo de reten- N9 135.249 - Processo de polimeção aplicado a macacos mecânicos - •ização de formaldeido - Kurashiki
Indústria e Comércio Irmãos CeStari aayon - Company Ltd.
Sociedade Anônima.
N9 138.304 - Processo paia obter
N9 128.7.'0 - Processo ',ara a P re compostos quimiote eápicos ri tino
de ésteres de fta l aio nenrien--parsão nitroforâ nico - Vete s.p.A.

C. arla-i 23
Privilégio de Inven2lio rude! efido
N9 131.747 - Aperfeiçoamentos em
,egistros de bola - Francisco Mado Penosa.
Exigências

Di RIO °FICAM. (Seção W)
N9 112.461 - Battafbe Petroletua
Maatachappij N .V.
N9 11.5842 - E I du Pont de Nernours And Co.
No 115.977 - Rohm & Hans Co.
No 121.273 - Sandoz A G.
N9 128.839 - J. R. Geigy S.A.
N9 128.948 - Libbey Owens Ford
Glass Co.
N9 129,052 - Mead Johnson & Co.
N9 129.091 - J. R. Geigy S.A.
N9 129.252 - Ciba Societé Anonyme.

.
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e,947

• ,N.° 143.413 -- Denis Jean La - !

Contrato de e's plofan
pa•
eabanni.
tentes:
N.' 143.42a- - Mui-toai laerinaMinco Corporanun
noS S. A.
Nos contratos de exp .., das
N. 143.471 -- FMC Corp.

N.° 143 477 - Fábrica Nacio- patentes previtegio ie 'n.c.cOçue
ns. 61.696, 55,581, 55 n 6t, 19 4M;
nal de Ferramentas S. A
Tênues com exigências a cum53.813 e 45.599
Averbe,n
N.°
:143.496
Lisio.
prir:
N. 143.67P
atolins Machine
1 - Contrato de exps.;, 3,-iit) a
Gerard Fritsch (opoente do têrmo
Co. Limited.
favor de Mine° Corpo, ata n Li134.530).
mite&
N.°
143.671
Shelt
Internatio
N9 102.289 - Libbey
Owensnate Reseach Maatschappli N. V
Ford Glass Company.
2 - Ccutrato de sub-in.a.nsa de
N." 129.931 - Revertex Limited -N." 143.695 - Alummittra Labo •
exploração a favor de Minnes_ats
N9 102.290 - Libbey - Owens
N.° 131.006 - Montecatini So- ratories Limited.
Nlanufatureira e Mercantl Ltda.
Ford Glass Company.
ejeta Generale Per L'Industria MiN9 102.380 - Libbey
Transferência e alteração 'de
Owens neraria' e Chimica.
N.° 144.003 - Ind. e Auto Me
Ford Glass Company.
nome
de titular de proc.esso.
cânica
Universo
Ltda.
N.' 131.089 - SPericer ChennNo 102.781 - Compagnie de Saint
Foram mandadas anotar
N." 144.123 - Jorge de Sant a
cal International Inc.
Gobain.
transferências e alteraçães nos
N.° 131.310 - Motnecatini So- Luzia Salles.
N9 103.237 N.° 144.184 - Westinghouse Ai Processos abaixo menc ;.00ndt s.
NQ 10.505 - Montecatini, Societá cieta Generale Per L'Industria Mifirake Co.
Generale Per L'Industria Mineraria neraria e Chiinica.
Ernesto Rothschild S. A. IneiSse Chimica e Karl Ziegler.
N.° 144.405 - l'ullio Arcangeli iria e Comércio - Transferêrliel
N.° 131.617 - Animar Aocl Co.
N9 107.582 - Libbey
Owens N.° 144.406 -Tullio Arcangeli • para seu nome da patente númeN.° 132.489 - The Furukawa
Ford Glass Company.
N.° 144.534
Firmino Rodri ro 6.353.
• N9 111.381
Isofil S.A. - Fios, Chemi cal Industries Co. Limited.
Walzwerk Neviges GMBH
Cabos e Materiais Isolantes.
N.° 132.790 - Miles Laborato- gues Ferreira.
Transferência
para seu nome da
ries
inc.
N9 113.725 - Chemische Werke
N.° 144 535 - Firmino Rcdri patente n.° 55.677.
N.° 132.937 - Duntop :flubber gues Ferreira.
Huls Aktiengeselischaft.
Giroflex S. A. - Transfo &nela
No 116.799 - Sh211 Internationale Co. Lirnited.
N.° 144..à9j - Carpel Represen para seu nome da patente tênue!
Research Maatschappij N.V.
N." 133.010 - The Firestone taçoes e Comércio Ltda.
150 126.
N9 110.931 - Stamicarbon N.V.
Tire & Rubber Co.
N.° 144.587
Heinz Kurt Eu
r N9 121.303 - National Distillers
Exigências
N.°
133.635
Montecatini
So-gene Bouvie:
And Chemical Corporation.
NQ 124.136 - Aluminium Labora- ejeta Generale Per L'Indostria MiTêrnaos com exigênciaa
cum:,
neraria e Chimiea.
toires Limited.
De 17 de novembro de 11106
prir:
NQ 126.317 - Ab BonnierforetaN.° 133.785 - Henschel Werke
(Republicados)
gen.
N.° 112.458 GHBH.
N.° 134.569 - Léon
Thiry. ISia4
Metalúrgica
N9 128.494 - Minnesota Mining
N.° 134.242 - Solvay & Cie.
Notificação:
Ma nt Ltda.
And Manufacturing Company.
N.° 136.556 - Imperial ChemiN9 136.089 - N. V. Philips. alo- cal Industries Limited.
Urna vez decorrido o ptazo de
N.° 141.561 - Torcuato Sanellampenfabrieken.
reconsideração previsto pelo arti- ,,hez Roja.s.
Philips'
N.°
136.975
N
V.
No 136.155 - Richardson - IVIerN.° 139.968 - Romeu Francis,..
go 14 da Lei n.° 4.04ti de 29 de
Gloeilampenfabrieken.
pell Inc.
co
Costa.
dezembro
de
1961
e
mais
10
dias
N.° 137.544 - MontecaVni SoN9 137.592 - Farbwerke Hoechst
N°. 132.506
Peter . SkjdO
cieta Generale Per L'Industria Mi- para eventuais juntadas de reconAktirmgesellschaft.
siderações e do mesmo se tiver Itnudser e Erik Johansen.
neraria
e
Chimica.
N9 138.299 --- Vete S.p.A.
N.° 137.545 - Sandro Domini. nlido nenrum interessado, ficam
N.° 134.772 - Société de Gonu
N9 138.301 - Vete S.p.A.
N.°
137.551 - E. I. du Pont de t otificados os requerentes abaixo truction D'Construction D'Appa.t
N9 138.302 - Vete S.n.A.
mencionados
3
comparecuern
a
Mêcaniques Socam.
Pharmaceutische - Fabrieken v/II Nemours And Co.
êste Departamento a fira de efe- reils
k N9 138.309 - N. V. Koninklijke
N.° 141.759 - Artur Fischer.
N.° 1 3F.314
Olin Mathieson tuarem o pagamento da primeira
Brocades sheenaan & Pharmacia.
' N.° 142.053 - Indústria e Co..
Chemical Corp.
anuidade no prazo . de 60 aias na
N9 106.722 - Pechiney - ComN.° 138.335 - Specialty Con- forma do parágrafo único do arti- Mércio Rymer Ltda.
N.° 140.924 - Atlas Copco
pagnie de Produits Chimique Et verters Inc.
go 33 do CPI. para que saiam ex- tiebolag.
Electrometallurgiques.
N9 103.315 - Radische Anilin &
N.° 138.360
Bristol Myers Co. pedidas as respectivas canas pa' N° 142.122 - Thompson
; Soda Bafrik Aktiengesellschaft.
N.° 140.156 - F. Hoffmann La tentes.
Woolddridge Inc.
N9 138.348 - N. V. Kononklijke Roche & Cie. Societa Ar_onyme.
Privilégio
de
invenção
defeN.° 140.987 - Ressorts du Ncrd
Brocadesstheeman & Pharmacia.
N.° 139.153 - Szerszamgepfejrido:
Pharmaceutische - Fabrieken V/1.1 leszto Intexet Gessionaria de LasS.A.
N9 138.442 - Compagnie FranN.° 134.008 - Processo para a
N.° 141.907 - Maneei Garibalzio Ludrnam :feno Svingor Sandor
çaise des Matiéres Colorantes.
revelação de desenhos de carga di de Aguiar Barros e Zvonko
N9 138.446 - Montecatini Societá Egri Iolana Olgar,
N.° 139.613 - Parker Hannifin eletrostática -- Gevaert Photo- Sauron.
Generale Per L'Industrla Mineraria
Producten N. V.
N.° 132.087 - Com p anhia Brtt
e Chimica.
Corp.
N. 143.428 - Bowser Inc.
siteira
de Cartuchos.,
N.°
135.461
AperfeiçoamenN9 138.474 - N. V. Kcininklijke
141.083 - N. V Phtlips'
Pharmaceutiche - Fabrieken V/H
N.° 137.364 - Saburo Miyata tos em chaves -elétrica de acio- Gloeilamnenfabrieken.
namento brusco - Ren-O Max InBrocades - Stheeman & Pharmacia. Moriya.
N.° 142.785 - Th e Carbortit(4
W 138.543 - Montecatini Societá
N. 138.928 - Waldir dos San- dústria Eletronucânica Ltda
Generale Per L'Industria Mineraria. tos.
N.° 166.245 - Torneira para dum Company. _
e Chimica.
N.° 139.269 - Glace de Bons- distribuição alternada de ' água e , Diversos:
N9 138.546 - Halcon Internatioágua e sabão liquido.
sois.
nal Inc.
N.. 83.762
British TeiecomuK
N.°
148.403
Máquinas Dilton N.° 124.804 - Soprador de cor- nications Research
1n19 138.548 - Compagnie FrançaiLimited
Ltda.
Letas múltiplas - Bureau D'Etu- Concedo o desarquivamento.
se Des Matieres Colorantes.
N.° 143.414 - Amp Incorp.
N9 138.648 - Dunlop Rubber Co
des Scientifiques 41 Techniques.
N.° 127.453 - Edward S Foltzt
N.* 143.624 - Industrial PoLimited.
N.° 125 182 - Aperfeiçoamen.Concedo o desar~amento
N9 138.651 - Montecatini Societá wertronix Inc.
tos em ou referents a controla133.841 - Cassio 11funit
N.° 144.272 - Nicolino Cuima- (Lr de Velocidades - Simns Mo- S.N.°
Generale Per L'Industria Mineraria
A: - Importação e Comércio
e Chimica.
,. 5es Moreira.
tor Units Limited,
- Arquive-se.
9 138.6 57 - Les Usines de Mel
N.° 141.701 - Jean Marte Res
N9 104.347 - Aluminium
N.° 144.322 - The B. F. GooN.° 132.061 - - Aperfeiçormentories Limlted.
drich Co.
tos relad.vos ao acoplamento entre nard - Arquive-se.
N.° 135.686 - Shell InternatioN9 107.653•Libbey
Owens Ford nale Reseach Maatschappij N. V. eixos e respectivos mecanismos
Glass Co.
acionadores - Steían jerinanh
N9 108.355 - Societé das Usines
N.° 140.045-- Klean Kote Incorp Christoforetti.
Divisão de Marcas
Chirniques Rhone Poulenc.
N.° 141.294 - F. L. Stnidth &
N.° 127.456 - Máquina giratóN9 110.798 - Imperial Chemical Co. A. S
EXPEDIENTE
DO DIRETOR.
ria eletromagnética - José Miquel
Industries Limited.
N.° 141.572 - Ferenc Rbian. Domingo, Jean Grance e Elite
:De 17 de novembro de 1966
N° 11.152 - Libbey Owens Ford
N.° 142.034 - Harbison Walker Cazal.
Glass Co.
Re consideração de despachosf
Refractories Co.
Privilégio de im., ,,nção indefeN9 111.220 - Libbey. Owens Ford N.° 142.395 - Union Tank Car
Aktiebolaget
Astra, Apolckarnea
rido:
(nus Co.
Co.
Ketniska Fabr i ker Reeerrendo
is'ç, 111 974 - Libbey Owens Ford N.° 142.461 - Elcon A G.
N.° 111.083 - Eqnipanieato do desPaclio de i nd g e-irbento do
Glass Co.
N.° 142. /20 - Torbras S. A In- para ministracão terapêutica de ;. êrtnn 2,28.598 Marca Ant'na
N9 111.993 - The Dow Chernical dustrra Brasileira de Máquinas s
oluçoes por via pafeateral
Ac011io o p edido de reconsideração
Co.
• , Dperatrizes.
Cutter Laboratcires,
de despacho e ao mesmo dou pro4
•

a
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.k/intento, pois não d...1CUI tU que
kinguém possa entrar numa casa
de óptica ou farmácia para com,
tarar, por engano, artigos constan'ris das duas marcas em foco.
Registre-se pois, a marca Opila,
Na DOS termos do art. 93 do CPI.
Produtos Alimentícios :tal Ltda.
e- Recorrendo do despacho de inU.aferimenio do têrmo 31,3 159 .Marea ItaIrapid - Considerando
4.10 clifreonsta das alegaçí'es contidas no pedido de reconsideração
•
t',ospachoe acolho o mesmo para
ref mar o despacho de indefeennento recorrido e concedo e reg" et
p eiteado.
Compaabia Brasileira de Sorveíte -- Na reconsideração de desPacho que deferiu o têrmo 392.545
- Maica • Siriuba - Nego acolhinandu ao pe.dido de reconsideração . de despacho por julgá-lo linprocedente, considerando toda:via, a existência da marca Siri, na
classe 42. e que é repeoduzida na
marca regisstrmi a, • reformo deserecho recorrido para indeferir.
Sherwin Williams do Brasil So'e.iedade Anónima Tintas e •Vernietes - Na reconsideração de despacho que deferiu o t."aano númemero 445.405 - Marca OK Acolho o pedido de recoresideraeão de despacho e ao mesmo dou
provimento, para reformar o reg1;iro recorrido, indeferindo a
marca registrada 'por colielência
• in o registro 194 778.
Recordati Laboratório Farinakológico S. p. A. - Na reconsideração de despacho que deferiu o
ermo 464.804 - Marca .So , bedoze - Acolho o pedido de reconsideração de despacho e ao mesmo
dou provimento para reformar o
despacho recorrido considerando
que a marca registrando colido totaLmente amarca registrada.
Laboratórios Keto Wemaco
knitacia - Na reconsider a rão de
despacho que deferiu o têimo número 460 107 - Marca Keptomiein - Acolho o pedido de reconeAderação de despacho e ao rireso dou provimento para refcrmar
o registro recorrido eonside. ando
que a marca registrando colide totalmente com a marca registando.
Institut National des Anpelations des Vins et Eaux
de Tie - Na reconsidaraçáo de
despacho que deferiu o têemo número 455.229 - Marca Otaib Aco'no o pedido de reconsideração de despacho e ao mesmo dou
provimento. O Sr. requerente
apresente novos exemplares substituindo a expressão Champagne
per vinhos espumantes.

O Senhor Diretor da Divisão de
...iarcas negou acolhimento tios Pedidos de reconsideração interposos nos processos abaixo ;mencionados a fim de manter as decisões anteriores.
N.' 163.189 - Marca Odontricina: Requerente -- Laborató-

rios Ostmn S. A.; Recorrentes OrLaboratório Moura Bras1
ando Rangel S. A. e Laboratório
Processo 'deteeido.
Geka S
N.° 163.190 - Marca -- Odontricina; Ileunerente Lahoratorios Ostam S. A. Recorrmte Labroaiório Moorn Rrasil - Orlando Rangei S. A. :- Processo
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No .,, en -,hro de 1936

N. 171.369 - Mundo Recorrente: Borg-W. arnar
Reunidas P. - covo; Requerente - Feleando • -- Processo deferido
4_orrente.: Importado..a São Marcos LiFurtado Brava. Bec , )t rente N° 461.344 -- M irca: Diabergin --- mitada • - Prc cesso ciale r i .
Flanco Novo Mundo S
- Pro- Requerente.: Libbs - Laboratório 1n-1 N° 468.220 - Marca: Lobell cesso deferido.
destrial Brasileiro de B'oloaia e Síntesel Requerente: Fernando Chinaglia - ReN.° 34%.208 -1\1m-a Vicente Lida. - Recorrente 0,anoterapia 121-' corrente: Produtos 1\1, '11 Ltda. - Pro•
Ornato Is:ataram; Requerente - ehter do Brasil. oeesso deterido . Cesso deferido.
i.abs. Farmacêuticos Vicenfe UsaN° 461.748 - Marca: intolectan
N 409.079 - Merca: Fala - Re.
farma S. A.; Recorrente - Mar- Requerente: L aboratorioe Primá
qucrente: Ind. de N,SiwLis Fila Ltda.
cello Massare.
Cia.
Processo S. A. (indústria e comercio)
Recorrente: Malharia Esge
deferido.
corrente: Instituto Nacional de QuiProcesso deferido
N.° 395 384 --• Marca --- Apollo mioterapia Ltda.
pee,„„ (L.sfe_,
Requerente - Ernst Ludwing Fer- I rido.
No 469.586 - Marc Bel - Renantl Put zbach; Recorrerá e ouerente: Distribuidora de Publicações
Companhia Industrial de ParafuN 9 462.179 - Marca' Cobrasipa - Ltda. DPL
-Recorrente: Armações
sos Apollo - Processo def(rido. Requerente: Companhia Brasília de Pa- de Aço Probel S. À.
Processo depéis
Indústria
e
Comércio
Recorferido.
N.° 396.892 - Marca - Brindex; Requerente - Btinclex - rente: Brasipel Companhia BrasileiN° 470.159 - Marca: T V I -Construções Elétricas Especiais e ra de Papel Indústria 'e Cotnércio. -- Requerente:
TVI Filmes - TV
Blindadas •Ltda.
Becori er te -, Nego acolhimento ao pedido de recondo Brasil Ltda. - ReSanta. Lúcia Cristais Mia,
Pro- sideração de despacho e mantenho o re- terainericana
gistro recorrido com exclusão de mata- corrente: Interamee kana de Publicidade
cesso deferido.
S. A. •- Processo :.'ferido.
borrão.
N.° 439.943 - Mar
N° 162.411 - Marca: finam Requerente
No 470.280 -- M:Lr,.a: Prema -InstPulo Pinheiros, Produtos Terapeut.cos S. A. Reouer-e, te: Gays-- Pinto •- Recor- Requerente: Empt4:sot Mcdimex Imporrent-M-s
S
Proces.:3
deA Recorrante
Prodatos Quhnicos
tação e Comércio L t da. -- Recorrente:
Cibo S. A. - Processa deferido. terklo.
Prima Eletro Doméstieo, S.A, - ProN° 462.645 - Marca: Pinguim - cesso deferido.
• N.' 441.091 - Marca - Luneta;
Requerente:
Amélia
Reimão
da
Costa
Requerente - Comércio de CeN° 470.680 - Marca: Tiu-Tiu reais e Representações Lrruta Li- Machado - Recorrente: A Companhia
mitada; Recorrente - Laticínios Antarctica Paulista Indústria de Be- ROuerente: Lab. Iávrier Limitada --Lima S. A. - Processo deferido. bidas e Conexos. - Processo defe- Recorrente: Comércio e Propaganda Especializada S. A. - Processo defea
rido.
N.' 447.059 - Marca -- Jacaré;
rido.
No
463.536
Marca:
Icamd
Requerente - Indústrias de ConN° 471.617 a: Diabetene • servas Coral Ltda.; Recorrente - Requerente: Indústria de Caldeiras Me1Iumble Ou l dr. Refining Con.pany talúrgicas de Vila Ltda. - Recorrente: Requerente: Química Farmacêutica
- Processo deferido.
Indústria e Comércio de Artefatos de Mauricio Vilela S. A. - Recorrente:
N.° 455.085 -- Marca- - Herz; Metais (Icam) Ltda. - Processo de- Parmiatra do Brasil S. A. Químico&
Farmacêuticos e Biológicos. - ProcesRequerente - Robert I. Herz (.% ferido.
N° 462.820 - Marca: Big-Lar - so deferido.
Cia. Ltda.; Recorrente Hertz
N° 232.756 - Marca: Pimentina -System Inc. - Processo delerido. Requerente: Big-Lar Utilidades S. A.
N." 455 924 - Marca ftrinccla; - Recorrente: Indústrias Macedo Ser.- Requerente: Moagem Las Heras Ltda.
- Processo indeferido.
Requerente - Industrio e Center- na S. A. - Processo deferido.
cio .oacorte Ltda.; Reco] rente No 463.886 - Marca , Garça N° 468.887 - Marca: Espuma -Brascola Ltda. - Nego acolhimen- Requerente: Companhia Paulista de Pa- P.equerente: S. A. Indústrias Reunidas
to ao pedido .de reconsideração de réis e Artes Gráficas - Recorrente: F. Matarazzo. - Processo indeferido,
despacho e mantenho o registro Indústrias Brasileiras de Lápis Frite
NP 715.493 - Marca: Jaguar recorrido sem exclusividade, to- Johansen S. A. - Processo deferido. Requerente: Indústria e Comércio Indavia, do sufixo Cola.
N. 464.133 Marca: Quinicílina - terport do Brasil Ltda. -- Processo hl.
N.° 458.680 - Marca -- Esquis- Requerente: Laboratóeios Silva Araújo deferido.
tofarma: Requerente - Química Roussel S. A. - Recorrente: LaboCafé Pimpinela Ltda. (na reconsie Farmwriutica Proquafar S A.; ratório Orbisflora Ltda. - Nego acoderação de despacho lue deferiu o têrRecorrente - Pharma S. A. La- lhimento aos pedidos de reconsideração mo
446.829). -- Acolho o pedido da
boratórios Farmacêuticos -- Nego de despacho por julgá-los improcedende despacho em parte,
acolhimento ao pedido de recon- tes e mantenho o registro recorrido, sem ereconsideração
mantenho registro recaindo. porém
sideração de despacho e mantenho exclusividade, todavia, para a expres- com exclusão de café.
o registro recorrido, seur exclusi- são Cilina.
vidade todavia, para o afixo ForN° 464.402 - Marca: )ovet - Re-.
Divere s:
ma que compõe a marca Es..quis- querente: Jorge Branco - Recorrente:
tofarma.
Bozzano S. A. Industrial e ImportaN° 452.785 - Laboratório Libertas
N.° 458.6 g 1 -- Marca - Schis- dora. Nego acolhimento ao pedido Ltda. - Considerando que o requede
reconsideração
do
despacho,
por
1Wrente atendeu a exigência em tempo hátofarma; Requerente -- Química
e Farmacêutica Proqurfar S A.; gá-lo improcedente e mantenho, con- 1,11, torno sem efeito o despacho de arquivamento, para prosseguir-se no exaRecorrente - Pharrna S. A. - seqüentemente, o registro recorrido.
Laboratórios Farmacêuticos --- NeN° 464.580 - Marca: Macisa - me deste processo.
go acolhimento ao Pedido de re- Requerente: Martins do Amaral CoN. 336.371 - Socil Pró .Pecuária
consideração de despacho e man- mércio e Indústria S. A. - Recor- S. A. Indústria e l'oraércio de Forrate -iho o registro recorrido, diante rente: Macife S. A. Materiais de gens.
- Torno sem efeito o despacho
da informação supra sem exclu- Construções. --, Nego acolhimento ao de arquivamento
oublicodo aos 14 de
sividasele, p.ar2, o afixo Farina, que pedido de reconsideração de depacho janeiro de 1965, eis que a requerente
t e onpõe a marca Schistofarma.
por julgá-lo improcedente e mantenho cumpriu, dentro do prazo legal, a exiN.° 458 078 - Marca - Ledo- o registro recorrido.
gência que lhe foi formulada.
No 465.114 - Marca: Rythmol nex; Requerente Laboratório
De 17 de noverobro CO196e
Londrifarma S. A.; Recorrente - Requerente: Produtos Químicos e FarLabdratil S. A. /ndústria Farma- maceuticos S. A. - Recorrente: BulNotificação:
•
ler, S. A. Laboratórios Farmacêuticos.
cêutica - Processo Iererido.
Uma vez decorrido o ¡hoz° de
- Processo deferido.
N° 458.592 - Título- Pósto Niivo
N° 465.155 - Marca • Caiano - reconsiedração previtso pelo artiMundo' - Requerente: Antonio Porath Requerente: Indústrias Coelho S. A. go 14 da Lei ia° 4.048 de 29 de
- Recorrente: Banco Mv° Mundo - Recorrente • CompanN1 Americana dezembro de 1961 e orais 16 dias
S. A. - Processo deferido.
•
Industrial de Ônibus. - Processo de- para eventuais juntalas de recon
sideração e do mesmo não tendo
No 459:191 -- Mar-a • Itridal - Re- ferido.
vÉrido
nenhum in f eressaci .) serão
querente: Chemieeverk Homburg ZweigNo 466.248 - Marca: Piloto -- 113go expedidos os certtf'ett
Med Riassung Der Deutschen Goldund Requerente: Comércio e Indústria de abaixo.
Silber Scheideanstalt Vormals Roessler Artefatos de Metais Piloto - RecorrenMarcas deferidas:
- Recorrente: Cano F,rba S.p.A. - tes Pilot Pen do Brasil S. A. Indústria
Processo deferido.
e Comércio. - Prozeaso deferido.
N.' 196.231 - Cristal •Pa!PCV No 459.529 - Marca: Nogeri
No 465.473 - Marca: S. Marcos Requerente - União Fabril ExRequerente: Indústrias Nogeri Ltda. - (IRNM) - Requerente; S. A. •In- portadora S. A,
UFE
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' se 41 - Com exclusão de unservas
N.° 197.774 - Rosai - Requerente - Martini & Rossi S. A. Classe 43.
N.° 325.440 - Spumar -- Re'4:inerente - Spumar Espuma de
Nylon S. A. - Indústria c Coinércio - Classe 37.
N.° 340.082 less - Requerente - Indústria Eletrônica Simces Sitnik Ltda. - aasse 8.
N.° 401.131
Ipanema querente
Agrícola industrial
Alcolêa Ltda y - Classe' 42.
N.° 411.383 - Diveran - Requerente - Bracco Novotherápica, Laboratórios S A. - Classe 3.
N.° 427.838 Good Bola -- Requerente - Companhia Brasileira
de Novidades Doceiras - Classe
n.° 43.

N.° 432.905
Beija-Flor - ReCasagrande Dossin &
querente
Cia. Ltda. - Classe 41.
N.° 434.799 - Chavantes - Requerente - Fiação e Tectlegem
Erbema Ltda. - Classe 2l).
N.° 438.575 - Music News Requerente - Alpha Administração de Bens Ltda. - Classe 32 Com exclusão de publicidade e
propaganda e considerando como
programas de rádio, televisão, teatro e cinema.
N.° 444.545 - Metalecle - Requerente Trass '& Oliveira Ltda.
-- Classe 5.

,
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N. 490.507 - Hawa.i - RequeN.° 502.4 7,2 Zuka -- Requerente - Hawai - Comércio em rente - Cia. Imperial Comércio
Geral e Reveesntações Ltda. - e indústria - Classe 42.
Classe 8,
N,° 502.709 - 'White Mar N.° 491.590 - Mundial - Re
querente - Abelardo Soares Bas- Requerente - Indústria e Comértos & Irmão Ltda. - Classe 6. cio de Malhas Mat-Lã I.tda.
36.
N.° 491.658 - Revista do Cir- Classe
N.' 503.511 - Negrão
Reculo de Engenharia Militar - queernte
Horizontno Negxão
Classe. 3.
Classe 41.
N.° 492.064 Ve-Efe - ReN.° 504.844 - Plastimold - Requerente - Laboratórios Ealdacci querente -- Indústria e Comerciei
S A. - Classe 3.
de Plásticos Plastimold Ltda. *-

N.° 492.471 - Copacabmia Requerente Armando Soares de
Carvalho - Classe 46.
N.° 492.606 - Cotax -4 Comércio e Indústria de Taxte Luminoso)
T ida. Cotax - Classe 5.
N.° 493.332 - Imperfian - Reqt crente - Fernando S. Lemke
- Classe 36.
N.° 494.623 - II 25 - Requerente - Funtimod S. A. Máquinas e Materiais Gráficos - Classe
n.° 6.
N.° 494.624 - PTC N -- Requerente - Funtimod S A. Máquiras e Materiais Gráficos - Classe
n.° 6.
N.° 495:366 - Vital - Requerente - Bar Café e Lanches Vital
Ltda.
Classe 41.
N.° 496.188 - Belveder - Requerente --- Nelson de Queiroz Classe 48.
RequerN.° 496,.368 - Fabri
rente - Genésio Fabri - Classe
1.,.° 31.
N .°496.412 - Santa Luzia Requerente - Automóveis Santa
Luzia S. A. - Classe 1.1
N.° 497.801 . _ Clavel - Indústrias e Comércio Clave! Ltda. -
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dos Sociedade Anônima --rente: Cursos Especializados Socie.dacle Anônima - (Art. 109 a- 2 do
3ódigo).
Titulo de Estabelecimento Doc.-aio

No 244.149 - Casa São Paulo Requerente: Júlio- Luiz Bertalan C lasses: 8 - 34 e 40 - (Art. 117
n9 1 do Código).
N9 496.377
Babette E..ettique. Requerente: Isaac Cohen .
Classes
33 e 36 - (Art. 117 do Código).
N9 499.265 Banco Delamare. Requerente: Flávio Pentagna GuiClasse 28.
- Classe 33 - (Art. 117
N.° 505.314 - Volpema - Re- marães
1 cloC ódigo).
querente - Volpema M Unica n9N9
500.791 - Urbanizadora BrasíImportadora àtda. - Classe 6.
lia - Requerente: Oswaldo Antunes
- Classe 33 - (Art. 117
Re- Quatorze
N.° 505.317 - Volpema
no 1 do Código).

Volpema Mecânica
querente
No 501.321 - Edifício Santa Mó.
Importadora Ltda.- - Classe 11.
N.° 505.767 - Jornal des Muni- nica Requerente: Imobiliária Sancipios - Requerente. - Augusto ta Therezinha S.A. - Classe 33 (Art. 117 n9 1 do Código).
Toscano - Classe 32,

N9 501.708 - Edifício Opala Requerente: Condomínio "Opala" Classe 33 - (Art. 117 n9 1 do Código).
N . 505.683 - Tupynambá - Re.
querente: Tupinambá S. A. Comércio Comissões e Participações Classe 33 - (Art. 117 n 9 1 do Cória Monafca Ltda. - Classe 3. digo).
No 509.400 - Casa Lille - Requerente: Legay .54 Padoa Limitada
depropaganda
deferido:,
Classes 41 - 42 e 43 - (Artigo
Sinal
117 w 1 do Código).
N.° 502.869 Mac-Med - Requerente - Centro Acadêmico
Marcas Indeferidas
Oswaldo Cruz e Centro Acadêmico
Horacio Lane - Classes 82 e 33
N9 270.884 - Cotonifício Paraná
- Art. 121. do Código.
- Requerente: Cotonifi cio Paraná
S.A. - Classe 23.
N:° 446.496 - Reeontex - ReInsígnia deferida:
N9 282.605 - Flecha 3 - Reque•
querente - Recontex ComérN.° 4882.004 - Fototec - Re- rente: São Paulo Alpargatas S.A.
cio e Representações Ltda. Classe 36. •
querente - Fototec Fotografia - N9
Classe 36
- Sedoverin - RequeTécnica Ltda. - Classes 8, 33 e rente:298.351
N.° 459.758 -- Serrano (S) Laboratórios Raul Leite S.A.
25 - Art . 114 do Código.
Requerente - Frigorifico Serrano Classe 36.
- classe 3.
No 441.336 - Transportadora RA N9 339.393 - Piau - Requerente:
S. A. - Classe 41.
N.° 498.405 - Café REI9 - ReN.° 467.175 - Rol Flex - Re- querente - José Trindade dos - Requerente: Transportadora RA General Foods Corporation - Clas- Classe 33 - (Artigo 114 se 41.
querente - American .1ron & Ma- Reis & Irmãs Ltda. Classe 41. Limitada
. el-Ine Works Company Inc. N.° 498.710 - Rififi - Reque- do Código) .
N9 366.489 - Painel - Regue.
Classe 6.
rente - Rodolpho Schrich - NO 489.782 --- Lamacil Reque- rente: Painel - Materiais de Consrente: Lana - Comércio e Indústria trução Ltda. - Classe 16.
N.° 469.065 - Saturno -- Re- Classe 48.
Ltda. - Classes 1 a 49 - (Com exquerente - Saturno Filmes Ltda.
.
Industrial
Fruta! do Campo clusão do gênero de comércio e clas- rente: Cimbra - dia
N.° 498.935
No
- Classe 8.
Cimbre, - Regue- Requerente - Padaria Fruta! ses 1, 4, 16 e 28, de acôrdo com o Minas3 tn.498- -Classe
8.
N." 473.244 - Pedra Ituana
) Campo Ltda. - Classe 41
artigo 121 do Código).
No 402.574 - Monotype RequeRequerentf - Mecânica e FundiN.° 499.J46 - Radiar - Requerente:
The
Mohotype
CorporaUon
N9 491.980 - MA - Requerente:
ção Irtnãos Gazzo l a S. ê. - Clas- rente - Radiar Indústria de Lu- Dr.
Múcio Atintyde - Classe 14 - Limited - Classe 1.
se 6.
Nç
402.577
Monotype
Requeminosos Ltda. - Classe 8.
•
(Art. 114 do código) .
rente: The Monotype Corporation
N ° 478.859 - SM1, - 'RequeN9
493.989
Cobra
RequerenN.° 499.281 - Oxford - Rerente - Luiz .Serrinto ..Matud - querente
te: "Cobra" Companhia Brasileira Limited - Classe 11.
- Indústrias asileiras Valorizadora
de Emprmedimentos - N9 407.119.-: Credilafer - RequeClasse 11.
Lápis Fritz Johansen S. A. - Classe 33 - (Art. 114 do Código) .
N." 478.864 - 11SL - RequeL de
rente: Móveis Lafer Ltda. - Classe
Classe 17.
34.
rente - Luiz Serrano Matud Frase de Propaganda Deferida
N.°
499.475
Secoleo
ReN9 420.188 - Funcional - RegueChisse 11.
- Condoroil Tintas S. A. N9 453.358 A Princesa das rente: José Pedro da Silva - ClasN.° 479.721 - - Chanel -... Re- -querente
Classe 1 - om exeiusão de Agências de Publicidade onde o se 11.
querente Soei été A 110ilyme lacas,
tintas, vernizes, esnultes e anunciante é magestade - Reque- N9 424.891 - Café Esportista Chanel - ClasS2 42.
rente: Petróleos Derivados e Auto- Requerente: Oscar M. Ferreira tintas em massa para pensei.
móveis S.A. - Petrolauto - Clas- Classe 41.
N.° 479.722 - Chanel - ReN."
499.477
Tako
Requeses:
32 e 33 - (Art. 121 do Código).
querente - Soeiété Anonyme rente - Condoroil Tinias S. A.
' N9 '427.311 - Brothers - RequeChanel - Classe 43.
rente: Marietta d .oBrasil Indústria
Nome Ce-§erciat Deferido
Classe
1
Com
exciesão
de
e Comércio Ltda. - Classe 1.
N.° 482.875 - Gama Color vernizes, lacas, esmaltes e
NO 440.422 - Jubilee de Prata -,
Requerente - Gama Color Estam- tintas,
N9 418.683 - Usina São Francis- Requerente:
Untas
em
massa
para
pousai'.
paria de Tecidos Ltda. - Classe
co do Quilombo S.A. - Requeren- -- Classe 8. Standart Eketrica S.A,
N.'
5
.
00.818
Nico
Requen.° 38.
Usina São Francisco do' Quilom- NO
441.353 - Excelsior - Reque- Fiação São Manoel S. A. te:
bo S.A. - (Art. 109 n9 2, ,cio Có- rente:
N.' 483 582 - Rose - Reque- rente
Panificador Excelsior Ltda.
Classe
.24.•
digo).
rente - Flosemóveis_ Ltda. - N.° 501.257 - Alves - RegueClasse 41.
Classe 40.
No 486.796 -- Triade - Comércio N9 442.431 - 3 Brotinhos - Re.
N '' 484 769 - ráfal Regue-, rente - Casa Alves de Ferragens e Indústria de Auto Peças Ltda. - querente: Tereza Gurgel Monteiro
ren t e - Cifni Comércio e Indús- Ltda. - Classe 16.
Requerente: Triade - Comércio e Classe 41.
tria Irmãos Ferreira lado. - ClasN.° 501. ,39 Mac Egle - Re- Indústria de Auto Peças Ltda. - N9 448.870 - São Paulo - Requerente: Fábric ade Móveis São
se 4
querente - A. Benelli 8 A. In- (Art. 109 n o 2 do Código).
484 934 Finex - Reque- dústria e Comércio - clw-se 48.
N9 494.018 - Cia. Mercantil nal- Paulo Ltda. - Classe 40.
rente - Indústrias e Con.ércio
N.°- 501.512 - Novaera - Re- peva (Acesf.órios de Automóveis) - N9 451.213 - Flanienguinha
Fines Ltda - Classe 45.
querente - Novaera Repreenta- Requerente: Cm. Mercantil Itaipa- Requerente: Café Paulista S.A. 486 850
Karam - Reque- ções, Comércio e Inlústria Arti- va (Aczssórios de Automóveis) - Classe 41.
N9 452.535 - Fortuna - Requerente - Chocolates l s , 'm ntelgen g.:e. de Papelaria Ltda. - City;ee Art. 109 n9 2 do Código). •
N9 488.239 - Tibagi
Companhia rente: Companhia Editôrti Playprint
S.
41.
n " 17.
e Armazéns Gerais - Requerente : -- Classe 49.
" 488 SI
e
Afias
re
N." 501 . 527
Bequeneque• Tibagí - Companhia cie Armazenes 'N9 456.267 - Fortuna - Requeti te - Ceráluica Saailária Por- reate _ traiúsi ria.; Maceito Sem ra Gerais d. :1) n9 2 do Código) . rente: Johann Mathias Goffart eelite .3. A. - Classe 5i
Ltda. - Classe 48.
' N9 502.857 - Cursos Es pecializa- clame 46„
N.° 507.458 - Flain-Art querente - Decorações e Publicidade Flam-Art Ltda - Classe
n.° 25 - Com exclusão de rosá-1
r: os .
N.° 508.993 - Tanitol - Requerente -e- Laboratório e Perfuma-
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N9 461.220 - Café Acaraú - Requerente: Francisco Cactorno Teles
- Classe 41.
N9 473.087 - Riviera - Requerente: Comercial Riviera litda. -Classe 36.
N9 239.754 - Brasilgas - Requerente: Mário Parmigiani - Classe
47.
N9 4:30.799 - Mitsui Bussan Requerente: Mitsui Bussan K.aisha
Ltda. - Classe 23.
N9 480.800 - MitsUi Bussan - Requermte: Mitsui Bussan Kaisha Limitada - Cl asse 24.
N9 480.939 - Daghy - Requerente: Scopetani & Comnaília Sociedad de Responsabilidad Limitada
- Classe 46.
N9 431.332 - Pops - Requerente:
Limitada PopsRefrigerantes
Classe 43.
NO 492.635 - &miai mática - Re(inerente: Alzemil o A. Coalho Classe 42.
N9 492.689 - Duralon - Requerente: Duracour S.A. Indústria e
Comércio - Classe 36.
NI9 393.178 - Tupi - Requerente:
Televendas Tupi Ltda. - Classe 8.
N9 494.352 - So Simca - Requerente: Representações "So Simca" de
Peças para Autos Ltda. - Classe
38.
N9 494.787 - VH. - Requerente:
V. Hermes & Cia. - Classe 6.
N9 495.514 - Belleza -- Requerente: Confecções "Blitz" Ltda. Classe 36.
N 9 496.616 - Super Trigo - Requerente: Padaria e Confeitaria
Amália Ltda. - Classe 41.
N9 497.180 - Dia Florido - Requ„rente: Laboratório Phymatosan
S.A. - Classe 48.
N9 497.203 - 'Café Paulistano Requerente: José Maria • Amaro Classe 41.
qiurente: Comissária e _VIereantil
!.° 498.614 - Brasiliense -- Ressiliense Ltda. - Classe 41.
r •i 9 498.726 - Brasicana - Requer nte: Francisco Antônio Perpétuo Júnior - Classe 43.
N9 499.153 - Miss Mundo - Requerente: Karlos Tissenbaum _
Classe Eia.
N9 96.486 - Continente - Requerente: Sociedade Gráfica Vida
Doméstica Ltda. - Classe 32.
N 9 501.183 - Levy's - Requerente: Levy's - Perfumes e Cosméticos
Ltda. - Classe 48.
N9 502.695 - Maçã de Eva - Requerente: Remou Farre Martinez Classe 41.
Requerente:
N9 502.971 - Ubá
Aristóteles Evaristo Alves - Classe
41.
N9 504.460 - Sandra - Requerente: Estrela - Administração e
Participações S.A. - Classe 41.
N9 505 743 - Matico - Requerente: Th Runeroid co. - classe 34.
N9 506 386 - Essencial -Base - Re.saerette • Michelin e Marie Antoniette
a cari Reedel
Classe 48.
N° 507.002 -- Estrela - Requer,- ate: Padaria Estre a Ltda . - Classe 4'
Insígnia indeferida

N9 406.512 - 'I V Siderai - Requerente: Reinhard Talco! - Classes 6
- 8 - 32 - 33
N9 300.32c: - Boagcsto - Regueunte Produtiva - RepresentaçÕes de
Cereais Lida.
Classe 41.
Título de Estabelecimento indeferi.io
N" 497.726 - Imobiliária Santa Rita
- Requerente: Anton a Ferreira Reguengo - Classes .1r) - 33.
N° 502.724
Granja dos Unidos
- Requerente: Pauline Blanco de nos
- Claases 19 - .11.
N° 503 969 - Do-. A Preferida Requerente: Benechto Santos - Oas?; 41 .

Novembro de

I

Nome Comercial indeferido

N° 506.330 - Companhia Nacional
NQ 493.940 - Lngenharia e COM
I
de 'Lefrigeração ""(..nabra"
meicio Buzolin Ltda.
N° 182.888 --- Entreposto (...00pera- n
i\T 9 498.346 - aDoortikaat A. Go
,lva Viti-Vinícola Aurora Ltda
n EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N° 505.819
10ãO Alves dd
Requerente: Entreposto (..,00perat:: v
PESQUISAS
Ataide .
Viti-Vini cola Aura.at Ltda
N° 506.690 - Guilherme Ellis
N° 471.407 - De atamid Dental LiRio, 17 da novembro de 1966
N9 506.754 - Fábrica de Cigarro
ra tada
'ate Dont:1min DenNotificação
Flórida S. A.
tinia
vez
decorrido
o
prazo
de
reta; Ltda .
consideração p revista r.Plo art. 14 da
N° 506.972 - Denwterco Ferragedg
EXig'fICLIS
Lei 4.048, de 29 de dezembro de 19o1, S. A.
'Termos com ex • gências a cumprir: e mais dez dias para eventuais juntadas
N 9 507.336 - 1n4. de Papéis do
da memo não se
N9 424.481 - Companhia Calçado de reconsidetação,
Arte José Tscherkassay S. A.
tendo valido nenhum interessado. sE rão
sabarl, .
N9 510.074 - Ed.tora Olhe Ltda.]
N" • 454.307" - Siaaarn C.ompannia logb expedidos os certifncados abaixo:.
N° 510.572 - Adyr Vasconcelloaa
le Produtos Para Famento Agro-PeMarcas
deferidas
CUát
Diversos
N° 457.266
Cin. Actricola
N 9 286.468 - Taurus • - Irmãos
.
N° 201.389 - Po lutos AnacondE
cl. 28.
Pedrosa Cia. Ltda
Ltda. -- Mandados prosseguir .de adir.
Ir°
483.233
A
letatos
de
Madeira
N. 471.004 - 471.019 - 471.020
do com a indicação da seção.
- 171.021 -- 471 022 -- 4 1 1.023 -- Tamcel Ltda . cl Registre- • N9 408.716 - Companhia Sisal
se com exclusão de figuras de madeira. Brasil - Cesibra - Aguarde-se.
471.024 - 47 1 .025
471.026
1.1 027 - 471.022 - 471.020
Sinal de Propaganda deferida
I N° 495.538 ,...- So:a,:té Rhodiacetào
171.(.30
471.031 - 471.032
N9
497.685 a-- Viajando pelo Bra- -- Aguarde-se.
47! 033 - 471.'34 - 471.035
sil. .. cai Férias ou a Negócio Che471.C36 - 47 1 .037 - 971.03S
Nv 509.200 - aná e Com. Fln.
ques de Viagem - Banco Nacional
471 039 - 471 010 - 171.041
ratex S. A. Prossiga-se de acôrdai
de
Minas
Gerais
E
A.
cl.
33.
471.042 - 47.044 - 471.345 com a indicação da tec,:',10
47 046 - 47 t C47 ..- 471 048 -N9 497.688 - Nada Mais Simples,
•
N9 510.800 - Fornecedora Lore.,
71 049 - 471 05j - 471 05
Nada Mais Prátict... . Use Cheques
471.052
471 . 053 - Requerente: de Viagem.., - Banco Nacional de nense de Materiais Para Construções
Ltda . - Prossiga-o' de acôrdo com
? Paulista h.
das • .
Minas Gerais S. k.
cl. 33.
a indicação da seção.
:ar '92.147 -- H féis
.es S.A
N° 519.508 - Brasnrarca -- Comera
Nome Comeraiav deferido
dal Ltda. - Prossiga-se de aárdd
f)iv *sc.;
N° 262.313 - in icatria Metalúrgica com a indicação da seção.
férmos agua-dai to
Gazola Ltda . Indústria Metalúrgica
N° 519.509 - Bazar M. M.
anterioridades
Gazela S. A.
-- Prossiga-se de acOrdo com a indl.
N." 3 570 cacão da seção.
. a . s S. A. GráfiExigências
ca Editora.
N9 519.600 - Narton Publicidade
N9 493.272 - Chin Munro. Whisky
S. A. Prossiga-se de acórdo comi
Termos com exigências a cumprir: a indicação da seção.
Linúted.
N° 300.950 - Manufatura de BrinN° 501.311 - M )ci is Jalousie Ltda. quedos Estrela S. .4
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
N° 505.347 - Labaratório
N° 489.819 - Studin Gráfico ReDIVISÃO JURÍDICA
cêtf..a.:b Internacioael S. A.
tocromo Ltda .
Rio. í7 de *novembro de 1966
••n•1•11....411. .».
amam. weeema*...1•~n•n=1~..1.~~INON.
Caducidade de Marcar
Cristóvão Colombo Lisboa (ao ped
diclo de caducidade da marca Be-Nets.
rina, n° 184.894) . Em face do paa
meer. acima emitido declaro caduco d
rep. n 9 184.894.
•¢11,

CONDOMINIO

órganizações Casemiro Cai nestiveis1

E
ii CORPORAÇOES IMOBILT AMAS

Lei a 4.591.

da 16 de

dezembru

19i4

DivuAgação a' 9351

Ltda. (no pedido de caducidade da
marca Alicia. reg. 'N.)7.153) Ern
face do parecer acima emitido declaro
caduco o presente reg n 9 207.153 .
Cerâmica Cisne S. A. ( no pedicid
de caducidade da marca Cisne, reg.;
n° 257.073). - Correlatando com et
parecer emitido pelo Sr. Chefe da Se.
ção Lroal declaro - oduco o presente
reg .," 257.073.
Desistimcia de Processo;

Preço: 011 12U

Grandes Moinhos do Brasil S.
.(declara a desistência do temia 510.293.
marca Lactovita)
Anota-se a de&
xis' éncia .

A

VENDA t
Crue4nabara

Conmarhia Brasilait R hocl'a cera Fá.
brica -de RRion (de±,r) a rieni,..têncisi
do térmo 510.978, ai
Acras, •
Annte-se a adesiste,icia

- *Kilo de Vendas; Avenida Rodriguep AN"; g..
Agencia I: Ministerto da Fazenda
Ateatile4e a pedidos pelo Serviço de Reembõlso

Zeiss Ilton A. 'G (declara ciesisted4
cia do térmo 626.471 marca Sornar)

- Homologo a desis,i'-ncia que eever6
ser anatada
Exigèn.aar
Vá. kers Incorpora 'ed
op,,ente
termo 371.915) .
N9 510.764 - Prodelec 5. A. Ge.=
Transportadores, Rei ificadores.
N.° 4(1.720 - Francisco AdenoR,

Martins.

eltellerearePleffile~fflantanalt~carr ~reaccartareaer= -

a
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DIkRIO OFICIAL (Seção Hl)
Varta Aktiengesellsehaft (tranakiencia para o seu nome da patente Privilégio de Invenção Terra° 125.303).
Varta Pertrix-Union Gesellschaft Mit
nome da patente Privilégio de Invenção
Beschrãnèter Haftung (na alteração de
Termo 140.553).

Novembro de 1966 4-951

valido nenhum interessado serão
N.° 490.216 - Brinquedos de
lego expedidos . os certif,eados Natal Amaral S. A.
convidada a Companhia Anairtiea
abaixo.
•N.° 490.224 - Brimatudot de
Paulista Ind. Brasileira de Bebidas e
Natal Amaral S. A.
Marcas deferidas:
Conexos a comparecer a este DeputaN.° 513.081 - Panificadora
nanto. a fim de dizer sôbre o pedido
N.° 269.429
Unifilmes Ltda Nèyla Ltda.
de caducidade requerido por Compa- Unifilmes - Classe 11.
N.° 488.805'- Imohu1i.i.ri Curinhia Luz Stearica, Marca Emblemática,
N." 421.876 - Reico - Expor
Mobil Oil Corporation (na altera- tadora' Reico Ltda. - Clamo 38. cica Ltda.
a° 220.278.
N.° 489.377 - Cefisa Créditos
ção de nome da patente Privilégio de
N.° 454.a04
Aerotex - Ame Empreendimentos Financie-mentos
Diversos
Invenção Termo 144.624).
rican Cyanamid Co.
e Investimentos S A.
Allied Products Corpa-ation (transPittsburg Plate Glass Company (no ferência para o se unome da patente
N.° 457.602 - Adey
Acrisio
Diversos:
pedido de caducidade da marca Dura- Privilégio de Invenção Termo 149.522j. da Silva Jacome - Classe 41.
N.°
505.119 Seraa
cil, reg. ri° 154.534). - Não enN." 456,315 - Docarte - DoAmerican Factors Antociates, Limicontrando neste processo elementos su- ted (transferência para o seu nome da tarte Artefatos de Madeira eDe- Metia- Arquive-se.
N. Q 505.632 - Fragineo Produficientemente probantes do desuso do patente Privilégio de Invenção Termo corações Artísticas Ltda. - Clas
presente reg. n° 154.534, indefiro a 151.273).
se 26 - Com exclusão de esgotas tos Agrícolas Indústria e Comérpetição de fLs. 10-11.
de marfim ou osso para dentição cio S. A. - Arquive-se.
Controles Automáticos Sermar Ltda. e réguas de madeira.
Companhia Cervejaria Braluna (opoN.° 513.661 - Construtora São
ente ao reg. n° 192 730). - EM face (transferência para o seu nome da ;aN.° 488.655 - Cury Glande Cristóvão Soe. Civil - Prossigadm+ pareceres acima emitidos, inelehro tente Privilégio de Invenção Termo Marca - Chapéus Vicente Cury se substituindo a classe 50 pela 38
o pedido de reconsideração de fls. 17, 152.667).
tr'.. A. - Classe 36.
N. 0 515.362 - Cienco Coicércio
Perry Burruss Hudson (transferência
mantendo assim a decisão constante de
Imóveis
Empreendimentos e ReN.° 488.706 - Incremente para o seu nome da patente Privilégio
fls. 16.
Prossiga-se substituindo a classe
Editôra
Incremento
Ltda.
Clasde Invenção Termo 154.882).
n.° 50 pela 38.
se 32.
Indústria Carraça S. A. (transfeEXPEDIENTE DO DIRETOR DA
N.° 515.163 - C. G. S. RepreN."
488.68u
Rivabem
Inrência para o seu nome da patente MoDIVISÃO JUR1DICA
sentações de Máquinas Ltda. dústria
de
Seda
Rivaben
S.
A.
delo de Utilidade Termo 161.390). Classe 22.
Prossiga-se substituindo a classe
Andréa Sávio (transferência para o
Dia 17 de novembro de 1966
n.° 50 pela 33.
N.'
489.194
Labor
Laborteseu nome da patente Privilégio de InN.° 741.689 - Indústria Químirápica Bristol S. A. industrie
Exigências
venção Termo 161.763).
Química e Farmacêutica Laberte- ca Paulista S. A. - Aguarde-se.
Termos com exigência a cumprir:
rápica Bristol S. A. Ind. Química
Proriogação de marcas:
Exigências
e Farmocêutica - Classe 2.
N9 111.225 - Rotim 6 Haas Co.
Foram
mandados am ta? nos
N.° 494.358'- Aranhel - Ind.
N° 122.079 - Cba Societa Ano-,
érmos com exigências a cumprir:
!.rocessos abaixo mencionados as
de
Artefatos
de
Metais
Araa'nei
Linyme.
prorrogações.
N9 152.564 - The Goodyear Tire
Pirelli S. A. Companhia Industrial mitada - Classe 11 - Classe 11.
N.° 590 413 - L - Armaduras
Rubber Co.
Brasileira (no pedido de nsontrato de
N.° 496.727 - Geralao Saboya Helitraço S. A.
Classe 16
N9 163.471 - Earbenfabriken Ak- exploração da patente n° 2.174). - Pequeno Dicionário -10 Precintos
N.° 760.666- - Elbeo - Louis
tiengesellschaft.
Paulo Strausz (no pedido de trans- Brasileiros - Geraldo Thome de Bahner Elbeo Wdrke Gesellschaft
Saboyt e Silva - Classe 32.
N° 164.887 - Sancloz Patents Ltd. ferência da patente n° 2.372).
Mit Beschrankter Haftung ClasN.° 495.183 - Othonline - se 36.
Colgate Palmolive Company (no pedido de contrato de exploração da pa- Othon Bezerra de Mello F:oção e
N,° 772.169 - Ansalvásco
Teeciagem S. A. - Cla;se 28.
Expediente da Seção
tente n° 41.083).
Ansalvasco Comércio e Indústria
N.° 499.987 - Odonfix - La- S. A. - Classe 31.
Jorge Eduardo Higgins (junto à pade Transferência e Licenças
boratório Setros S. A. -- Classe
tente a° 56.642).
N.° 770.753 - Lençol Santista
n.° 10.
Caçula - S. R,. Moinho &batista
Rio, 17 de novembro de 1966
Companhia Teperman de EstofamenContrato de dx .10raça,.. de Patentes
Sinal de progantla deferido: Indústrias Gerais - Classe 37
tos (no pedido de contrato de exploraN.° 771.355 - Psicoglut FaCompanhia Brasileira de Linhas Para ção da patente n° 65.706).
N.° 497.680 - O X do Problema miatra do Brasil S A. Produtos
Coser (pede para ser anotado na paCia. Brasileira de Habitação Popu- Resolva a Questão pela Carteira Químicos Farmacêuticos e Biolótente n° 74.889 o contrato de sua ex- lar (no pedido de transferência
de Crédito Educacional -- Banco gicos - Classe 3.
ploração). - Averbe .se
patente n° 66.937).
Nacional de Minas Ge: .ais S. A.
N.° 772.383 - Maravilan FáErineto Equipamentos Industriais LiTetra Pak G.m.b.H. (no pedido de - Classe 33 - Art. 121 seu' di- brica de Tecidos Maracenã S A.
witada (pede para ser anotado na pa- transferência da patente Termo núme- reito ao uso exclusivo da expres- Classe 23.
tente a° 71.479 o contrato de sua ex- ro 152.149).
são Carteira de Crédito EducacioN.9 770, .367 LVSA - Laniploração) - Averbe se o contrato.
Diversos
nal.
fício Varam S. A. - Clásse 22.
Quimasa S. A. Quimica Industrial
Insígnia deferida:
N.° 771.133 - Chocolate Sentos
Santo Amaro (pede para ser anotado
Ermeto Equipamentas Indusrtials LiN.' 497.911 - Instituto Brasi- Dumont - Casa Falchi S. N. Inna patente n° 55.868 b contrato de mitada (junto ao termo 104.808). sua exploração). - Averbe-se o con- Aguarde o pedido de averbação do leiro de Desenvolvirrrento do Ho- dústria e Comércio - Classe 41.
N.° 772 530 - Robert Boseh
trato.
contrato, de fls. 54, a expedição eia mem - Mauro Rodrigues Nc guel- GMBH - Resitex - Classe 28.
ra
Classe
33
Art.
114.
Indústria e Comércio Monviso (pede carta patente.
Título de estabelecimento deprorrogação de título de estapara ser anotada na patente n 9 5.424
11••n••••nn•
ferido:
belecimento:
t: contrato de sat exp', oração) - AverN .° 474.735 - Soneplan
SoExpediente do Serviço
be-se o contrato.
N.' 548.328 - Indústrias Itreneplan -Soe. Nacional - de nngepila Siderúrgica J L. Aliperti
de Recepção, Informação
nharia e Planejamento Ltda._
Transferência e alteração de nome
S. A. - Classes 6, 8, 11, 14, 21,
Classe 33 - Art. 117 n.° 1.
de titular de processo
e Expedição
28; 39 e 33.
Param mandados anotar nos praceaExigências
De 17 de novembro de 1960
mos abaixo mencionados as transferênEXPEDIENTE DAS DIVISÕES
cias e alterações de nomes:
E SEÇÕES
Têrmos com exigências a cumExigências
prir:
Lares Produtos Domésticos Ltda.
De 17 de novembro de 1960
,r(na alteração de nome das patentes
Alfredo Americo da Fonseca FiN.° 229.874 - Eau de Cologne
(Republicados)
av 1.741 - n° 2.920 - n° 3.514 - lho e Miguel Antunes - No pediParfumerie Fabrik Glockengasse
n9 64.041).
do de prorrogação da patente mo- n.° 4.711 Genenuber der . PferdeNotificação:
Aldo Ferretti (transferência para o delo de utilidade 3.687 - Satis- post Von Ferd Mulhens.
Uma vez decorrido o nazo de
leu nome da patente Modelo de Uti- faça exigência.
N.° 479.892 - Dr, Willmar
reconsiedração previtso pelo artilidade n° 3.711).
Fundição Brasil S. A. - Junto Schwabe GMBH.
Glroflex S. A. Cadeiras e Poltro- a patente modelo industrial númeN.° 463.392 - Pague Pouco Su- go 14 da Lei n.° 4.048 de 29 de
dezembro de 1961 e mais 10 dias
nas (transferência pa ra o seu nome da ro 3.728 - Satisfaça exigência.
per Mercado Ltda.
para eventuais juntadas de reconpatente n° 5.567 - Modelo IndusDe 17 de novembro de 1966
N.° 592.966 - José Ivo Mosse. siderações. e se do mesmo não se
trial).
N.° 589.276 - Inafer Intercam- tiver valido 'nenhum interessado
Notificação:
Westinghouse Electric Corporation
bio de Aços e Ferramentas Ltda. serão logo expedidos os certifica"(transferência para o seu nome da paUma vez decorrido o prazo de
N.° 760.304 - Lecieo S.. A. In- dém abaixo.
tente Privilégio de Invenção número reconsideração previsto pelo arti- dústria Farmacêutica.
56. 303 ) .
Marcas deferidas:
go 14 da Lei n.° 4.048 de 29 de
N.° 770. 335 - Plásticos Edamar
Shell Research Lirnited (transfetên- dezembio de 1961 e nais 10 dias Ltda.
N.°
496.383 - Impress Plaada para o seu nome da patente Pri- para eventuais juntadas de reconN.° 479.891 - Dr. Willmar tic - Cia. Paulista de Plásticos
vilégio de Invenção Termo 111.624). sideração e do mesmo mio tendo Schwabe GMBH.
Impress - Plastic - clame
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b.• 495 s) i1 — Ponalid - San.
`doz S. A. — Classe 3.
N.° 498 305 — Itaptian — Eletro TV Itapaan Ltda. — Classe 8
.-- Registre-se com exclusão de secadores para cabelo e substituindo
a expressão benjamim por tomadas de corrente múltIpla
N.° 710.505 — Calhambeque —
Magaldi Maia — Publicidade Limitada — Classe 36.
\, Nome comercial deferi& :
N.° 280.928 — Sociedade de Estruturas Metálicas :dem Ltda. —
Soc. de Estruturas Metálicas Mem
Ltda. — Art. 109 n.° 3.
Titilo de estabelecimento deferido:
N.° 511.289 — Joãozinho —
Genny Mellin, Edith Vasconcellos
e Maria Mellin Milek — Classes 35,
35 e 37 — Art. 117 n.° 1.
Titulo de estabelechnentc indeferido:
N.° 235.882 — Autci Moto —
auto Moto S. A. — Classes 8, 7,
8 e 21.
N.° 370;072 — Motorpeças — S.
Tiburcio Cavalcanti — Classes 6,
8, 11, 21, 33 e 39.

N.° 422.842 — Ad;ir;e0
N.. 44.o27 — voxlein Kellogg's. Produtos Alariontícios
-- Comércio Indústria 1110:€1; Li- Ltda. — Pede para ser anoleoo na tração Indústria e Comerni i Ltda..

mitada — Classes • 6e 13.
N.° 478.798 — Só Vale Quem
Tem — Reynaido Martins — Classe 49. -

N.° 505 668 —. Edifício 'Santa
Cruz — Jayme Loureiro Filho —
Classe 33.
Transferência de titulai de
Processo:
•
Foi mandado anotar no pre cesso 'abaixo mencionado a seTguinte
transferência.
Hans Schwarzkopf Tr5nsferência para o seu nome da marca
I&Jrell termo 504.329.
•
Exigências

Processos e termos com exigências a cumprir:
Lojas Solange Limitada — No
pedidc de transferência de titulo
deestabeelcimento Casa S( lange.
n. 192.400.
G. D. Searle & Co. — Ando ao
ermo 192 858.
Eutectic Soldas e Soldagens Sociedade Anônima — Junto ao registro n.° 192.918.

registro n.' 204.019 e contrIto de
sua exploração — Apre:r ente clichê para tôclas as marcas.
Jandyra Camargo Vieira — .No
pedido de transferência do registro 508.804.
Faproco Fábrica de Produtos
Cosméticos Ltda. — Pede para
ser anotada no registro rámero
305.158 o contrato de sua exploração — Apresente clichê para
tôdas as marcas.
N.° 496.055 — Brasil Indústria
Aeronáutica S. A. biaer.
Diversos:
. Condoroil • Tintas S A. — No
pedido de reconstituição do registro n.° 232.711 —.Tendo em/vista
a informação supra, recorttitua-se
o registro n.° 232.711, referente à
marca Motolack.
N.° 209.741 —' Carlos Peerira
Indústrias Químicas S. A — Em
face da informação retro “in.fine"
reconstitua-se o processo têrmo
209741, .referente ko marca • Ficus,
da classe 48.
•Indústrias Reunidas • Vidrobras
Ltda. — Recorrendo do (1(51-acho
qu edeferiu• marca Vidroplas- - termo 400.978 — Arquive-se o pedido de reconsideração da lis. 21
nos têrrnos do art. 196.

— Arquive-se de adirdo com 0
art. 192 do CPI.
N.° 466.927 — :Empresa Construtora Industrial Conind Ltda. —.
Arquive-se nos termos do art. 192.
N.° 265.200 --• Casa Kieber de
Máquinas Ltda. — Arquive-se. N.° 407.554 — Elo P,Iblicidade
e Editôra Ltda. — Arquive.se.
N.° 411.753 — Importação Exportação, Representações, Indústria Verbania Ltda. — Arquive-se
o processo.
N.° 445.427 — Maquip — Comercial de Máquinas- e Eqt,ipai
mentos S. A. — Arquive-se.
Reconsideração de - despachos
S. A. Moinho Santista indús.
trias Gerais — Recorrendo do des.!
pachos de indeferimento de termo 380.990 — Tendo em vista o
disposto no art. 125, n.°5 do CPI,
mantenho o despacho de indeferimento.
•
France-13e1, Sociedade Manufatureira e Distribuidora de Produ•
tes de Beleza Ltda. — &correndo dodespacho de indefer!Anento
do termo 436.069 — Nego acolhimenta ao pedido de reeensideração de despacho e mantenho õ
indeferimento recorAdo.

REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA
Do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Volume 23 a Janeiro de 1963 — Preço: Cr$ 2.400
Volume-24 —
1963 — Preço: Cr$ 3.600
Volume •

Fascículo 1 — abril de 1965
Fascículo II — abril de 1965
.....
*** Fasciculo 111 — abril de 1965 ....s..,

Cr$ 1 300
Cr$ 1.400
Cr$ 1200
.

Volume 33 —

• Fasdcuio 1 — julho de 1965 .....
" Fasdcub ff • agasto de 1965
*** Fascículo III
setembro de 1965

Cr$ 1.300
Cr$ 2.100
Cr$ 2.100

IFsbene —

• Pasciculo 1 — outubro de 1965 ...rwo
** Fasdctdo /I novembro de 1965 • *XIS
"" Pasdculo III • dezembro de 1965 wfx..,

•Cr$ 1.500
Cr$ 1.800
Cr$ 1.400

Na Guanabara
Seção de Vendas: Avenida Rodrigues ouves a- ti

a

Agenda Is Ministério da Fazenda
VENDA

Atende-se pelo Serviço de Reembalso Pomai
Em Emitia
Na Sede do D.1.1N.
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I_ MARCAS DEPOSITADAS
Publicaçâo feita de ao:5rd° com e art. 130 do Código da Propriedade Industrial. _Da data da publicaçio começará
a e.ufre, o prazo de 60 dias para o deferimento &o pedido. Durante esse prazo poderio apresentar suas oposições ao Departamento
Naeinnal la Propriedade tndustrJal aquelea que se julgarem prejudicados com e concessão do registro requerido

êrmo n.v 731.034, de 24-a-66
Wischral
Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

PINGO DE OURO

RENOVAÇÃO .1

Classe 41
Chá da Indit.
Termo n.° 751.035, de 24-5-66
Fábrica de Móveis e Estofados
Modesto Ltda.
Rio Grande do Sul

MODESTO
Classe 40
Móveis e estofados
Termo n.° 751.036, de 24346
Saven Ltda. Engenharia e Construções
Rio Grande do Sul

bilizantesliquid.. u sob outras fornias
para revtstimento e outros como na pavimentaçâo, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes,
papel pare forrar casas, massas ante
ácidos para uso nas construções. parqueies: portas, portões, pisos. soleiras
para portas, tijolos, tubos de concaeto,
telhas, tacos, tubos de vintilaçâo. tanques de cimento. vigas, vigamentos e
vitree
Termo n.° 751.037, de 24-5-66
Politec Indústria e Comércio de
Máquinas Ltda.
Rio Grande do Sul

Urino n.° 751.040, de 24-5-66
Fórmula — Representações, Propaganda e Promoções
Rio Grande do Sol

FÓRMULA

POLITEC

Classe 50
Artigos não incluídos em quaisquer das
classes anteriores
Classe 6
Termo n.° 751.041, de 24-5-66
Máquinas e suas partes integrantes não
Real Propaganda Ltda.
inclusidas nas classes 7, 10 e 17
Rio Grande do Su/
Termo n.° 751.038, de 24-5-66
Imobiliária "Souza Pratas" Ltda.
Rio Grande do Sul

Têrmo n.9 751.044, de 24-5-66
Equipamentos de Escritório Minervli
Ltda,

.14IJir3RY.iV
Classe 17
Artigos de escritório
•
Termo n.0 751.045, de 24-5-66 •
Alaor Corrêa da Silva
Rio Grande do Sul

REAL..
SOUZA PRATES

SAN VEN

Classe 50
Compra, venda e administração de
imóveis
Termo n.° 751.039, de 24-5-66
çlasse 50
M. M. Cultural — Distribuidora de
Mão de obras em construções
Livros Ltda.
Têrtno n.° 751.046, de 24-5-66
Rio Grande do Sul
Pidra Engenharia e Construções Ltda.
Goiás

M. M. CULTURAL
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru•ões e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, batentes, balaustres. blce
cos de cimento, blocos para pavimenta.
Classe 32
ção. calhas, cimento. cal. cré. chapas
Compra e venda de livros
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
chapas para coberturas, caixas dágua.
Termo n.° 751.052, de 243-66
caixas de descarga para etlxos. edifica. Gebessa da Bahia Indústria e Comento
çõea nremoldadas, estuque. emulsão de
Ltda.
base asfálticce estacas. esquadrias. estruBahio
turas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luva'
de Junco. !ages, lageotas. material iso.
hitt contra frio e calor, manilhas. mas.
tas pare revestimentos de paridas. madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico. produtos Para
tornar impermeabilizantea as argamasClasse 33
sas de cimento e cal, hidráulica, pedreInsígnia
gulho, produtos tseteminoRos, impermea,

Classe 32
Impressos modelos e fichas utilizadas •
Uasse 32
um sistema de contabilidade por de.
Prestação de serviços de publicidade
calque de alto contróle
•
Termo n.° 751.042. de 24-5-66
Térino n.9 751.047, de 24-5-66
"Jornal de Turismo do Rio Grande
jarbas Jabur Bittar
do Sul"
Goiás
Rio Grande do Sul

CAFÉ DESPERTADOR
TIPO CASEIRO
uasse 32
'ornai
Termo n.° 751.043, de 24-5-66
Presença Cultural Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 41
Café em grão, torrado, moido e soltivd
Térmo n.° 751.048, de 24-5-66
Agripino -Vinalova e Silva
GoiáS

PRESENÇA CULTURAL

Classe 50
Representação

CAFÉ
VILANOVA
Classe 41
Café torrado c
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Termo na 751 .049, de 24-5-66
Idovardo Mala da Silveira
Goiás

Tênnos as. 751.056 e 751 .057, de
24-5-66
Raul Alves da Silva
Bahia

CORDOARIA
SÃO JOSÉ
IND. ORAS

Classe 41
Café moído e torrado
Têrmo n.° 751 .050, de 24-5-66
Cia. Ltda,
J. Cruz
Amazonas

'K/MUDO
IND. BRAS
Classe 43
'Aguas gasosas, naturais ou artificiais:
caldo de cana, caldos de frutas; guaraná; refrescos, refrigerantes; soda: xaropes para retrescos
Térmo n.° 751 .051, de 24-5-66
Gebessa da Bahia Indústria e Comércio
Ltda.
Bahia

GEE3ESSfi
IND. BRAS,
Classe 5
Aço em 6ruto. aço preparado. aça
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
pardaknente trabalhado, bronze de
~ganas, bronze em põ. bronze em
barra. em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado. cimento me.
tático. cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto.
em barra, ferro manganês, tarro velho
gusa em bruto ou parcialmené, trabalhado, gusa temperado. gusa maleavel
lâminas de metal. lata 21:0 lôlha. lataa
cm fõlha, latão em chapas, lata° em
vergalhões, liga metálica, limaratua,
magnésio, manganês, metais nao Cabaliaidos ou parcialmente trabalhados. meta , ‘ -za massa, metais estampados
',ara solda, niquel, ouro, zinca
r
orrqndc a zinco liso em finas
Tio 11 .9 731.053. de 14-5-66
echessa da Bahia
• Cotrj:co
!3ahia

Gt. g ES tA DA 9AHIA
IND.F. COM.:TOA
Nom,- c.smirrdal

Classe 31
Para distinguir: Barbantes, cordoalhas,
cordas, fitilhos
Classe 50
Impressos, timbres e propaganda da
firma em geral, a ser usada
no ramo da clases 31
Têrmos as. 751.054 e 751 .055, de
24-5-66
Almir dos Santos Sampaio
Bahia

livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio e televisão,
publicações, revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Tênnos ns. 751 .058 a 751.060, de
24-5-66
Alfa — Comércio e Representações de
Auto Peças Ltda.
Brasília

Térnio n.9 751 .061, de 24-5-66
Construtora Atlas Ltda .
Brasília

ALFA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

• Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido. aça
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze em
barra, em fio, cambo em bruto ou
oarc'almente preparado. cimento meClasse 18
Aros para guardanapos de papel tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
aglutinados. álbuns (em branco), álbuns !aabalhado. couraças, estanho bruto ou
para retratos e outógrafOs, balões (ex- oarcialmente trabalhado, ferro em bruto,
ceto para brinquedos) blocos para em fôlha, latão em chapas. hvão em
correspondência, blocos para cálculos gusa em bruto ou parcialmente trabablocos para anotações, bobinos, brochu- lhado, gusa temperado. para maleável,
•ámteas de metal, lata em falha, latão
ras cáo impressas, cadernos cl.. escrebarra, ferro manganês, ferro velho.
ver, capas para documentos, carteiras
caixos de papelão, cadernetas. cader- aergalhões. liga metálica, lienabas,
nos, caixas de cartão, ca:sas para pa- magnésio, manganês, metais não trabapelaria, cartões de visitas, cartões da- lhados ou parcialmente trabalhados memerciois. cartões Indicas, confeti, car- tais ela massa, metais estampados.
tolina, cadernos de papel melimetradc metais, para solda. níquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em falhas
e em branco para desenho, cadernos
Classe 6
esdares, cartões em branco, cartuchos Máquinas, motores,
a gasolina e óleo
de cartolina, copas planográticas, cadiesel, pistões, anéis, válvulas, etc.
dernos de lembrança. carretes de pa.
Classe 21
palão envelopes. envólucros para charutos de papel. encadernaçao de papei Para distinguir: Veículos e suas partes
ou papelão, etiquetas, fôlhas Indicas integrantes: Aros para bibicietas, autofOlhas de celulose, guardanapos. livros móveis, auto-caminhões, aviões, amornão impressos, livros fiscais, livros de tecedores, alavancas de câmbio, braços
contabilidade. mata-borra°. ornamentos breques, braços para veiculo.s. biciclede papel transparente, pratos, papell- tas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, caminhões
ahos. papéis de estanho e de alumin:o carros, tratores, carros-berços, carros.
papéis sem impressão, papéis em branco tanques, carros-irrigadores, carros, carpara fOrrar paredes, papel olmo com roças, carocerias, chassis, chapas cirou sem pauta. papel crepon papel de culares para velculos, ccbos de veiculo*
seda, papel impermeável, papel encerado carrinhos para máquinas de escrever
papel higiênico, pope/ impermeável corrediços, para veiculo& direçlky desli.
para copiar, papel para desenhos, pa- gadeiras. estribos, escadas rolantes, ele.
pel para embrulho impermeabillzadc vadores para passageiros e para carga.
pape) paro encadernar, papel para es- engates para carros, eixos de direção.
crever, papel para imprimir, papel pa- freios. fronteiras • paria veiculos. guidão
rafina para embrulhos, papel celofane. locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
papel celulose, popel de linho papel motocicletas, motocargas, moto furgões
absorvente. papel para embruhar ta- manivelas, navios. ônibus. para-choque.,
caca, papelão, recipientes de papel ro- para-lamas, para-brisas, pedais. pant6es
setas de papel, rótulos de papel. rolos rodas para bicicletas, ralos para biciclede papel transparente, sacos de papel tas, reboques, radiadores para veículos
-erpcntinas, tubos, postais de cartão rodas para veiculos, selins, tricicles, titubetes de papel
rantes para veículos vagões. veiocipe.
Classe 32
des. varetas de -controle do afogador e
Para distinguir: Albuns, almanaques. acelerador, tróleis. troleibus, varaes de
anuários, boletins, catálogos, jornais,
carros, toletes para carros

Classe 16
Construção civil, empritadas, fiscaliza.
ção de obras, plantas e projetos
Urino n.° 751.062, de 24-5-66
José de Souza
Paraná

O LAPIS DE
OURO

Nome comercial
Têrmo n.° 751.063, de 24-5-66
Café Ibaiti Ltda.
Paraná

CAFÉ
BABY
ind. era*

•

Classe 41
Para assinalar e distinguir: Café em
grão torrado e moldo
Térmos na. 751.064 e 751.065, de
24-5-66

3 Mar/as Cluz de Campo
Paraná

CLUBE CIE CAMPO

RODOVIA DO CAPE KM •

Classe 50
Para distinguir o timbre da requerente
a ser usado em papéis de can ae oficio, memoranda, envelopes, cartões de
visitas e comerciais, contratos, faturas,
recibos, notas promissórias, letras de
câmbio debêntures, apólices, ações e
demais documentos adotatios pela
mesma firma
Classe 33
Chiba da campo, recreações e diverseks
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Publicação feita de actirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
a corroa o prazo do 80 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar
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wacinneo do Propriedade Industrial aquêles que te julgarem prejudicados com • concessão de registro requerido
Têrin n. 751.066, de 24-5-66
Oswaldo Costa
Guanabara

queijos. rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagia sardinhas,
sanduiches. sorvetes, SUCI de tomate ,e de

..irrels,os para ./eiculos. direção. dealltoiaiia torneiras. tambores, ';-rapas,
ladeiras. esuaboa, escadas rolantes, eleauportes de madeira
'adores para passageiros e para carga.
Classe 5
frutas: torradas tapioca, tâmaras, talha- engates para carros, eixos de direçao. Aço era bruto. aço' preparado, age
tremoços, tortas. tortas pare ali- -raios ironreiras p ara veiculou. guidão. foce, aço para tipos. aço fundido,
aço
mento de animais e aves, torrões
ocornotivas, lanchas motociclos molas. qardatmente trabalhado. aço P álio.
aÇo
toucinho e vinagre
notocicletas. ruotocargas, alota furgões, -afinado, bronze, bronze em bruto ou 4111""
nanivelaa,
navios,
ónibus.
para-choques
3arc1aknente trabalhado, bronze de
Tétano n.° 751.069, de 24-5-66
para-brisas, pedala. ~teca. nanganês, bronze em pó. bronze MI
anui Spectra, Inc.
Classe 32
'Mak para delataras. a1oe r,a ra bical-2- lano. eos fio, cbuiribo era bruto oi
Estados Unidos da América
Publicação impaessa
_
as. reboque
Horet isre veiculos Parcialmente preparado. cimento 'amo
Tênuo n.° 751.068, de 2a41-66
Mar._ nal*
,ios
riclos ti
radico, cobalto, bruto co parcial:neste
Uion Carbide. Corporation
dares
*Teto. 'N. rabalhado, couraças, estanho bruto NI
Estados Unidos da América
0S14
",t, yd.
tt.1.4a(101 e parcialmente trabalhado, ferro em bçuto4
r
,br.
de ?tu barra, ferro manganês, ferro velhos
;erro:,
Classe 8
,'4)1er,.,5
11,,fc
gusa em bruto •ou parcialmente cabe.
Conjuntos de pequeno porte ou e.n
Nado, gusa temperado. gusa maleável
Tétanos
na.
751.074
a
751.116,
de
miniatura, transmissores c/ou receLwres
tâmaras de metal, lata em falha, lata*
24-5-66
de micro-ondas e componentes para (Is
Simca do Brasil — Sociedade Anônima em fôlha, iatac em chapas, latão Mit
mesmos, inclusive sistemas direcionais
Industrial de Motores, Caminhões e vergalhõea. liga metálica, limara"
de ondas e construções de libas
Classe 22
magnésio. manganês, metais não Caba*
Automóveis
Fibras texteis sintéticas
co-axia is
asados ou parcialmente trabalhados. moo
São Paulo
Tanino n.° 751.067, de 24-5-66
tais eia massa, metais estampado%
Trino nY 751.070, ' de 24-5-66
I
Freitas Leitão Comércio e Inalas& a
Américo Augusto Coa'.ho
moafa para solda. niquel, ouro. zinco
Limitada
Guanabara
corrugado e zinco liso em 16/baa
Guanabara
Classe 14
V idro comtrin. laminado, trabalhadd
ria...0s
a
em tõdas as formas e preparos vidro
PRORROGAÇÃO
cristal p ara todos os fins, vidro induz.
saiN•
dial, cota telas de metal ou composta
45,
ções especiais; ampolas, aquarios,
sadeiras, aimoiarizes, bandeias. cube.
$nb,es:25'
tas cadinhos crintaros, cálices, centro
de mesa capsulas, copos, espelhos, as.
earradeiras. frascos, fôrmas para do ea1
fôrmas para Mimos, fios de vidro, gaa•
rafas, garrafões graus, globos, basta.
¡aros. Jardineiras, licoreiros • asamadeli
Classe 27
res. mantegueiras. pratos, pires. parta+
Para distinguir artefatos de palha ou
,ç,atireiru.s, potes, pendentes ped
Classe 33
fibra; Cestas, cestos, cabos para uten- destais, saladeiras, serviços para ri.
Insígnia
sílios, cestos para costuras, castos naaa tuescos, saleiros, tubos, tigelas, travesClasse 41
Temo n. 9 751.072, de 24-5-66
pães, caixas pára acondicioamentos, sas vasos vasilhames, vidro para via
Alcachofras aletria, alho. aspargos,
Editora Intelectual Brasileira Ltda.
caixas par aenfeitas, esteiras, emboa- .racaa vidro para relógios. vareta*.
açúcar. alimentos para animais. amido
Guanabara
nars, embalagens, estojos, guarnições 'vidros para conta-gotas, vidro para
amendoas. ameixas. amendoim araruta
para utensílios, malas, peneiras. redes,
atitornóarais e para para-brisas e
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azeirédeas, suportes para filtros sacolas:
sacaras
tonas banha, bacalhau. batatas, balas.
sacos, telas para assentos de cadeiras
Classe
15
biscoitos, bombons bolachas baunilha
_Classe 25
Para 'distingu:r: Artefatos de ceâmial,
café em pó e em grão. camarão. canela
Estátuas, estatuetts,
estampas, frutas,
em pau e em nó, cacau. carnes, chá,
flores e fôlhas de cera, flores e Molhas porcelana. faiança, louça vidrada para
caramelis chocolates, confeitos. cravo
de substancias isolantes e sintéticas, fi- uso caseiro, aparelhos de chá, de café.
cereais. coMinho creme de le:te. cremes
guras de madeira, figuras de cera, cli- de mamar. aerviços de refrescos e de
Classe 32
alimenticios. croquetes. compotas, canchê,
gravuras, imagens, máscaras de ce- bebidas a saber: abajures de lampião.
Jornal, revistas, livros, impressos
gica coalharia castanha. :.ehola, condira; obras de escultura, obras de pintura: açucareiros. apanha-moscas, bacias de
TIMM n.9 751.073, de 24-5-66
mentos para a I rrienrns co/orantes,
quadros com moldura de madeira ou latrina, bandellas, banheiras. biscoiteira
Wander José Pinto & Cia. Ltda.
chouriços. dendê doces doces de fru.
material plástico, cartazes impressos bidês botijas. bules. .ssleteiras cenecad
castiçais. chavenas, centros de mesa
4111191"
tas espinafre essencás alimentares, etn.
laterlais de propaganda
Rio Grande do Sul
compotaira. cubosê, descansos de porca.
padas, ervilhas enxovais, extrato de to.
Classe 26
mate, farinhas alimenticias, favas Fé'
Artefatos de madeira em geral: Argo. lana, escarradeiras. espremedores. flItrit •
cujas, flocos. tareio, farmentos feita°
PRORROGAÇÃO
las, alguidares. armações para balcões funis, garraas, globos, jard:neiras
kgos frios 'auras sacas naturais e cria
e nata vitrines, artefatos de madeira roa !arpões, • lavadedos.. lavatórios lelà taradas. glicose, goma de mascai, gor.
para caixas, bandejas. barris. baldes. feiras. maçanttas de porcelana. mantes,*
PP
s.
duras. gratuitos. g rão ria hici gelatina.
batedores de carne, caixas, caixões, cai- guelras, molheiras, moringas, palite:rota
goiabada geléias herva doce berva
xotes, cavaletes, cunhas. cruzatas. cubas. pedestai q pias. Pires; Polvilbadirest.
mate, hortaliças lagostas, tingiras, feire
caçambas. :olhares. cestos para OU. porta-facas, pores, puxadores, recepta
Classe 21
condensado, e.te em pó. legumes em ) drn
Para cozinlaa. cabos cara ferra. culos, saleiros: serviço de chá: taçag
distinguir; Veiculos e suas partes capuz
conserva lentilhas linguiça louro, mas- ntegrantes: Aros para bicicletas auto- mantas. cantoneiras engradados, estra. para café. travessas, terrinas, orinólta
cas alimenridas mariscos. -nanteiga
dos, esteirinhas estofos, espremedeiras
Classe 13 1
navais auto-caminhões, aviões. amora embala:1:ms
ia madeira. esrada for. Adereços de metais preciosos ,serisk
margarina marmelada macarrãi, rnas-redores alavancaè ic cambio ba:cos. mas auarnições
para
preciosos e scas Imitações adereços de
sa de tomate mel e melado mate mas.
-aguça oraçra nara veicailos biácle. auarnicões para cortinas, poata-blocos p edras preciosas e suas imitações. adora
sas p ara al ritmas molhos. moluscos
guarnições de
is carrinhos it mão e carretas varai- mede n
ras Para u‘ensilios domésticos nos de metais preciosos, seml-preciosoa
mostarda. mortadela. nós moscada no
nonerea
arnhniartes carninaões ni-daq de madeira.
e suas imitações, alianças, anéis. artia
palitos. Pratos.
zes óleos comestiVeJsy ristras ovas
acros tratores carros-INCTos carrosninoa moradores p rendedores de gos. de çantasia de metais preciosos,
Dacs. paios uratines Pimenta nós Para n -^frirs
frrinadoeS
carros. :ar- 'm inas oasiinhas, garfinhos
pudins. pie/ries, peixes. presurisos. na •
e colheres balagandans de metais preciosos OU
rurrorerias -; hassI s
cir vira q nrvetPS nalitos p ara
dentes, til. semi-precloaos, bandejas de metais piei
tas, peta' pois p astilhas. pizzas pudins. ulares pata veiculas cuboshdpaS
Je veicules. loas de passar rotim táboaa de carne,
ciosos, berloques de metal prealoeok
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com is) art. 130 do Código da Propriedado Industrial Da data da publicação comeaará
aorrer o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante essa prazo poderão ,apresentar suas oposições ao Departamento
WacioneR da Propriedade industrial aquêles que ao julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
amemos de metal precioso ou semioreciosos, bules de metais preciosos.
carteira?, de metais preciosos, colares
eia metais preciosos ou semi-preciosos
mantas de metais preciosos, copos de
closos, diamantes lapidados, fio de ouro
21ca de prata, avelas de metais precio-mesas
sos cafeteiras de metais preciosos, jóias
(jóias falsas. lantejolas de metais pre.
ciosos, medalhas de naerais preciosos
aerm-preciosos e suas imitações, galou.
(.20 ouro pedras preciosas para idaa pe&as semi-preciosas para 161a pérolas
o. imitações de pérolas, pratos de meei-11s Preciosos, serviços de chá e de café
.de metais preciosos. serviços de licor
da metal precioso. serviços de refrescos
metal precioso, serviços de saladas
âe trinas de metal precioso, serviços de
marvete de metal precioso, talheres de
metais preciosos, turibulos de metal
ttsrmalinas lapidadas e vasos de
metais preciosos
Classe 10
ISilotores e tornos e partes dos mesmos. instrumentos e aparelhas dentários
para escavar. :olear, raspar. perfurar.
Einum. polir, explorar, brunir. secar, mefile curtia?, misturar, obtura e extrai'
nervos. torna pinças e tesouras den
grius, obturações e aparelhos dentários
mai obturar
materiais e aparelhos
INM/OW esara fazer e montar corôas. chapas e
amaramos, dentes artificiais. absorventes
Centárioa e recipientes para os mesmos
ta p arelho.s para separar, regular e embair dentes, materiais e aparelhos para
21a- - cissão, articulaçan, inocielanem e teMeoicarnto de dentes, aparelhos e iria
rhur.i »iras para anestesia. esterilizadores.
•• sloadores e aquecedores atentários.
esnelhos ilasnInadores bucais dentálaica seringas e urnedecedores de disca
elentTo ios. aparelhos dentários para linapm. Iihio. bochecas e queixo, blocos
Uentaríos de suporte, liquido dentário
p m s separação: cadeiras, bancos. stp
oorms. esteios, escarradeiras. mesas le
braço, caixas e prateleiras, gavetas e
efectores de saliva para dentistas, preparados e composições dentárias. per'Sences p ara dentes artificiais. enchimen:`na au massas para os dentes. ouro e
suas ligas, amalgamas

Classe 3
Para distinguir como marca genérica.
Substancias químicas, produtos e preparados para serem usados aa medicina
ou na farmácia
Classe
Substflaciaa o produtos de origem animal. vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos eu,
,i,ruto, argila refratária. astaltico em
drutea algodão em bruto, borracha ela
miuto, baunita, benloim breu cantora
bruto. chifres, ceras de plantam ceras
vegetais de carnaúba e aricuri, crina
de cavalo, crina em geral, cortiça ef3
bruto, cascas vegetais, espato. ervas
.nedicinais, extratos oleosos, estopas.
enxofre feilhas, libras vegetais, flores
secas, grafiters. goma em bruto, granme
em bruto. kieselghur. liquidoa de plass
tas lates em bruto ou parcialments
-neparadoe minérios metálicos maciee
roa em bruto ou parcialmente &aba
,hadaa, em toma, serradas e aplainadas
:alcia mármores em bruta diz& de
manganes óleos, de- cascas vegetais
Óleos eu, bruta ois saielatumute prepa.
s adea' 17.'1:mai-agiria em _ruiu oti de
moldagem para ft:adições. geara: ara
eadas piche em bruto, pedra calcária
plantas medicinais, pedras em bruto
quebracbo. raizes vegetais. resinas. ra.
sinas naturais, residuoss testeis. silicie
*alvas, talco em bruto. ststo. eisto
betuminosa e silício
Classe 19
Aves e ovos em geral, inclusive do bicho da seda, animais vivos, bovinos, cavalar. caprinos, galináceos ovinos e
suínos
Classe 17
Para distinguir: Lápis COMIU1S, lápis -de
côr e para copiar; as mesmas três qua-

lidades de lápis com a mina móvel; gra
sitea ou minas comuns, de côr e para
copiar; giz para desenho c giz para
marcar (exceto giz ara bilhar); Cativa°
para desenhar (exceto o incluivel em
outras classes); porta-giz; lápis de lousa; lapiseiras, mia ons e craions artisti
com canetas, canetas-tinteiro, penas para canetas-tinteiro e .penas comuns para escrever (exceto as de metal precioso); presilhas para canetas-tinteiro; secadores de penas: caixas para penas;
tinteiros; mata-borrão; borrachas de catar de tôda espécie para tinta e para
lápis; elást.eos (faixas de borracha em
forma de fita), anéis de borracha (exceto os tncluiveis em outras classes).
protetores de pontas de lápis de tiida
espécie; ()lusa elástica para calcular
(preta) e para memoranda; abridores
de cartas; pêsoa para papel: raspadores:
estialcao para desenhos: réguas; esquadros; tatuas ou encham ara desembola
gramam para papel e tachas; papel carbono; papel estancas caixas de tinta.
para escritórios ou desenho; pires para
anta nanquim; tintas ara carimbos, tintas nanquim de qualquer espécie, tintas especiais para canetas-tinteiao e tintas COM trzad para escrever (exceto tintas para planara de casas. tétoa e p aradas e exceto tintas de cal)
Classe 18

Classe 9
histrumentos musicais de corda e suas
partes: violão. lira, órgfaci hal:non:os,
anaa aravas, espinetas, citaras; violinos; Md.
as: harpas; pianos; violoncelos; contrabaixos banodlins; rabecas; guitarras.
Ricos ou não e suas partes: barítonos;
san-trompas. saxofones, trombones de
:Pistão; clarins; trombetas; cornetins;
,alarinetes; pifanos; flageolets; flautas;
eboés; -helicons; trompas de pistõias;
gaitas; ''tas de bÔca: ocarinas; alaras
melas: outros instrumentos musicais;
'gaitas de fole; harmoniuns; adufes; sanfonas, harmônicas e castanholas
'Rsistrumen to a musicais de sopro;, metaclasse 12
Miudezas par; armarinho e mgeral,
(saber: botões, fivelas, fechos corrediços
alfinetes, dedais, agulhas, colchetes,
'grifas de metal, presilhas barbatanas
agulhas para coser tricô e crnrhê, Para iisiinguir armações
passadeiras
Guerra e caçai Alfanges, arpões, calam

baionetas, canhões, carabinas, chumbos
para caça, cartuchos, dinamite, espoletas,
explosivos, espingardas. [uma fogos de
edificada metralaiactorara pistolas, pó!cora, punhal, rvolver
. Classe 13
Adereços de metais preciosos asaraspreciosos e scas licitações. adereços de
pedras preciosas e suas mutações, adornos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis artigos de çantasia de metais preciosass,
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos bandejas de metais preciosos. berloques de metal preciosos,
brincos de metal precioso 012 semipreciosos, bules de metais precioso%
carteiras de metais p reciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos
contas de metais preciosos, copos de
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro
fio de prata, fivelas de metais preciosos. cafeteiras de metais preciosos, jóias
jóias falsai. lantejolas de metais oreciosos, medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações. palmai
de ouro pedras preciosas para jóias. pedras semi-preciosas para- jóia pérolas
e imitações de pérolas, pratos de metais preciosos. serviços de chã e de agia
de metais preciosos, serviços de lizos
de metal precioso, serviços de refrescos
de metal precioso, serviços de saladas
de frutos de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, talheres de
metais preciosos, turíbulos da metal.
turmalinas lapidadas e vasta,. de
metais preciosos
Classe 36
Para distinguir. Artigos de vestuário=
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, olpargataa. anáguas. blusas,
boroa, botinas. blusões boinas, babadouras, bonés, capacetes. cartolas, carapuças. casacao. coletes capas, chalea
cachecols, calçados. chapéus. atritos
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calçôca coa
ças, camisas, camisolas camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacas, chinelos, dominós, achar
fies, fantasias, tardas para militares. ecs
legiais, fraldas, galochas, gravatas. gor
nas, logos' de (ingeria. jaquetas. laquês
luvas, ligas, lenços, mantóa. meias
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas. pai.
lesem, palas- penhoar, pulover, pelerissas
amigas, pouches, polainas, pijamas pu
nhcia, perneiras. quimonos. 1-agaloa
robe de chambre, rolpao, sobretudoa
salsa-casarios. saídas debanho, sandálias
sueteres. shorts. sungas. stolas ou aludes
• tascas, turbantes. ternos. uniformes
vestidos
Chasse .37
Roupa mancas, para cama e mesa:
kcolchoados para camas. colchas, cce
ertorea asfregões, fronhas. guardaria.
soe, !sigo= bordastos estios â soalhas
ençoSia a antas para camas canos para
• OSid:19 e Panos is ao toa to ,lhas *
ante e banho, toalhas is mesa toalhas cara lautas toalhas mira chá •
taa:has nora hanchimes tinam?
aarr, :anis s mesa toa Ihi ah

(cobre pao)

Classe. 35
;ouros e piles preparadas ou não, canurçaa, couros, vaquttas, pelicas. e arabe° dos mesmos: Almofadas dc couroa, arreios, bolsas, caateiraa, caixas.
hicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos, guarnições de Couro para
automóveis, guarnições para porta-bloos, malas, maletas, porte-notas. portachaves, porta-niquele pastas, pulseiras
de couro, radeas, selins, sacos mera viagem, anelem, saltos, solas o solados,
tirantes para arreios e valises
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas.
anuários, álbuns impressos, boletins, ca
tabacos, edições impressas, revistas, 6agaos cie publicidades, programas radie-fônicos, rádio-televisionadas, peça/3 teatrais e cinematográfMas programas
circen.sea
Classe 34
Capachos, cortinas, cortinas imitam&
cas, cortinados, encerados, linóleos,
mosqueteiros, oleados, panos para ass
soalros e paredes, passadeiras, sanefas,
tapetes. tpetes de peles, de madeira, da
esteira, corda e cortiç u
Classe 31
Adesivos para vedação, anéis para vedação argolas para vedação, arruelas
para vedação; barbante°, barracas de
campanha, betume paro vedação. buchas para vedaçam bidão (rôlha para
• am); cabos, canaletaa cordas, cordei cordoalhas, cordões, correias de
transmissão de tôda espade; andacias, esferae para vedação; fitilhos para
amarradas, forros para vedação. tugelaça; gachetas; imitas para vedação;
a lonas para freios de veiculom
**
manqueiras, massas pare vedação. .incs,
!as para vedação: rôlbas; tampões para
vedação (fins não medicinais), tendas
tiras para vedação. tubos para vedação
tuhu lt para vedação: válc ti!as para
vedação
Classe 29
Para distinguir: Espanadores, escewris
comuns, lainisazes, rticlos, vassouras e
vasa ulros
Classe 30
Para distinguir: Guarda-chuva, puardia
sol, bengalas e suas partes integrantes
,;lasse
Para listinguit . Art ,..fare- de material

plástico a de aylon: Rem mentes fabricados ae material Masa, revestimentos confeccionados de aubstânclas animais e vegetam: argolas açucareiros.
armações para 6cclos. bules, bandejas.
bases para telefones, baldes. bacias bolsac. caixas, carteiras, chapas cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas.
cabras para acondicionamento de alimentos- caixa de inaterml plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, conchas, capas para álbuns e para livros
cálices, saistos. castiçais Para veles.
mixaa para guarda de ibletos. cartanos coadores para chá. descanso paaa
'matos. copos e copinhos de plástico:e.
p ara correres. caminhas de pitaatim
assimilas
eclherit,nas
p ara sorvetes
aarlinlvis de pinstac, para sorvetes For
dl'
auiha . 11 niásipc
Cill u ft; ,1 £1§.

de ululei lZu

piásseis miam
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AS

paaaaaaatao feita de azoado com l o 8,ra. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicaçâo começará
te corre , o pra.zo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante? ene Prazo pOderao apresentar suas oposições ao Departaineuto

Nacional da Propriedade Industrial sultièlea que eia julaarern prejudicados masa a eonee,ssão do restam requerido

!agem de matenai plásti‘e para sorvepreparaçõers para totogra:las Prodi)
estojos para objetos, esp ..nnas de tos para niquelar, uratrat 'e cromai
nylon esteiras. ente , tes para automó- produtos para dl:ui ' tintas, prussiatoz
veis, massas antt -. 1 sidos. escoadores de reativos, remova:Sores, sabão neutro.
pratos, tunis, fôrmas para doces. fitas sais, salicilatos secantes, sens:bilizantes
para bolsas, !ocas . gualino,ões emana- sililatos, soda caustica. soluções guiara
:tabas para porta-blocos. guarnições cas de uso industrial, aviventes. Guita
para 1:quidificadores e para batedeiras toa. tintas em pó. liquidas. sólidas ca.
de frutas e legumes, gcaraições de ma- pastosas para madeira. ferro, paredes
terial plástico para utensilios e elbjetos construções, decorações. couros, tecidos
celulose, barcos e veículos. mace
g uarnições Pa ra bolsas garfos. galerias fibras,
industrial thner verniaes, zarcão
para cortinas. ferro laminados, piás•
-Classe 20
ticos. lancheiras, • triantegueiraa, malas
Para distinguir petrechos navais e Se.orinóis, préndeelores de roupas. vazado
ronáuticos: âncoras, baias, cinto da nares de móveis, pires. pratos paliteitaaa'n. ft . tcixas, flutuadores para hidraros. pás de casinha. Pedras Pomes arti
metria, para-quedas e salva-vidas
-gosprte.áadcumnosPi
Classe lb
;Mosca de agua para aso doméstico. Para distinguir: Amido, anil, azul da
porta-copos. jx)rta-niqueis, porta-notas, Prússia, alvaiade de zinca abrasivort,
porta-documentos.• placas. rebites rodi- algodâo preparado para limpar metais,
ilhas, recipientes. saportes, suportes peao detergentes. espramaceres, 'moto de
guaidanapos. saleiro. tubos. tigela% anil, fécula para tecidos, fósforos de
tubos para ampolas. tubos Para Min* cara e de madeira, goma para lavanNa, travessas, tipos de maura); piás- deria, limpadores de luvas, liquidas de
tico. sacolas, sacos. sato/anilai. •malha- branquear tecidos, liquidem mata-gorduram para ricondiclinamento, v ag os, El* ras p ara roupas e mata óleos para rou.
caras. colas a frio e colas são incluidaz roo oleina óleos para limpeza de carem outras classes, para borracha. Para ros, pós de branquear roupa. macete
comunas, para marcenefroa, Para sapa- de caiirlio, soda cáustica, sabão em pó.
eiras, para vidros, pasta adesiva para sabão comum, sabão de esfregar e • ma
aoiaaceoa, tijolos de polir e varais
mater2al plástico e engem)
Classe 47
Classe 2
Substancias e preparações quimicas Para dist.nguir combustiveia. lubrificas.
usadas na agricultcra, na horticultura, SM substancias e produtos destinados á
na veterinária e para fins sanitários, a fluminaçâo a ao aquecimento: álcool
para fins sanitários, a saber: — adubos motor, carvão a gas hidrocarboreta
qubnicos. ácidos sanitários, águas de- OU metano, butano propano, g emsinfetantes, álcalis, bactericidas, barati- garrotado, gás liquefeito gasolina. gracidas, carrapaticidas. clesin'atantes este- azas Natuaficantes, óleos cornbustivals.
rilizantes, enxertos, fertiliza/meia
óleos lubrificantes. óleos destinados
dusniaação e ao aquecimento. óleos para
forrala1das . e fosfatas
amortecedores, petroleo e querosene
Game 1
Classe 45
Para distinguir: Absorventes, acetona.
ácidos, acetatan, agentes quimicos pura mudas para a agricultura, a horticultura
e a floricultura. Fibras naturais
o tratamento e coloraç g o de fibras, tecidoa, couros é celulose: agua-faz. alClasse 44
bumina. anilam; &men, ais -talada, al- Fumo em Ralha, em corda e em ralo.
vo:mem industriais. aluminio em pó fumo picado, desfiado e migado, aconamonlacca anti-incrustantea, and-oxidass- dicionado em latas, pacotes e quaisquer
es. anti-corrosivos, anti-detonantes azo- outros recipietes adequados, charutos
tatcm. água acidulada para acumulado- cigarrilhos e cigarros de palha: artigos
res, água oxigenada para fins industra para fumantes tais como: piteiras, caaia amônia: banhos -ara galvanização chimbos, cachimbos orientais- (narqul
benzinas, benzo!, betumes, bicarbonato leh), boquilhas; carteiras, cigarreiras
de sadio. de .potássio: cal virgem, cisa para cigarros e bolsas para fumo; isvôea, carbonatos', catalizadores, celulo- queiros, resíduos de fumo e rapé, palha
se. chapas fotográficaa, composiçôes. os. rara cigarros, em carteiras ou bobinas.
Classe 43
tintores de incêndio cloro, corrosivos
cromatos. corantes. craosotaa: descoran. Aguas gasosas. naturais ou artifi .lj.
caldo de cana, caldos ele frutas: guri.
tea, desincrustantaa dissolventes;
saias fotográficas, enxofre. ater. esmal- sana; refrescos. refrigarantes; soda: xaropes para refrescos
tes. eestiaratos: fanai, filmes- sensibilizados para fotografias. fixadores, fluiClasse 41
dos para freios. formal fosfato s inclua Alcachofras aletria, alho, aspargos.
trials. • fósforos industriais. fluoretos.. açúcar. alimentos para animais, amido.
fundentes para solde: galvaniaadores Renendoas, ameixas, amendoim, araruta
gelatinas para fotografias e pinturas. arroz, atum, aveia. avelãs, azeite aciglicerina: hidratas. hicirosulfitaa; imper. onas banha. bacalhau, batatas,, balas
meabilizantes. ioduretos lacas: massas: biscoitos, bombons. bolachas. baunilha.
para pintura. magnésio. mercúrio, nitra
tos. neutralizadores. nitroce i nlose: pro café em pó e em gráo, camorfic). canela
ri g ida]. ozidante óleo para Pintura Mer em pau e em pó, cacau. carnes, chá,
de linhaça, produtos quiri-dam para Ma caramelis chocolates, confeitas, cravo
nressão. p otassa industrial p apais ha. cereais. cominho. creme de lete. cremes
lioaraficos e p relloconista películas seu - , Iiment!rins, r ro q uetes. compotas. an.
Oveis. pa p ais para • fotografias e anált gim. coalhada. castanha, cebola. condises de laboratório. pigmentos. potassa mentos para alimentoa, colorantes,
pós metálicos Nu a composição de thg- chouriços, demi& doces, doces de Ira,
res,

• •

.

•

al..acutares,

CID-

padas. ervilhas, taxavas; extrato de toe
mate. Farinhas alimenticias. lavas féculas, flocos„tarelo. fermentos, feijão.
figos. lhos, ruras sacas naturais e gris
olizacias, glicose, goma de mascar, gorduras, granulas. grâo de bici. aclamara
goiabada. geleias. herva doce ha-va
mate, hortaliças lagostas, finques. leite
condensado, le.te • em pó. 'legumes em
canserva, lentilhas, linguiça louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada macarrai.. amassa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, no
tes. óleos comestíveis, ostras, ovas.
pflea, paios. pralinès pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos. Patês, peta-poia pastilhas, pizzaa pudim;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões. sal. toga sardinhas.
aanduiches. sorvetes. sum de tomate e de
trutas, torradas tapioca, tâmaras, talhatina tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torreei
Classe 12 •
Para distinguir: Aauardentes, apealea
voa, aniz, bafar, brandy. conhaque, cer
vejas, fernet, genebra, gin, kumel, ticoats, nectar, punch, pimpermint, rhum,
suem do frutas sem álcool, vinhos vermuth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha
borracha, artefatos de borracha para
veiculas, artefatos de borracha não Incluidoa em outras classes: Arruelas, argolas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizador, buchas.
buchas para /melo, batente de porta.
batente de chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para carrinros industriais, borracha para amortecedores
bainhas de borracha para rédeas, cochin)
de motor, câmaras de ar. chupetas, cordões massiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de bor
racha,' chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
parac entro de mesa, calços de borracha para' máquinas, copos de borracha
discos de mesa. descanso -para pratos,
para freios, dedeiras: desentupideiras
encostos, embalos, esguichos, estrados.
esponjas de borracha em quebrajacto
para asneiras, fios de borracha lisos.
fôrmas de borracha, guarnições para
automóveis. guarnições para veiculo&
lancheias para escolares, lâminas de
borracha para degraus, listas de bola
racha. manoplas, maçanetas, protetores para para-lamas, protetoras de
para-choques. pedal do acelerador, pedal de partida. paras para businas,
pratinhos. pneumáticos. pontas de boi-racha para bengalas e muletas, todas
massiças, rodízios, revestim e ntos ()e
borracha, rodas de borracha para tn 5vais, sanfonas de vácuo suportes de
motor. aapatas do pedal do breque re

de borracha, surdina.s de burr..a.ha para
aplicação aos aos telegráficos e telefônicos, travadores de porta, tigelas,
tigelas, tampas de borracha para conta,
gtatata, tiras de borracha para elaboraOu de substâncias act:iiiicas

Classe 40
Móveis em geral. de metal, vidro. da
aço, madeira, estofados ou não. inclusive Móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas. almofadas. •acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquem!),
bandeias dOmiciliares, berços. biombos,
cadeiras. , carrinhos para chá e mit&
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para tala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e anile,
conjuntos de armários r gabinetes para
copa e casinha, camas cabides. cadeiral)
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rbdiás, colchões, colchões de molas,
dispensas, divisões, clivam discotecas
de madeira. espreguiçadeiras, escravas*:
nhas, estantes, guarda-roupas. mesma
mesinhas, mesinhas para rádio e tetes.to
são, mesinhas para televisão. naturais)
Para . quadros. porta-retratos, ooltranata
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaa
véus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Classe 38'
Aros para guardanapos de papel
agluthiados. álbuns (em branco), álbuns
para retratos e outógrafes, balões (era
cato para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos
blocos paraanotações. bobinas. brochaa
tos O Impressas, cadernos de asara.)
ver. capas para documentos, carteiras.,
caixas de papelão, cadernetas, cadesa
nos, caixas de cartão. ca:xas para pia
pelaria, cartões de visitas, cartões e&
marciais, cartões Indicas, confeti. cara
tonna. cadernos de papel mela:neto&
e em branco para desenho. cadernos
esclarès, cartões em branco. cartuchos%
de cartolina, copas planogrrificas.
demos de lembrança. carretéis de paa
palão., envelopes. envólucros para ched

rutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetos. folhas índices

%lhas de celulose, guardanapos. borra)
não impressos. livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel transparente, protos, papelia
ilhoa papéis de estanho e de aluminasa
papéis sem impressão, papéis em branco
para ferrar paredes, papel olmaço com
ou sem pauta. aapel crepon. papel da
seda. papel impe-areava papel encerada)
papel higiênicos', popel impermeável
para copiar, papel para desenhos, pala
pel para embrulho Imaermeablazadea
papel p
' aro encadernar, papel para esa
mover. papel para imprimir, papel paia
rafina para embrulhos, papel ceio/anca/
pape/ celulose, popel de linho papes
absorvente, papel para mim:Asar taa
baco,. papelão, recipientes de p apel reo
setas de papel, rótulos de papel. roloã
de papel transparente. sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes da papel
Classe 24
cambaio e isoladas.; suportes, semi Para distinguir artefatos de algodão,
p neumáticos, suportes de câmbio saro o lurt. .1ãsticos, cânhamo, card, juta,
fonas de partidas, )altos, solas e aole0on lã linhos paco-paco,. ra gnI, ralo; cada
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Publicação feita de acôrdo corá o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durant,* esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedadi Industrial aquêles Que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Têrmo n.9 751.117, de 24-5-66 natural e outras fibras: Alamarea, aatca
dores, bicos, bolsas, de tecidos para se Sinica do Brasil — Sociedade Anônima
nhoras, bordados, borlas, bandeiras, corIndustrial de Motores, Caminhões e
dões. cadarços, coadores de caf& cobea
Automóveis
tas para raquetes, coberturas para caSão Paulo
valos. debruns, enteites, etiquetas, era
Camelo. entretelas, tranulas, fitas, trata
E hl I — SUL
jas. filtros de café, galões, laços de
chapéus. mochilas, montas, nesgas. ora.
.breiras passainanaries, palmilhas. pa
Classe 33
vias, passamanes. oonpons, pingentes
xpressão de propa,-,rda
tendas. rédeas, redes. sacos, sacas, sacolas, tiras, telas vara bordar, zergas
Têrmo n.° 751.118, de 24-5-66
Roberto Santos
Classe 22 São Paulo
Fios de algodão, cânhamo, telulose,
juta, lã, lios plásticos, fios de sêda natural e rayon, para tecelagem, para
A FOLHA de
bordar, para costurar, tricotagem e para
São Carlos
croché, fios e linhas de tôda a espécie,
fios e linhas para pesca
Clzsse 32
Classe 49
Pata distinguir. Um jornal, para ser
Jogos, brinquedos, passatempos e arti- editado na cidade de São Carlos -- Esgos desportivos: Automóveis e veiculas
tado de São Paula
de brinquedos, armas de brinquedos, ba'ramo n.° 751 .119, de 24-5-66
ralhos, bolas para todos os esportes.
Roberto Santos
bonecas. chocalhos, discos e arremesso
São Paulo
desportivo, figuras de aves e animais.
jogos de armar, jogos de mesa, joelheiras para esporte, luvas para esporte
utt DIAL DE DOUR A DU
miniaturas de utensílios domésticos
máscaras para esportes, nadadeiras, ceies nate pesca tamboretes e vares
para pesca
Classe 1.
Para distinguir: um jornal, para ser
Classe 23
editado na cidade de Dourados — EsPara distinguir tecidos em geral, teci.
tado de São Paulo
dos para confecções em geral, para
Têrmo
n.° 751.120, de 24-5-66
tapeçarias e para artigos de cama e
Roberto Santos
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo, cetim,
São -Paulo
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
I§ em peças, luta. jersey, linho. nylon.
paco-paco. percalina. raiai. rayon. seda
A GAZETA de
natural, tecidas plásticos, tecidos imper.
meivars, tecidos de pano couro.
Mart indpoli e
veludos
Classe 48
Classe 32
Para distinguir: Perfumes, easencias, ex- Para distinguir um jornal, para ser editratos, água de colônia, água de touca- tado na cidade de Martinópolis — Estado de São Paulo
cador. água de beleza, água de quina.
água de rosas. água de alfazema, água
Tèrmo n.° 751.121, de 24-5-66
para barba, loções e tónicos para os
Roberto Santos
cabe:os e para a pele. brilhantina. banSão Paulo
dolina, "batons". cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
Cabelo. crave reluvenescenta, cremes gor:
o mura C1PI O
4
durosos e pomadas para limpeza da
e Machado
de
Alvare
pele e "caaquilage", depilatórios, desodorantes. vinagre aromático, pó de arroz
Classe 31
e talco perfumado ou não, lápis para
cdiPestana e sobranceiras, preparados para Para distinguir um jornal, par.
embelezar cílios e olhos, carmim para tado na Cidade de Alvares Machado
— Estado de São Paulo
O rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
Têrmo n.° 751.122, de 24-5-66
ou não, sabonetes, dentifrIcios em pó.
Roberto Santos
Pasta ou liquido, sais perfumados para
São Paula
banhos, pentes. va p orizadores de perfume. eso5vas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta, liquidas e tijolos
JuRNA.L 115 ?RAPP.
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes. removedores da cutícula, glicerina p erfumada para os cabeClasse 32
los e p reparados para descolorir unhas, Para distinguir uni jornal, para ser ediceias e pintas ou sinais artificiais, óleos tado a cidade de lbaté — Estado de
São Paulo
para apele

Têrmo n.° 751.123, de 7.4..ç..A6
Roberto Santos
São Paulo

Têrmo n.° 751.129, de 24-5-oo
I Nossa Agência de Publicidade Ltda.
São Paulo

JORNAL DE BOCAIDIA
Classe 32.
Para distinguir um jornal, para ser editado na cidade de Bocaina — Estado de
São Paulo
Têrmo n.° 751.124, de 24-5-66
Fausto Auromir Lopes Rocha
São Paulo •
Classe 33
Sinal de propaganda
Têrmo n.° 751.130, de 24-5-66
Móveis Luiz XVI Ltda.
Guanabara

LUIZ XVI
INIXISTRIA BRASILFIRA
Classe 33
Sinal de propaganda
Têrmo n.° 751.125, de 24-5-66
Plenolar Fuganti S. A. Utilidades
Domésticas
Paraná
ENTREGA

PlIriv-

MATICA

Classe 40
Móveis residenciais
Têm° n.° 751.131, de 24-5-66
Waldemar Bismarchl
São Paulo
Salão

Nacional
e Decoradores

de Antiquários

Classe 33
Expressão de propaganaa
Têrmo n.° 751.126, de 24-5-66
Nossa Agência de Publicidade Ltda.
São Paulo

VOSSA AGENCIA 1.12;
PUBLICIDADE IDA.
Nome comercial
Têrmo n.° 751.127, de 24-5-66
Carlos Carrau Ochoa
Uruguai

Classe 33
iltulo de estabelecimento
Téamo n.9 751.132, de 24 -546
Waldemar Bismarchi
São Paulo
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Têrmo n.9 751.133, de 24 -5 -66
Ótica Onix Ltda.
Guanabara
•

ONIX
wagi
tala

Indústria Brasileira

Classe 41
Para distinguia: chá-mate, erva-mate,
erva-doce, chá preto e chá de ervas em
geral
Termo n.9 751.128, de 24-5-66
Pleolar Fuganti S. A. Utilidades
Domésticas
Paraná
Ê LÁ QUE NOS
VAMOS

COmPRAR

Classes: 8 e li
Frase de propaganda

Classe 8
Óculos
Têrmo n.9 751.134, de 24-5-1968
Lojas Solange Limitada
Rio de Janeiro

(PRORItiOOAÇÃO)

CASA SOL ANGE
flOupinhas para Crianças
CORRÊA, 35

TRAV. MANOEL
DUQUE DE CAXIAS

ESTADOIDO RIC

Classe 36
Roupas para crianças
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Publicaçâo feita de ac0rdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçâo começai a
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao DepartanientO

Nacional

da

Termo n. o 751.135, de 24-5-1966
Othon Correia Netto
Guanabara

indústria Brasileira
Classe 12
Agulhas de tapeçaria
Termo n.° 751.136, de 24-5-1966
DHJ Industries Inc.
Estados Unidos da América

PERMADALE

Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com e concessão do registro requerido
:cós, palas. penboar. pulover. pelerinate
‘eugas, ponches. polainas. pilamas. pus
ahos, perneiras. quimonos, regatos,
arke de chambre. roupão, sobretudos.
suspensórios. saídas de banho, sandálias,
meteres. shorts, sungas. atolas ou slacks
toucas turbantes ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 751.140, de 24-5-1966
Niasi S A Artigos para Cabeleireiros
e Perfumarias
São Paulo

Indústria Brasileira

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. estratos. água de colónia, água de touca:
cador, água de beleza, água de quina.
água de rosas. Agua de alfazema, água
para baiba, tosões e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, .1batons" cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para QS
cabelo, creve rejuvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "asaquilaçle" depilatórios. desodorantes, vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobraneeiras, preparados para
embelezar cílios e olhos. carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão líquido perfumado
ou não, sabonetes. .dentifricios em pó,
pasta ou líquido, sais perfumados para
Inclustria Brasileira
banhos. pentes, vaporizadores de perfume, escOvas para dentes. cabelos, unhas
Classe 16
dlios. saquinhos perfumado, preparaTintas para pinturas de paredes. muros. e
dos em pó. pasta, líquidos e tijolos
portas e janelas
para o tratamento das unhas, dissolClasse 28
ventes e vernizes. removedores da cutíTintas, esmaltes e vernizes para uso nas cula, glicerina perfumada para os cabeindústrias, não inciuldas noutras classes los e preparados para descolorir unhas.
cílios e p intas ou sinais artificiais, óleos
Termo n.o 751.139, de 24-5-1966
para a pele
De Minus Comércio e Indústria de
Roupas S.A.
Termo n.9 751.141, de 24-54966
Trol S. A . Indústria e. Comércio
Guanabara
São Paulo
Classe 23
Tecidos em geral, especialmente
entretelas
Termos as. 751.137 e 751.138, de
24-5-1966
Mesbla S.A.
Guanabara

%tu 2,26mance
INDUSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 751.143, de. 24-3-1966
Taterka 6 Cia. Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisa°,
pick-ups. geladeiras, sorveteiras. aparelhos de refrigeração. enceradeiras, aspiradores de P& f0 Çtteb, fornos e toga'
miras elétricos. chuveiros, aqueced9rea
balanças, ferros elétricos de engomar e
Passar. batedeiras. coqueteleiras, exora
medores iiquidificadores elétricos, máquinas para picar e moer legumes r
carne. resistências elétricas, fervedores.
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas, cump ainhas elétricas, garrafas térmicas. re
gaclores automãticos. lâmpadas. aparehos de luz fluorescente, aparelhos de

somunicação loterna. esterilizadores coa-Pensadores. bobinas, chaves elétricas.
comutadores. Interruptores. tomadas de
corrente. fusiveL aparelhos fotográficos
e cinematográficos.' filmes revelados
binóculos. ócul o s, aparelhos de aproai-

maçao. abaajours e lustres máquinas
*sara .avar roupas para uso
doméstico
Termo n.o 751.144, de 24-5-1966
Taterka Cia, Ltda.
Classe 40
São Paulo
Móveis em geral
Termos ns. 751.145 e 751.146 de 24-5-1966
Taterka & Cia .Ltda.
São Paulo

binóculos, óculo:, auarvihus de aproximação. abat-lours e l ustres máquinas

para lavar roupas Para uso
imuestiei •
Classe 40
Móveis em geral
r Termo n.o 751.148, de 24-5-1966
Comércio e Indústria de Condutores . e
Materiais Elétricos .Conclorest Limitada
Guanabara

CONDOUST
ENDOSTRIA BRASiLEIRA
Classe 8
Bobinas elétricas, businas, chaves elétri.
cas, lavadores, isoladores, lanternas ele.
tricas, resistências elétricas, tomadas
elétricas interruptores, fios e condutores
Termo n. s 751. 149, de 24-5-1966
Gilberto D. Andrade Mendes
Guanabara

sHow-muri
Classe 16
Artigos da classe

Termo n.° 751.150, de 24-5-1966
Focus; Propaganda Ltda.
, Guanabara

6

&dada gowno

f-c)ct_J,
Classe 32
Artigos da classe
Termo n.° 751.147, de 24-5-1966
SCAT — Soldagem, Consultoria e
Assessoria Técnica
Guanabara

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos ele
tricos: Rádios, aparelhos de televisão
lhos de refrigeração enceradeiras, as SCAT SOLDAGEM-)
niradores de pó fogões, fornos e Ioga
miras elétricos, chuveiros, aquecedores
Classe 5
balanças. ferros elétricos de engomar e
p assar, batedeiras. cogueteleiras, eXpre- Aço em bruto, aço preparado, aço
medores li quidificadores elétricos, má- doce, aço para tipos, aço fundido aço
q uinas para picar e moer legumes e Parcialmente trabalhado aço pálio, açO
carne. resistências elétricas. fervedores refinado, bronze, bronze em bruto ou
'a
estufas. venti l adores. paenlas e bnies riRre ta !mente trabalhado. bronze
elétricos, refletores, relógios de ar re- manganês, bronze em p6. bronze em
frigerado formas elétricas. máquinas bera. em fio, chumbo em bruto ou
fotográficas e cinematográficas, cam- parcialmente preparado cimento memalhas elétricas, garrafas térmicas. re tálico, cobalto, bruto eu parcialmente
oselores automáticos ISimradas apare• trabalhado, couraças. estanho bruto ou
lhos de luz fluorescente. apareil,us de Dan:1111ttente trabalsado. ferro em bruto
comunicação interna esternizadores coa. am berra, ferro manganês. ferro velho,.
eisnsariores bobinas chaves elétricas g usa em bruto ou parcialmente trabacomutadores interruptores. tomadas de lhado gusa temperado, gusa maleavel,
-nrsente bisivel a p arelhos fotográ Ficos laminas de metal, lata em fólra. latão
e cirwm ar. inri) picos, filmes revelados 'In %lha, latão em chapas, latão em
CONShLTORtA AsSCSSORIA TÉchi:cs

Classe 36
Para iistinguie Artigos de vestuário
e roupas feitas em gera): Agasalhos.
"tais. alpargatas. anáguas, blusas
botas. botinas blusões, boinas baba
bonés capacetes. cartolas cara
sa cas.rases-sio coletes capas chales
cachecols
calçados 'chapéus
cintos'
cintas combinações corpinhos calça
— nhora , e le cr i anças cal ç óNs cal
,• as
camisa:
-ainisolas
camisetas
cuecas

..etlnlla.n
rueiroS
as ca ,,acus, ch,nelos ciominos ,>chat
•
tarassias. tarrh , p ara mibtares co
,,•
Idas ("alrn
grav,tas ara
Colarinhos

Sn

os. sio ,.

'' , " n g
r

Indústria Brasileira
Classe 49
Bonecas
•
Termo n.' 751.142, de 24-5-1966
Trol S.A . indústria e Comércio
São Paulo

0")
Indústria' Brasileira

lingeris fAnliStas Mouês

n in a
91,1ne,l,

'os • mant8s
meias
mand r ião man t ilhas. pa

49
Bonecas

Classe
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Publicaçâo feita de acordo com is art. 130 de Código da Proptiedade Industrial. Da data da publicação começará
a surrar o prazo de 60 cilaa para o deferimento do pedido. Duranto asse prazo poderao apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industriai aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
as•••n•n•n•n•.•

von-

ver g aliicE ligas inetálicas. hinathas
augneszo, manganês. metais nau cralasa
atados ou parcwmente trabalhados. metais em massa metais estempalos,
metais para aolia. Dique, o zinco
Wermo _n. Q 751.151, de 24-5-1966
Dano Franco de Medeirus
Rio de Janeiro

imitaçôes, usados como adornos e não Artigos ara fumantes exceto papei
incluídas .em outras classes: pedras vi- (classe 38); Sementes e mudas para a
drada e outros). partiu so caseiro, ador- agricultura, horticultura e a tIoncuinsno, fina artísticos e Industriais, instala- bao comum e detergentes. Amido, anil
ções sanitárias não incluidas em outras e preparações para a lavandaria. Articlasses: Material exclu.sivamente para gos e prearações para conservar e poconstrução e acharno de rédios, estrada,: lir; Combustive.s, lubriacantes e subsetc., como cimento, azulejos. !Etat:ilhoa tancias e produtos destinados a Ilumitelhas, ortas, janelas, etc., não nciui- nação e ao aquecimento. Perfumaria.
dos em outras classes. Papel para for- cosméticos desafiados; sabonetes e prerar casa. Art.gos. máquinas e instas' parados para o cabeio. Artigos da toueões para Os escritórios e desenho, não cador e asavas para os dentes, mama
PRORROGAÇÃO
incluídos nas classes 38 e 40; Armas cabelo e roupa; Jogos de tada a
aniniçães de guerra e caça. Explosivos. cie. Brinquedos
Brinquedos e assatempos; petrePagas de artificio; Animais vivos in- chos e artigos para fias exclusiva:seliGINO - SALUS
clusive aves, ovos em gerai, inclusive m desport.vos, exceto vestuários; Mdo bicho da sada. Petrecros navais e eigos não incluidos em quaisquat das
Classe 3
aeronáuticos (saiva-v.das, ancoras, caUm preparado farmacêutico
classes anteriores
—
to de natação, baias, para-quedas, «cl.
Têm° n. v 751:153, de 24-5-66
Termo ri. , 751:152, de 24-5-1966
Veiciaos e suas partes integrantes, exBemoreira Companhia Nacional de
ceto maquinas e motores. Fios em ge- “D'Abronzo S. A. Indústria e Comércio de Bebidas"
Utilidades
rad para tecelagem e para uso comum.
São Paulo
Guanabara
Linhas de costura, para bordar ara tra
coragem, etc.. (exceto barbante I . 1 eeidos em Geral. Artefatos de alça:ida°,
csInhamo linho, luta. sara. là 'e murar
PRORROGAÇÃO
fibras não incluidas em outras classes.
PRORROGAÇÃO
Imagens, gravuras, estátuas estatuetas.,
estampas. manequins, e análogos. Quaisquer obras de pintura e escultura no
incluídas em outras ciasses. Artefatos
de madeira osso ou marfim. ao lanados em outras classes. Artefatos de palha ou fibra, não incluidos em outras
Classes: 1 a 50
classes, Arte 4atos de produtos acabados'
Iara distinguia Substâncias e ateai de origem animal, vegetal ou minera'.
id. '3•M
raçôes quimicas usadas nas industrias não incluídos em outras classes; arteface$4, V.-1;sid• • re46CAIA • felljwatY
160
le Ne. 1,1 0 N. do ...do A.a..
na fotografia e nas análises quimicaa. to& de substancias quimicas não incluianSubstâncias e preparações quimicas
ddas em outras classes. Escõvas coti-corrosivas e antaoxidantes; Substaa muns (não incluidas nas classes 6. II.
Classe 43
cias quimicas . usadas na agricultura, na 17 e 48). es p anadores e vassoura*.
Um
refresco
espumante
bar
para
e
.—
rort.cultura, na veterinária
Guarna-chuvas, bengalas e suas partes
Têrmo n. 9 754.154, de 24-5-66
sasitários; Substâncias quimicas. produ- integrantes. Tendas, lonas, correias da
Importadora Amapá S. A.
tos e preparada: para serem usados na transmissão de taida espécie. tornais,
medicina ou na ',amacia; Substancias rev.stas, e publicações em geral. Al .
Guanabara
.
de origem animal, vegetal ou minerai teima, Programas radiofônicos. Peças
em bruto ou arcialinente rearadas e nate teatrais e cinematográficas. Títulos de
inchadas em . outras classes: Metais riaa estabelecimento de atividades não cotrabalhados ou arcialmente trabalhados merciais (escolas, clubes teatros, etc.),
asados nas indústrias: Maquilas e suas a outras que não se iscluem nas demais
partes integrantes não incluidas nas classes (lavandarias, garagem, etc.);
classes 7, 10 e 17; Máquinas de agia Tapctes, cortinas e panos para anosa
Classe 1
cultura e horticultura o suas partes in- ihos e paredes. Linóleos, oleados e en- Preparado químico cenulsionante para
cerados,
inclusive
para
.nstalaçeas
hostegrantes. Grandes Instrumentos agra
gravação -em chapa de zinco
colas. inclusive tratores; Instrumento.. pitalares; Couros e peles preparadas ou
Tênno
n. 9 751.155, de 24-5-66
não.
Artefatos
de
couros
e
peles
'aso
de preci so, instrumentos cientificas.
Água Sanitária Super Globo Ltda.
incitados
em
outras
classes;
Artigos
de
aparelhos de uso comum; instruurnentos
Guanabara
a aparelhos didáticos; moldes de tôda veterineaio, de taala sorte, inclusive de
esporte, e para crianças (fraldas, cueia espécie; acessórios de aparelhas elé- ros. etc.); Roupa de cama e mesa, intricos (inclusive válvulas. lâmpadas. toclusive cobertores. Toalhas de uso pesmadas. fios soquetes, etc.); Aparelhai soal, anos dep ratos e análogos; Papel e
fotografIcoa.. cinematográficos, máquinas seus artefatos, livros não impressos,
falantes, etc. discos gravados e filmes etc., não incluídos nas classes 16, 44
revelados: Instrumentos musicais e suas e 49; Artefatos de borracha e de guta
partes Integrantes, exceto máquinas ta- percha. não incluidas em outras claslantes, instrumentos máquinas apareiroa ses; Móveis de metal, vidro ou multie petrechos para a medicina, a arte deia ia estofados ou não. Colchões, travesfaria. a cirurgia e a higiene, exceto os seixos e acolchoados ara ' móveis; SuboInchados na classe 34; máquinas, apaClasse 46
cias alimesticias e seus reatadas. Iarelros e instalações hospitalares, de et- gredientes de 'alimentos. Essnclas ali- Agua sanaria; anil; amido; azul da
ergo e fins análogos, exceto móveis de mentidas; Bebidas alcoólicas e fermen- prdssia e ultramar para a lavadeira:
classe 40: Botões, alfinetes comuns, fe- tadas não inchadas na classe 3; Re- abrasivos quando par aconservar ou
'frescas e águas naturais e artificia:s. polir; cera para assoalhos, composições
chos corrediços e demais miudesas
armarinho nào incluld,as nas classes 1a- tantas como bebida. não incitadas na para limpar maquinismos: detergentes;
12, 24, e 48; foalheria e artigos de me- classe 3; Tabaco manufaturado nu nao. dissolventes para gordura; graxas para
tais preciosos, semi-preciosos e inclua
tos em outras classes: Artefatos de cePRECO 00 NÚMERO I)E HOJE: CR$ 50
rámlca (porcelana, faiança, louça suas

Urit-

2414.
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calçados; líquidos para tirar manchas e
branquear roupas; palhas e palhinhas de
aço; soda para lavanderia; sabão em
pó; sabão comum: sebo; saponáceos
velas
Tèrmos na, 759.156 a 759.159, de
24-5-66
Empreendimentos e Participações
NU° . Rio S. A.
Guanabara

Navo Rio
Classe 16
Para distinguir: Materiais liara constrta
ções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejas, batentes, balaustres, blocos de cimento. blocos para pavitfientação. calhas. cimento, cal. cré, chapas
isolantes, caibras, caixilhos, coluna&
chapas para coberturas. caixas dágua,
caixas de descarga pare etixos. edificações premoldadas. estuque, emuisâo de
base asialtico, estacas, esquadrias, estruturas metálica: para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages. lageotas. material boiante contra frio e calor, manilhas. masde ¡unção. lages. lageotas. material iaodeiras para coastruçõe& mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cel, hidráulica. pedregulho. produtos betuminosos. itnpermeabilizantas liquidas ou sob outras forma;
para revtstimerfto e outros como na p.a.
aimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anta
ácidas para uso nas construções, parquete& portas, portaies, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de vtntilaçao, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vítrea
Classe 41
Produtos alimentícios em geral
•
.
Classe 32
Pare distinguir: Almanaques. agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins catálogos, edições impressas. revistas. 6r.
gãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas programas
circenses
.Classes: 1 a 50
Expressão
Tarmo n. 9 751.160, de 24-5-66
Irmãos Teixeira Tintas e Vernizes
Ltda.
Guanabara

CASA SÃO JOÃO
4

TINTAS
Classes: 1 e 2R
Titulo de estal alei as. aio

