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ANO XXIII - N. 165 •

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Aviso
Rio, 25 de agiisto de 1965

ÃO

CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

mento do termo 118.140 - privilégio
de invenção - de: Philco Corporation.
titil S. A. Industrial e Importadora de Máquinas - no pedido de
reconsideração do despacho de deferimento do termo 130.387 - privilégio de invenção.
Fábrica de -Velas Marpol Ltda. no pedido de 'reconsideração do despacho de deferimento do têrmo
130.736 - modêlo industrial de: So•
ciedade Pluma Ltda.
Eletro Indústria 2aulista Ltda. no pedido de reconsideração do despacho de deferimento do termo 130.877 - modelo de utilidade: Alcindo Tavares Comleiro Campos.
• EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Indústrias Reunidas Irmãos Spina
RECURSOS
S. A. - no pedido de reconsideração do despacho de deferimento da
Exigência
marca - Ibis - termo 207.577 de: Indústrias Metalúrgicas Ibis Ltda.
Rio, 25 de agósto de 1965
Femina Modas Ltda. - no pedido
de reconsiderarão do despacho de deTermo com exigência a cumprir: ferimento do termo 366.939 - nome
Bristol Laboratories Inc. - no pe- comercial: Modas Femina Ltda. dido de reconsideração do despacho do requerente: Modas Femina Lida
de deferimento do termo 397.706 Fábrica de Bicicletas Monark S. A
marca: Bristalin.
- recorrendo do despacho que deRecursos e Pedidos de Reconsidera- feriu o Muno 375.645 - marca: Menard - de: Augusto Mario da Cunha
ção de Despachos
Thomaz Giordano - no pedido de
Willys Overland do Brasil S. A. reconsideração çlo despacho de defeIndústria e Comércio - recorrendo rimento do termo 417.863 - marca:
do despacho que deferiu o termo - Metax - de: Metax Indústria Na89.585 - modelo de utilidade - de: cional de Peças Ltda.
Union Carbide Corporation - no
Amadeu Rodrigues de Almeida.
Pedido de reconsideração do despaThe Goodyear Tire & Rubber Com- cho de Indeferimento do termo pany - no pedido de reconsideração 423.203 - marca: Stellite.
do despacho de indeferimento do terDr. A. Wander S. A. - no pedimo 106.092 - privilégio de Invenção. do de reconsideração do despacho de
deferimento do termo 425.190 Indústria de Parafusos Madri S. A.
Donnazyme - de: A. H. Ro- recorrendo do despacho que deferiu marca:
o termo 128.425 - modelo de utilida- hins Company, Inc.
Reis, Cardoso, Botelho S. A., Inde - de: Plinio de Freitas.
Gráfita - no pedido de re"Lambretta do Brasil S. A. Indús- dústria
consideração do des pacho de deferitrias Mecânicas - no pedido de re- mento 'do termo 427.389 - rnarca:
consideração do despacho de deferi- Reisan - de: Estabelecimento Grámento do termo 130,869 - modelo firo Reisan Ltda.
Industrial - do requerente: Metalúr- Demo S. A. Ind. e Com. Export.
gica Notivar Ltda.
e Import. - no pedido de reconsideCia. Federal de Fundição - no pe- racão do desp acho de deferimento do
dido de reconsideração do despacho termo 428.725 - marca: União de deferimento do termo - 452.742 de: Sociedade União de Laticínios
- marca: S.F. - do requerente: In- Ltda.
dústrias 'de Caldeiras Eureka San- Indústria Química Danúbio Ltda.
- no pedido de reconsideração do
tino e Filhos S. A.
desnacho de deferimento do termo
Amadeu Rossi & Cia. - recorrendo -430.353 - do requerente: Gyula
do despacho que deferiu o termo nú- Tamàs.
mero 97.317 - privilégio de invenção nniardin & Co. - Vormals Gebr.
de: Charles Edwin Lowe.
Melcher - no pedido de reconsideraBrasmotor S. A. an ere^,, °ritos rão do desnacho de •deferimento do
e Participaçóes - no pedido de re- termo 437.702 - marca: Dujardin
consideração do despacho do deferi- - de: Idumeu Scarmagnan.
Esta Diretoria Geral tem o prazer
de avisar aos interessados que por
iniciativa do Sr. Delegado Renato
Monteclaro Cezar, encontra-se à disposição dos Srs. Inventores, diáriamente, exceto sábado e domingos,
na Delegacia Estadual do Ministério
da Indústria e do Comércio, em São
Paulo, Rua Brigadeiro Tobias, 356,
2.9 andar, um técnico para orientar
e instruir os Srs. Inventores em seus
pedidos de patentes e semelhantes.
D.N.P.I., em 26 de julho de 1965
Ass.) Geraldo Saboya, Diretor Geral.

SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 1965

Serviços Técnicos Administrativos
e Contábeis CONTEC Ltda. - no
pedido de reconsideração do despacho de deferimento do termo 438.838 - titulo: Comtec - de:
Comtec Sociedade Comerctal . e Técnica de Engenharia Ltda.
Antonio Augusto B. da Silva pedido de reconsideração do despacho
de deferimento do termo 447.228 insígnia comercial: Color - de: José
Gomes da Silva.
Produtos Rache Químicos e Farmacêuticos - no pedido de reconsideração do despacho de deferimento
do termo 447.340 - marca: Rochedo - de: Sabino Oliveira Indústrias
Sociedade Anónima.
Laboratórios Humanitas 3. A. no pedido de reconsideração do despacho de deferimento do termo 447.345 - marca: Aerolen - do: Laboratório Euteránicc.. Nacional S. A.
Mack Truc.ks, Inc. - no pedido de
reconsideração do despacho de deferimento do termo 448.329 - marca:
S.C. Maouepeca - de: Maqutoeça
- Peças Para Diesel Ltda.
Indústrias de Bebidas Pressanto
S. A. - no pedido de reconsideração
do despacho de indeferimento do termo 448.681 - marca: Super Pilsen.
Indústrias de Bebidas Pressento
S. A. - no pedido de reconsiderecão
do despacho de indeferimento do termo 448.682 - marca: Golden Bier.

N.9 411.954 - Revista Mineira de
Ensino - Edições Ensino Ltda. classe 32 - Concedo a restauração.
N.9 412.933 - SAP cai Revista Igreja Presbiteriana do Brasil - el.
32 - Concedo a restauração.
N.9 416.086 -Gothralin - Ind. e
Comércio de Cont
ra Fortes e Colas
Para Calçados Cothalin Ltda. - cl.
24 - Concedo a restauração.
N.9 416.294 - Frag ata - Fernando
Garber - cl. 8 - Concedo a restauração.
NP 416.298 - Waldorf - Fernando
Garber - cl. 8 - Concedo a restauração.
N. 432.955 - A pex - Indústrias
q uímicas Apex Ltda. - cl. 48 "en redo a restauração.
N.° 436.955 - Publifilmes - Fernando Victor Teixeira Santos - el. 5.*
Restauração Frase de Propaganda
N.9 400.142 - Elgin a pioneira na
fabricacão de máquinas zig-zag da
América Latina - Elgin Fab. de
MáqUire as cie Costura S. A. - classes
6 - 33 - Concedo a restauração.
Restauração de Nome Comercial
N.9 370.841 - Jamartin Comércle
Ind. e Importação Lida, - Jamartin
Comércio Ind. e Im portação Ltda. Concedo a restauração.
Restauração de Título de Estabeleci-.
mento

Notificação

NP 370.840 - Jarnartin Comércio
Ind. e Imnortação - Jamartin Comércio Indestria e Irepertação Ltda.
- classes 1 - 6 - 7 - 8 - 11
21
39 - Concedo a rettaureção.
NP 415.566 - Ventas I. V. - Veritae S. A. Cone i rdeões e Engenharia S. s. - cl. 33 - Concedo a restauração.
N.° 432.764 - Pró Ca rdíaco Dr.
Robisen Roebach cl. 33 - Concedo
a restauração.

Dia 25 de agósto de 1965

Marcas Deferidas

Divisão de Marcas
EXPEDIENTE DO DIRETOR

Uma vez decorrido o prazo de reN.9 161.561 - Vinagre Rei curso previsto pelo art. 14 da Lei nú- de Bebidas Cordeiro Ltda. - ci. 41.
mero 4.048 de 29-12-61 e mais dez NP 194.010 - Metiotox - Institudias para eventuais juntadas de re- to de .Ter apeutira Utitnanitas 8. A.
cursos, e do mesmo não tendo valido - classe 3.
nenhum interessado serão logo ex1%7.9 361.455 - Manganga - Adalpedidos os certificados abaixo:
berto Leite de Magalhães - cl. 42.
NP 412.576 - Rubi - CIPE CoRestauração de Marcas
mércio e Iinjortação de Produtos
Eletrônicos
de ho Muni - cl. 8.
NP 402.232 - Kaliga - Alexandre
414.890 - f,anoderma - Ind.
Gruber - classe 36 - Concedo a res- deN.9
Salan ee+ne Perfwvm-ias Memphis
tauração..
- c48.
N.9 402.951 - Paulista Chie - IsN.° 421.171 - Odonos - Os.
mael Carvalho Gomes - cl. 3.á - waliin Odilon Ferreiro - C:lasse
("enredo a restauração.
n.° 48.
N.° .121l.C11
N 9 406.387 - Polistat - Hebert
I.,:frela do TiaOtto - cl. 8 - Concedo a restaura- pigi - Bar
do Itapigi Li.
ção.
mitada - Classe 41.

•

3590 Segunda-faira 30

OIARIO OFICIAL (Seção III)

Agôsto de 1955

- As Repartições Públicas
deverão remeter o expedienia

EXPEDIENTE

destinado à publicação nos
jornais, diàriamente, até às
15 horas.
- As reclamações pertinentes á matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
escrito, á Seção de Redação
das 13 às 16 horas, no máxi.
ano até 72 horas após a salda
dos órgãos oficiais
Os originais deverão se
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para
exterior, que serão sempre
as assinaturas poderse-cio tomar„ em qualquer
época, 'por seis meses ou iun'
ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
1

DEPARTAMENTO -DE IMPRENSA NACIONAL
011111111TO0

aum.

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
TO,

esmera ao sareviço com p uleucAçana
MURILO FERREIRA ALVES

esiaez DA asçA•

nzeiwRO

FLOR1ANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
•rçao
do sadollanta da Dadartadeefrad
Mamado,' da Oraprl ***** Induatriad da MIM ataria
*a taddatrla COmarala

daate. amo dublariam**

1114»me *H

• -

°fleme* do Departamento de troPrenike Noemi,*

ASSINATURAS

RaPwriçrkras • PAniscutanns 1
FuNcominmã
Capital e interior:
j- Capital e Interior*
Semestre .
. Cr, 6 000 Semestre . .
Cr$ 4.300
Ano •

. . Cr 12.000 Ano

Cr$ 9.000

,Ext

eino

Exterior:
. . . . til 13 000 Ano . . .
Cri 10,000

vão impressos o número do ., dos jornais, devem os as.
Para facilitar aos assinan- Man de reginto. o mês e, o . ninardes providenciar a res.
tes a verificação do prazo de ano em que lindará
1pectiva renovação com (mievalidade de suas assinaturas. A fim de evitar solução de cedência mininia de 'trinta
na parte superior do enderêço continuidade fio recebirnenlo (.50) diai. •

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
Iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicarão,-sou.
citamos usem as interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal; emitidos a favor
do Tesoureiro do Deparla.
mento de Imprensa Nacional,
- Os suplementos às edições dos iSrpãos oficiais só se
fornecei-lio aos assinantes que
as solicitarem no ato da assinatura.
O funcionário público
rederal, para.faxer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condiçéio no alo' da iassinalara,
- O custo de cada exeni.
piar atrasado dos lárgdos gafi.
ciais será, no venda cintisa,
acrescido de Cr$ 3 se do Mes17b3 ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido..

Trefilban
'ireN.° 418..991
N.• 432.655 - Diana - Artefilagem Trefilban Ltda. - Classe fatos de Couro Diana Ltda. Classe 35.
N." 420,676 - MASA - N. AlN.° 432.800 - Caipira
meida S. A. Engenharia Comércio Irmãos Lino
Classe 42.
e ind. - Classe 8.
N.° 432.881 Osis Fábrica
N.° 423.934 - Sabrico - Me- Brasileira de Ferramentas Ltda.
cânica Sabrico Ltda. - 'Classe 21. - Classe 11.
•N.° 424.657 -• United - United
Jaime
N.° 433.475 - Itonson
Vau Tines Inc. - Classe 21.
Vila Roso - Classe 44.
N. 433.979 - Chipre - 'ChiN.° 425.151 - Café Fica •••n
de
SOU74
Clas- pre Decorações Ltda., - tlasw
1)." 31.
se 41.
N.° 426.3130 - Ene Emprêst
West do
N.° 435.222 - West
Nacional de Engenharia Ltda. - Brasil S. A. Comércio e Ind. Classe. 10.
lasse 34.
Savo.y -- Bar e
N.' 436.140
N„ 426.983 - Ruiwstas
Pro1;afe Savoy Ltda. - Classe 42,
Titulo de estabelecimento de- -N.• 411.382 DicIoversan - dutos Lev Ltda. - Clase 31.
N. 436.197 - CouVair - Fáb.
Bracco Novottierapica LaboratóN.' 128.953 Formigarra N." '290,538 ---, Casa Copacabana rios S. A. - Classe 3.
Cia. Químico Ind. de Laminados de Cigarros Sudan N. A. - Classe 14.
.-. N 0.1aeldi - Classes' N.' 411.693 - Ne() Medrol - - Classe 11.
ins. 12,22, 23,
e 36 - Art. 117 'rhe Upjohn Co. - Classe :3.
N.° . 436.872 - Cotias - Nilo
N.° 429.700
Sunoil
n.° 1 com exclusão do gcnero
N.° 414.314 -- Mias - Cerca- Lubrificantes e Derivados T.tda, Colias - Classe 3.
comércio da classe 36.
N.° 437.321 - Marietta
tinia Atlas Ltda. - Classe 41.
1111 ,•,-e 47.
do Atm.:a Ind. t. ekunércio Lida.
N." 411.842 - Dumatic
Celio
N.° 415.836 - Soberano -- ProN." 430.328 S 111 - Volt - Classe 1.
Urbano da. Fonseca - Classe 33 dutos AliMenticios Cardoso S. A.
Street Fiax Spinning Co. Limitei N.° 443.018 -- Andes - Andes
- Art. 117 n.• I.
- Classe 11.
•
- Classe .23.
Classe'
In (3 • e 4: mn érv ilda
N.° 412.267 - Bade Instalações
N. 416.213 ---- Crcoking - 'Ma4.
N.°
430.402
Liberty
Neves.]
nufatura
de
Produtos
Eing
e Comércio Bade Instalaçõe.s e
N. • 449.743 - liella COMO •n-•-& Cia..- Classe .8.
Comércio Ltda. - Classes 5, 6, - Classe 2.
Cria0es e Estamoaria Relia Colho
N.°
430.470
Em
boi)
MArt. 117 tu° 1.
8, 11 e 36
N.° 416 491 - Moreira - Ind. iro Metalúrgica Rob Ltda.
('las- Ltda. - Classe 23.
à Moreira & Cia. 'Ltda. - Classe se8.
N.',174 230 - Foani Wash Marcas indeferidas:
N.° 417.1101 - Estrela - AlN.° 431.316 Pertumts Coly S. A. B. - 'Classe
Velos° Borba - Classe 41,
Meyer Chemical Co. riu Brasil S. A. n,° 4-8.
N. 236.758
Strong - \Vil varo
N.° 417.4'32 - flastex
Ba‘tes Ind. Farmacêutica - Classe 3.
N.° 475,352 - Verignd liam Sallum & Cia. - Classe
23
- Classe
fumes Ginelaridia
311.826 - Nossa Senhora Representações Lida. 'N.
431.023
Itacema
MarN.° 418.323 -- •Lirio ¡ib.:luro - cearia Itaccnia Ltda. - Classe 41.! In.° 48.
da venha - Ind. e Comércio de
Roupas Nossa Senhora da Penha Universal Food Sovei:tines Inc. N.° 432.130 - - ComerN.' 480:174 -- 1 bi tirama - •
Classe 41.
Ltda. - Classe 36.
ciai Ind. Imp. Faca Ltda. - Cias- Fundirão .de Metais lbilirarna Li
hes ‘-s•r:' 17.
mitada - Classe 3.
N'.° 395.574 - Aviquipo Around, N." 418.324 - La Sirene
N.° 432.233 - flonisla lar H N.° 480.478 - Ihienos Aires The Worls - Aviquipo do Brasil Cor:seis Sirene laris ..1a;son J.
Etablissevients Farcy & ..10-é (Reodon de Farias Esíaleiro Buenos Aires Chia. Aviarão 'Equipamento c Exporta-, Clapin
Oppenbeim Reunis - Classe 36. n.° 41.
Classe -21
•
ção S. A. - Classe 6.

N.
• 361.499 -- Aliança - N.
N. 427.351 - Observador Mêdica - Othon lienry Leonardos, Cardoso - Classe 41.
N.° 362.195 - A. C. Pinto &
Olivero 'Henry Leonardos, Joytne
_Saldanha da Gama Frota Sichney Cia. Ltda. - Classe 41.
N.° 373.922 - Incal 'Vai) - In- Classe 32.
dústria
Nacional de Colas e AdeN. 432.104 - Taparil -- Pro- sivos Lida,
- Classe 1.
dutos Rocha Químicos e FarmaMauN.° 377.454 - "Puvial
cêuticos S. A. - Classe 3.
rido Janovitch - Classe 36.
N.• 437.323
MarieValdu
N.° 383;925
Exala - Distoita do Brasil Ind. e Comércio Li- buidora ite Fios INata. Ltda. mtiada
Classe 1.
Classe 22.
Claudionor
G.
N.° 441.514 - Carbosilit SiN.° 410.228 - • Carholuid
vat Ind. de Abrasivos S. A. - Brasil Oiticica S.
Classe I.
Classe 28.
N.° 411L925 - Pribrocanta Alvaro At,ilmallba Cardoso Ojeda.
terIdos:
- Classe 3.

a
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adeciaão, reeorvida era face doara feriu o tétano. 330.327 marca Galas 'as
Em consonância com a Portaria 03
aliara 210.468..
de 22-6-6$ e com o parecer da s..r.
Granja Eslabilieadoraa de Leite. nega defertmenta ao, pedida de eecon.
S. A. Gelsa - Na reconsideraçaa sideração apresentado, e mantenho o
da despacho que iudeferia o ter- despacha de Indeferimento era taco
mo 377..549 insignie Gaisa - Era do, reg, 222.159, e do art. 98 u.9 5.
consonância com a portaria 53 de
Laboratórios reto Wemaco Ltda.
33-6-65 econa o parecer da S.
_ na reconsideração do despacho que
nega acolhimeuto, aci pedida de deferia o, tèrma 390.191 marca Me.
reconsideração, interposto e mau, dimicin de Lab. Farmacèutica Inter.
S. A. - Em face da Poria.
tenho o despacho de indeferimen- nacional
r' 53 de 22,-8415 e com o- parecer da
to em face do registro 193.533.
Sal.. nego acolhimento ao pedido de
Granja Eatabilizadoras de Leite reconsideração apresentado e manta.
S. A. Gelsa - Na reconsideração 'dm a despacho, primitivo do registro
do despacha que hideferiu o. t'èr. eis que a condenei*, alegada pela renãO existe entre a marca
roo 377.550 marca Geba - Em corrente
registrando e a registrada.
consonância com a portaria 53 de
Oeta,cilio. Vinhas de Oliveira - ria
31-645. emir o: parecer da S. P.
do despacho coze ilide.
'lege. acolhimento ao pedido de reconsideracão
feriu o termo 391.000 marca Sultni.
reconsideração interposto e ¡Uma- nein
- Em consonância can a por.
tenho o despacho. de indeferimen- ,terla 53 de 22-6-65 e com o parecer
to em face do registro 193.585.
da
nego acolhimento ao pedido
reconsideracão a presentado e inana
Papelaria Toth Ltda.. - Na re, cTe
teria°. a decisão recorrida em, face, da
consideraçáo, do. despacho que de- reaistranda infringir o disposto no
feriu o.
o tênia) 379..661 marca Me- art. 95 n.9' 5.
ridional - IYc ac.órdo com a por- •Abrasivos Rio, a ran dense.
S.. A..
tarje 53 de 22-6,65 e com. aa. pa- TRa reconsideracão do despacho
Can' in'
recer da S. 1.. negp deferimento. doferin o tèrmo 39'2.990 marca
Rio
aopedulo. dereconsidera.ção apre- Grarciense - Em face da Porta
sentado e: mantenho o despache min- aro 53 de 22-6-65. e do parecer
S.T. ne go, acolhimento. RO . pedido
N. 4to.o:n - Brindes Condor
Cia. Wetzd Industrial' - Re- recorrido em face- das. raarcas soa da
Ind. e Comércio Ltda. - Brindes correndo do despacho que deferiu rem diferentes bem como os ati- 40 aanansat eraeão apresentadn. T11(111.Sg
etnbn•
IN desencha Oeneentório tende
.Condor Ind. e Comércio Ltda.
tigos protegidos. pelas. mesmas.
Yayá
o raiano 20.54th
-os mista o. m snoato no art. 95 mlN. 42k.562 - Serrarias Ainao- José Mora 11e admito 'com a
Indústria e Comércio Gotthard a/era 5 do CódiaCt..
res Ltda. - Serrarias Aimores portaria 53 de 22-6-65 e parecer KaesemodeL
Ltda. - na reconsidera-, iiron iero
Cia. ttda. - na recoULtda.
da seção de Int. do provimento cão. da despacho que deferiu o . termo rmeracânene defer iu O
em parte ao pedido de reconside- 383..403 - marca Emblemático Elná "tern 409 . 034(destaaeho
me-ca 3 Iraleenhos
Titulo de estabelecimentos in- ração de despacho para excluit consonância com a. portaria 53- de
Iti.ta Vicente Consolniagno deferidos:
da reivindicação, atraia. para enl- 1'2-6-65 e com o parecer da S.L. nega' neger;nosonnel
p, ea,omeOoln t,ast,P
.eocertr da
Portaria
acolhimento
ao
pedido
de
reconsideeados e também óleos, para lini• ração apresentado a mantenho o desN.' 293.535 - Soe, Química peza de carros emn face da marca
•Retur!rnento ao nedido de reconsiderapache concessivo do, reg. em face de r ão a nresenrada e reformo a decisão
Farmacêutica Is:aiser Soo. Quí- Yaya da recorrente proteger óleo. não
existir eolidência entre a regia- recorrida Dera Indeferir
nresertre
mica Farmacêutica Kaiser Ltda. Isto péisio, matenho o deferimento. tramita
e as, regi.stradas da recorrente.
em face da marca 3 FazenclaS
- Classes a, 10 e 4&
Cia. Industriai de Calçados. In • Aktieb.olaget Casco - na reconsi- ,....4-"Itda
sob
o
n.
o
234.028.
da.
recorN.° 357.4to - Laticínios Bon- dascal - Na reconsideração do
da despacha que indeferiu. o rente.
sucesso Ltda. - Laticínios Bon- despacho que indeferiu o tèrmo deração
termo. 383.921. marca Lustrasol _ De
Modas A Pxporição Clineer S.. A. "Classe 41.
atteeSSO Ltda.
ti. G 360..917 - Tildo Casas. Cio- acórdo com a portaria 53 de. 22-6-65 na r-,ronsidor
aeão do, despertei que
N.' 36/.312 - Auto, Peças Glo- ver - De acinela cow. a portaria e co em parecer da ar. indefiro o. cleferi it -o tenro
4-C3.818. de Mndas
ria - Zimer & Michney Cla,spedido
de
reconsiderarão
apresentado
5,4 de 22-6-65 e parecer cons- e' mantenho o despacho de primeira Jos& S. A. - iDe actirdo com a Poraes G e 21.
tante do processo nego aeolhinien. instância. em face do art. 95, 1.1.9 17,. +via o,' 53 de- 22-6-65 e naree rr de
aa pedido de reconsideracao Porcelana Ceai. S. A.. - na tel.:011r f. T S, teor° ne ,y o, deferimento, ao "N.* 363.50,0 - Farmácia e Droido de reconsid"rag5A, onreseptedo
garia Brasil - Farmácia e Droga- apresentado e mantenho a decisào siderarão do despacho que indeferiu. dem
face da serem. os: títulos na.ra lo- Classes 2, 3, recarrida, em lace do, art. 124 o tèrma 384.161 - mareai.. Real
ria BraUl
ceY'datles di rrrr otes e mantenhr.. a deFm
face
da
forjaria
53
de
22.6-63.
e
a.°5
de
c‘ligo.
10 e 48.
recorrida.
do parecer
nego, deferimento,
Vidraçaria Vitó.
Telefuakeu .do lleaall S.. A. Ind. ao nedirh rio recoasidera.rão anresen- &Mn). Products, Inc. - na reconsiria - Armando Esteves - Classe e Comércio - Na econsideraçâo f ado e mantenho o, despacho primitivo derar ão do despacho que indeferia o
n.• 14.
do despacho que indeferiu o tala de incleferitnento tenda em v ista et reg.. termo 412.482 marca Here's My,Heart
irr eedithm /1. 9 219.773. •
N.' 417.329 - Road - Paul- mo 309.570 marca Forte - Ent face da 'Portaria 53, de 22-6-65
e rarec-er. de - fls. retro nego provificadora itayal Ltda. - Classes acôrdo com a pau:tarja, 53 de 22, 6 1. mannaaaM axwell & Moore
ate pedido. de reconsiderarão
us. 41, 42 e 43.
de 1945 e parecer constante tio - na r^consmiera r tio do despacha que- mento
Interposto e mantenho a decisão reWoman's World processo nego acolhimento ao ar- Indeferin o, tânnai, 00G .7^4, ~Nen.
N.9 418.039
r
-rrid
e
tendo em vista o reg. 252.135.
Natalicia de Alencar - Cias- dido de reconsideração "apresem-- nadlift.er - De acOrdo etim. a, porta,
São
Paulo
Alpargatas. S. A ;ria
53,
de
22-a
e. uerecrr r•-mr"`"
ses 32 e 33. tad() e mantenha a deeiaão recot- do nrecesso in-as,
defiro nedicio, de ra- nt reconsbleracão ,to despacho
N.* 420.286 - Granjas Nemo tida em face do, art. 93 n.° 5. do •Op,";
4-•••n/"...4
que deferiu o tétano 413 52:1 marMundo - João Pedro Radica. de código.
a dectr ão recortida em tece da, re- co São Atraro
Amimo - Classe 33.
infrin rir o, art.. 95, ra.,7 à e, Assmnpç:To & Cia. _ De mie%Uitfo
• Laboratórios, Ilosbon 5. A - ,elstrenda
do ("Mncom a •portaria :53, de 22. (3, 45 o
N.° 422.990 - Regência Adrni- Na recnostderaçaia do despacha
• -' •
- Agos- que indeferiu o têrmo 342 072 14Tarcus Volecir Cia. Ltda. - re- com. os, naceeores, dest* iltarisõta
atistração e
da desincho role afaaara a, nego nrovimento ao, pedido. (te re.
tinho Ltda.. - Classes 4, 15,
marca Meferiesin - Em coreto eorrendo
farm() asaag aa marca B ele Amara - eorisidermaio e manlenho
$3 e 46.
desmeneia cont a portaria 53 de 22 De 53 -.Arr;o rem
oortaria 5'3 (Te- 72,-S. aaeha concessiva. do .rl•K'stra
N. 427' 598
Premier - Pre- de junho de 1965 e com o parecer l p 1 Ceç A •Cern oa inree--.
ela ‘4.11.,
face da reenrri41/: lá possuir o temier Imóveis Ltda. - Classe 33. da S. Interferência nego deferi
porlMia.
• N. 427.402 - Santos - Santos mento ao pedi,do, de reconsidera sitlers eio anreettu tsda, maurenhe o a.:i•orcy 271..229.
Socico Soe, de Cornarei° Imó.
ntrimiid • r) fTe
Turismo, Representações Ltda. - eiaa an,cesentatto e mantenho. *4
colitite(cia, entre a. r aras- szeim-- e. (.onstruções, Ltda.. - Na
Classe 33.
despachO tiene-ealágita d.o. registrr• ,g-r)
f aanda R _ai;
rfurNtnIrisis.,d.. r,touttge% ear,srisideraeão rto dxeopnehn n que
naita e inface do regi:miro 170 ?17. l ifo rentes 34. e
40. da rectwretato
atafeeite ri farm() 419. 48t) roarea
EXIGÉ:NCIAS
mas sim era face. tio (tisnado n»SO ( • 0101 ire SOMOU, S--()C. incerptr.,
rfnien cartada. cairn _ rffi
art. 93 riÁ... 5 e Ia do código. _
"ração do Ospacho que in deferiu a rachara e .Caniercial de. larióvoia
Têrmos com exigências a cumCio . Sideriir?,tica Preigo Ofrocira ;:irmo 387.757: - merca: eolareh'a Ltda., - lmn consenância coro a
prir:
face da Porta ria 53 de ei,-e-tr porito-lh 53. de 22 65 e cem, -O
- Na reconsideração do despe - Fm
parecer- da
novo. acolhanen N.• 303.717 - Aktiebolaget Fer- eho que indecfria o tianno 371-.50e todo,
ao pedido de recre- i -i 'eit--Fot ftnrf., s r ,:r n ver lin. 5 1 n a eo deferimen.
marca °pioneiro - Em consenân sentg
rosas.
do e mantenhc o derrtecho ini ta so pedida de reentisidmaelin
9,I reç entridn e mel-11 0 11bn o d oso:lN.• 370.562 - Stersul 5. A. En- •cia com a portaria sa de 22-(e-ba. •:121. ci;r indeferi/nen ". ----Tb em,
el/1 n rianitivo do, reg.iStro eistni
~harta e ltepresentaçõea. •
,e com a parecer da S. L. nego o rOg, araPeetiVa 117..061..
colidir' a registrando e an os
N.' 389.952 - instituto deIdio- deferimento ao pedida. de, recon.- acatara Cio Tecidos S. A., - 'na
Mas 'fatie Ltda.
i sideração apresentado e inantanâo. reconsideração do despacho que inde- registro, dia 'recorrente.

Sinal de -propaganda indefe- N.° 426,323 - Fala. de Tecidos
Tatuape S. A.
ridos:
N. 434.804 - Falitôra de ReN.'. 416.833 -- Cimbre - Cim- vtakas Sociais Ersol Ltda.
N. 434.922 - Editdra, de Rebre Cia. Industrial Minas Brasil
vista Ersol Ltda.
e-- Classe 12.
N.° 474.150 - Como. Fortaleza.
430.8a2 - IJIIGF - IIans
Georg Flassheek - Classes 8, 10 de Trip. ind. e Com.
•
e 50DIVERSOS
propaganda InExpressão
Vamos aguardando anteriorideferidas:
dades:
N.° 431.372 - 'turfe de Salão
N.° 2.35.882- Aula Moto S. A.
Manoel Pereira de Araujo N.°
40,7.910,- Iletalehteca S. A.
Classe 33.
Ind. Comércio e Importação.
N." 429.459 - Soe.' Comercial
Frase de propaganda Indere- .
Pneulandia tttta.
N.° 431..508 - João Bibes.
N. 38.4.109 - Guaraná Chata\Venda PerssiN.° 445,013
Pague Antaret l ea - Cia. Antarc. notto Surian Almeida.
Uca Paulista Ind. Brasileira de
N. 44,5.017 - Comercial e Imp.
Bebidas e Cunesoa - Classe 43.
Betaiee Ltda.
Gen420.496 - Café. Agida
N.° 465.586. - Ind. de Artefatos
' ira/ unia das mais Gostosas. Tra- de Borracha Invicta Ltda.
dições da Boa Terra - Martinez
N.° 6.21.999 - Marques ac Filho
tt Cia. - Classe 41.
Lida
Nome comercial indeferidos:
Reconsiderações de despachos:

••••••n

n

ar
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Química Industrial Moura Ltda.
Na reconsideração do despacho que indeferiu o termo 419.771
marca VX Vernix - Em face da
portaria 53 de 22-6-65 e parecer
de fólhas retro indefiro o pedido
de reconsideração interposto e
mantenho a decisão recorKda tendo em vista o disposto no art. 95
n.° 5 do código.
Artefatos de Alumínio e Embalagens Arden S. A. - Na reconsideração do despacho que indeferiu o têrmo 423.850 marca Tilferproof - Eia • consonancia com
•a portaria 53 de 22-6-65 e com o
parecer ( a S. 1. nego colhimento
doo cdido de reconsideração interposto e matenho a decisão recorrida em face do registro namero 186.584. e do art. 95 n.° 5.
Miran° IlegasSo - Na reconsideração da despacho que indeferiu o têrmo .29.714 marca Conforto - Em face da . portaria 53
de 22-6-65 e parecer da S. l. nego
deferimento ao pedido .de reconsideração apresentado e mantenho
°despacho recorrido em vista do
art. 95 n.' 5.
Tilda Comercial S. A. - Na
reconsideração do despacho que
deferiu o têrtno' 431.353 marca
Telastern de Telastem Ltda. - De
actirdo com • a portaria 53 de 22-6
de 1965 com o parecer constante de fls. 11 verso nego provimento ao pedido de reconsidera.
ção interposto e mantenho a decisão recorrida • visto serem as
marcas registranda e registrada
Inconfundíveis. •
Laboratório . Bordesina Ltda. Na reconsideração do despacho
que indeferiu o têrmo 451.786
marca Um Alivio - De • acórdo
com . a portaria de. 22-6-65 n. • 53
nego deferimento ao pedido de
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Warner Electric Brake & Clutch
Company - 'Transferência para
seu nome do têm° 12I.727 Privilégio de invenção.
Fábrica de Manometros Record
S. A. -' Na alteração de nome
do têrmo 131.613 - Modelo de
utilidade.
•
Luois Emile Laure - Transferência para seu nome do térmo
n.° 131.767 - Privilégio de invenção.
Ashland OU & Refining Com.
pany - Transferência para seu

nome do têm° 135.089 - Privilégio de invenção.
Dr. limo de Miranda Cardoso Transferência para seu nome do
têrmo 140.748 - Privilégio de
invenção.
I naustrias Reunidas Itagraf Limitda - Transferência para seu
nome do lêrnio 144.727 - Modelo de uplidade.
Fábrica de Artefatos e Móveis,
de Aço Fama S. A. - Transfer ência para seu nome da marca
Fama ir.° 138.704.
Laboratórios Farmacêuticos Vicente Amato Usafarma S. A.
Na alteração de nome das Marcas
Neofosfar n.° 161.471
Mirco
n.° 164 823.
Sociedade Concreto Armado
Centrifugado do Brasil S. A. SCAC - Transferência para seu
nome . das marcas SCAC número
172.710 - SCAC n.° 178 258 SCAC n.° 178.254.
Indústrias Alhnenticias Ideiomar Ltda. - Transferência para
seu nome da marca Iielomar Granjas Reunidas - Helomar número 226.782 _ Dunas n.° 175.483
Ilelomar n."
183.296 11.' 200.091 - Helomar nú-

mero 175.481 - Helomar número 297.004 e da frase de propaganda para seu paladar conservas
reconsideração apresentado
e Helomar n.° 285.361.
Ethicon Inc. - na e'.'eraç'áo de
mantenho a decisão remrrida em
face do disposto no art. 95 n.° 5 nome da marca: Ethicon - número
do código salientando que um 232.162.
Emprêsa de Laticínios Silvestrini
erro não justifica outro e que pro- Irmãos
Sociedade Anónima na alcedentes ao devem ser invocados teracão de nome da marca: Laticínios
quando tem base legal compro- Mir amar - n. 752.004. SP' - Sociedade Paulista de Invada.
vestimento crédito e Financiamento

EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE TRANSFERÊNCIA
E LICENÇA
De 25 de agósto de 196

Transferência e alteração de
nome de titular de processos:.
'Foram mandado averbar as seguintes transferências e alterações
de nome de titulares:
Indústrias Mecânicas Santa Maria S A. - Transferência para
seu nome da patente n.° 66.861

Privilégio de invenção.
National Castings Company Nas alterações das patentes de número 69.196 '- Privilégio de Invenção 71.238 - Privilégio de in-

venção.

Perfect Circle Corporation Na transferência e etternção -de

9. A. - transferência para seu no-

me da marca - SPI - número 303.071.
Orval Indústria e Comércio Produtos Químicos Ltda. - na alteração
de Trame da marca: Protergente
tguneto 295.128.
Lanifício Leslie 8. A. - nas alterações de nome das marcas - Da glish Tallor - térmo número
284.445
Tailor Twill - térmo 286.505.
Indústria e Comércio Figueiredo
S. A. - nas alterações et. nome das
marcas Militar - termo: 350.189
Subsistência - termo: 350.190
Durão - têrmo: 350.191.
Henrique Stern - transferência para sen nome das marcas tênno 473.308
Mencaflour
número 168.955
Mentofil
Mentolluor - número 244.874.

(Seção III)

AgôstO

de 1965

Ortho Pbarmaceukcal Corporation • N.9 133.525 - privilégio de Inven- na transferência do Urra° 102.092 ção: Secador de sementes de uva a
oleaginosas - requerente: Antonio
- privilégio de invenção.
Hector Demarco - Pontos publicados
Indústria e Comércio L. S. Star- em dezesseis de julho de 1965. Retirett S. A. - no pedido de explora- ficado em dez de agõsto de 1965.
ção de contrato no registro 139.745.
Empresa Cairu de Transportes S.A- na alteração de nome no registro
185.637.
Cia. de Cimento Ipanema - na alteração de nome do n. 9 159.214.
Ametex Inc. - na transferência do
registro 166.37.7.
Purex Corporation - na transferência do re gistro 171.020.
Panex 9. A. Indústria e Comércio
- na transferência do registro 172.773.
Indústria e Comércio L. D. Stat.
rett S. A. - na averbação de contrato do registro 176.711.
Campeão Comércio e Indústria de

N. 123.156 - privilégio de invenção: Aperfeiçoadas soluções de fiação de acetado de celulose e processo
de fiar filamentos de deniér fino requerente para: Eastman Kodak
Company - Pontos publicados em dezesseis de julho de 1965 e retificado
em dez de agôsto de 1965.
N.9 128.243 - privilégio de invenção: Processo e aparelho para a ex-

trusão de tubulação de matéria plástica ou mangueira de borracha com
material de refôrço etnbutido dentro
da parede da tubulação ou mangueira

obtido por meio do dito processo requerente: Americo Deqar - Pon-

Café Ltda. - na averbação de con- tos publicados em dezesseis de julho
de 1965 e retificado em dez de agéoto
trato do registro 200.877.
de 1963.
Bendix do Brasil Equipamentos paN.9 124.232 - privilégio de Invenra Autoveiculos Ltda. - na transfeção para: Nóvo processo para o acarência do re g istro 207.997.
Café Bourbon Ltda. - na trans- bamento de capas para discos - requerente: Indústria Gráfica Rafo°
ferência do registro 268.781.
Ormonoterapia Richter S.P.A. - Ltda. - Pontos publicados em dezenove de julho de 1965. e retificado
titular do termo 294.104.
Diversos
Farmácia Vila Mariana Ltda. - na
transferência do registro 164.860 Arouive-se o pedido por falta de cump rimento da exigência.
Dansk-Flama S. A. Instituto de
Fisiologia A p licada - na transferência do registro 176.038 - Arauive-se
r+ nr falta de cum primento da exi,encia.
The Bendix Corporation - na
- , ansferência do registro 198.820 Torno sem efeito o despacho de arnuivamento para manter a exigência
lá feita.
• Indústrias Químicas' Taubaté S. A.
T .Q.T. - na averbação de contrato
do registro 211.698 - Arquive-se, por
falta de cum p rimento da exigência.
Paldino Loterias Ltda. - na transferência do re gistro 276.469 - Arquive-se. Por falta de cumprimento da
oxigência.
Indústria de Meias Ex p umatex Limitada - na alteração de nome do
termo 716.647 - Tendo em vista a
d iverg ência entre o nome da titular
do presente F htnutnatex - e o nue
consta do documento junto ao têrmo
', 83.85n Fsnumatex. torno sem efeito o des p acho de fls. para o fim de
exi gir esclarecimentos.
Laboratórios Beechem S. A. averbarão do contrato do Urino /20.98R - A guarde-se o pedido a &rincão do presente têrmo.

em nove de agôsto de 1965.
N. 122.360 - para privilégio da
invenção: Processo para examind

areia de moldagem e aparelho para
realizar o referido exame: requerente: Meehanite Metal Corporation -

organizada sob as lei do Estado de
Missouri - Pontos publicados em de-

zenove de julho de 1965 e retificado
em nove de agtisto de 1965.
N.9 104.705 - modêlo de utilidade
para: Novas disposições construtiva
aplicadas a fechaduras para nortes em
eeral requerente: Luigi Papais Pontos publicados em vinte e um de
julho de 1965.
NP 124.429 - privilégio de Invenção para: Processo para a Preparação de um complexo de alumínio usável como agente anti-ácido e anilperspirante,.bern como composição anti - perspirante contendo o mesmo requerente: Pleheis Company, Inc. Fica retificado todo o primeiro ponto: 1 - Processo p ara a preparação
de um complexo de alumínio usável

como agente anti-ácido e antt- p ersntrante caracterizado pelo fato de se
formar uma mistura de uma solução
aouosa de um com p osto escolhido de
com p lexos de clorldroxi-aluminlo con-

tendo anroximadamente 1.5 - 2,5 átomos de alumfnio para um átomo
de cloro, ou aluminio de amônio ou
metal alcalino, com um ácido hidra-'
earbOxflico alifAtleo, hidro e álcoolsolúvel. alumínio-auelante não tóxico, onde pelo menos um gruo° hidro
e alia nu beta em relacão ao grupo
sendo as nronoredes emTndtIstria e Comércio Lirio Verde mrboxtlieo
•m-ii.ffadnç
Ltda. - na transferência do termo irilleo do en dito Acido hidro-earboalumínio de amônia ou me478.322 - Arouive-se. Dor falta de
tal alcalino de tal modo aue selam
cumprimento da exigência.
tomadas nelo Acido. nela menos, duas
das seis no.sieões auelatantes tio alumínio mas nunca Vidas elas ajustanNOTICIÁRIO
do-se- a mistura até um - Pu" de,
nela menos 4 e se fazendo reagir a
mistura a urna temperatu ra a não
Retificações
sunerior a 75 9 C., até o produto remiTermos:

N. 131.560 - privilégio de invenção para: Circuito elétrico automático de reversão para abrir roscas, aplicado a furadeiras - Pontos p ublica-

tente, miando ensaiado com um precin lisnte lAnio para shiminio. tal co" -*nônio, ou Um sabão solAvel.
nrecinitacão no dito 'PH"
- Se guem os demais Pontos num
total de dez já publicados. Pontos
nublicados em dezenove de julho de
651.P
96 5.etificado em nove de ageisto
ne
d

dos em 13 de 1965. Retificados em dois
de agósto de 1965 - dez de azósto de
1965 - fica retificado o nome do rermerente Para: Automáticos Walk Termo n.° 112.087 - privilégio de
Exigências
Control Ltda.
nvenção: Grupo propulso r com motor
P r ocessos e têrmos com exigências N.9 128.496 - privilégio de invencombustão supera n Intentado por com-

nome da patente 71 961 - Pri- a cumprir:
vilégio de invenção.
Hunter Douglas International (QueMonsanto Chemical Company - bec) Ltd. - na transferência da paNa transferência do termo 114.899 tente 60.846 - privilégio de invenção.
- Privilégio de invenção.

cão para: Limpador de assoalho,

'.sor de

movimentação mecânica

ou

tipo sucção, móvel - req uerente: Ti
RPouerente• Differential
--narada
Bahnson Company - Pontos publi- niesel
Enpines Estnblishment DDEE),
cados em treze de julho de 1965 e
23-7-1965. Retificado em dez de agôs- Yaduz - Fica retificado tode o ponto
to de 1965.
(dois.
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2 - Uni grupo pripulsor segundo o
grupo um, caracterizado peio fato do
divisor de torque ser provOlo de modo
que os dois eixos de saida fornecem
ema redução de torque, aquele fomecento o maior entre os do:3 estando 11nado 'em um compressor o outro • ao
conversor do torque.
Segue-se a prioridade depositada no
pais de origem já publicada.
Pontos publicados em vinte e um de
julho de 1965 e retificado em onze de
agôsto de 1965.
Termo n.° 129.077 - privilégio de
Invenção: Misturador e bornogenizador
de composto de "P V C" - em suspensão - Requerente: Egidio Boffa pontos publicadoe em vinte e um de
Julho de 1965.
Termo n.° 133.058 -- Modelo de utilidade para: Novo modelo de portalapls para mesa - Reguei ente: Patrielo Boldrini.
Pontos publicados em vinte e dois
de julho de 1965. Retificado em onze
de agõsto de 1965.
Termo n.9 131.345 - modelo de
utilidade para: Novo suporte extensivel para cortinas - requerente Nelson dos Santos e °link: Lazaro Latanzio - Pontos publicados em vinte
e uni de Julho de- 1965 e retificado em
11 .8. 65 .
Os pontos publicados em quatro de
agt5sto de 1965 ficam retificados por te
com incórreções:
-rem.saído
Termo n.° 129.431 - privilégio de
nvenção: Máquina para a obtenção
le fitas onduladas de madeira - Requerente: Roberto Campos Guimaraes.
Termo n.° 130.456 - privilégio de
invenção - Dispositivo de suspensão
para um forno •- requerente: Hunter
Douglas Interna tional (QUEBEC)
Lienited.
Termo n.° 130.907 - piiviléglo de
invenção para: Aperfeiçoamentos em
ou relativoe a transformadores de corrente trifásica alternada - tequerente:
Euclides Medeiros.
Termo n.° 129.551 - modelo de
• utilidade para - Novas . disposições
Construtivas cai In'erruptores intermltestes - requerente: Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas S. A.
Termo na, 131.967 - privilégio de
:nvenção para: Mezanismo de contrôle
hidráulico • para trator - RequerenMassey-Ferguson Inc.
Termo n.° 132 132 - privilégio de
'nvenção: Aperfeiçoamentos introduziJos etn adubadeiras mecanicas - requerente: - Toshinori Kobara.
Os pontos acima ' meu:criados foram
publicados com inee :Nes em quatro
le agõsto de 1965,
Ficam retificados os punt..s publicados em cinco dc agósto de 1965 - publicados com incorreções

Termo:
N.° 111.187 - privilégio de • invençáo - Aperfeiçoamentos introduzidos
na movimentação das lançadeiras cm
teares - Requerem. António Ferrei.a Gandra.
N.° 113.429 - mole") de utilidade:
N Svo tipo de apa rel aa uma afiar leni. ia de barbear - Reenerente: Jose
M. ria da Costa Menezes.
n.° 117.783 -- modelo de
utll Ilade: Nova disposNão construtiva
cai vitreaux basculantes - Requeren
te: Fábrica Metalúrgica de Lustres
Ltda.

"
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Termo n.o 120.831 - privilégio de
invenção: Processo ale obtenção de
Bishidroximetileno Pregnana reguerente: Roussel Uclaf.
Termo n.° 129.947 - privilégio de
invenção: Preparação de couros para
curtimento. - Requerente: Merck 6
Co. Inc.
Termo n.° 130.380 - privilégio de
invenção: Polimerização de Butadieno
Requerente: Polymer Corporation
Litnited.
Termo n.° 131.301 - modelo de
utilidade: Novo tipo de boneca falante
- Requerente: Cristus Georgeo Tzedakes.
Termo n.° 132.326 - Novas disposições em dobradiça invisível - regue.:
rente: Luigi Papa.
Termo a.° 132.526 - privilégio de
Invenção: Processo continuo para extração de pentoses de materiais contendo hemicelulose - requerente: LeS . P. A .
doge
Termo n.° 133.170 - privilégio de
Invenção: Construção de pneumático
- Requerente: The General -Tire 6
Rubber Company.
Termo n.° 133.487 - privilégio de
invenção: Aperfeiçoamentos, em ou relativos a processos para a fabricação
de dispositivos semi-condutores do tipo
de eletrodo de amplo entreferro - requerente: N. V. Milips'Gloeilanpenfabrieken - Fica retificado todo o sétimo ponto.
7 - Um processo para a fabricação
de uni dispositivo semi-condutor, de
acôrdo com o ponto 1. caracterizado
pelo fato de uma liga ccnstituida de
20 - AT.% - do ouro-slicio ou tético e 78 At.% - de bismuto, para o
restante de gálio e/ou índio ser fundida
sôbre o corpo para produze a junção.
Tertno n.° 133.679 - privilégio de
invenção: Fecho corr&1ço com eletnentos fixados, mediante costura, unilateralmente- sõ6re uma fita - Requerente:
Wolfram Dittmayer.Termo- n.9 134.277 - ptivilégio de
invenção: Veneziana adaptável à Janeas de veículos em g eral - requerente:
Miguel ,Sperandeo.
N9 133.046 - Privilégio de invenção - Bocais de distribuição automática - Requerente Dover Corporation - Data: 29 de setembro de
1961.
Fica retificado o seguinte ponto:
2 - A estrutura de acordo com 9
ponto 1, caracterizada pelo ,fato de
que a dita válvula principal tem
ineioS de alívio de vácuo sensiveis a
tim meio de sensibilade e em que são
proporcionados meios • de tub ) Venturi para criarem um vácuo em conexão com a dita válvula supleinenta r
Fica retificado Para Décimo primeiro ponto - os pontos publicados
logo após o décimo ponto.
Os pontos acima mencionados, foram publicados com incorreções no
Boletim do dia 5 de agôsto de 1965.
N9.124.389 - Privilégio de invençao - Processo de preparação de novos derivados metilados da série da
Androstana - Requerente Roussel
Uclaf - Pontos publicados em seis
de ageosto de 1965.
N9 129.642 - Privilégio de insenção - Patins deslisadores para elementos corrediços ou como :apoio
para móveis e outros fins - Requerente OswaldoColombo - Data:
para dois de junho de 1961.
Pontos riublicados. em seis de N.g /isto de

N9 130.959 - Privilégio de Invenção - Processo de fabricação de adubos hipossolúveis e os produtos obtidos - Requerente Compagnie Bordelaise des Produtis Chimiques Fica retificado o primeiro ponto.
1 - Processo de fabricação de adubos hipossolúveis, caracterizado pelo
fato de misturar, pelo menos um fosfato natural com um sal de potassa
alcalino e de submeter a mistura a
uma cozedura, o que permite obter
um adubo, do qual a pitassa é, pelo
menos parcialmente, hidro-insolúvel,
mas solúvel no citado amoniacal. Pontos publicados em seis de agesto
de 1965.
N9 131.110 - Privilégio de invenção - Dispositivo e circuito eletromagnético para sinalização de veículos acústicos e ótica - Requerente - Armando Ferreira - Fica retificado o quinto ponto.
• a5 - Dispositivo e circuito eletr o :
magnético para sinalização de veículos acústica e ótica, substancialmente como o descrito, reivindicado
nos pontos 1, 11. 111, e IV e apresentado no desenho anexo - pontos
publicados em seis de agõsto de
1965.
Os pontos abaixo mencionados foram publicados com incorreções no
Boletim do dia nove de agdsto de
1965.
N9 126.784 Privilégio de Invenção - Processo de fabricação de bióxido de enxofre - Requerente Farbenfabrieken Bayer Aktiengsellschaf t
N9 131.173 - Privilégio de Invenção - Dispositivo alargador da base
de um furo - Requerente Pierre
Jean-Marie Theodore Allard - Fica
retificado a parte final do décimo segundo ponto - A recuperação dos
materiais desagregados.
N9 131.706 - Privilégio de invenção
- Máquina cinematográfica - Requerente Contina Bureaux Und Rechenmaschinenfabrik Aktisngsallschaft - Fica retificado o seguinte
ponto:
2 - Máquina cinematográfica, de
acordo com o ponto 1, caracterizada
pelo fato de que o diagrama rotativo
rotativo da máquina, com um setor
é construido em forma de otture.dor
rígido com relação ao • acionamento
do setor, e com um setor móvel Fica retificado no interior do terceiro
ponto: Dentada e paralela ao eixo
de acionamento, bem como uma ronhura, situada na região de um batente do centro da segunda roda dentada e envolvendo em forma de espiral o eixo de acionamento, etc. etc.
N9 132.131 - Privilégio de invenção - Nova máquina pala arrancar
batatas - Requerente Toshinori Kobara.
N9 132.883 - Privilégio d n Invenção - Mancai anular de deslize Requerente Gesellschaft - Fur rechnschen Fortschritt M.B.H.
N9 125.278 - Mo' clèlo de utilidade
- Vibrador para massagem e depilação - Requerente Anatole Kagan.
Os pontos acima mencionados foram publicados com incorreções no
Boletim do dia nove de agesto -de
1965.

Os pontos abaixo mencionados foram publicados com incorreções no
Boletim cio dia dez de agosto de 1905.
N9 127.400 - Privilégio de invenção - Umedecedor de mistura a eombustão - Requerente - Louis Adeien
Richard - Fica retificado o seguinte
ponto:
7 - Umedecedor de mistura a combustão, conforme reivindicado em 4,
caracterizado por compreender ainda
uma válvula de mola de pressão de
fechamento na ponta inferior do dito
frasco, dita mola sendo calibrada
Para permitir a abertura de dita válvula quando a pressão de vapor so-
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bre a água ,alcança une predeterini.
nado valor.
N9 127.645 - Modelo de utilidade
para - Nevo modelo de blocos para
pavimentação articulada - Reguerente Oscar Axel Augusto Sjostedto
N9 129.840 - Privilégio de invenção - Processo para fabricar fibras
sintéticas de acrilonitrila - Requerente Toho Rayon Kabushiki Kaaslue
N9 128.331 - Privilégio de invenção - Aperfeiçoamentos em máquinas de costura - Requerente TheSing,er Manufacturing Company
Primeiro ponto todo fica retificado.
19 Aperfeiçoamentos em máqui.
na de costura, tendo um invólucro
formado com um assento de suporte
de trabalho, um apreensor de laço
montado por baixo do dito assento e
meios de tampa ligáveis por baixo do
Oito assento que proporcionam uma
câmara que encerra o dito apreensor
de laço, meios para a remoção de pedaços de linha que se originam no
dito apreensor de laço caracterimido
pelo fato de preverem um orifício de
entrada de ar nos distos meios de
tampa abrindo dentro da dita câmara acima e num ' lado do dito upreensor de laço, meios definindo um
orificic de saída de ar nos ditos meloa
de tampa abrindo dentro da dita câmara por baio e no dito lado oposto
do apreensor de laço proveniente do
dito orifício de entrada de ar, e meios
operados por potência para a evacuação de ar proveniente da dita cá.
mera através do dito orifício de saída.
N9 129.939 - Privilégio de invenção - Processo de refrigeração para
motores de compressores de refrigerante e respecdvo motor - Reguerente: American Radiator & Stana
dard &inibiria Corporation.
N9 130.464 - Privilégio de inven.
ção - Aperfeiçoamentos em pi reto.
rentes .a dínamos ou geradores de
alto rendimento - Requerente José
Lopes da Silva - Benedito Lopes da
Silva.
N9 130.528 - Privilégio de invenção - Aperfeiçoamento em ou eferentes a dínamos ou geradores de
alto rendimento duplo - Requerente
José Lopes da Silva e Benedito Lopes da ,Silva.
N9 130.529 - Privilégio de invenção - Aperfeiçoamentos em ou ireferentes a dínamos ou auto geradores
de alto rendimento - Requerente José Lopes da Silva e Benedito Lopes da Silva.
Os pontos acima mencionados foram publicados com incorreções no
Boletim do dia dez de agosto da
1965.
Ficam os processo abaixo menciona.
dos - retificados os pontos caracte.
risticos por terem saído com incor.
reções no Boletim do dia onze de
ageeio de 1965
N9 131.496 - Privilégio de invenção para: Aperfeiçoamentos cm len.
çóis - equerente Vito Levy & Pi.
lhos.
N9 131.566 - Para modelo de uti•
lidade: Um relógio calendário lurai.
noso - Requerente Midas Propaganda S. Anônima.
N9 130.970 - Privilégio de invenção: Aperfeiçoamentos em válvulas
para caixas de descarga embutidas Requerente Francisco Macedo Feito.
sa.
N9 131.054 - Privilégio de invenção: Aperfeiçoamentos em ou refe.
rentes a filtros enrolados - Roque.
rente Campagnie Electro Mecanlquee
Nç' 123.744 - Privilégio de inven•
ção: Nôvo conjunto de assento tampa,
destinado a bacia sanitária, provido
de dispositivo de desmontagem rápida - Requerente Ideal Standard S.A.
/s19 121.461 - Privilégio de im,enção: Aperfeiçoamentos introduzidos '
em bombas para encher pneus - Requerente: Comercial e Industrial Col
Limitada.
N9 124.711 - Privilégio de Uiveição: Niko niple injeção de "ar"
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2 — Embalagem de acôrdo com o
pcnto 1, caracterizada peio fato de
que o referido membro de refôrço
compreende um par de saliencias ou
abas solidárias, laterais, rígidas e em
forma de aza, destinadas a facilitar
de um metal dos IV, V ou VI grupos
Titulo: Embalagem para uso ern a apreensão do 'referido membro de
refôrço com o emprêgo dos dedos.
da classificação periódica dos ele- Inoculações transcutáneas.
mentos, um composto mineral de um
Privilégio de invenção.
3 Embalagem de acôrdo com os
Metal polivalente e um haloganeto
19) Embalagem para uso eia ino1 è 2, caracterizada pelo fato
de um elemento dos III ou V grupos, culações transcutaneas, abrangendo pontos*
de que as superfícies das referidas
dita parte insolúvel, sendo então ati- um membro perfurante provido de saliências
em agulha se apresentam
vada por um segundo constituinte uma pluralidade de saliências dispa- escarificadas
visando a aumentar a
consistindo de um composto organo- radas e em forma de agulha, desti- quantidade de substancia
biológica que
metálico dos III ou V grupos.
nadas a perfurar, simultaneamente, a possam conter.
pele em uma pluralidade de pontos,
4 — Embalagem de acordo com os
29) Um proceeso de poLimerização caracterizada pelo fato de comprede propileno, segundo o ponto 1, ender um membro rígido- de suportes pontos 1 a 3, caracterizada peio fato
de
que a referida superfície receptora
caracterizado porque os três tipos de em refôrço próprio para ser, conve1Caisha
substâncias que servem para elaborar nientemente, colhido e manipulado da placa se achar provida de uru
N9 132.930 — Processo para a fa- o primeiro constituinte do catalizador pelos dados, membro esse proivdo de pat de reentrâncias; e pelo fato de
bricação de unia fieira adptada pium empregado são escolhidcs, respectiva- uma superfície de reforço receptora, que os referidos dispositivos de fifiação de fusão , de polímeros termo- mente entre:
de cuias . faces dispara uma plurali- xação compreendem um par de linplásticos em filamentos e fieira asdade de saliencias em agulha, perfu- gotes previstas na referida placá mesim fabricada — Requerente Meu— os compostos alquilados de es-: radoras da pele; dispositivos para a tálica e presas no interior das refesanto Company.
lanho, chumbo, antimónio e tele:ide; firme fixação da referida placa sôbre ridas 'reentrâncias.
N9 132.328 — Privilégio de inveno referido membro de refôrço, ficando 5 — Embalagem de ace•rdo com
— os halogenetos de titenio, zir- a
ção: Originais disposições em, lenteface oposta da referida placa fina qualquer' dos pontos 1 a 3, caractedello
e
cromo;
na com pilha, assentada em pedestal
de encontro ao ene intimo contato rizada pelo fato de que o referido
— Requerente Criacobre Olacomo
— os halogenetes de aluminio, boro, com a referida superfície de refôrço; membro de reforço se acha provido
uma substância biológica sèra apli- de uni par de aberturas; pelo fato
&seer.
vailádio e antimônio.
cada, por forma conhecida, às refe- de. que os referidos dispositivos de
N 9 132.331 — Privilégio de invenUm
processo
de
polimeiezação
do
P)
ridas saliências em agulha, as guiai fixação compreendem um par de oreção para: Aperfeiçoamentos introdet.zidoa em interruptores elétricos — propileno segundo os pontos 1 e 2, se prestam para a Introdução da re- lhas formadas na referida placa mecaracterizado
porque
o
segundo
consferida substãncia biológica no 'corpo tálica e que disparam através das
Seequerente Pedro Perretti e Melei
tituinte do catalizador empregado,. é da paciente, quando o referido membro competentes aberturas; e pelo fato
Squassoni Filho,
escolhido
entre
os
compostos
alquide refôrço e a referida placa são ainda; de que as extremidades livres
Os pontos acima mencionados foram todos publicados em onze de lados de alumínio, boro e antimónio. forçadas, pelos dados,. de encontro das referidas orelhas se apresentam
à pele e servindo a referida super- recurvadas para impedir a remoção
agôsto de 19e5 — com incorreções.
.49) Une proceeso de polimerizaçâo fície de refórço para suportar e re- das mesmas para fora das referidas
_ do propileno segundo o ponto 1, ca- forçar- a referida placa no decurso aberturas.
racterizado porque se opera eia um da penetração das referidas saltem- O — Embalagem de acórdo com
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
solvente inerte, sob uma pressão par- cias em agulha na pele para, assim qualquer dos punem+ 1 a -3, caractecial de proplieno Inferior a 40 kg/cm2 evitar qualquer tendencia a uma in- rizada pela fato de que a referida
e a uma temperatura compreendida conveniente flexão da placa no de- fina placa metálica se acha rebitada
TRAMO /V 116731
entre O e 1209 C,
curso da referida penetração; e ura aa referida superfície de refôrço,
tampo, protetor, substancialmente, rí- àceptora da placa.
Em 3 de feVereiro de 1965
A requerente reivindica de acórdo gido e não perfurado, préso, de- ma- A requerente reivindica de Wird()
com
a
Convenção
Internncionai
e
o
neira removível, ao referido membro com a Convenção Internacional e o
Solvay & Cie. — Bélgica.
Titulot processo para a polimeri- art. 21 do Decreto-lei ne 7.903. de de refenn — e cobrindo a referida ai.. 21 da Decreto-lei n9 'T.903, de
27 de agõsto de 1945. a prioridade placa e as referidas sallencias em 21 de agesto de 1945, a prioridade do
zaçáo do propileno.
do correspondente pedido depositado agulha, destinado a evitar a conta- zoirespondente pedido depositado na
Privilégio de invenção.
na Repartição de Patentes- na Ho- minação da referida substancia bio- Repartição de Patentes dos Estadas
19) Um processo de polimerizaçãoi landa, em 9 de fevereiro de 1959, sob ló
gica entes do emprego tia tenha- Unidos, da América, cia 15 de janeiro
de propilam, caracterizado porque sei raç 235.917.
-ern eera a incculaeõe.s.
•
de 1959, sob n9 787.08e, -

priraido em cilmarail de "ar" de
pneus — Requerente Comercial e lndustrial Col Limitada.
N9 127.663 — Modelo de utilidade:
Porta-bodião para gás liquefeito —
Requerente Vicente Peixoto.
N 9 129.944 — Privilégio de Invenção: Nova disposição em régua paralela — Requerente: Luigi Papa.
N 9 132.786 — Privilégio de invenção: Dispositivo de alimentação de
cartão de registro — Requerente: The
National Cash Register Company.
N 131.111 — Privilégio de invenção: Processo para produzir estames
de filamento a partir de polímeros e
co-polímeros de acrilonitfila — Requerente Toho Rayon Kabushild

=MO N9 116.309
organo-metálicos, compreendendo um
primeiro constituinte consistindo na
Em 18 de janeiro de 1960
parte, insolúvel em hidrocarburetos,
de produto da reação entre um hiSol . Roy Rosenthal — Estados
drato ou composto organo-metálico Unidos da América.

opera em presença de estabilizadores
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação 1•1111 de &Ardo ooni o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçÃo começara

a correr a prazo de 80 dias pgra o daferiménto do pedido. Durante esse prazo podado apresentar amos oposiçõea ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial a quélas que se Julgarem prejudicados ou a ooneanan do regia** requerido
Tértnos na. 696.527 a 696.576, de
214-1965
Paraná Equipameatos S.A.
Paraná

PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A.
(Usas 1
Abacieventesa acetona, ácidos, acataia,
agentes guialcoc para o tratamento e
locação de fibras. tecidos. couros a sealbumina.
luloata agua raz,
finas adumem -alvaiade. alvelaates industriais, alurninio em pó amoníacos
antiancruatantes. antaoxIdantes, anta
oxidantes. anil-corrosivos, anti-detouara
ta. azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais. amónia: banhos para
galvanizacaa benzina. berizol. betumes.
bicarbonatos de sódio, de potássio: cai
virgem. carvões carbonatas, cataliza.
soam deacorantea desincrustantes, dissolventes; emulsões biográficas. anca
ire. ater, esmaltes esiereatoa: fana filmes sensibilizados para fotografias, 'á:adores, formal, fosfato. industriais, fósforos Industriais fltaretas: galvanizado
rea, gelatina para fotografias e .pintura„
giz, glicerina; -hidratas hidrosulEitoa;
impermeabiltzanta. loduretom Masa;
massa para pintura. .magnésio, merendo: -nitratos. neutralizadores, ecoar.
lulose: óxido. °talantes óleo' para
pintura. óleo de linhaca; produtos guiada. para -impressa°. potassa adua
trial. papéis .emulsionáveis para a to.
tapemas. papéis de turnesol. papéis be
Uográficos - e hellocoptstas. pelicular
&en gavela. papéis para 4otografia e aná
lises de laboratório p igmentos. potassa
pós metálicos -para e com posição de
tintas, preparaçõe. para fotografias
Produtos para niquelar.- pateta e cromar, produtos para diluir tintas procela.
Co: reativoa, 'removedores reveladores,
sabáo neutro. alma . salicilatos secantes
silicatoa, soda cáustica, soluções gu i
de uso industrial solventes, sul--ndar
fatos: tintas arn pó Cuidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, para
de*, contruções, decorações, couros. tecido& fibras, celulose barros e ve1.
colos. tsdcr nndiaartal thiner.
Classe 2
Para distinguir: Adubos. ácidos sanitários, águas desinfetantes e para fias
sanitários, apanha moscas e Insetos (de
goma e papel ou papeldo) álcalis. bactericida,,
baratici das
ca rrapa tic idas
orem', creosotallna creosoto. desodorantes. desinfetantes de 4umadores exterminadores de pragas e hervas daninhas, esterilizantes, etabrocações para
animais, enxertes. farinhas de OSSOS
fertilizantes, , fosfato.' glicose para fins
veterinários guano hethicidas inseticidas, preparaçaa e tas:lutas inseticidas
preparaçaes,e p rodutos inseticidas. no
tadamente fungicida&
Classe 3
Substâncias químicas 'produtos e preparados ,para,erern usados na inelicIna ou
na farmácia

Classe 4
Substancias -e produtos de origem animal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, afalam em
bruto, algodão em .bruto,, borracha em
bruto, bauxita, benjoim breu, cánfora,
bruto, chifres, ceras de plantas ceras
vegetais do carnaúba e aricuri, •crina
de cavalo, crina em geral, cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
medicinais, extratos oleosos, estopas,
enxofre, folhas, fibras vegetais, flores
.secas, grafites, goma em bruto, granito
em bruto, kieselghur, líquidos de plantas. lates em bruto ou parcialmente
preparados, minérios metálicos, madeiras em bruto ou parcialmente trabalhadas, em toras, serradas e aplainadas,
mica, mármores em bruto, ,61xdo de
manganes. óleos de' cascas vegetais,
óleos em bruto ou pareialmente preparados, plombagina em bruto. :pó de
moldagem para fundições, pedras britadas, piche em bruto, pedra calcária,
plantas medicinala pedras em bruta,
quebracho, raizes vegetais, resinas, resinas naturais, residucts. testeis, silício
seivas, talco em bruto, xisto, xisto
betuminoso e sinalo

,ura máquinas de plantar, motociaar paia irlarlgadores, idets, comadres, Ima
ruas, .niquinas regadeiras. máquinas de clas Pa r a enfermo s , ducha, espontas.oçar, de semear, para sulfatas, de chapas para dentaduras, borracha para
urgi*, de triturar, de esfarelar Cera dentes, presilhas, joelheiras, fundas çcaa,
tara Irrigarão. aara matar formigas e berturas para o peito, sacos para aélo."
aitros insetos, para burrifat e pulvera, ataduras, bandagens, fole', casados de.';
asi ' desinfetantes para adubar para &iras, sondas, pelotas, coberturas para.
agitar e espalhar palha, para colher pelotas, clistéres. ca
po tes Para 01G. Pa•
algodão, para colher cereais, máquinas
chadores de leite, passarias. alugadores, .
amassadoras paro fina agricolas, de
camisolas e aventeis de opera',
cortar árvores, para espalhar, pare ca- urinóis,
pinar, máquina' combinadas para **Oca, fundas
mear e cultivar, de desbastar, para enClame 11
situe máquinas e moinhos para forra- Ferragens, ferramentas de ti:Ma espécie.,
gens, máquinas toscadoras. ordenado. cutelaria 'em geral e outros artigos as'
rei% mecânicos. raladores mecânicos, co- metal, a saber: Alicates, alavancas, ar*
los compressores para a agricultura, inações de meta!, abridores de latas.'
sacradeiras, semeadeiras, secadeiras. arame liso ou farpada assadeira. açu;'
semeadores de terra. tosadores de gra. careiros; brocas, bigorna', baixelas,
ma, tratares agricolas, vãlvulas para bandeias, baciaL baldes. bombo:itere:4.
bules; cadinhos. cadeado', castiçais. ca.; r
maquina agricolaa
lherea para pedreiros, correntes. cataara,
Classe
citava; cremones, chaves cie' parato.04
Para distinguir: Acendedores elétricos conexões para encanamento. caluaas,
.alasmast elétricos, alto-falantes, ampe- caixas de metal para portões. canos de rímetros, amplificadores para rádios. metal, chaves de fenda. chaves itlillêSsis
aparelhos de iluminação. apareaios de cabeções, canecas. copos. cachepata,
televisão, aparelhas de ventilaçao para cetros de mesa, coqueteleires. caixa
edificios. aparelhos elétricos para ba- Para acondicionamento de alinientOss
nho, aparelhos eletro-dinamicas, apa- calderões, caçarolas chaleiras, catetek
relhos para barbear, aparelhos para ias rua. conchas coadores: distintivo, do.
talaçõe.s telefanicas. aparelhos para on bisdiços; enxadas, enxadões. esteraS,
Cla ate
duiar ou secar cabelos, aparelhos par. engatas, esguichos. enfeites para arreios,
pasteurização de leite, aparelhos para cstriboa . esferas para arreios. espuma*
Aço em bruto, aço preparado. aço torrar
Pão, aquecedores elétrico& aspi- detrss- formões, foices. tarro -as a cortai
doce, aço para tipos. aço :fundido. aço
radores de pó, benjamins, bobinas ele-, capim ferrolhos. facas, facões fechaa'
parcialmente -trabalhado. aço pálio- aço
tricas. caixas de derivação, campainhas. duras, ferro comum a carolo. fruteiras,
refinado, bronze, bronze em bruta ou
elétricas, comutadores, condensadores' funis, harm:a vara doces, freia para
Parcialmente trabalhado. bronze de elétricos. conectares. enceradeiras, es
estradas -de tenro. 'frigideiras: gauchai,
manganas. bronze -em . pó bronze em _tufas de aquecimento, estu
f as P ara con grelhes, garfos ganchos -para gude,"
berra, ern tilo, c:tumbo em bruto -ou
-servalimnto,ufspraec- gonzos para carruagena: assimilam lia
parcialmente preparado cimento me- pas, terras elétricos de engomar e da mas, lâminas. ilcoreinta latas de
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente soldar, filtros de água, lagareira ele iarras: machadinhas, atolas
Para Port$0
-rabalhado, couraças. estanho bruto ou bicos, 4ogões, tórnos, galvanômetros. molas Para venezianas martelos. Maré
parcialmente trabalhadO, ferro em bruto hidrólnetros, indicadores automáticoa ãe retas. matrizes, navalha" . puas, Pisa Príta
'eu barra ferro manganês ferro velho uivei de água. instrumentos -medidores 51 03. incensos, picões. aorta- g elo: Puí
gusa em bruto ou parcialmente traba- de energia elétrica ínstrurnent .8 te l efô- eiras. aorta pão aorta-lotas. Pai/teimas
lhado. gusa temperado gusa maleavel nicos. interruptores, irradiadores, iam- Panelas roldanas raios para pias, rebtt
'latinas de metal. lata em talha lane nadas; liauidificadores manómetro:. CP tes, regadores, serviços de do e caft,
em falha. latão cru chapas. l ata° err, crolones pick-up& ralhas elétricas. «- serraa, serrotes sachos aecarrotbas; tos
vergolhões liga metálica limaLuis captores de rádio, refrigeradores retais Aturas. talheres ta,hadeirna torguetel.
magnésio. manganês, metais na° -traha. relógios, reostatos telefones, tentavas- tenazes. te ...Metas, telas de arame rota
hados ou. parcialmente traba.thados
ta tomadas :transformadores. eaívtilas ;.eiraa ,..trirscor tubos para encanamear3o
tais em massa metam estmonados oara ládf0 ...nivelas -para -aparelhos de rolbos • para porras de correr, caCeed
metais . para salda. (liguei. Ouro, zinco televisão. v a atiladores
voltIrnel'o' -.avessas toibuloa vasa, ranham"
-verrumas
corrugado e zinco liso em talliaa
Classe.
Claus 12
Classe 6
Para distinguir: -instrumentos musicais
Máquinas e suas partes integrantes, Wit; .a sobem arcos boq uilhas tubos e canta Xrgolas. agulhas de metal para ameba,
para tricô maquinas de costura e pari
incluídas nas classes 7, 10 e 17
dos para cagaras,. cordas, foles, pedais
bordar, alfinetes de -metal, botões Will
,Classe
•
s iber: Acordeons. acordeons de sei roupas, canutilhos, cole.hetes, dedais, ai
.aláguinas e utensilios para . serçai usa-, pro. nandonios. bandolins bandolinas
velas. fechos corrediços, grifas pis(
doa exclusivamente na agricultura e bandurras banias • b-ambardinas eavaqui
Casse 13
norticultura a saber: arados. abridores titias. citaras .clarins clarinetas, clava
Adereços
de
metais,
preciosos, semi.)
me
de atilem aduliadeiras, ancinho:-nes. concertina, aontra-baixoa, .contra
slaimose emolilhadorez ocmnikbackus. fagotes cometas cometam cornetins sreCiosos e suas imitações. adereços de
arrancadorea mecánimos para agricul Sapata, flautas flautins, guitarras, cai Pedras preciosas* suas Imitações adôra
tura. batedeiras pare cereais .nonitias t as harmónicas hamónicas de hóca. bar nos de metais preciosos, semi.precioson
Jara- adubai cei fa d eiras carnc1eirss manias harpas. -liras -oboés, órgãos. pi e suas Imitações, alianças. -anéis ardo
gos de fantasia de metais preciosos.
ceifado& p ara arroz charruas para agri faros sistões rehecas, reale ins gaX f
baiagaadans de metais -preciosos tol
: tura. -cultivadores de bu ha dure!.
-res, tambores tamborins, timponás, tom w. tal-preciosos, baudelas de metais preta
aestocadores desenregradiires esmaga
.tiones torompos trompetas de harm6
W03, berlog oi de -metal orcela:off
cores cara -a agricultura escarriticarto*
nia. violas, violoncelos. violinos. Ido V.inco* de meta -precioso oti acedo
enchovadeiras. facas ,oara
tias . agricolas terrauciras ga tanhus i ões. Partes de instrumentos musicais predmo, bules de metais pr‘ciosoa,
pathetax e teclas
•
carteiras de metais preciosos, colarei
aarras oan- arado .irades de xinNeco'
Classe 10
d. metal: preciosos ou aerni-ptemosoa.
dentes máquina* batedeira: . .par,
contas -metais preciosa copos de
, oricu/tura má q uina* 'inseticidas .00 Paia cresonguir: Artigos digienicas
clrilrgicos de borracha, tais como luvas. me tais Preciosos, dedais de me tl'.* pra.
• toas . vapoàzadorati ,máquinas
"ungir...m g r:ninas -niveladora* de _teta -Petrechos para massagens, preservativos ciosos diamantes lapidado. fio do oure*
diuninas perhiradoraS pára a Agias'. contra a concepçâo e Infecções, arfa- fio .de prata. fivelas de mel e s precio;
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gadeiras. estribos, escadas rolaurea. ele caçamba. colheres, cestos para pães
engates para carros, eixos de direção capuz para cozinha, cabos para ler:lafreios, fronteiras para veiculas., guidae mentas, cantoneiras, engradados, estralocomotivas, lanchas, motociclos, molas dos, esterinhas estojos espremedeitas,
motocicletas, motocargas, moto turgeas embalagens de madeira, escada. forrodas para bicicletas, raios para bicada mas, guarniçeen para porta-blocos,
tas, reboques,. radiadores para Veículos guarnições para cortinas, guarnições de
manivelas, navios. ónibus, para-choques madeiras para utensilios domésticos,
para-lamas, para-brisas. pedais. panteas, malas de madeira, palitos, pratos, tarodas para veículos, selins, tricicles. ti- pas, pinos puxadores prendedores de
rantes para veiculas vagões. velocípe- tos, pasinhas garfinhos e colheres para
des, varetas de controle do afogador e sorvates, palitos para dentes, taboas
acelerador, tróleis. troleibus. varaes de
de passar roupas táboas de carne.
carros, toletes para carros
tonéis. torneiras, tambores tampas suClasse 22
portes de cadeira, ratinha. ralés,
vitrais
Fiara distinguir: Fios e tios setorcidos
raaarios e sacos
Classe 17
Para distinguir: Almofadas para carim- de algodão de tada espécie, e fios de
Classe 27
Classe 14
costurar, de bordar, para croché e para
Vidro comum, laminado, traba.hado bos e para tinta, abridores de cartas. reineds.ar, de hada espécie, em algodão e Artefatos de palha ou fibra, não incluiem tôdas as fcamas- * preparos vidre borrachas, arquivos berços para mata.
dos emn outras . classes
outras fibras
cristal para todos os fins, vidro indus- borrão, brochas para cola ou desenhos,
Classe 28 --Classe 23
trial, com telas de metal ou campos'. canetas, canetas tinteiro. canetas para
Para distinguir: Artefatos de material
ções especiais: ampolas, aquários, as- desenhos, cortadores de papel, carbonos. Para distinguir: reciclas em geral, te. plástico e de nyjon: Recipientes tabaaadeiras, almofarizes, bandejas, cube- carimbos. carimbadores. cola para papel. ciclos para confecções em geral, para cedas m material plástico, revestimentas, cadinhas, cantaras, cálices, centro craiona coladors, castas para carros- aaroá. casemiras fazendas e tec.dos de tos confeccionados de substâncias aniem peças. luta ¡masa linho nylon mais e vegetais: Argolas. açucareiros,
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, as- pondencias, desenhadores, datadores. escarradeiras, frascos. fôrmas para do es. tojos para desenhos, estojos para lápis. tapeçarias e para artigos de cama e armações para óculos, bules. bandejas.
fôrmas para Manos, fios de vidro, gar- estojos para canetas estojos com minas, nesa• Algodão. rapara cânhamo cet
bases para tele sones, baldas, bacias, boirafas, garrafões, graus, globos. baste,- esquadros. lápis em geral, lapiseiras, la- oaco-paco. percaline. rama rayon.aseda ias, caixas, carteiras chapas. cabos
jarros. jardineiras, licoreiros tnamadea cres, graates para lapiseiras. tintas pa- natural, tecidos plásticos. tecidos im- para ferramentas utensilios. cruzetas,
iras, mantegueiras, pratos, pires. porta- ra escrever, tinta para desenhos, tinta aeraseabilizantes e tecidos de oano couro caixas para acondicionamento de alie vestidos
mentos, caixas de material plástico para
Jóias, paliteiros, potes. pendentes pe- para marcar, goma arábica para colar
Classe 24
baterias, coadores, coas, canecaa,
destais, saladeiras, serviços para re- papeis, turadores, máquinas e apetrecros
frescos, saleiros; tubos, tigelas. traves- para apontar lápis, minas para grafites, Mamares. atacadores para espartilhas ateres, conchas, cestas para pão. cestisas. vasos, vasilhames. vidro para vi- minas para penas. tinteiros, porta-tintei- e calçados, ataduras de algodão para nhas capas para álbuns e para livros
draças, vidro para relógios, varetas. ros, porta-carimbos, ' porta-canetas. des- diversos fina exceto para fins medici- cálices, cestos, castiçais para velas.
vidros para conta-gotas, vidro pare canso para iápis • e canetas, raspadeiras nais, bandeiras, bordados braçadeiras. caixas para guarda de objetos. crtude borrões, réguas, porta-cartas, porta- horlas cadeados caas ara móveis e abas. coadores para aba. descanso para
automóveis e para bata-brisas e
blocos, pincéis para desenhos: pastéis pianos, carapuças para cavalos cor. pratos, copos e copinhos' de pliustoco
afearas
de tintas para desenhos, prensas. pren- aises. debruns lã fitas forros franjas para sorvetes, caixinhas de plástico
Classe 15
dedores de papéis ganchos e estiletes testar) feltra para Sanaa ap tos galar. para sorvetes. colherinhaa pasinhas,
Para distinguir: Artefatos de cerâmica. para papeis, prcevejos para papéis. fi- dates lamparinas, mochilas. mosquitei gartinhos de plástico para sorvetes, forporcelana, faiança. lança vidrada para tas para máquinas de escrever, malha- -Os. nesgas ombreiras e enchimentos minhas de plástico para sorvetes, discos
uso caseiro, aparelhos de chá. de café.
para roupas de homens e senhoras embreag ens de material plastico embadores e comassos
de jantar, serviços de refrescos e de
panos para enfeites de móveis. não lagens de material plástico para sorveClasse 18
bebidas a saber: abajures de lampião. Pólvora, estopins. explosivos, fogos de fazenda parte dos mesmos palmilhas tes estojos para objetos. espumas de
açucareiros. apanha-moscas. 'bacias de artificio, bombas. dinamites, .crumbo ppasamaries. pavios. rédeas, rendas re avim, esteiras. enfeites para automólatrina, bandejas, banheiras. biscoiteiras. Para caça, cartuchos balas, espoletas des. sacas anhaninhas para vestidos veis, massas anti-ruidos, eazaadores de
bidês botijas, bules cafeteiras, canecas. cápsulas
para armas de tatgo, torpedos, telas. tampas para a/motadas não sa pratos. funis, formas para doces..fitas
castiçais, chavenas. centros de mesa. armas de fógo ,armadilhas arcos, fle- tendo parte de móveis, artigos *estes isolantes, filmes, tios de cemlose. fechos
compoteiras. cubos, descansos de porce- chas, encafrando para caça sabmarina, feitos de nigodáo canhamo lirho, luta para bolsas tacas, guarnições guarni,
lana escarradeiras, espremedores, Nitros,
seda. raion lã pelo e libras não
ções para chupetas e mamadeiras guar-a
espingardas para caç submarina
funis, garrafas, globos, jardineiras, larinchados ara nutras classes
arções para porta-blocos guarnições
Classe
19
ros, jarrões, lavadedos, lavatórios, leiClasse 25
Dera liquiditicaPores e para aatedeiraa •
Aves
e
ovos
em
geral
inclusive
do
tateiras, maçanetas de porcelana. mantaArvores de natal, bibelots, bolas para de trutas e legumes. guarnições de macho
da
seda,
animais
vivos,
bovinos,
caguelras, molheiras, moringas. paliteiros
enfentes de árvores de natal, cartas terial plástico para ctensilios e .abjetos
pedestais, pias., pires, polvilhadores. valar, caprinos, galináceos ovinos e geográficas. cartões postais, cartazes. guarnições para bolsas. gartus. galerias
sumos
displavs. desertios artísticos, desenhos para cortinas. garros laminados piasporta-facas, potes, puxadores, receptáClasse 20
calcunania para tecidos, eatátuaa, ticais • lancheiras mantegueiras
culos,. saleiros, serviços de chá, taças
para café, travessas, terrinas, urinóia Paraquetas. birutas. petrechos de bali- estatuetas: estampas, gravuras. frutas de orinóis pendedores de .oupas puxadosarnento
e
sinalização
de
pistas
de
aerovidro„ figuras de ornatos. festões, foro- res para moveis, pires, pratos paliteivasilhas, vasos sanitários e xícaras
portos. 'salões de sondagem meteoro16- arafias frutas de louças, figuras para en- ros, pás de- cosuma pedras aumes artiClasse 16
Para distinguir: Materiais paar constru. Oca, lanternas paar balões metcorola- feitar Solos de aniversN os. batizados, gos protetoes para documentos, puções e decorações: Argamassas argila. gicas, bóias de balisamento e salva-ai casamentos e outras quaisquer comemo. Radares de agua para uso domestico
das de quaisquer tipos
rações gravuras. :magana letreiros ma- porta-copos, porta-nigueis, parta-notas,
areia, azulejos, batentes. balaustres blo
...aasse 21
rcam:11s maquetas, acras artísticas obras porta-documentos, placas -ebires. mdicos de cimnto, blocos para pavimenta
Para distingnie Veiculas e suas partes .le pintura. riainéa cartaze: para oe- nhas. recipientes suportes suportes para
çao. calhas, cimento, cal. cré. chapas
Aros para bibicletas, auto- corações e para exposição. projetos, guardana pos saleiros tunas. tioelas,
isolantes, caibras. caixilhos: colunas: integrantes:
móveis. auto-caminhões, aviões, amor. mostruários de mercadorias diversas, e tubos para ampolas . tub,.s paia seriachapas ,ara coberturas, caixas dágua tecedores, alavancas de câmbio. braços
para propagandas. suportes arristico:
caixas de descarga para Cistos. edifica- breques, braços para veiculas, bicicle- para vitrines, estatuetas ama adornos gas travessas . tipos de rnatral pinatico sacolas. sacra sagainho. vasilhações premoldadas. estugue. emulsão de tas. carrinhos de mão e carretas. :and
e para fins artísticos e tabuletas
mes para acondicionamento vasos
base asfáltico. estacas. esquadrias, estru- shonetes„ carros ambulantes. caminhões
Classe 26
turas metálicas para construções, lame- carros, tratores,, carros-berços, carros. Artefatos de madeira em geral: Arca caras cotas a trio e co's nho tachadas
para
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas tanques, carros-irrigadores, carros. car las, alguidares armações para balcões em moas ciasses para borracha
cortunies para tnarcinetros para sapade lunçâo. tapes, lagcotas, material iso- roças. carocerias, chassis, chapas cir. e para vitrines, artefatos de madetra asmas iam
- vidros, pasta adesiva para
lante contra frio e calor, manilras, mas- vedores para passageiros e para carga. para caixas, bandeias barris baldes
sas para revestimentos de paredes, ma- calares para veiculas. cabos de veiculas batedores de carne, caixas caixões, cai- i•orrelas pasta e pedras Para afiar
deiras para construções, mosaicos, pra- corrediços, para veiculas. direção. desli- xotes, cavaletes, cunhas cruzetas cubra. rebolos, adesivos para tacos adesivos
para aviriiros e adesivos para azulejos,

sos. galreteiras e metais preciosos. jóias,
jóias falsas. lantelolas de us-tais preciosos medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas unitaa5ca palitos
de ouro, pedras preciosas para jóia. pedras seasi-preciosas para jóias parolas
e tmitações de pérolas, pratos da metais preciosos. sercaços de i ha e de café
de metais preciosos. serviços de icor
de metal precioso, serviços de retrescas
de metal precioso, serviços de salada
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, sopeiras de
metal precioso, taças de metais precis"aos, talheres de metais preciosos, tura
bulas de metal. turmalinas lapidadas e
vasos de metais preciosos

datas de base astáltico, produtos para
tornar impermeabilicantes as argamassas de cimento e cal. hidráulica, pedre•
galho, produts betuminosos. irnpenneabilizantes liquido, ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
aimentaçâo. peças ornamentais de ci.
mento ou gesso para tetos e paredes.
papel para torrar :asas, massas anta
ácidos : para uso nas conatruçetes, par.
auetas, portas. portões, pisos. s'leiras
para portas, tijolos. tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação. taa•
:lues de cimento vigas. vigaMentos e
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n'ções de material olaatico para Indi..3aneas, carretéis pai •te.celapera e guar.
tria geral de plásticos
. •
Classe 29
Escovas comuns( não incluídas nas

classes 6, 11, 17 e 48) espanadores e
vassouras
Classe .3(1
•
Armações e guarda-chuvas e guarda.
sois, barbatanas para os mesmos, cabos
e ponteiras ara os mesmo, cabos e ponteiras para bengalas guarda-chuvas e
guarda-sois. capas de .algodão para os
mesmos, capas de seda: guarda-chuva
guarda-sois. bengalas. sombrinhas e
suas partes integrantes
Classe 31
Para distinguir: Anais para vedação.
arruelas de borraçha, correias de transmissão. cortiça. couro, 'fibra,' barbantes
barracas de campanha, bolai para valvulas, buchas, composições para vedar recipientes, cordas. co pieis, diafragma, para veadções, encerados. aos, fitas, iltilrus, torras de borracha, fibra
vulcanizada ou asbesm. lonas de canha.
mo, ou juta. linhas crias. mangueiras.
tinas. alumen aivaiade. alvelantes inmassas para calatetar. rolhas, tendas de
lona,. válvulas •
Classe 32
Pare . distinguir • Almanaques, agendas
anuários, álbuns impressos . boletins Catálogos edições impressas. revistas ¡Sr
gãos de publicidades. programas radio
fónicos rádio-televisionados. peças teatrais e cinamato gráficas . programas •cir
canses
Claaá 34 .
Cortinados. cortinas, apachos encerados 'estr ados. linóleos oleados passadeiras panos para asaaanhos paredes e
tapetes
Classe 35
Couros . e peles preparadas ou aão. camuros. couros. vaquetas pelicas e ar.
tefatos dos mesmos: Almofadas de cosi
tos. arreios, bolsas. carteiras. caixas
chicotes de couro, carneiras capas para
álbuns e para livros embalagens de
couro estolas gua r niçõ es de couro para
automóveis. guarnições para porta-blo
Coa, malas maletas. porta-notas, portachaves. porta-nig ueis, pastas. pulseiras
de couro. rédeas selins. sacos para viagem sacolas. saltos. solas e solados
tirantes para arreios e valises
Classe 36
O re-s, listinguir Artigos de .,estuários
e roinas feitas es' geral: Agasalhos
aventais a.aarcatas anáguas blusas.
tantas batinas blusões boinas baba.
douras bonés capacetes cartolas, cara
puças casacão coletes, capas chales
cha p éus cintos.
calçados
cachecols
cintas. combinações caroinhos calças.
de senhoras e -Ir crianças calções -a'
-amisetas
camisas
• amisolas
M.

cuecas ceroulas eMarinhos Cueiros
RIOS, c a sacos chinelo, 1.4ninós echar
pes. fantasias tardas tiara m nlitares
!mais fraldas naaichas Gravatas pot
TOS

10g.as iv InOvne

latn.:es

luvas. l , nas . encos • II:In t et ç Ilefas
maiôs.. manta• mandr i á() nimirthas os
leu5s.
nenhoai nuinvet nelerInas
Pearias. noa( liaa acanal as flanelas ou
rt.owno.;
regatas
ribas. r..”-n • a s

ferramentas, chuveiros, calços de bar fi gos, frios, frutas sêcas naturais e crisracha, chapas e centros de mesa, cor- talizadas: gricose. goma de mascar. gordas de barracha, cápsulas de borracha duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
parac entro de- mesa, calços de borra- goiabada. geléias. herva doce. herva
.ha para máquinas, copos de borracha mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite
para freios, dedeiras, desentupideiras, condensado, leite em pó. legumes em
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa discos de mesa, descanso para pratos, conserva, lentilhas, linguiça, louro, masco_ encostos, embolas, esguichos: estrados, sas alimenticlas, mariscos, manteiga,
'
Acolchoados para camas. cochas,
bertores, esfregões. fronhas gaardana 1 esponjas de borracha em quebrajacto margarina, marmelada. cnacarrao maslatis, Int. • bordados jugos de t oalhas . para urneiras, fios de borracha lisos, sa de tomate. mel e melado, mate, maslençóis. mantas pa.,. :amas,. p ia... para. Iõrmas de borracha, guarnições para sas para mingaus, molhos. moluscos,
cosinlia e panos de pratos toalhas . de:1 automóveis; guarnições para veiculos, mostarda, mortadela, nós moscada, corosto e banho. toalhas ..te alaa toa- lanchcias . para escolares, lâminas • de zes; óleos comestíveis, ostras. ovas,
lhas para ¡atuar, toalhas para chã e borracha para degraus, listas de bar- pus piaos, prlines, pimenta. pós paia
café . toalhas para banquetes guarni- racha, manoplas, maçanetas, protelo- pudins. pickles, peixes, presuntos, pacões para cama e mesa, toalhinhas res para para-lamas, protetores de tês petit-pois, astilhas, pizzas. pudins;
queijos, rações balanceadas para
para-choques, pedal do acelerador, pe(cobre pão)
requelibes, sal. angu, sardinhas,
dal de partida, peras para businas, unduiches, salsichas, salames. sopas enClasse 38
pratinhos, pneumáticos, pontas de bor- atadas. sorvetes, sucos de tomates e de
Aros para guardanapos de . papel racha Ara bengalas e muletas, rodas :lanas: torradas, tapioca. tâmaras, talh&
aglutinados, álbuns (en, branco) álbuns rnaasiças. rodízios. revestimentos de rim tremoços, tortas, tortas para alipara retratos e autógrafos, balões ielt borrado, rodas de borracha para ' mómento de animais e aves, torrões,
ceio para brinquedos) blocos para veis, sanfonas de vácuo, suportes de
toucinho e vinagre
em resi.ondência blocos para cálculos motor. sapatas do pedal do breque, reClasse 12
blocas aara anotactSca bobinas brochu- &embalo e isolador, suportes, semi. Para distinguir: Aguardentes, aperitl.
ras não supressa., cadernos de esc-re- pneumáticos, suportes de câmbio, san- vos, anis, bitter, brandy, conhaque, cer.
ver, aa , ,r, aara 1..ocumentos. :arteiras fonas de partidas. saltos; solas e solados vejas fernet, genebra. gin. kumel. Heck
caixa' •e ima, i ac ea..ernetds eader de borracha. surdinas de borracha para res. nectar, punch. pimpermint, rhum,
loá. ^::ix; s de :anão. :amas p ara paaplicação aos Çiias telegráficos e telefó- sucos de frutas em' álcool, vinhos, ver.
pelaria. calrões ir visitas canõm co
inuth, vinhos espumantes, vinhos quimarcia i s , a iiiie • ind.ces contei.' car- nicos. travadOres de porta, tigelas.
nados. whisky
tigelas,
tampas
de
borracha
para
contatolina, cadernos de papel melimetraCr
Classe 43
Mas..
tiras
de
borracha
para
elabora• em branco para desenho, cadernos
Aguas gazozas, á g uas de mesa, águas
ção
de
substâncias
cas.micas
escolares, cartões em branco. cartuchos
minerais, groselha, guaraná, laranjadas,
Je cartolina. crapas olanográticas. caClasse 40
limonadas, soda e xaropes
lemos 'de •,ernbrança, carretéis de pa'
Classe 14
de
'
p elão envelopes. envólucros para cha- Móveis cai geral, de metal, vidro.
Tabaco manufatura ou não, artigo,
anos de pa pei, encardenação de papel aço, madeira. estofados ou não. inclu- fumantes, exceto papel (classe
38), e
JU p apelão etiquetas, tõlhaz índices sive móveis para escritórios: Armários.
fólias de celulose. guardanapos, livros armários para banheiro e para roupas saber: Acendedores de cigarros, chanr
-ião impressos, livros fiscais, livros de usadas, almofadas. 'acolchoados -para tos, aromanzadores para fumantes, boisas para fumo, tabaco e rape, boquilhas,
:ontabilidarle. mata-borrão, ornamentos mr,veis. bancos. balcões, banquetas,
de papel trans parente, pratos papeli- bandeias domiciliares, berços, biombos. cachimbos, cigarrilhas, cinzeiros: filtro,
nhos papéis le estanho e de alummio. cadeiras. carrinhos para ohá e café. para piteiras, fosforeiraa, fumo , manufapapéis sem impressão papéis em brtnco conjuntos para dormitórios, conjuntos turado c. não; isqueiros; porta-charlo
pára irnpressal, papéis fantasia, menos para sala de jantai e sala .de visitas tos, palha para cigarros, piteiras, par
teiras de cachimbos e porta-cigarros
para torrai paredes, papel almaço com conjuntos para terracos, jardim e praia
Classe 45
au sem pauta papel crepon papel de conjuntos de armarias e gabinetes par.
seda, papel impermeável, papel em bo- copa e cosin.`m. catnasa,cabides. cadeiras Sementes e mudas para a agricultura,
horticultura e a floricultura. Flores
bina para impressão, papel encerado giratórias, cadeiras da balanço, caixas
naturais
papel higiênico papel impermeável,
colchões de molas,
para copiar papel para desenhos. pa- dedispensas,
rádios colchões,
divisões, divans, discotecas
Classe 46
pel para embrulho impermeabilizado de madeira. espreguiçadeiras. escrivaniPara distinguir: Artigos e preparações
aapel para encadernar, papel para as nhas.. estantes, guarda-roupas, mesas.
para conservar, polir e limpeza eia
cravar. papel para imprimir pape: pa- mesinhaa- mesinhas para rádio e telerol. geral. a saber: algodão preparado para
rafina para embrulhos, papel celofane. são. mesinhas para televisão, molduras limpar metais e móveis, anil, amido.
papel celulose, papel de linho 'papel para quadros, porta-retratos, poltronas, azcl da Prussia e Ultramar para laabsorvente, papel para embrulhar ta- poltronas-camas. prateleiras. porta-cha- vanderia. alvaiade, abrasiaos quando ,
baco, papelão recipientes de papel, rosetas de papel. rótulos de papel. rolos péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e para limpar e polir: cera para assoalhas, composições para 'limpar Maquia
vitrines
de papel transparente sacos de papel
nismos. carbonato de potassa, cêra para
Classe 41
aerpentinas, tubos. postais de cartão
lavanderia: detergentes, extratos de
'Uca, tiniras aletria, alho. asparg n anil: flanelas preparadas para limpar
e tubetes de papei
isúcas alimentos oaar animais. amid
Classe •39
metais e móveis, fécula para tecidos,
Para distinguir: Artefatos de borracha amêndoas- ameixas, amendoim araruta fos4oros: goma para lavanderia e lavaborracha, artefatos de borracha para arroz atual aveia avelas, azeite, azei deira, graxas para calçados: liquidas
Ou
veículos. artefatos de borracha não in- tonas banha bacalhau. batatas. balas rr tirar manchas
e branquear roupas:
&idos em outras classes: Arruelas, ar- Mscoito• bombons bolachas baunilha óleo para limpeza de carros; pomadas
golas, amortecedores, assentos para ca- :afé CID pó e erri grâC) camarão. canela para calçados, pasta para olir, prepadeiras, borrachas para aros, batentes de em oau • em Já cueau carnes chá rados químicos para tinturaria e lavanca-:emelos chocolates confeitos craVe
cofre, buchas de estabilizador buchas. cereais
comit.ho creme de leite cremes deria próprios para tirar manchas de
buchas para Nivelo, batente • de porta.
alimentícios crocmetes com potas can- roupas, preparados para lavar, pós de
batente de chassis, bicos para mamadei- crea coa'hada .astanha cebola condi brunir metais: soda para lavanderia, sa.
ras, braçadeiras, bocais, bases par, te- alentos para alimentos 'olor:n-4as bão pó, sabão comum, saponáceos,
lefone», borrachas para carrinros indus- -h . iiinços 1enclê doces doces de fru sulfato de soda, silicato de sódios, soda
triais, borracha para amortecedores. tas espinafre essências alimentares em
cáustica: tijolo de polir; velas
bainhas de borracha para rédeas, coch:m Padas ervilhas enxovas. extrato de to
Classe 47
de motor, câmaras de ar, chupetas. cor- mate. tannhas ahmenwias tavasii fé- Para distinguir: Substâncias e produtos
t)(` . massiçoa de borracha, cabos para znias flocos !areio 'ementas feilk. destinados a lubrificação, a combustão,
suspensórios. saldas de banho, sandálias.
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteres, shorts. sungas, stolas ou stacka.
tule:. toucas turbantes, ternos : uniformes e vestidos
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• Iluminação e ao aquecimento: álcool motor. graxas, gasolina querosene
óleos refinados, manu‘aturas de petróleos para lubrificação de máquinas e de
motores, e gases liquileitos destinados
ao amiecímento
Classe 48
Para distinguir: Pertumes. essências, ex.
tratos. água de colônia, água de 'meado& água de beleza. água de quina
água de rosas. água de altazersa água
loções e tônicos para' os
para
cabelo, e p ara a mie. brilhantina. bati.
&tina. *batons" cosméticos tixadorea
de penteados oetróieos óleos para os
cabelos creme evanescente crentes geie
durosos e Pomadas cera limpeza da
peie e 'tnactuilla ge . depilatórios desodorantes vinagre aromático. oó de arroz
• talco °esfumado ou não. lápis ceara
pestana e sobrancelhas. oreoarados para
enbetezat caros' e olhos • carmim oara
o rosto e para os lábios Sabão e creme
para barbear sabão liquido perdi/ma&
ou não sabonetes. dentaricios ma nó
pasta ou nquida sais cierbimados para
banhos. pentes vaporizadores de perfume• eseiwae para dentes cabe.os unhas
e Otos: dum de louro. saot,Inhc partia
alado. preparados em pá pasta. Uni
do e ti lotos p
ara o tratamento das unha,
dissolventes e vernizes. removedores a,
cuticula: glicerina perfumada para a
cabelos e p reparados para descolori.
unhas. cibos e Pintas ou sinais artiti.
ciai& óleos para a pele
Classe 49
Para distinguir: Brinquedos, logos. passatempos em geral artigos para tina ex.
chilivarnrots desportivos: Automóveis.
aviões de §-Inquedos. bercinhos noneca& bonecos, baralhos, bolas rara todos os esportes. carrinhos. caminhões
carrocinhas, chocalhos, caneleiras para
esporte, dominós, damas discos de arremesso desportivos, dardos para tan
pamento, esingardas de brinquedo
geras de aves e animais. aselheiras, oa
ra esporse. ;ágeis de toot . han de mesa
jogos de armar, luvas para esporte
miniaturas de utensílios domésticos, más.
caras Para esporte, nadadeiras para esporte. catais. patinetes. piões petecas
revolver cie brinquedo. raquetes, rédea
de metal para pesca snookers, trens
tênis de mesa, tômbolas, tamboretes
tacos, tornozeleiras para esporte. tacos,
bolas e mess para bilhares. vagonetea.
varas para saltos. varas para pesca.
-tarratas -e iscas. sadrês
Classe 50
.Cartazes impressos, literais de propagánda, , clichês, cartões termosplásticos
d) identidade
:lasse 33
Sinal de propaganda

Termo ri s° 696.605, de 21-6-1965
(Prorrogação)
Banco Francês e Italiano pari e
América do Sul S.A
São Paula,

IMA
Classe 28
Vidraças ou chapas plásticas em forma
de filme, usadas como sucedâneo do
vidro; itas industriais e fitas para gravação de som; materiais para embalagens
ou empacotamesto
Termo n.° 696.611, de 21-6-1965
(Prorrogação)
Produtos Dr. Scholl para os Pés, S.A.
Guanabara
"ie Comercial
Termo n.° 696.607, de 21-6-1965
N. V. Pope's Draad-En
Lampenfabrieken
Holanda

FRANKLIN
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes não
incluídas nas classes 7. 10 e J7
Termo n.9 696.608, de 21-6-1965
N. V. Pope's Draad-En
Lampenfabrieken
Holanda
Classe
8
.
Instrumentos de precisão, instrumentos
científicos, aparelhos de uso comum;
histrumentos e aparelhos didáticos; moldes de tõda a espécie; acessórios de aparelhas elétricos (inclusive válvulas
patins, tomadas, fios, soquetes, etc.):
aparehos lotográticos cinematográficos,
máquinas faantes etc. dfscos gravados e
filmes revelados
Têrmo n .9 696.610, de 21-6-1965
(Prorrogação)
Arthur Guinness Sou 8 Compan
(Dublin) Limited
Irlanda

turfa, combustíveis, gás, gasolina, gra.
sa, graxas para lubrificação lubrifica,
res. óleos combustíveis, óleos para há.s óleos lubrificante& óleos para &iisiaçâo e para geração de [Orça, pe.
tróleo. querosene
Termo n.9 696.615, de 21-6-1965
(Prorrogação)
Company
Parke, Davis
Estados Unidos da Amés1ca

6

BARDASE1
Classe 3
UM preparado sedativo e
antiespasmódico
Termo n.° 696.616. de 21-6-1965
(Prorrogação)
Parve, Davis Company
Eslaclos Unidos da América

ANTUITRIN-C
. Classe 3

Hormónio Pré-Hipofisário do
crescimento
Classes: 3, 10, 11 e RI

" Sinal de propaganda
Termo u. 9 696.612, de 21-6-1965
(Prorrogação)
Wm. Wrigley jr. Company
Estados Unidos da América

Termo n.9 696.617, de 21-6-1965
(Prorrogação)
The Telegraph Condensar Company
Limited
Inglaterra

T.C.C.
Classe h
Condensadores elétricos
Termo n.o 696.618, de 21-6-1965
(Prorrogação)
A. O. Smith Haver-tose
Products, Inc.
Estados Unidos da América

Classe 41
Goma de mascar
Tênue, n.o 696.613, de 21 -6- 1965
(Prorrogação)
Armour Phartuaceutical Company
Estados Unidos da América

CRYSTAR
Classe 3
Agentes analgésicos

HARVESTORE
Classe 11
Estruturas metálicas para armazenagem,
por exemplo silos, e partes das mesmas
Termo n.° 696.619, de 21-6-1965
IAM — Importadora de Acessórios
Máquinas Ltda.
Guanaira

Tèrino n.° 696.614. de 21-6-1965
The American Ou l Company
Estados Unidos da América
Classe 47

' Termo n. 9 U6.606, de 21-6-1965
Laboratórios Glaxo Evans do grasil
Soeis 4ade Anónima
juanabara

PENN

NEO EPHREL1X
Classe 3
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
ou na farmácia

Têrnio n.o 696.609 de 21 -6-1965
(Prorrogação)
.
E. I. Du Pont de Nemours And
Company . .
Estados Unidos da Acérica

Classe 42
Cerveja forte (sout), cerveja preta
(porter) e cerveja branca (Ale)

Mitle0
Pare distinguir: Aluam ara motoras de
eslosão, carvão mineral, vegetal e de

Classe 7
Máquinas agrícolas, tratores e suas
partes integrantes

e
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Termo a.° 696.620, de 21465
Máquinas Donar Ltda.
São Paulo

DONAR
Indástria Brasileira

Terno 11.° 696.624, de 21 -6 -65 Pane & Ehrhardt Ltda.
São Paulo

RIO SEMPRE RIO

Termo n.° 696.621, .Ie 21-6-65
Nelson Gonçalves de Camargo
'lã° Paulo

• .
130LICHE ILUSTRADO
Classe 32
_Uma publicação impressa

AZ DE OUROS.
Indántria Brasileira

Classe 33
Titulo de estabefec:mento
Termo n.° 696.626, de 21-6-65 Edgar Roy Sorgenich
Rio de Janeiri.,

Classe ;52
1 ,tolo, de estabelecimento
Tel,mo n.° 696.634, de 21-6-65
Alberto Agostináo de Moura Eça Filho
c
Guansibara
'e

RIO BOSSA
Classe 33
Titulo de estabelecimento

Termo u r9O 623, le 21-6-65
..; - s ER) , na S. A.

.Classe s2
Titulo de estabelecia] 'ato

Planear. — Automóveis Nacionais
Financiados S. A.
Rio de Janeiro

rena., a ° 696.635 de 21-6-65,
Aberto Agostináo de Moura Eça Pilho
Guanabara

PLANCAR- Automoveis ".

RIO: DO NICE

Nacionais Financiados S. A.

AO BECO

*Nome comercial

Classe N
Título de estabelecimento

Térmo n. 9 696.631, le 21-6-65
Termo 31. 9 696.636, de 21 -6 -65'
Promoplan — Promoções e PlanejaFábrica Trianon de Bebidas Limieada
mentos Ltda.
Guanabara
Rio de janeiro

FABRICA TRIANON
DE BEBIDAS LTDA.
Nome comercial

Classe 33
Sinal de propaganda
Termo ri.° 696.627, de 21-6-65
Edgar Roy Sorgenicht
Rio de Ton.ito

ia n. t£

Termo n.° 696,638, de 21 -6-65i
Classe 32
Pare distinguir: Almanaques, agendas. Salão de Cabeleireiro Vcarzianl Ltda.
Guanabara
anuários, álbuns impressos. boletins, catálogos, edições Unpre3303, revistas, órg ãos de publicidades. programas radiofónicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinesnatOgráficas, programas dr-

eneziani

canses

Termo n.' 696.637. de 21-6-65
Sabia° Oliveira, Indiustriaa, S. A.
Pará

Llasse 50
Turismo e vendas de passagens
Tênue ta." 696.629, 3e 214-65
Plan, ar — Automóveis Nacionais
_Financiados S. A.
Rio de janeiro

Classe 21
Antomóveis

Indústria Brasileira,

Termo n.° 696.632, de 21-6-65
Promoplan — Promoções e PlanejaClasse 50
mentos Ltda.
Impressos correlacionados com teu co.
Rio de janeiro
mércio d., salão de beleza e cabeleireiro

q

cri

E RITMO

Tèrato a.° 696.630, "de 21-6-65

1.1aãbr 4Para distinguir Bolsas

ma e estólo, r ara acondicionamente dê,
cachimbos. cria uros. cigarros r ..yarri
lhas &Muros ou turno, chart.teitas
oatreiras tesoureira se taba. untas ca.
(timbus piteiras boquilhas e ponteiras
filtros Isq ueiros e suas partes integra°
les Inclusive nedrasi ., instrumentos pa
ra 'co:tai charutos e limpadores Para
cachimbo ch..art.to%, cigarrilhos. cigarros
rape turno Cm tardos. em tõlhas, der
•
liado • em corda

Teimou .° 696.633. de 21-6-65
Alberto Agostináo de Moura Eça Filho
Guanabara

ZINCOGILDA

Classe 33
Serviços de crceneação. cad.ntação. niquelação, zincagem, fosfatizaçã.... anodização e serviços químicos e eletro-quirriClasse 8
engenharia, coa para a proteão e decoração de
usadosna
Instrumentos
metais
agrimensura e geoclésia, ilistrumentos
e aparelhos de cálculos, balanças, máTermo n.° 696.625, de 21-6-65
quina:x.1i isturadoras, tampadas, lanEdgar Roy Sorgenicht
ternas, faróis, comutadores de luz, inRio de janeiro
terruptores de luz, geradores elétricos,
fios. elétricos, cabas de ah tensão,
chaves elétricas acumuladores, trenos.
válvulas

.Tértuo nr' 696.622. da 21-64;5
Gracioli O Gracioli Ltda.
Sào Paute

Termo a.° 696.628, de 21-6-65
Edgar Roy Sorgenicht
Rio de Janeiro

LIQG
INDOSTRIA BRASILEIRA

Nome comercial

Classe 16 •
Abrasivos, preparados para dar ballho
em rolos, carbureto de Oca. abrasivo.
cera em pó ara lustrar madeira, cera
para polir c sra para conservar e Polir

^-
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móveis e assoalhos, composições para
Têrmo n.0 696.642, de 21-6-65
limpar vidraças, preparados para con- Junta de Rádio e Televpião da Conservar o escorregamento das correias,
venção Batista Brasileira S. C.
massa para encerar. pasta para lustra/
Guanabara
e conservar calçados, pópara limar
prata, pó para limpar talreres, preparados para conservar couros

Temo n.° 696.646, de 21-6-65
Açougue Torrão Lula.
Guanabara

Termo n.° 696.639, ie 21-6-65
Vulcan Artefatosde Borracha S. A.
Guanabara

INDÜS'TRIA BRASILEIRA

PRORROtACÃO

VULCASPuNIA
Classes: 8, 32 e 33
Classe '40
Programas educacionais e de divulgaPara distinguir: Móveis em geral, de ção dos evangelhos, através do rádio,
metal, vidro, de aço ou madeira, estotelevisão e processos áud'o-visuais
fados ou não, inclusive móveis para
escritórios: armários para banheiros e
Termo n.° 696.643, ele 21-6-65
para roupas usadas, almofadas. acol' Alberto Capece
choados para móveis, bancos, balcões.
SA0 Paulo
banquetas, bandejas domiciliares, berços, biombos, cadeiras carrinhos pare
chá e caf& conjuntos para dormitórios
vtniciso
anákce
çonjuntos para salad e jantar e .ala de
balanço, caixa de rádios, colchões, col
cheias de molas, dispensas, divisões, dlvisitas, conlunens para terraços. jardim
e praia, conjuntos de armários e gaboinetas para copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de
vans, discotecas de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas, mesinhas, medahak
para rádio e televisão. mesinhas para
Casse 2
máquinas de escrever, móveis para fonógrafos, para rádios e para televisão
Defumador
molduras para quadros, porta-retratos
Termo n.° 696.644, 32 21-6-65
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha
Laborai%) Mercei Lida.
péus. sofás
Guanabara
Tertno n.° 696.640. le 21-6-65
Casa Publicadora Batista
Rio de Janeiro

ea.414 (Pidigicadaa
Indústria Braitell a

Classe 3
Para distinguir um preparado Ç.arnacetiClasses: 32 e 38
Livraria: livros em branco e impressos tico, indicado no tratamen , da tosse
e bronquite aStril
Têrmo n.9 696.641, ia 21 6-65
Termo
n.° 696.645, le 2 I -6-65
Junta de Rádio e Televisão da CoaLavanderia Guarab., Ltrla
venção Batista Brasileira S. C.
G tian.•bara •
Guanabara

JUNTA DE RAC,a,
la TELEVISÃO

URU CÂNIA

GUARABO

Têrmo n.° 696.651, de 21-6-65
Motocana S. A. Máquinas e 'captementos Agrícolas
São Paulo

INDVSTRIA BRASILEIRA
MOTOCANA S. A. MÁQUINAS

Øa CONYSNCAC i•Tv1,4 •ramou...

7.:lasses: 8. 32 e 33
Insignia comercial

Gold Suta

Classe 41
Carne frescad ínguas, ling uças, mortaIndústria Brasileira
dela, pernil fresco, rabadas, rins, sala(nes, salsichas toucinho galinhas e perus
Termo n.° 696.647, de ,21-6-6r
Classe 39
União Souvenir Ltda,
Para distinguir: Artefatos de borracha,
Guanabara
borracha, artefatos de borracha para
veículos, artefatos de borracha não incluídos em outras classes: Arruelas, ar
golas. amortecedores, assentos para caleiras, borrachas para aros, batentes de
fITEOSTRIA BRASILEIRA
cofre, buchas de estabilizador. buchas,
Classe 8
buchas para 'Limei°, batente de porta,
Para distinguir: Aparelhos de pó, apa- batente de chassis, bicos para mamadeirelhos de ar refrigerado aquecedores ras, braçadeiras, bocais, bases para teanteparos,. bobinas antenas, abatiours, lefones, borrachas para carrinhos Induzcondensadores, chaves elétricas, chaves triais. borracha para amortecedores,
automáticas, comutadores, chicotes para bainhas de borracha para rédeas. cochim
automóveis, cabos e condutores elétricos. de motor. câmaras de ar, chupetas, coe.
chaves de tomadas, colimadores. diais racha, chapas e centros de mesa, corenceradeiras. espremedores elétricos, rio- parac entro de mesa. calços de borragóes tusiveise, máquinas fotográficas, dões massiços de borracha, cabos para
faróis, geladeiras, interruptores, isolado- ferramentas. chuveiros, calços de bor
res, aparelhos de intercomunicação. 14 'das de borracha, cápsulas de borracha
qidificadores, limpadores de parabrisas. cha para máquinas, copos de borracha
luzes trazeiras para veiculos, lanternas para freios, dedeiras. desentupideiras.
mostradores, microfones, manômetros discos de mesa, descanso para pratos,
panelas elétricas aparelhos de refrigera. encostos, embolos, esguichos, estrados,
,ão. rádios, re tletores, sorveteiras, apa espontas de borracha em quebra jacto
relhos de televisão, válvulas e velas
para angras, fios de borracha lisos,
elétricas
fôrmas de borracha, guarnições para
automóveis, guarnições para veiculos,
Termo n.° 696.648, de 21-6-65
lancheias para escolares, lâmipas de
Posto de Gasolina Uruerânia Ltda ,
borracha para degraus, listas de borGuanabara
racha, manoplas, maçanetas, proteto,
res para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal do acelerador, pe•
dal de partida. paras para businas,
INDOSTRIA BRASILEIRA
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
ma9siçaS, rodizios, revestimentos de
. Classe 38
Papéis parcialmente escritos para serem sembaio e isolador, suportes, semipreenchidos nos serviços de abasteci- pneumáticos, suportes de câmbio, saismento e lubrificação de automóveis
motor sapatas do pedal do breque. revela, sanfonas de vácuo, suportes de
Termo n.° 696.649, le 21-6-65
Convenção Regional das Igrejas Evan- )orracha. rodas de borracha para mógélicas Assembléias de 'Deus em Bra- fonas de partidas, saltos, solas e solado,
de borracha. surdinas de borracha para
sília — Distrito Federa
C.
aplicação aos Mos telegráficos e telefer
Brasília
sicos, travadores de porta, tigelas,
tigelas, tampas de borracha para contagõtas, tiras de borracha para elaboração de substâncias quimicas.

UNIÃO

edovasetia ORA EIRA

Saída

TORRÃO

Térmo n.° 696.650, de 21-6-65
Gold Star Produtos de Borracha Ltda.
Guanabara

Classe 38
Papéis parcialmente escrit )s rara serem
Classe 33
preenchidos pelos serviços . 4 e lavagem e Propagação dos Evangelhos fins edun:rrm '-ir,
cacionais e benefiz: r tes

E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.

Nome comercial

••
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MARCAS DEFOSUFADAS 1
Publicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar stnia oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a ooncessão do regi:~ requerida

durosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage". depilados. desodoe talco pefumado ou não, lapis para
rantes, vinagre aromático, pó de arroz
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar aios e olhos, carmim para
J.A.GUARNIERI-INDUSTRIA o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
DE PRODUTOS DE
ou não, sabonetes, dentifricios em pó,
pasta ou liquido; sais perlumados para
TOUCADOR LTDA.
banhos, pentes, vaporizadores de pene.
MC escovas para dentes, cabelos, unhas
Nome comercial
e cibos, rum de louro, saquinho peru
Termo n.° 696.653, de 21.645
— mado, preparados em pó, pasta. liqui
Indústria de Pro- do e tijolos ara o tratamento das unhas,
J. A. Guarnieri
dissolventes e vernizes, removedores da
dutos de Toucador Ltda.
cutícular; glicerina perfumada para CM
São Paulo
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos para a pele
Termo n.° 696.656, de 21-6-65
Indústria Plástica "Opalít" Ltda.
Guanabara
Termo n.' 696.652, de 21-6-65
I. A. Guarnieri — Indústria de Produtos de Toucador Ltda.
São Paulo

Termo n.° 696.658, de 21-6-65
Brás Luiz d., Souza
Minas Gerais

CI1ÉDI-RAPIDO BRASOTICA

fremo n.° 696.663, de 21-6-61
Cobrafe — Condomínio Brasileiro de
Férias
Minas Gerais

=RAFE

Classe 8
Expressão de propaganda
Termos ns. 696.659 e 696.660, de
21-6-65
Brás Luiz de Souza
Minas Gerais

Classe 33
Proporcionar a difusão do turismo 'est
todo o território nacional, férias. 'fino
de semana, de maneira acessível aos
seus associados e suas famílias, provas.
do através de uma rede integrada, na.
cional e internacional. de Centros' de
Férias, constitui de hotéis, aloteis,
sendas, clubes de sociais, praças , de
esportes, estabelecimentos correlatos *
~elo s necessários e convenientes
para seu gõzo; — facilitar as empresas
e entiewdes, que se associarem ao Cobrafe, proporcionarem gõzo efetivo de
Classe 8
férias
aos seus prepostos e membros da
dcti!os eia geral
diretoria
Classe 48
Classe 8
Terem n.9 696.664, de 21465
ira distinguir óleo para cabelos, fixaTitulo de estabelecimente
dores e cremes para cabelos
Cobrafe — Condominio Brasileiro de
Termo n.° 696. 661, de 21-6-65
Férias
• Termo n.° 696.654, de 21-6-65
Condomínio
Brasileiro
de
Cobrafe
1. A. Guarnieri — Indústria de Protaas
Gerais
Férias
Classe 28
dutos de Toucador Ltda.
Um porta-escovas para dentes de matéMinas
Gerais
São Paulo
ria plástica
Termo n.° 696.657, de 21-6-65—
fil FAÇO 1'11;1
1E
Materiais de Construção "4e.nt e°
COBRAFE- CONDONliNle
Materiais de Construção "4.° CanteBRASILEIRO DE FÉRIAS
nário" Ltda.
\
Guanabara

BRASOTICII

•Porta - Escovas
Familia

e mut

e

Classe 48
Para distinguir óleo para cz.belos, fixadores e cremes para cabelo
Termo n.° 696.655, de 21-6-65
I. A. Guarnieri — Indústria de ProOutos de Toucador Ltda.
São Paulo

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. ex.
tratos água de colônia água de touca
dor, água de beleza. água de quina.
água de rosas água de alfazema égua
para barba. loOes e tônicos Para os
cabelos e para a pele brilhantina bandolina. batons. cosméticos. fixadores
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor.

sts

Centenário

Classe 16
Para distinguir: Materiais paar constru.
ções e decorações: Argamassas argila.
areia. azulejos. batentes balaustres t lo.
cos de cimnto. blocos para pavimenta,
cão, calhas cimento cal cré chapas
isolantes, calbros, caixilhos: colunas:
chapas para coberturas. caixas (Miguel
caixas
descarga para etixos edifica
ções premoldadas estu q ue, emulsão de
base asfáltico. estacas. esquadrias. estruturas metálicas para construções. iame!as de metal ladrilhos, lambris luvas
de junção Ines. !apertas. material ma
lantf contra frio e calor. manilras mas
sas para revestimentos de paredes, ma *iras para construções mosaicas, pra
'lutos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas
ças de cimento e cal hidráulica padre
çulho. nroduts betuminosos. tmpermea
hilizanter liquidos ou sob outras foi ma'
'ara revestimentos e outros como nas
vimentactio. peças ornamentais de d
mento ou gesse para tetos e paredes
papel para forrar casas. massas anil.
icicios para uso nas construções paranafas. portas portões. pisos, soleiras
para portas. tijolos. tubos de concrete
telhas, tacos. tubos de ventilação. tan
ques de cimento vigas, vigamentos e
vitrõs

Nome civil
Classe 33
Tenni° n.° 696.662, de 21-6-65
Cobrafe — Condomínio Brasilelic de Proporcionar a difusão do turismo em
todo o território nacional, férias, fina
Férias
de semana, de maneira acessivel nos
Minas Gerais
seus associados e suas famWas proven.
do através de uma r'éde integrada, na.
cional e internacional, de Centros de
Férias, constitui de Sotéls, moteis, fa.
zendas, clubes de sociais, praças de
esportes, estabelecimentos curre/atos
osmelo s necessários e convenientes
para seu Oro: — facilitar as empresas
e entidades, que se associarem ao Cobrafe, proporcionarem gõzo efetivo de
férias aos seus prepastos e membros da
COBRO'
diretoria
Termo n.° 696.665, de 21-6-65
(Prorrogação)
Sapataria Metro Ltda.
Classe 33
Minas Gerai.
Proporcionar a difusão do turismo em
todo o , território nacional, férias, fins
de semana, de maneira acessível aos
seus associados e suas familias provendo através de uma rede Integrada, na
cional e internacional, de Centros de
Férias, constitui de Sotéis, moteis, fa4‘.. n•• n••• •
•
,to
zendas, clubes de sociais praças de
esportes, estabelecimentos correlatos e
°meio s necessários e convenientes
para seu gõzo; — facilitar as cznpresn
e entidades. que se associarem ao CoClasse 36
brafe, proporcionarem geao efetivo de Sapatos, botinas, alpercatas para fioférias aos seus prepostos e membros da mens, senhoras e crianças (meninos e
diretoria
meninas
•1à1Veril *RI UM
CAL ÇAOOS II LUXO
62.
lia
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MARCAS DEPOSITADAS j
Publicação feita tia acordo com o art. 130 do Código da Propriedade industriai. Da data da publicação cOmeçara
• correr o prazo de 60 ritas para o deferimento do pedido. 1. tirante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
'Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

tildrzno n.° 696.666, de 21-6-65

(Prorrogação)
Sapataria Metro Laia.
Minas Gerais

Termo a.° 696.676, de 21-6-1965
Industrial Fantasia Americana
Guanabara

Temo a.° 696.670 e 690.671, de
21-6-65
Companhia Textil S. A.
Santa Catarina

Termo n.° 696.679, de 21-6-1965
Caxias Volka Ltda.
Rio de Janeiro
-

Industrial Fantazia
Americana

CAXIAS VOIKS
Classe 21
Artigos da classe

Nome Comercial
. Termo n.° 696.677. de 21-6-1965
Industrial Fantazia Americana
Guanabara

C'asse 36

Título de estabelecimento

o

Teimo n.o 696.680. de 21-6-1965
Tocantins Administração e Participações
Sociedade Anónima
Guanabara

Térmo ti.• 696.667, de-21-6-65
Classe 22
(Prorrogação)
Fios e fibras sintéticas para tecelartn
gtablissements Davey Bickford Smith
Classe 23
G Cie.
Tecidos em geral, inclusi.e de fibras
França
sintéticas

FIE RICA

TOCANTINS
Classe 50
Artigos da classe
• Termos na. 696.681 e 696.682, de
21-6-1965
Couri Irmão — Tecidos Ltda.

Termo n.° 696.672, da 21-6-65
Pedro Enio Schneiler
Rio Grande do Sal

Guanabara
Cidsse
xplosivos, detonadores. espoletas
elétricas
•
P.* .
Termo n.° 696.668, de 21-6-65
(Prorrogação)
Allied Chemical Corporation
Estados Unidos da América

Mac conol

-

P. S. PROPAGANDA
Classe 33
Agencia de propaganda
Termo 21.° 646.673, de 21-645
adittlora e Gráfica Hezais‘ério 5, A.
Guanabara

Hernisçério

Classe 1
Coadjuvantes quinicos de, tingimento,
Classe 50
preparados para tratamento, humedeci.
Impressos e cartazes de propaganda
mento, proteção e penetração de fibras
e agentes dispergentes de aplicação geral
Termo n.° 696.674, de 2'i-6-65
Americantoys Ltda. — Indústria de
Termo n. 9 696.669, de 21-6-65
Brinquedos
(Prorrogação)
Guanabara
1.111ed Chemical C,orporation
Estados Unidos da lamérica

•

4LANCA

*

ÃNCt-IOR BRAND
Classe .1

Classe +9

Jogos de tôda a espécie. Brinquedos e
Azul da premia, azul uursmar.
, ãcido cacica

passatempos; petrechos 2 dragas para
nio en3 Pb Para Pintur a
alume% água oxigenada. água rax. ál- fins exclusivamente despor:vos, exceto
cool para . fins Industriais, alvaiade.
vestuárias
anti-corrosi v os. ácido arsênico, brilhan.
696.675,
¡e 21-6.65
•
Tèreno n.
▪ te a óleo, bromoreto de &nónio. Nora
matos, alceei° de sódio, cloreto de Mnericantoys Ltda. — Indústria de
Brinquedos
amónia, cloreto de potássio. carbonato
Guanabar
de sódio. corantes para uso na indústria
*. mineral. creosoto p ara indústria carbonato de magnesta .rtorto de ' zinco,
ÁgERICANTOYS,
cloreto de cálcio esmaltes. goma-laca
na In
preparada, glicerina oara
• ciastria, biposoilito ie ódo. toduretc 1 Indtistria Brasileira
de amónia tdrosolfito laca, mese. 6
oieturas
'
Ia
Classe
base de dlec °ara correçao
•
nitrato, óleos - :nestás.alo ae ,tallo.
e BrLur;urlos
e
Topos de IMA a
aedo para uso na indu s"! a 6crarres Passatempos. netrechw a artigos para
nicr
itnarb,
tins exclusivamente doportta )4. erecto
para tintas. sais de a-ct I
a
vestuários
112 Indústria. sulfatos. rinta• tintas•
álcool. rezeires a t..lcocl

O ti I I— 1-1 A
.Classe 48
Para distinguir: Pertumes essências, ex.
tratos água de colónia. água de touca
dor, agua de beleza, água de quina
água de rosas, água de altazema, água
para barba, loçties e tónicos para os
cabelos e papa a pele. brilhantina. Oen.
dolina, batons. cosméticos. Hitt dores
de penteados, petróleos óleos para o!
cabelos, treme evanescente. cremes gor.
embelezar cílios e olhos, carmim para
le e "maquildge
depilamos. desodo
tantas, vinagre aromático. pó de arroz
pestana e sobrancelhas, preparados para
e talco pau:lado ou não, boi; para
durosos e pomadas para iimpeta da pe
o rosto e pare os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
3U não, sabonetes. dentlfrimos em 1,6.
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores da pertc.
me; escovas para dentes, cabelos, unhai
e canos, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta. liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cabelos • preparados para deecolo•
rir, unhas, dlios e pintas ou sinais arei- ficiais, óleos para a pele
Termo n.9 696.678, de 21 -6 - 1965
Distribuidora Universal de Bebidas
•
Cereais Ltda.
Rio de aneiro

UNIVERSAL
tme,Trarn 3111SILEIRA'
Classe 42
Artigos da classe

e

Classe 23
Artigos da classe
Classe 37
Artigos da classe
Termo n.9 696.683, de 21-6-1965
Sudeletro S.A.
Guanabara

Sei:~ `01.
Nome Comercial
Termo a.° 696.684, de 21-6-1965
Aparas de Papel Rio Ltda.
Guanabara -

RI U
INDOSTRIA BUSUlnii
Cesse 38
Artigos da classe
Tétano a.9 696.685. de 214-1965
Advalor Assessoria em Assuntos
Financeiros
Guanabara

AD Y ROR
tN131:15111115. BRASIL
Clame 50
Impressos em geral
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MARCAS DEP6S1TADAS
Publicação Seita de acerdo com o art. 150 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de CO dilui para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposiOes ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com • concessão do 'registro requerido
•
Termo n.° 696.686, de 21-64965

ADV ROR
ASSESSORIA
EM ASSUNTOS
FINANCEIROS
Adalvor Assessoria em Assuntei
Financeiros
Guanabara
Nome Comercial
Termo O-.° 696.687. de 21-6-1965
Produto? Alimentícios- Serle Ltd.4.
Guanabara

gege

•

indústria Brasileira

Classe 41
Substáncias alimentícias e seus prep.•
rados. Ingredientes de alimentos.
Essências alimentícias
Termo n.o 696.688, de 21-6-1965
Shopping Center Iguatemi Ltda,
São Paulo

Shopping Center do ABC
Santo Andre- tst. de Sào Paulo

Termo n.° 696.691, de 21-6-1965
Shopping Center lquatem/ Ltda..
São Paulo

•

Classes: 1 a 50
Denominação
Termo 11.9 696.698, de 21-6-1965
• Shopping Center Iquatem1 Ltda.
São Paulo

.Classes: 1 a 50
Denominação
Termo n.° 696.692, de 21-6-1965
Shopping Center tquatemí Ltda.
São Paulo

Shopping Center

Shopping Center
TATI.J'APÉ

VILA MARIANA
Cla.sses: 1 ' a 50
Denominação
Termo n.° 696.699. de 21-6-1965—
Shopping C,cnter Ici natemi Ltda.
São Paulo

-

Shopping Cento'
SANTO AMARO

Shopping Center
Avenida Paulista

Classes: 1 i 30
Classes: 1 a 50
Denominação
Denominação
_
'Termo n.° 696.691, de 21-6-1965 -- —Termo n. t 696.700, de 21-6-1965—
Shor-'-q Center lq-uatemí Ltda.
Shopping Center lquatemi Ltda.
São Paulo
São Paulo

Shopping Center

Shopping Center-

Sao Paulo

JABAQUAR4

de Santos

Classes: 1 a 50
Denominação
Termo ri.° 696.695, de 21-6-1965
, Shopping Center lquatemi Ltda.
São Paulo

Classes: 1 a 50
Denominação
Termo n.0 696.701, de 21-6,1965
Shopping Center Iquatena1 Ltda.
São Paulo

Shoppinq Center

PENHA

,

ShoppIng Center do—ABC

•

•, São , Berhardo • Est. de São P'akulo
Classes: 1 a 50
Denominação

Denominação
Termo n.0 696.696, de 21-6-1965
Shopping Center lquatemi Ltda.
São Paulo

Shopping Center
E3ELENZINHO
Classes: 1 a 50
Denominação

'

Classes: 1 a 50
Denominação
—
Termo n.° 696.704. de '21-6-1965
Shopping Center lquatezni Ltda.
São Paulo
,

Shopping Center f
LAPA
Classes: 1 a 50
Denominação
Termo n. 9 696.705. de 21-6-1965
ShoppIng Center lquatem1 Ltda.
. -São Paulo

Shopping Center
PACAEMBU
Classes: 1 a 50
Denominação
.•••••
Termo n.° 696.706, de 21 -6 - 1965
Shopping Center Iquateml Lblao
Classes: 1 a 50
Sio Paulo

Shopping Cerda
SANTANA,
• Denominação
Termo n.° 696.707. de 21-6-145
Shonping Center Nas:temi Ltda.
São Paulo

Shopping Center
de Campinas

Shopping Cetim,
CASAVERDE

1 a 50
Denominação
rermo n.° 696.702, de 214-1965
Shopping Center (quatemi Ltda.
São Pauto

Classes: 1 a 50
Denominação
Têrmo a-9 696.708, de 21-6-1965
Sheyping Center Iquateml 1. kb.
São Paulo

Classes:

Classes: 1 a 50

Classes: I a 50
Denominaçãq
'rena° n.t. 689.690, de 21-6-1965
ShoppIng Center Iquaterni Ltda.
São Paulo

Shopping Center
BROOKLIN

BRAZ

Classes: 1 a 50
Artigos da classe
___
Termo n." 696.689. de 21-6-1965
Shopping Center Iguatems Ltds.

ci

Termo n.9 696.703, da 21-6-1965
Shopping Center IquatemI Ltda.
São Paulo

Shopping Center

Shopping Center
BRIGADEIRO

Classes: 1 a 50
Denominação
nrino n.9 696.693, de-2-1.-6-í9.6.5
Shopping Center lquatemi Ltda.
São Paulo

Termo n.° 696.697, de 21-6-1965
Shopping Center IquatemI Ltda.
São Paulo

Shopping Center

de Ribeirão Preto
Classes: 1 a 50
Denominação

•-••••n•

VILA

MARIA

Classes; 1 n 50
Denominação

•t.
4.

c

. •
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Publicação feita cie acárdo com o ara 130 do Código da Propriedade industriai Da data da publicação começara
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo pudera° apresentas suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade industrial aquéles que se lula irem prejudicados com a concessao do registro requerido

Termo n.° 696 .709, de 21-6-1965
• Shopping Center Igua temi Ltda .
São Paulo

• --Termo n.° 696.712, le 21-6-65 •
. Sendacz Ci Filhos
São Pau :o

Shoppinc, Center
!PIRANGA

"4a11101

Termo n.° 696.714,
21-6-65
Cia. de Cigarros Souza Cruz

Termo n.° 696. 717, de 22-6 -65
' João Peixoto dos Skintos

Guanabara

Guanabara

PRORROGAÇÃO

I')OSTO' BE BATERIAS

15111111"

PEoçuTO E OLIVEIRA
I- T O A.

Classes; 1 a 50

Denominação

~".

Termo n.9 696. 710„1:.2 1-6-65
Fif los
I. Sendacz

erità`,I.f

INDÚSTRIA 9111;5:LEIRA

São Pite°

iNDÚSTR1A BRASILEIRA

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpercatas. anáguas. blusas
botai', botinas. blusões boinas baba
douro.% bonés, capacetes. cartolas carapuças. casacão. coletes, capas. chatas
cachecols. calçados. chapéus, cintos.
cintas, combinações . corpinhos. calças
ge senhoras e de crianças, calções. calças. camisas. camisolas. camisetas.
mocas, ceroulas, colarinhos. .cueiros,
set. fantasias. fardas para militares co.
egiais, fraldas; galochas gra% atas. gorros, logos de lingerie. laqueias. laquês
uvas, ligas, lenços. mantõs meias
malõs. mantas. mandrião, mantil lsas. pa
let6s. palas, penhoar pulover, pelerinas.
neugas, ponches, polainas, vilanias ou.
ilhoa. perneiras, quimonos, regalos
robe de chambre, roupão. sobretudos.
suspens6rios, saldas de baen'sand-illas
sueteres. shorts. sungas, stolas ou slacks
tuler, toucas. turbantes. ternos, uniformes e vestidos
Tamo IV" 696.711, de 21-6-65
I. Sendacz 8 Plhos
São Paulo

Classe
Classe 44
Para distinguir: Artigos de vestuario: Cigarros, cigarrilhos, charutos e hm
iventais, alparcatas. anáguas, blusas
em corda ou em folha
• roupas feitas em geral: Agasalhos
notas botinas. blusões boinas baba
Termo n. 9 696 . 715, de 21-6-65
'louros bonés. capacetes. cartolas. cara
Cia. de Cigarros So:,za Cruz
ouças. casacão coletes capas. chales
Guanabara
caeretols. calçados, chapéus, c.ntos
cintas combinações. corpinhos calça
de senhoras e de crianças. calções. cai
:as. camisas camisolas. camisetas
PRORROGACÃO
:uecas, ceroulas. colarinho. cueiros
;aias casacos, chinelos, dominós. achar
)es, 4antas.as. fardas para milt.rrs co
;amais, fraldas. galochas. aravatas. gor
-os. logos de 'ingeria, laquaias. biques
uvas ligas, lenços. mantila, meia.
;unis. mantas. mandrião. mantilhas. pa .
nós. palas. penhoar, pulover pelerinas
seugas, pouches. polainas, 'pliamas.
rihos. perneiras, caumonos regalos
.aier. toucas, turbantes ternos. uniformes
-obe de- chambre. roupão. sobretudos
nspensários. saldas de banho sandálias
nuetere- shorts. sungas. tolas, ou slacks
e vestidos
Têrmo n.° 696.713, de 21-6-65
Classe 44
I. Sendacz 6 Filhos
Cigarros, cigarrilhos, charutos e fumo
São Paulo
em corda ou em folhas
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
Termo n.° 696.716, de 22-6-65
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Nery Baptista Munia
aventais, alpercatas. anáguas, blusas.
Brasília
botas, botinas, blusões, boinas, baba
cfouros, bonés, capacetes. cartolas. cara
puças, casacão, coletes, capas. chales
cachecols, calçados. chapéus, cintos
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças. calções. cal.
ças camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros.
pes. fantasias. fardas para militares, co.
egials, fraldas, galochas, gravatas, gor.
os. fogos de !ingeria. laqueias, faciais.
luvas, ligas, lenços. mantõs. meias.
seafeis, mantas. mandrião, mantilhas. Da
let6s. palas. penhoar, pulover, nelerInas
peugas, ponches, polainas. plfarnas. au
raios. perneiras, quinsonos. regalos.
i robe de chambre.' roupão, sobretudos
; uspens6rios. saldas de banho, sandálias
Classes: 19, 33 e 50
tsceteres, shorts, sungas, atolas ou s1acks
Carnes

FeieeRiji n -sto,.

Classe 36
Titul o de estabelecimentc.

Termo ri.° 696.718, de 22-6-65
Sobrita — Sociedade de Britagem
Ltda .
Brasilia

Classe 16
Marca
Termo n.° 696.719, de 22-6-65
Luiz Rocha de Castro
Brasil!,

ARMACIA

tiOCHA
IIHITADA

1,41LAINI4
ti1417494i..

PN

MALHARIA ELEGANTE
—
Sao Paulo— Capital

Classes: 47 e 50
Compra e venda de baterias e peças
para veículos em geral

1

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50

Classe 33
Farmacêuticos
Têrmo n.° 696. 720, de 22-6-65
Roma Imóveis Ltda.
Brasilia

ROMA IMÓVEIS
Classe 16
Marca

