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SEÇÃO III

ANO XXVI - N.° 51

DEPARTAMENTO NACIONAL
,A PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente de 8de março
de 1968

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-2E1M,, 14 DE MARÇO DE /968

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.

mento do Termo 505.485 marca "De- Supermercados Pep Pag S.A. I No recurso interposto ao deferimencoplac".
.Diversos
Karlos Tissenbaum No recurso, to do Termo 525.913 titulo ."Super
Indústria de Maquinas Agrícolas interposto ao deferimento do Termo Mercado Pague Menos".
Leo Ltda. - No recurso interposto 507.319 marca "Miss".
Limas Emepe Ltda. - No recurao deefrimento do tênno 472.930 - S. A. Pirâmide Ind. e Adm. ' - so interposto ao indeferimento do
marca - LEO - Arquive-se a peti- No recurso interposto ao deferimen- Termo 528.346 marca "Emepe".
ção de fls. 1 - recurso, conforme to do Têrmo 513.130 nome comer- SCAL Rio Ind. e Com. de Artigos
determina o artigo 160 do Código.
cial "Pirâmide Representações Li- Rurais S.A. - No recurso interposmitada".
to ao deferimento do Termo 531.525
Pedido de preferência
"Scalextric".
Fiação Bras. de Rayon Fibra S.A. marca
Societá Farmaceutici Italie - No - No
Editõra Ypiranga S.A. - No re-.
interposto ao indeferi- curso
pedido de preferência do termo: mentorecurso
ao deferimento do
do Termo 513.742 marca "1- TermoInterposto
CERANABOL
marca
574.991
532.156 marca "Seleções de
• Defiro o pedido de preferência. brasa".
Noticias".
Costa Narcizo & cia. Ltda. -. SAMBA Soc. Anônima ManufaSEÇÃO DE RECURSOS
No recurso interposto ao indeferi- tura de Baralhos - No recurso inmento do Ténno 514.312 marca terposto ao indeferimento do TerExpediente de 8 de março de 1968 " oca ".
532.273 marca "Emblematica,".
societe Rhoriaceto, - No recurso' mo
Alembert Tedeschl - No recurka
Interposto ao deferimento do Tétano Interposto
Recurtcp imerpostos
ao indeferimeato do Ter..
514.601 marca "Termohalr".
e.
o 532.721 marca e
Martini & Rossi S.A. Ind. e Co- Soc. Técnica de Materais Sotana
mércio de Bebidas - No resurso in- S.A. - No recurso interposto ao Rowa-Wagner K. G. Arzenmitposto ao indeferimento do Têrmo deferimento do Termo 514.720 mar- telfabrik - No recurso ^ ,terposto ao
197.771 nome comercial Martini & ca "Corema" Termo 514.727 mar- deferimento do Termo 532.901 marca "Roganol".
Rossi S. A. Ind. e Com. de Be- ca "Corema".
bidas.
Agrobrasil S.A. Ind. de Alimen- Ind. e Com. Irmãos Vileta Lida
Saturnia S.A. Acumuladores Elé- tos - No recurso interposto ao in' - No recurso interposto ao deferido Termo 533.173 marca
tricos - No recurso interposto ao deferimento do Termo 517.432 mar- mento
/
//
Indeferimento do Termo 240.215 ca "Ache".
Tecnoprint Gráfica S.A. - No
marca ASTRAL.
Martini & Rossi S.p.A. D'Olne Cia. de Tecidos Aurora - recurso
recursú interposto ao deferimento do
interpostao
ao
deferimento
No recurso interposto ao deferi- do Termo 517.718 marca "13aerlein". Termo 533.968 marca "Cheque
Ouro".
mento do Termo 328.671 insigniai
The Singer Company - No re- Busing & de. - No recurso inEmblemática.
curso
interposto
ao
deferimento
do
terposto ao deferimento do Termo
Textil Gabriel Calfat S . A. - No Termo 5f8.783 marca "Simaco".
535.633 marca "Porolastic".
recurso interposto ao indefelmento: Magnesite S. A. - No recurso
do Termo 348.549 marca "Três En-' interposto ao indeferimento do Tar. Sidol-Werke Siegel & Co. - No
recurso interposto ao deferimento do
grenagens TGC".
mo 519.690 marca "Kor-Kast".
535.913 marca "Poli Fia" Longvie Sociedade AnCeer,a Com. Lapis Johann Faber Ltda. - No Termo
Fbea" termo 535.918.
eInd. - No recurso interposto ao recurso interposto ao deferimento do "Poli
Kibon S. A. (Inda. Alimentícias)
Indeferimento do Termo 352.215 Termo 520.194 marca "Faber".
(no recurso interposto ao deferimenmarca "Longvie".
Bucke Spiero Com. Ind. e Imp. to do termo no 536.160 marca Twist).
Plastifon S.A. Plásticos e Deriva- S.A. - No recurso interposto ao ,Ofasa Org. Financeira Adm. S. A.
dos - No recurso interposto ao de-1 deferimento do Termo 520.647 mar- (no recurso interposto ao deferimenferimento do Termo 470.297 marcat ca "Blitz".
to do termo no 537.344 marca Dif"Plastipan".
S. A. Frigorifico Anglo - Iço lua).
recurso interposto ao indeferimento Reichert S. A. Calçados (no recurG. Molli Ind. e Com. S.A.
interposto ao deferimento do UrNo recurso interposto ao deferimen-', do Têrmo 521.166 marco, "Kixarki" so
to do Termo 471.423 marca "Cem-1 Delrio Alimentos Industrializados mo no . 537.763 marca Veraneio).
S.A. - No recurso interposto ao Centauro Transportes Rodoviários
pião" .
do Termo 522.900 e Turismo S. A. (no recurso interInd. de Calçados Kuchkarian S.A.1 Indeferimento
marca
"Delrio".
posto ao indeferimento do Urinei nú- No recurso interposto ao deferimento do Termo 483.741 marca! Elevadores Warsaw do Brasil 1,1. Nero 537.923 nome comercial Cenmitada - No recurso interposto ao tauro Transportes Rodoviários e Tu"Renner Parliament".
Hag Aktiengesellschaft - No re- deferimento do Termo 524.180 mar- rismo S. A.).
curso interposto ao indeferimento do ca "Versai".
Aguas Minerais de Minas Gerais
Termo 488.013 marca "Kaba".
1 Formica Corp. - No recurso in- S. A. Hidrominas (no recurso interTintas Coral S.A. - No recurso terposto ao deferi/lento do Termo posto ao deferimento do termo número-540,359 marca Caxambu - Arainterposto ao ri 'ferim ento do Termo 525.193 merca "Vitromica".
plastar 5 A. Com . e Ind. de Mo- xá termo no 540.363).
630.151 2 o rca "Soral"
1n1
i renais e Produtos Plásticos Cia. Qufmica Ind. de Lammados recurso interposto ao deferimento do Artex S. A. Fab. de Artefato'
- No ,recurso interposto ao deferi- Termo 525.604 marca "Ple.st Lar'. Têxteis (no recurso Interposto ao de-

ferimento do termo•no 541.277 marca
Fasa).
CU' S. A. Inds. Mecânicas e Me-.
tabirgicae (no recurso interposto ao
deferimento do termo no 544.421 mar.
ca Utilar).
Bassani S.p.A. (no recurso inter.
posto ao indeferimento do termo mimero 544.605 marca Magic).
Castanho & Filhos S. A. Com . e
Ind. (no recurso interposto ao deferimento do termo n9 546.275 título
PalIas Botique).
Lab. Terápica Paulista S. A. (n0
recurso interposto ao deferimento do
termo n9 546.666 marca Ariston do
Brasil).
Roupas Rei S. A. Ind. e Com. (no
recurso interposto ao deferimento do
termo no 546.893 marca Teciret).
Etin S: A. Ind. e Com. (no recurso Interposto ao deferimento do
termo n9 547.023 marca Eti).
Distribuidora Record de Serviços de
Imprensa Ltda. (no recurso inter..
posto ao deferimento do termo número 547.811 titulo Expresso Recorde).
Ind. de Produtos Alimentícios Confiança S. A. (no recurso interposto
ao deferimento de ter mon o 549.640
marca Confimel).
Metalúrgica oriente S. A. (no -recurso interposto ao deferimento do
termo n9 550.213 marca Oriental).
R. J. Heinz Company (no recurso interposto 8A deferimento do termo no 552.060 marca Reineis Essências - termo n9 552.061 marca Hei.
ne).
Rodolpho Pfeiffer (no recurso interposto ao deferimento do termo 'uimero 554.548 marca Brasília).
D'Abronzo S. A. Com , e Ind. de
Bebidas (no recurso interposto ao deferimento do termo n o 555.162 marca
Tatuibi).
Twin Disc Clutch Company (no recurso interposto ao deferimento do
termo no 563.964 marca Discomatic).
São Paulo Al p argatas S. A. (no
recurso interposto ao deferimento dto
termo no 565.920 marca Kipisa).
DIVISÃO DE PATENTE'S
Expedttixte go Diretor de 8 de marfo
de 1908
Privilégio de Invenção Deferido
Ten110 nO 109.198 • Processo para
produzir derivados de ácido fosfíni
e tiOroafinico composições conte I
esses derivados para combater pra"
gas de insetos ou ícaros.
Requerente - Farbegabrjekli Dant
Aktiengesellechaft.
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- As Repartiçõds Públicas deverão entregar na Seção de Conzunicações do Departamento de
Imprensa Nacional. até. às 17 horas. o expediente destinado à publicação.
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E,XPE-D1ENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACICNAL

Paia evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a te.
novação de assinatura deve ser
CmC.PE DA SEÇÃO OS REDAÇÃO
solicitada com antecedência da
FLORIANO GUIMARAES
trinta (30) dias,
,

SIRETOR CL RAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

oo-saaviço oa puBucAçoa.
- As reclamações pertinentes J. B. DE
ALMEIDA CARNEIRO
à matéria retiibuicia, nos casos de
èrro - ou omissão. deverão ser
DIÁRIO orriciAL
formuladas por escrito à Seção
CEÇÃO
de Redação, até o quinto dia útil
eag Ed do publicidade de ax0adiento do Departamento*
subseqüente à publicação no
InduatrIat do Ministério
Haelorai ebe Proprl o
órgão oficial.
de Indústria • do Comércio

- A Seção de Redação funçiona. para atendimento do público. de 11 às 17h30m.

As assinaturas vencidas pcto
derão ser suspensas Sem prévio
aviso.

Irrprcuo nas Oficaue do Dcpartam(nto de Imucrisa Nacional

ASSINATL1Ii.NS
g.EPARTIÇÕES E PARTICULARES

FIA NCION ÁR1W

C. pitai e. Interior :
- Os originiais, devidamente
Capital e Interior :
autenticados,' deverão ser dactilo- Semestre ......
NCr$ 13,50
IVCr$ 18,00 Senze5tre
grafados em espaço dois em uma Ano
NCr$ 27,00
NCr$ 36,00 Ano
sõ face do papel, formato 22x33:
Exterior
Exterior :
•
as emendas e rasuras serão resAno
NCr$ 30.00
NCr$
39,00
Ano
salvadas por quem de direito.
NÚMERO AVULSO - As assinaturas podem ser
O
preço
do
número
avulso figura na última página de cada
tomadas em qualquer época do
exemplar
.
ano, por seis meses • ou um ano,
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0.01.
exceto as para o exterior, que
se do mesmo nno, e de 1VCrS 0,01 por ano. se de anos anteriores.
sempre serão anuais.

Na parte superior do ende.
rêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e ó ano em que findará.
As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
A remessa de valóres, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.
•-• Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só serão reme-.
tidos aos assinantes que os soli.
citarem no ato da assinatura.

Alfred Schiffet BloNQ 150.612 - Staupper Cherrical N9 1-2. 16
NO 164.609 - General Aniiine &
!Mim Corporation.
'CcIapany.
12.1. 38 - Equipamentos Dyne ' N9 164.612 - Cassella Farwerke
9gd3
Térmcs coin exigências a cumprir I N° 152.694 - N. V. Philips iGloet- 1 °1 I,I liri
cio Brasii S. A.
Mainkur Aktiengeseilschaft.
I lampenfabrickc-n
NO 152.079 - Mecanica Alfa S.A.
N9 105.151 =- Societé Eives Lille
N9 159.'719 - Canb i do Abel GoriNO 164.879 - Prosistec S. A. Dana Corporation.
N913.163
Cail.
7alez, Ruben Rivas Teran e Salvaiior
Produtos Sintéticos.
Fabio Fernand:2 AU- Marceca.
N° 150.952
N9 153.590 - The Carborundum
! .N9 164.900 - Chemi.7che Fabrik
NO . 131.452 - Union Carbide Cor- etPfersee GMBH.
• N9 161.164 - João Batista Neves. 1:-c;ation.
N9 160.488 - Westinghouse ElecNO 16.223 - Toa Gosei Kagaku
N9 161.763 - Andrea Savio.
Kogyo Knbush i cli Kaisha e lhara
She.11 Internationale tr.c Corporation.
N 9 163.767 - Metalúrgica Menti •NO 1.6.329
N o 1E1.031 - Pilot Man-Hitsu Ka- Chemicals Company Ltd.
Research Meatschappij N.V.
S. A.
Kai(ha.
N9 146.970 - Braunschwelg:sehs b
;-' 263.901 - Sol dor Indústri a de
1N79 163.223
N. V. Philips' Glo- 1 N9 165.224 - Farbwerke Hoech,t
Maschinenbaunstalt.
E :::f.ciamsnto de Madeira S. A.
Aktiengesel'schaft vorm. Meister LUI NO 130.873 - sándoz Patents Ed. cii•mtienfabrieken.
Bruning.
N 9 1E5.031 - Soidété Anonymé D.
N° 153.759 - Takeda Chemica l In- ! 179 165.595 -- Rádio Corporation of. cus
N9 166.188 - Montecatini Soc
B .
Arn
' justres, Ltd. ,
N 161.018 - Selichi Shimatai.
N9 165.596 - Rádio Corporation 1 -Cenerah• per L'Industria
N O 163.326 - Farbenfabrienlini
e Chimica.
1 9 161.774 - Waddington & Duval Baver ektienr,eSeelschaft
(F:ldings) Limi ted.
N9
163.572'INA
S.
A.
IndúsNO 161.660 - Sergio Lima Neto.
yo 16(1.324 - Badische An.lin
N9 122.977 - Riimulo de Almeida
tria nicional de Armas.
Fa.brik Aktiengesellschaft.
•
NO 163.513 - Abram Moreka
IV -' i
W. R. Grace Co,
1, 9 161. Ar) N9 126.574 - Tsu Pin Chang
123.912 - C. Messias & Cia.
N9 166.333 - Argus Chemical CorI IN f 186.563 - Plástlers Veyka Ltda.. porr.
1 N° 163.525 - Cam i llo Nrder.
ti
e Comércio.
N: ' ? 183.947 - Brteilieugs - Und I N9 163.534 - Rádio Corporation of
No 1 . 628 - V. A. Rondina.
•
No 163.350 - Schering SlitiengeMi t Ainérica.
Pa ..:1verwaltung.sgesellsehaft
1
N9 V6.020 - Shell Internacionale I senschaft.
°N 164.884 - Companhi a Brasileira
• -hiiinkter Haftung.
N. V.
1 NO 1E6.357 - Badische Anfln 8.!
I R-ssaren
N9 1s5.028
Regia Netionai e de.s de Incentivo ao Turismo.
S r Renault.
NO 1E5.251 - Anitust Ilegenb ,trth, 1 No 1,17.320 - Farbenfabrieken Fabrik P.kt i eng,enli schaft. •
Br..yer
Aktiengesellsehaft.
N9 165.644 - Rádio Corporat'on of !
No 185.036 - Dobar & Cia. Ltda.
NO 166.376 - Abbott Laboratori,?.s.
N 9 148.356
Schering Aktlenge.érica.
NO 166.370 - N. V. OnderzoekonzNO 163.037 - Antônio Cari Veiga.
NO 165.62 - N. V -Philips'Goel- ss.:1r:chait.
sinstituot
Research.
N9 165.051 - Aage Vest.
lampenfabrieken.
.
NO 157.122 - Abbott Laboratories. I NO 166.3 130 - Minnesota
N 9 165.052 - Aage Vest.
N9 165.858 - Philco Corporation.
NO 158.001 - Lipma, Lyonnai,.e And /n .Tr, nufncturing Company.
N9 165.066 - Antônio Ribeiro FiNO 161.869 - Philpo Corporation. Industrielle Pharmaceutique.
NO 1E6.332 - N. V. Onderzoekin-.
lho.
N° 163.321 - Fernanão Antônio E..5NO 158.141 - Robert J. Geary. • sir itituut Research.
N 9 151.253 - Commissariat a teves.
No 159.995 - Com Products ComAtomique.
N9 166.390 - Folstein O Tcnopert
IV' 163.5al - Standard Electric. nany. •
N° 160.737 - Abilio Fernandes.
11iTaschinenfabrik Phonlx GMBH.
No
166.325
Formica
Corporation
N9 163.136 - Regia Nationale des d. A.
N9 166.402 - Aktienbolaget Kamyr N9 166.398 - L'Oreal.
N9 163.925 - Giovanni CavinatO.
Lis i nes Renault.
N9 151.538 - General ioods Cor-' NO 166.434 - Compagnie Franc,aise
N9
165.832
Carlos
de
Cunha
e
NO 163.215 - Roberto Cordeiro Cha7'1.mi/usem Houston.
poration.
João
Manoe
1Donato.
gas de Oliveira.
dé
166.731
Manutaturei-a,
NO
N9 166.564 - Moa 51.etronic TuN9 152.631 - Shell Internationale
N9 163.248 - Construtora EICrica. Plásticos e Couros Mancy Ltda.
bas Ltd.
Research
Maatschappij.
V.
Espanole S. A.
NO 166.566 - Imperial Chernical
NO 156.578 - Aliad Chemlcal CorN9 157.31}1 - Seiichi Shimatai
No 163.281 - Commissariat
Inth•stries Ltd.
'poration.
157.421
N.
Todesco
&
Cia.
No
L'Energie Atomique.
N9 166.567 - California Re.scareh
NO 157.151 - Nicador Back
N9 163.962 - Midland-Ross Corpo- Ltda.
Cornoration.
N9
157.511
-;
Comercial
Solvents
158.083
Esquadrias
Padrão
N9
ration.
I
N9 166.601 - Fiotex Indústria e
Cornoration.
N° 165.675 - A B Dick Company. S. A.
Cernérci o Ltda.
N9
157.550
E.
I.
da
Pont
de
NO 165.748 - Eaton Yale & Towne I N9 159.69 - Societe Nouvelle des Nemours And Company.
NO 187.602 - Trol S. A. Indústrio
Inc.
e Comércio.
r T.chafaudaget Tubulaires Mil:NQ 157 835 - Union Carbide Cor- N9 190.716 - Paulo Afonso Pereirn
N9 125.900 - Farbenfabrikan Payer
NO 162.005 - Mirko R. Ros
Aktiengesellschaft.
.
Merri n r e Dano Camillo Pere ira de
NO 164.974 - Mario Valdastri, Sr. poration
/Osmar.
No 158.103 - Stam'carbon N V.
No 164.998 - Onokudi Hasegawa.
N9 141.803 - Ford Motor Company.
N0 158.123 - Kyawa Hakko Kog,yo N9 191.056 - Aldair Costa e Jriát
N9 146.962 - Farbenfabrieken Bayer 1 No 165.004 - Nicolás Nievas ViIgnácio de Loiola.
Co. Ltd.
cente.
Aktiengesellschaft.
Exigências

U

rC ..3
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N9 191.073 - Jorge Miguel Kodja
e Osvaldo Miguel Gatti Iervolino,
N 9 191.600 - Giroflex S. A. Cadeiras e Poltronas.
N 9 192.423 - Pollin Indústria' e
Comércio de Plásticos Ltda.'N° 192.874 - Gwol S. A.' - Industrial e Comércio.
N9 193.120 - Companhia Anfartica
Paulista Indústria Brasileira do Bebidas e Conexos.
N9 193.569 - Burroughs Corporation.
No 193.691 - Indústria e Comércio
.Nevi Ltda.
N9 193.793 - Alfredo Jabur.
No 194.038 - General Anline &
PUni Corporation.
N9 194.381 - Otto Biernath.
N9 194.382 - Otto Biernath.
Nv 191..617 .__. Ott0 P,iernaih.
N o 195.392 - Rossini Pereira Leito
N9 195.437 - Mario CheburIno.
N° 195.974 - The Dunlop Company Ltd.
N o 196.226 - Waldemar Frommer.
N o 196.238 - Metalúrgica Alfa
S. A. - Comércio, Indústria e Importadora.
SEÇAO LEGAL
• Exped'ente de 8 de março de 1933

Dl ..RIO OFICIAL (Seção 111)
n9 677.305 - Carro Potailar têrmo
n 9 677.306 - Carro Popular têrmo
n9 677.307 - Carro Popular termo
no 677.308 - Carro Popular termo
n9 677.309 - Carro Popular termo
nO 677.310 - Carro Popular termo
nQ 677.311 - Carro Popular termo
n9 677.312 - Carro Popular termo
no 677.313 - Carro Popular termo
no 677.314 - Carro Popular termo
no 677.315 - Carro Popular termo
no 677.316 - Carro Popular termo
n° 677.317 - Caro Popu'ar termo
n o 677,318 - Carro Popular termo
n o 677.319 - Carro Popular tarino
nO, 671.320 - Corro Popular termo
n 9 677.321 - Carro Popular té-ino
no 677.322 - Carro Popular termo
no 677.323 - Carro Popular termo
no 677.324 - Carro Popular termo
n9 677.325 - Carro Popular termo
n° 677.326 - Carro Popular termo
nO 677.327 - Povo Cor termo número 677634 - Povo Car t arai) número 677.635 - Povo Cor tênno número 677.636 -- Des i stências em
ordem - Arquivem-se os processos
SEÇÃO DE EXAME FORMAL

•
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N.° 584.153- N.S. Modas Ltda.
N.° 593.843 - Maquibrás 8. A.
N.° 585 168 - Manoel Augusta Máquinas e Equipamentos.
Soares
Oliveira.
N.° 596.519 - Confecções Guano
N.° at55.218 - Agro Pan Chemical
Importadora S.A.
N.° 585.402
Liratex S.A. - Indústria e Comércio, ,
NP• 585.411 - Elevadores Monorlift Ltda. - Fica retificado O clichê
publicado em 26 de junho de 1963, na
marca Minorlift, na classe 8, local para
Estado de S. Paulo.
N.° 585.025 - Sociedade Imobiliária Novoplan Ltda. - Foi mandado
prosseguir substituindo as classes 16
e 50 pelas classes 32 e 38.
N.° 585.440 - Matsuura 84 Cia.
Ltda.
N.° 585.670 - José
Gilicl Fica retificado o clichê publicado , em 27 de junho de 1963 para o
nome do título: Fábrica de Móveis
São Caetano, e para o nome do raquerente acima mencionado.

Expediente de 8- de março de 1)68

N.° 535.671 - Curtume Santa Cruz
Mumic Ltda.

Exigdnefas

N.° 585.672 --a- Coasi 84 Coracini.

tex Ltda.
.
N.° 598.317 - Arconbras Arcondia
cionador do Brasil S.A.
N.° 599.030 - Bar Gonzaga Lida.
N.° 599.031 -. Lanches Santos Moderno Ltda.
N.° 599.063 - Casa Normandie Soa
ciedado Comércio e Importação. Fica retificado o clichê publicado em
9 de outubro de 1963 para a classe 49,
nome da marca' ',ara Normandie. Foi
mandado prosseguir substituindo a palavra Boche por Boliche.
N.° 539.080
Eleja Fábrica de
Máquinas de Costura S.A.
N.°- 599.081 - Elgin Fábrica da
Méquinas de Cc.aura S.A. - -Duas
exiaências.
N.° 699.554 - Roberto Stangonelli.
- Foi mandado prosseguir substituindo a classe 32 pela classe 33, titulo.
N.° 599.637
Maneio de Carvalho
- Foi mandado prosseguircorno titulo de estabelecimento Colégio Brita.
nico Brasileiro B.B.C., na classe 33.
N.° 601.336 - Cerignica Tapuia
Ltda.
N.° 585:478 - Kumatero Sakann.
N.° 585.585 -- Represantarãe's Roman Ltda.
N.° 585 d'4 - Bar e Resaurante
São Cristóvão Ltd a.
N.° 598.340 - Mitra Máquinas
Agrícola! Tratores Ltda.

N.° 585.675 - Furlan Irmãos SoDesistência de prooessos:
Termos vim exigências a cumprir:
ciedade Anônima. - Fica rétifi'cado
Volkswagen do Brasil Inchartrla e
N.° 399.564
Icisa S.A. Indús- o Clichê publicado em 27 de iuritio de
Comércio de Automóveis S. A. - tria e Comércio.
1963, nas classes . 33, 35 e 36.
-No pedido de desistência da insígnia
N.° 584.971
Norca Industrial e
Car Povo termo 677.241 - Car Povo
N.° 585.688 - Integral Emprôsa
termo 677.242 - Car Povo termo Comercial Ltda.
de Pintura e Limpem da Prédios Lin 9 677.243 - Car Povo termo 577.244
N.° 584.745 - Revemas Mosaicos mitada. - Fica retificado o clichê ou- Car Povo termo 677.245 - Cor
blicado em 27 de junho de 1953 para
Povo termo 677.246 - Car Povo ter- de Porcelana Ltda.
mo 677.247 - Car Povo termo 677.247
N.° 530.248 - O.A.L. (Saúd) - o nome da marca Integral e para o
Diversos
Car Povo térzno 677.249 - Car Orga Aparecida Litrenta Saúd. - FiPovo termo 677 .250 - Cor Povo ter- Ca retificado o clichê publicado em 7 nome do requerente corno acima menN.° 584.264 - Elektrolack natemo 677.251 - Car Povo têrmo núcionado.
mero 677.525 - Car Povo termo mi- de maio de 1962 para o seguinte: marriais Isolantes Ltda. - Prossiga-se
N.° 585.721 - Renkel do 3rasil substituindo a classe 8 pela classe 28.
mero 677.253 - Car Povo termo ma- ca Formodec, na classe 40, artigos na
mero 677.254 - Car Povo termo roi- classe e no local Estado de S. Paulo. S.A. Indústrias Químicas.
N.° 585.641 - Telespring S. A.
mero 677.255 - Car Povo termo núIndústria Eletrônica .
mero 677.256
Car Povo termo número 677.257 - Car POY0 térmo núN.° 584.642 - Telepring S.A. Inmero 677.258 -- Cor Povo Mrmo 1111dústria Eletrônica. - Prossiga-se com
mero 677.259 - Car Povo termo núinclusão da classe 25: cartazes em gemero 677.260 - Cor Povo térmo núrei substituindo a classe 50 pela ciosmero 677.261 - Cor Povo térmo núse 38 insígnia.
mero, 677.262 - Car Povo termo núN.° 584.925 - Depósito de Vasimero 677.263 - Car Povo tanto núlhamas de Papéis Bom -Pastor Ltda.
mero 677.264 - Cor Povo têrrno nú- Prossiga-se na classe 38, para pamero 677.265 - Car Povo termo número 677.266 - Car Povo termo
péla semi-impressos .
mero 677.267
Car Povo térrno nú(REGULAMENTO)
N.° 584.926 - Depósito de Matemero 877.268 - Car Povo térmo número 677.269 - Cor Povo Urino 1%1riais para Construções Nossa Senhora
mero 677.270 - Cor Povo termo n Aparecida Ltda. - Prossiga-se na
mero 677.271 - Car Povo termo núclasse 38 para papéis semi-impressos.
mero 677.272 - Car Povo termo núN.° 585.017 - S.A. Paulista de
DIVULGAÇÃO, N°. 1.034.
mero 677.273 - Car Povo termo nu-'
Pedagogia.
- Prossiga-se substituindo
mero 677.274 - Car Povo térmo naa classe 50 pela classe 38. excluindo
mero 677.275 - Car Povo têrmo
anúncios, carimbos, letreiros e placas.
mero 677.276 - Cor Povo ,termo nú- •
mero 677.277 - Car Povo termo núN.° 585.352 Banco Brasileiro de
PREÇO: NCr$
mero 677.278 - Car Povo termo nú
São Paulo S.A. __ Prossiga-se a atasmero 677.279 - Cor Povo tCr
se 38 para papéis seali-impressos.
mero 677.2 r 0 - Cor Povo termo número 677.281 - Carro Popular ter-.
N.° 585.633 - Kerman Máquinas
mo 677.282 - Carro Popular termo
Elétricas SiA. - Prossiga-si com in677.283 Carro Po pular termal
clusão da classe 2 insígnia comeicial.
677.284 - Carro Popular termo,
N.° 585.651 - Blundi 84 Violin.
6'77.2a5 - Carro Po pular termo
A VENDA :
Prossiga-se incluindo a classe 7. face
677.286 - Carro Popular termo
A77.287 - Carro Po p u l ar termo
o gênero de negócio -7 título..
Na Guanabara
677.2.88 - Carro Popular termo
N.° 585.727 - EA, do Pont
R77.2P4 - Carro Po p ular termo
de
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
677.290 - Carro Popular termo
Nemours and Company. - Prossiga677.7a11 - Carro Pooular farino
se substituindo a classe 1 'pela classe
28.
677.292 - Carro Popular tkrno
Agência 1: Ministério' da Fazenda
677.793 - Carro Po p ular termo
N.° 598.314 - Pro toplástica Indús677.144 - Carro Pot:miar ferina
tria e Co mércio de Plásticos Ltda. Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
677.295 - Carro Ponular tArma
Prossiga-se substituindo a classe 28
R77.20K - Carro Po p ular trmo
pela classe 10.
677. o a7 - Carro Poou'ar Wmo
Em Brasília
677.248 - Carro Po pular tArzno
N.° 599.032 - José Vitalmo dos
R77. 2 99 - Carro Pontfar lema()
Santos. -- ,Prossiga-se como registro
R77.200 - Carro Popular r8rano
de marca.
Na sede do D.1. N
(111:141 - Carro Popular t "t1T1(1
677.2n1 - Carro Po p ular farm
N.° 599.033 - Indústria do Móveis
- ( ,,rrn 13noulir termo
Astúria Ltda. - Prossiga-se corno re677.304 - Carro Popular termo
gistro de marca. --- Fica retificado 111
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DIM410 UNUIAL (beçao In;
•
calçados - Requerente - Ancora
Indústria e Comércio Ltda.
N9 139.697 -- Privilégio de invenção -. Processo para a preparação de
esteres de ácido (tio) fosfórico (fosfórico-Ima/11w) - Requerente Farbenfabrieken Bayer Aktiengesellschaft - Fica retificado o clichê 'da
segunda reivindicação que saiu de
cabeça pra baixo. Ficando difícil
uma correção, o processo ficará à
disposição dos interessados no Setor
de Vistas e Exigências.

Março ae 1900

N9 123.076 - Privilégio de invencliché' publicado em 8 de ouáibro dei Térreo n° 131.625 ,-- preeilegio de
ção - Processo de preparar novos •
1963 na classe 40, marca Astéria. invenção: Dispositivo lubrificador para
compostos orgânicos -• Requerente
N.° 599.685 -- Isaura de Sousa chassis de veículos em geral ou outros.
- Richardson Marrei . Inc. - Fiea
Requerente:
Frederico
Meyer.
Bastos. - Prossiga-se como titulo de
retificada a fórmula do primeiro
•stabelecimento.
Termo ri° 133.396 ••,- privilégio de
ponto que saiu de cabeça para baixo.
Difícil a correção, ficando o procesN.° 602.098 - ,Francisco Scave - levenção: Aperfeiçoamentos trazidos às
so à disposição dos interessados na
tombes
alternadas
auto-ré-guiadores,
noProssigaáe com inclusão da classe 33
Sala de Vista e Exigências. .
tedamente às bombas de injeção de cone.
frase de propaganda.
eastivel para motores de combustão inNe 125.818 - Privilégio de inven.
N.° 602.100 - Francisco Scave
terna.
ção -- Processo para a preparação
erossiga-se com inclusão da classe 33.
de novos der:vados de tingirnento
Requerente: para Secieté Anonyme
Retificações de clichês publicados
Requerente - Sandoz S. A.
Termo n.° 584.592 - Pára marca p jur L'Exploittatión des Procedes Chinegues et ienysiques.
kmmogas.
N° 125.8e3 - privilégio de invenção
Termo 584.594 - Marca Endex - Aparelho para o tratamento de maCertificados Expedidos
•ambas as marcas foram depositadas teriais têxteis fibrosos preparatório para
Ficam notificados os requerentes dos certificados abaixo' mencionados
•
tela requeernte.
a fiação.
a comparecerem a êste Departamento no prazo de 90 dias, a fim de
- Sunbeam Equipment Corp-oration
• Requerente: para T. M. M. (Re- efetue rem- o pagamento da taxa de acôrdo com o Decreto n9 254 de 28
;fiches publicados em 21 de junho de search) Limited. •
de fevereiro de 1967.
1963.
•
Termo n° 131.200 - privilégio de
, Termo 595.292 - Nome comercial invenção - processo de preparação de
- Planenge Planejamentos e Enge- aminas terciárias.
II
Têrmos
Registros
Têrmos
Registros
tharia Ltda., requerente para Planenge
Requerente: Comissariat a L'Energie
- Planejamentos e Engenharia Ltda. Atomique.
1
diche publicado em 25 de junho de
Termo n° 139.084 --- privilégio de in1963.
venção - lekivo dispositivo ecoe:rine535.133
369.344
Termo 585.881 - Marca: Akrolitt zador de gasolina para motores a expio535.540
369.394
535.134
363.345
35.544
369.395
- Clichê publicado em 28 de junho são.
535.138
369.346
635.552
369.396
le 1963, paar o nome do requerente Requerente: Chefies de Tomaszewski
535.139
369.347
535.553
369.397
•• ltenco, Aparelhos e Equipamentos Elé- e Leo Brazilpolon Queiroz de '1 oniasze535.156
369.348
535.559
369.398
•
•
ricos Ltda., na classe 4, artigos na wski.
535.171
369.349
535.573
369.399
Têrino n° 139.755 - privilégio de
e desse.
535.199
369.350
535.680
369.406
invenção . - torneira ov válvula angu535.210
359.351
535.592
369.40/
Termo n.° 585.889 - Marca Irsa- lar.
535.213
369.352
535.593
369.402
nasa - Requerente Indústrias Reuni- Requerente: We4hinghouse Air Brake
535.215
369.353
535.598
369.403
Ias Santa Maria S.A. - Iisamasa - Company.
.,.535.216
369.354
535.601
369.404
enche publicado em 28 de junho de
535.218
369.355
535.605
369.405
n° 132.055 - privilégio de
535.220
1963, para o local estabelecido eo Es369.356
535.609
369.406
invenção
bucha
de
acoplamento
para
535.270
369.357
535.614
369.507
lado de Minas Gerais.
centros de engrenagens de várias velo535.271
369.356
535.616
369.408
535.276
cidades e processo próprio para fabricá369.359
369.409
535.617
Retificações
535.293
369.360
369.410
535.623
la.
535.294
363.361
535.624
369.411
Ficam os pontos publicados no D. O.
Os pontos acima mencionados, luram
535.295
369.362
535.751
369.412 "
. e 1° de março de 1968 retificados por publicados com incorreções em quatro de
.
535.304
369.36à
369 413
536.058
trem saldo com incorreções:
535.305
março de 1968.
369.364
369.414
536.136
535.306
369.365
369.415
536.535
, Termo n° 106.587 - para o pedido
Retifica-st- os pontos publicados no
535.307
369.366
369.416
537.013
e privilégio de invenção - Composição D. O. de 5 de março de 1968; por te535.317
369.367
369.417'
537.029
xotérmica para . contrôle de fluidos .de rem saido com incorreções.
535,318
369.368
537.034
• 369,418
aças fundidas.
'535.320
369.369
537.039
369.419
Termo n° 163,81;1 - modelo indusRequerente: Pit':sburgh Metais Pu535.347
369.370
369.420
537.043
trial
nova
e
original
configuração
535.354
ifying Company Inc.
369.371
369.421 .
•
537.071
aplicada a mesa articulada porta-bande535.364
369.372
369.422
537.079
Termo n° 117.853 - para:' Aperfei- ja.
•
535.396
369.373
369.423
537.080
•
em carreteis
°ementas Introduzidos
535.407
369.374
369,424
537.086
Requerente: Moblast S. A., Indústria
tara esparadrapos e semelhantes.
535.410
369.375
369.425
537.087'
Comércio.
e
535.411
Requerente: Peter Murányi.
369 376
369.426
545.104
535.412
369.377
369.427
545.129
Termo n° 163.980 -- modelo indus- Termo n° 129.805 - privilégio de in•
535.426,
369.378
537.088
369.428.
tenção paia - processo de fabricação trial para -- original' modelo de base
535.431
369.379
369.429
537.089
le artigos ocos, enformados, a partir de g irat&ia
535.462
369.380
369.430
537.091
Requerente: Reberto Della Badia.
eaterial termoplásticos e aparelhos para
535.463
369.381
537.096
369.421
369.432
537.107
otecutá-lo.
Termo n° 164.16e - para modelo
535.476
369.282
369.433
Requerente: Vaessen Schoemaker industrial . - original' configuração apli537.108
535.502
369..383
369.434
537.110
544.754
folding N. V.
369.384
cáve leni solado, de calçados e similares
369 435 •
537.128
544.797
369.385
Requerente: Ancora Indústria e CoTèrrso n° 132.479 - privilégio de in369.436
537.140
535.504
369.386
tenção para: processo para separar eu- mércir Ltda.
369.437
537.167
535.507
369.387
11-clorofórmio de uma mistura -liquida
535.509
Termo n9 161.074 - para modelo in369.388
369.426
537.169
535.526
369.389
pie o encerra- e um catalisador de Frie- dustrial - original cpufiguração aplicá537.231
369.439
535.527
369.440
369.390
537.238
vel em-solado de calçados e similares.
kl-Crafts.
535.528
369.441
369.291
Requerente: Pittsburgh Plate Glass
537.260
Requerente: Ancora Indústria e Co535.533
369.392
369.442
537.266
Company.
mércio Ltda.
535.537
369.393
• 369 443
537.284
Termo n° 135.718 - privilégio de
Terno ase 154.075 - para modelo
537.292
369.444
369.505
537.740
processo aperfeiçoado ae industrial - oiiginal configuração apli.ção
537.294
369.506
369.445
537.773
537.300
369.446
369.507
544.437
• tristalização de ácido adipico em pre- cável em . solado de calçados, sandálias
537.304
369.447
369.508
terição de Poliorganp Siloxina.
544.555
e similares.
537.305
369.509
369.448
Requerente: para Monsanto Compa544.582
Requerente: Ancora Indústria e CoL
537.310
369.510 .
369.449
544.600
mércio Ltda.
ty.
537.211
369.450
369.511
544.710
Termo n° 135.712 - privilégio 44
369.512
242.322
num) 2 9 164 modelo industrial 537.312
369.451
nvenção - Caixa expandivel para original configuração- aplicável em sola369.513
•
322.396
537.313
369.452.
369.514
do de calçados, sandálias e similares.
521.050
537.314
iocumentos.
369.453
-Á
369.515
450.418
Requerente: Vasterbottens - TryRequerente: Ancora Indústria e 'Co537.315
369.454
369.516
466.072
537.316
369.455
Aktiebolag.
aceri
mércio Ltda.
369.517
467.735
537.317
Os pontos acima mencionados, foram
369.456
Retificação dos pontos publicados em
369.518
488.398
537.318
369.457
'publicados com incorreções em primeiro 5 de março de 1968 - protesso acima
369.519
489.362
537.320
369.458
março
de
1%8.
meniconadoe.
te
369.520
496.285
537.321
369.459
369.521
no
498.381
537.322
369.460
Retificam-se os processos abaixo men- Retificam-se os pontos publicados
369:522
514.997
DO. de 6 de março c% 1968. •
537.323
369.461
cionados por terem saldos com
369.523
Ne 158.218 - Modelo industral
517.218
537.324
369.462
orreções no D. O. de 4 de março de Orosonal configuração em solados de
•
369.524
537.325
517.221
369.463

1968
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;
Tèrmos

527.3%7
537.332
537.333
537.334
545.645
547.228
537.335
537.337
537.342
537.345
537.346
547.353,
537.359
537.360
537.364
537.368
537.381
537.384
537.385
537.390.
537.396

Registros

369.464
369.465
369.466
369.467
369.468
369.369
369.170
359.471
367.412
369.473
369.474
369.475
369 476
369 477
369.478
369.479
369.480
369.4C1
369.482
369.483
369.484

Tênnos

517.722
517.913
519.341
120.181
521.022
$21.038
122.399
522.779
126.336
526.483
527.403
528.662
529.042
529.043
529.315
533.159
533.238
534.442
134.509
134.472
134.482

Registros

Regstros

Ulmos

369.485
369.486
369.137
369.488
269.489
369.490
369.191
369.492
369.493
369.494
369.495
369.496
369.497
369.498
369.499
369.500
369.501
369.502
U69.503
369.504

537.404
537.406
537.414
537.415
337.416
537.417
537.418
537.419
537.420
137.494
137.496
i37.497
137.522
137.435
$37.538
137.537
137.538
137.566
137.568
137.570

369.525
39 520
363.527
369.528
369.529
369.530
360.531
369.532
369 533
363.534
369.535
369.536
369.537
369.528
369.539
369.540
369.541
369.542
369.543
369.544
369.545

11,:stror.

Tèrmos

534.583
534.589
131.610
534.636
434.730
$34.732
'34.743
134.871
134.873
135.503
136.210
$37.017
$37.024
137.341
137.457
$44.501
$44.503
$44.656
$44.711
$64.564

é

353.3'3
369.54i
369.548
369 549
369.530
369.551
369.552
369.553
369.554
369 555
369.556
369.557
369.558
369.559
369.560
369.561
369.562
369.563
369.564
369.565

,nn••n....n•n•••
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IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZÀDOS
(REGULAMENTO)
DIVULGAÇA0 N.° 1 034

1

PREÇO: NCr$ 4,00

A VENDA
Na Guaria-ban
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: - Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
Em Brashia
Na sede do DIN -

FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO
DIVULGAÇÃO 14' 981

_

A VSNDA

Na Guanabara
Agèneta I: Miigstério da Pateada
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves 1 .Atende-se a pedidos pelo serviço de Reewbólso Podái

Pin Braailie
Na sede do DIN

Preço: Ner$ 0,25
,•n•n•n•n•nMIÉNI,MIMI,
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PATENTES DE INVENÇÃO
Pub/icação que se faz da acerdo com o art. 26 do Código da Propriedade Industrial (Decreto-lei n o 903-45), em face do que ficou resolvido no
, .
Item 4 da Portaria n 9 73 de 4 de outubro de 1967. do Direan--iansial
TERMO DE PATENTE N9 136.438
De 15 de fevereloo de 1962
Vyelcumny Ustav Bavinarsky
Tchecoslcvacada.
Título: "U'a máquina de fazer
acelchoado ou entrelaçado" — Privilégio da invenção.
Pontes característicos

/ — U'a máquina de fazer acholatoado ou entrelaçado, caracterizada
pelo fato de compreendea, em combins.çao, um jago de agulhas dotadas
de pontas dirigidas pai a . baixo'e Falido localizado num primeiro plano
obliquo que &fine ângulos menores
de 90 ? com os planos vert:cal e araria:miai estendidos para cima e para
trás da região nas ditas pontas de
crie ullia : meios de guia para guiarem
uma falha que passa . as ditas agulhes e estendidos num segundo abaquo tianoversal ao dito primeiro plana oblíquo e intersoccionado o mesmo na região das ditas pautas de
agu ; ha; meios alimentadares para
matarem a dita feilha ao longo dos
• ditos meias- de guia e passando as ditas agulhao; e matos operadbres para
reciprocarem as ditas agulhas no dito
peimeiro plano oblíquo de modo que
as ditas agulhas , traspassem a faana
para acolchoar a mesma.
2 — U'a máquina de fazer acolchoados eu entrelaçado, de acórdo
com o ponto 1, caracterizada pelo fato
de que o dito segundo- plano obliquo
define um angulo menor que 609 CCM
o dito plano horizontal e é localizado
abaixo do mesmo; de comproender
meios alimentadores para moverem
a falha ao longo diis ditos, meios de
guia e passando as ditas agulhas; e
meios operadores para recipeocarem
as ditas agulhas no dito primeiro 'na._
na oblíquo de modo que as ditas imalhas trespassam a falha para acolchoar a mesma.
3 — U'a máquina de fazer acolchoado ou entrelaçado, de adiado com
os pomos 1 e 2, calactepizado pelo
fato Ce compreender, em combinacao,
moio; de guia localazatias abaixo das
ditas agulhas para gtaarern uma falha passando a3 ditas tulhas e estendida num segundo pianO obliquo
que define um ângulo de substancialmonte 03 9 com o dito primeiro plano
obliquo e interzezci ,manclo o testio
na região das dias pontasde again;
meles alimeatadores para haverara .a
falha ao longo aos dites meios da .gma
e paasando as ditas agulhas; e meios
operadores para reciprocarem as ditas agulhas ao dito primeiro pleno
obliquo de modo que as ditas agulhas
trespassem a talha para acolchoar e,
noetma..
4 — U'a máquina de acerdo com o
ponto 3, caracterizada pelo fato de
que o dito segundo plano oblíquo define um ângulo ligeiramente menor
que 909 COM o dito primeiro plano
obliquo.
5 — U'a- máquina de fazer acolchoado ou entrelaçado, de acordo com
os pontos 1 a 4, caracter:Toada pelo
fato de que os ditos meios de operação incluem um eixo principal localizado na parte de trás das ditas agulhas abaixo do dito plano horizontal
e acima do dito segunda plano oblia
quo e meios que conectam o dito eixo
principal com as ditas aaulhas- para
reciprocação.
6 — U'a máquina de fazer acolchoado ou entrelaçado, de acaordo com
Os pontos 1 a 5. caracterizada pelo
fato de compreender, em com'aina-

p

meios de guia para guiarem uma
osado se Chie solhas sun
CU

segtuoclo plano obliquo trana.versal ao
uau primeiro pano oiniquo e intersai:cid/lana° o mesmo na região nas
ma pa pumas de amima, meio.; cie anuir:maça° paia InoMee221 a lama co
longo dos mios meios dé gaia e pata
a.ancto as ditas agulhas, incluindo os
oitos meica os minaentaçao meios de
oanua tiarasenriamera, moaei aseenuentemente lacalizaaos abaixo das
cuias amimas es tendidos no diro segundo piano °Sacai° e adapeados pa..a
supoitarem e transponalem a nana
no santido das diais maios de guia;
e meios operadiares para remai acarem as ditas agulnas no diso primeiio piara) oiniqua cie modo que as dia
tas agulhas trespasiarn a folha paia
acolchoar a mciana.
7 — U'a maauina para fazer acolcora qualauer um Las pomos prececasado °a en„elaçado, cie acaecio
aerne.s, caracterioacia peio fato de que
os canos meios ailmentaciores incluem
meios de banda na Tron:poite mo,-e..3
ascendentemente localizados abaixo
das -catas imumas estenciluos no dias
segundo pana obliquo e adaptados
para suponaiam e aranspo-tarem
falha no sontido 'aos eitos meios de
guia; e meios opei antes para reaiplecaiam as mias; agulhas no dito primeiro plano °ai:Gil° de modo que as
citas agulhas nespassam a folha para
acolchoar a mesma, incluindo os ditos meios cio:a-acenes um eixo principal localizado potteriormente às datas agulhas aaaiao da dito plana horizontal e acima cio dito segundo plano obliquo e manos conectando o dito
principal com as ditas agulhas para
reciprocacao destas,
8 — U'a maquina para fazer aa.01choado ou entrelaçado, de acareio com
qualquer um das pontos precedentes,
caracterizaaa polo fato de compreender. em comaiaação, moios apreendores localizactos calma do dito P lano hera cntal para enrolamento- da
fellha - e incluindo elornantos de guia
pa:a guiarem a feillea num terceiro
plano obliquo que define ângulos Raiados c:m o dito plano vertical e o ditb
primeiro plano cal'quo; e meios operadores para rcelasocarem as dita:s
agulhas no ci ao primeiro riano oblíquo de medo que as ditas aaulhas
tratips.ssam a falha para acolchoarern
a mesma.
9 — U'a maauira para faber acolchoado ou entrelaçado. de acareio cem
os pontos 1 a 8, caracte_izada peio
fato de compreender, cm combinação, Meios apreensores localizados
acima do dita plano horizontal para
enrolarem a falha e incluindo elementos de guia para guiarem a aliam
num terceiro piano oblíquo q ue define
ângulos agudos com o dito plano vertical e o dito primeiro plano obliquo,
sendo o ângulo entre o dito primeiro
e terceiro planos oblíquos menor. que
75 9 ; e meios operadores para realprocarem as ditas agulhas no dito
primeiro plano obliquo de modo que
as ditas agulhas trespassam a falha
para acolchoarem a mesma.
10 — U'a, 'máquina de acôrda cola
o ponto 9, caracterizada pelo fato de
que o ângulo entre o dito terceiro
plano oblíquo e o dito plano horizontal é substancialmente de 759.,
11 U'a máquina para faze: acolchoado ou entrelaçado, de acôrdo com
os pontos 1 a 10. caracterizada pelo
fato de compreender, em combinação,
meios de corte que incluem uma parte móvel e uma narte• estacionária
localizadas nos lados opostos do dito
terceiro nlano calina) acima das ditas agulhas pa-a cortarem a .Calia:
e meios operadores para ;-ee'a-a-arem as ditas %guinas no dito ararrei-o
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agulhas- trespassam a Unha para ditas agulhas abaivo do dito plano
acolchoar a mesma.
horizontal e acima do dito segundo
plano obliquo, meios conectando o
12 — U'a máquina para fazer acol- dito
eixo principal com as ditas guias
choado ou entrelaçado, de acôrdo com de fio
para atuarem o mesmo, e
qualquer um dos pontos precedentes, meios conectando
o dito eixo P r in
caracterizado pelo fato de compreen-cipalomsditagulhs,pare
der, em combinaareo, meios alimenta- reciprocarem.
doias de fio localizados na frente das
ditas agulhas e do dita plano vertical
15 Uma máquina para fazer
e abaixo d3 nivel do-dito plano ho- acolchoado ou entrelaçado, de acôrdo
rizontal e incluindo guias de fio para com qualquer um dos 'pontos prealimento. ora fatos às ditas agulhas; cedentes, caracterizada- polo fato de
meios do ailia para guiarem uma compreender, em combinação, meios
falha w
.lo as ditas agulhas e es- de banda transportadora horizontal
tendidas
so plano obdiquo trans- localizados na extaemidade inferior
versal na mia primeiro plano obliquo dos ditos meios de banda transportae Indere:a:criando o mesmo na re- dora móvel ascendentemente, e meios
gião . elas ditas portas de agulha; para alimentarem a falha, aos ditos
meios alimentadores para moverem a meios
de banda transportadora horifalha ao longo dos ditos meios de zontal; medos alimentadores para
guia ' e passar as ditas agulha; e moverem a fôlha ao longo dos ditos
meios operai-leres para reciprocarem meies de guia e passando as - ditas
as ditas agulhas no primeiro pla- agulhas, incluindo os ditos meios alino obliquo de modo que se agulha mentadores meios de banda transtraspassem a falha pata acalchoar a portadora móvel ascendentemente lomarmita.
calizados abaixo das ditas agulhas
lá Uma maquina de fazer acol- estendidos no dito segundo plano
choado ou entrelaçado, de acôrdo com obliquo e adaptados para suportarem
qualquer um dcs pontos precedentes, e transportarem a fôlha no sentido
caracteriaada pelo fato de compreen- dos ditos meios de guia; e meios opeder, em combinaaao, meios alimenta- radores para reciprocarem as ditas
dores de fio localizados adiante das agulhas no dito primeiro plano obliditaa agulhas e do dito plano vertical quo de modo que as ditas agulhas
e abaixo do nível do dito plano no- trespassam a' fólha para Acolchoar a
rizontal, e incluindo guias de fio para mesma.
16 — Uma máquinas para fazer
alimentarem os lies às ditas aguou entrelaçado, de acôrdo
lhas: meios de guia para guirarein acolchoado
com os pontos 1 a 15, caracterizada
a falia, que passa rias ditas agu- pelo
fato de compreender, em combilhas; e estendidos num segundo plano obliquo transversal ao dito pri- nação, maios alimentadores de fio
adiante das ditas agulhas
meiro plano obliquo e intersecio- localizados
incluindo guias de fio Para alimennando o mesmo na região das ditas etar
fios
às
agulhas; meios de
pontas de agulha; nicles alimentado- guia abaixoditas
das ditas agulhas para
res ipara moverem g falha ao longo guiarem uma falha passando as didos ' ditos meios da guia e pa.saando tas agulhas, incluindo os ditos Meios
as ditas a g ulhas, e meios operadoras de guia um ma:Manes superior e um
para reciprocarem s dits gulhr no membro inferior dotados de abertudito primeiro plano obliquo de modo ras atravessadas pelas ditas a g uque; as ditas anilhas trespassem • a lhas quando as mesmas são recip r ofalias para acolchoar a mesma; in- cadas e definindo um sulco de gula
cluindo os ditos meies operadores um estendido num segundo plano ealieixo . principal localizado atras das quo transversal ao dito primeiro pladitas agulhas abaixo . do dito plano no obliquo e , intersecienando 3 caos.
horinintal e acima do dito segundo mo na região das ditas Tontas de
p'.ato ealiquo, meies. conectando o agulhar; meios • transporta:ao-as módito eixo principal com as ditem guias veis ascendentemente paia, movera:a
de aio para atuarem o'm P, Ino e meios a taiha ao longo do dito sulco de
conectando o dito, eia° principal com guia entre os ditos manobres supeas :ditos agulhas para reciarocarem rior e inferior localizados miaixo das
alias aguiaas e dito pai:ta horizonas 'dita, aaniaas
tal e tendo unia porçOlo .",e banda
14 — Uma máquina de fazer accol- localizada
no dito segando plano
charaloou entrelaçado, de acôrdo com obliquo; meios apreensores localizaqualquer um dos pontas nrecedentes, dos acima das ditas -agulhas e incaracterizada pelo fato de que o dito cluindo elementos de guia para guiasegundo plano obdiquo dafine um ân- rem a falha num terceiro plano obligulo menor que 60 9 com o dito pla- quo que definem angules agudos cem
no horizontal e é localizado abaixo o dito plano vertical e o dito prido mesmo; 'do compressor meio-1 de meiro plano obliquo ele medo que a
guia e passando as ditas agulhas, in- porção de falia acima das di t as agucluindo os ditos meios alimentadoreS lhas se move para trás e para cima;
meios de banda transportadora mó- um eixo principal localizado postevel ascendentemente loca abaixo das riormen e ao dito plano vertical e diditas agulhar estendidos no dito se- tas agulhas acima dos ditos meios de
gundo • plano obdiquo e adaptados banda transportadora e abaixo do
para auportarem e transportarem a dito plano horizontal, tendo a dito.
falha no sentido dos ditos meios de eixo principal meios • excantricos, priguia; meios apreensores . localizados meiros meios de adicta/acato incluinacima do dito plano horizontal para do maios seguidores cooperantes com
enrolarem a dita falha e incluindo cs ditos meies excantrocos e sendo
elementos de guat para guiarem a conectados à dita barra de agulhas
falha num terceiro plano obliquo que rara recipaccarem as ditas agulha.;
definem ángulos rasados com o dito de modo que as mdsmas trespassam
plano vertical, e doto primeiro pla- numa pori s ao avanaaaa a f a lha para
co obliquo; e rne'cs operadores para astulaas f i o proveniente das duas
reciprocarem as dias agulhas no dito ag,ti l lais fio proaentente das ditas
pr i meiro lesa° encaro de moio oue aitias de fio ra d i ta porisao
e Se, lltr'.eS meios de articulaas ditas eaa l tas te rr a tarsam a falha
rasa aridol -oaeam a mesma. ineluin- rão incluindo meios seauidores cooaa e g !risas rne-a d nres i'm nerardes com os altos meias excêneira: principal localizado atrás das tricos o sendo conectados As ditas

Quinta-feira 14
guias de fio para operarem as mesmas,
17 — Uma máquina de acôrdo com
perito 16, caracterizada pelo fato de
incluir um eixo auxiliar localizado
adiante do dito plano vertical das
ditas agulhas e abaixo do nível das
ditas agulhas; e em que nos ditos
segundos meios de articulação inclui
meios de alavanca montados para
movimento giratório no dito eixo e
auxiliar e suportando as ditas guias
de fio.
• 18 — Urna máquina de neérdo com
o ponto 16, carecterizada pelo fato
de que o dito membro inferior dos
ditos meies de guia tem a toxina de
ponto e é montado para movimento
de reciprocnção no dito segundo planos obliquo; e incluindo terceiros
meios de articulação dotados de
meios seguidores cooperantes com os
ditos meios excêntricos e sendo conectados ao dito membro inferior
em forma de ponte dos ditos meias
de guia para mciprocação do membro
Inferior em forma de ponto.
19 — Unia máquina de acôrdo com
o ponto 18, caracterizado pelo fato
de que os ditos terceiros meios da
articulação incluem uma alavanca
conectada ao dito membro inferior
em forma de ponte e são montados
giràvelmente no dito eixo auxiliar.
20 — Uma máquina de acôrdo com
ponto 16, caracterizada pelo fato do
que os ditos meios alimentadores de
fio incluem roletes guia localizados
adiante da dita guia de fio para
guiarem o fio às ditas guias de tio
e meios de parada adaptados pala
descamarem nas fios e locadzados
entre os ditos roletes e as ditas guias
de fio.
A requerente reivindice de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de
27 de aadsto de 194e a prioridade do
cerrespondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Tchecoslováquia, em 28 de novembro de 1951,
tnb o n9 7.031
TÉRMO Ne 138.966
Patende de modélo de utilidade
Depositada em: 7 de maio de 1962.
Requerente: Irmãos Rampazzo Limitada — São Paulo.
Titulo: "Novas disposições construtivas aplicadas na fabricação de harmônicas e similares".
Reivindicações
1°) "Novas disposições construtivas
aplicadas na fabricação de harmônicas e similares", caracaerizadas pelo
fato de consistirem na aplicação, entre as bocas do fole, estas retidas por
molduras apropriadas, de duas peças
cada uma delas confeccionada num
todo único, preferivelmente de material plástico, com colorido desejado,
sendo que -uma das peças corresponde
à extremidade portadora das teclas,
sendo tal extremidade, com exceção
das citadas teclas recobertas por tampa provida de aberturas e por travessa com reetráncia correspondente às
teclas dos abafadores, às quais correspondem as aberturas mencionadas.
2e) "Novas disposipaes construtivas
aplicadas na fabricação de harmônicas
e similares", caracterizadas, mais, pelo
fato de que a peça da extremidade inferior do fole apresentar-se fechada
por tampa e por placa anterior provida de pluralidade de orifícios correspondentes aos botões dos baixos,a.
tempa e placa igualmente confeccionadas
preferivelmente em plástico; colorido
ou não.
30 "Novas d i sposições construtivas
aplicadas na fabricação de harmônicas e similares", conforme reivindica-
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ções 19 e 29, inclusive tudo substancialmente como descrito no relatório'
e ilustrado nos cle,senlior apensos ao
presente memorial,
TÉRMO DE PATENTES N° 138.980
DE 11 DE MAIO DE 1962
Aktiebolaget Vapor — Suécia. .
Titulo: Uni recipiente dobradiço,
chato, revestido; processo para produzir um embalagem fechada a partir
do dito recipiente e embalagem fechada assim obtida".
Pontes caracterfsticos
1 — Um recipiente dobradiço chato
revestido do tipo que compreende, por
um lado, uma caixa de ..papelão externa dobrado produzida pelo dobramento e costuramento lateral de uma
porçao de fõlha de cartão ou material rijo similar e, quando armada,
definindo tun corpo tubular de secção
retangular ou quadrado fechado nas
suas duas extremidades por abas de
fechamento extremo dobradas a partir das paredes laterais do corpo e,
por outro lado, um -revestimento
aderente à face interna da caixa de
papelão pelo menos localmente e dobrado no mesmo plano da caixa de papelão, estando o dito revestimento na
forma de uma extensão de tubo fiexivel de parede fina que compreende
—, pelo menos no seu interior — uma
camada de plástico vedável a quente
continua prolongando-se a dita extensão do tubo em todos os pontos ao
longo das suas duas extremidades além
das respectivas extremidades da porção de caixa que forma o corpo e
tendo, em planos perpendiculares ao
eixo do corpo da caixa de cartão,
uma circunferência externa substancialmente correspondente à circunferência interna do corpo da caixa
de papelão, afim de que quando fechada por selagem no estado arMado e fechado aos lados da caixa de
papelão em substancialmente todos
os pontos para se agarrar às paredes
laterais do corpo da caixa de papelão tão bem como às paredes extremas da cafxa cio cartão definidas
pelas ditas abas do fechamento, caracterizado pelo fato de que o revestimento é fechado selado pelo menos num dos seus lados,
2 — Um recipiente dobradiço chato revestido, de acôrdo com o ponto
1, caracterizado pelo .f ato de que o
revestimento é substancialmente estendido face a face no plano de do-.
bramento, Isto é, pelas porções de
revestimento correspondentes à metade da circunferência do tubo que
os engatam uma na outra de face
com face interna num estado substancialmente plano.
3 — Um recipiente dobradiço chato revestido, de acôrdo com o ponto
2, caracterizado pelo fato de que o
plano diagonal do corpo tubular da
seção retangular ou quadrada paralelo ao seu eixo.
4 — Um recipiente dobradiço' chato
revestido de acôrdo com o ponto 1,
caracterizado pelo fato de que o revestimento tem duas dobras de fole
substancialmente paralelas a seu eixo e simétricas em relação ao plano
de dobra, encaixando as porções correspondentes do revestimento das ditas dobras de fole uma à outra do
lado de fora de face para fora em
estado substancialmente plano.
5 — Um recipiente dobradiço chato revestido de acôrdo com os pontos
2 ou 4, caracterizado pelo fato de
ser o plano de dobra contido em um
piano simétrico através do eixo do
corpo da caixa de papelão e paralelo
às duas paredes laterais opostas do
corpo.
6 — Uni recipiente dobradiço chato revestido de acôrdo com o ponto
4, sendo o plano de dobra contido em
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uni plano simétrico através do eixo ; 12 — Um processo de produ2ir uma
do corpo da caixa de papelão para- embalagem fecharia de um decipiente
lelo às duas paredes iterais °poetas dobradiço chato de ncõrdo com qualdo corpo caracteri7ai, petb fato de quer dos pontos precedentes e cheta
ter a caixa de parelão externa duas com material fluido de enchimento,
dobras de fole opostas substancial- tal como liquido, pasta, gás, pó,
mente paralelos a seu eixo e simétri- compreendendo as etapas de tomar
cas em relação ao plano de dobra, quadrado o recipiente chato e feetiasendo as ditas dobras substancialmen- cio, para incluir desrarte tuna ti ;:ante iguais às dobras de fole correspon- tidade de material de enchimento indentes de revestimento.
troduzido no revestimento, caracterizado pelo fato de tornar quadrada
— Um recipiente dobradiço chato a
caixa de papelão externa para o
revestido de acôrdo com qualquer dos formato
secção de corpo tubular
pontos precedentes caracterizado planejadode
subetancialmente stenenee
pelo fato de sèr o revestimento fe- pelo proporcianamento
material
chado por compreeão ao estado acha- de enchimento no Interiorde
do revestitado em seu plano de dobra ao lon- mento.
go de uma zona pelo menos linear de
vedação transversal ao eixo do tubo.
13 — Um processo de acordo com
o ponto 12 conforme aplicado a um
8 — Um recipiente dobradiço cha- recipiente
dobradiço chato de acierdo
to revestido de acôrdo com o ponto
o ponto 1, caracterizado pelo fa1, sendo o plano de dobra contido em com
do enchimento do meum plano diagonal do corpo da cai- to de, quando
primeiramente perfurar
xa de papelão tubular de secção re- vestimenta
em uma de suas extremitangular ou quadrada e o revesti- sua parede
por uma sonda tubular ou semento em estado achatado sendo fe- dades
melhante
enquanto
se evita que a
chado por compressão no plano de atmosfera entre no interior
do redobra ao longo de uma zona de fe- vestimento; subseqüentemente,
d tichamento pelo menos linear trans- rante as mesmas condições, proporversal ao eixo do tubo, caracterizado cionar o material de enchimento
pelo fato de ser o revestimento em através da abertura fornecida pela
seu estado fechado dobrado sôbre si perfuração; e finalmente vedar a dimesmo ao longo de unia linha de do- ta abertura para soltar o revestimenbra substancialmente paralela a seu to por proporcionamento completo do
eixo e substancialmente coincidente
com uma linha de dobra daecaixa de material de enchimento.
papelão extrema, sendo a dita linha
14 — Uma embalagem fechada coade dobra espaçada de uma extremi- forme produzida de um recipiente do*
dade de zona de fechamento uma bradiço chato de acôrdo com qualdistância tal de modo a alinhar a ge- quer dos pontos precedentes de 1 a
ratriz do 'revestimento através da di- 11„ inclusive, e cheia até uma máta extremidade de zona com o eixo xima capacidade volumétrica com
da parede lateral do corpo de cai- material substancialmente income
xa de papelão adjacente paralela ao pres.sível de enchimento, caracteriza*
eixo do corpo da caixa de papelão.
da pelo fato da que, em cada extrem
9 — Um recipiente dobradiça cha- midade de embalagem, em abas de fee
to revestido de acorda com os pontos chamento de extremidade da caixa,
2 e 5 ou ponto 8, estendendo-se unta de papelão externa são ajustadas
ou ambas as geratrizes do revesti- uma à outra por uma pressão exmento através da extremidade da zo- terna aplicada na direção do eixo do
na de fecho da extremidade substan- corpo da caixa de papelão e por uma
cialmente ao longo de um eixo da contra-pressão transmitida através
parede lateral do corpo da caixa de do material de enchimento e criada
papelão paralelo aé, eixo do corpo da por suporte da extremidade oposta
caixa de papelão, caracterizado pelo da embalagem e possiveimente uma
fato de ser o revestimento, ao longo porção da própria parede do corpo da
de pelo menos uma extensão dó dito caixa de papelão.
eixo da parede lateral citado ao lonA requerente reivindica de acõrdo
go da aba de fechamento da extre- cota a Converição Internacional e
midade da caixa de popelão corres- Art. 21 do Decreto-lei nv 7.903, de 27o
pondente, ajustado ao lado interno de agôsto de 1945, e prioridade do
da dita aba de fechamento de extre- correspondente pedido depositado na
midade de tal modo que a orelha de Repartição de Patentes da Suécia, em
revestimento triangular da parede 13 de maio de 1961, sob n 9 5.023,
dupla adjacente à extremidade do
fecho de extremidade correspondente
a estabelecida por expansão do reTS;RMO N9 70.901
vestimento para o formato de secção
De 14 de dezembro de 1953
transversal retangular ou quadrado
é dobrável para fora junto com a -aba
reinabraz — Indústria
de fechamento de extremidade da e Estamparia.
Comércio S. A.
embalagem terminada.
Capital do Estado de São Paulo,
10 — Um recipiente dobradiço chato Titulo: "Non, disposição constru-,
revestido de acôrdo com qualquer tive de sinaleiros sonoros para serene
dos pontos precedentes, caracterizado usados em veículos diversos"
pelo fato de ser o revestimento fechado em suas duas extremidades
Reivindicações
por compressão em um plano comum
e para cada extremidade ao longo de
19) 'Nova disposição construtiva de
uma zona de fechamento pelo me- sinaleiros sonorns para serem usado,
nos linear transversal ao eixo do ta- em veículos diversos", compostos da
duas campânulas invertidas, opostas
bo.
base, caracterizados os sinalei11 — Um recipiente dobradiço ena- pela
ros assim obtidos por possuírem eu-.
to revestido de acôrdo com qualquer tre as duas campânulas
e associandos pontos precedentes para mate- do rigidamente, unia peça
em "T",
riais de enchimento do tipo que se com a pena arco a partir de uma
presta para isenção através de urna ceed,a altura, tjm um pequeno pra.
abertura de isenção estreita, caracte- longamente . travessão no alinham
rizado pelo fato de ser o revestimen- mento da p - uma, e a êsse prolonga"
to ajustado ao lado interno da cai- mento fixada, uma campânula por
xa de papelão de tal forma que, em melo de parafuso;
resposta à sub-pressão criada no Interior do revestimento quando a pro- ' 29) "Nova disposição construtiva de
jeção para fora da embalagem cheia sirealalros sonoros para serem usados
através de uma abertura de isenção em veicalos diversos", e por possuir
estreita na parede do reveatimento, na base da aste ria peça em "T",
"dobra" ou "esvazie", permitindo no mesmo alinhamento do prolongam
dessas formas isenção sem proporcio- lento referido em — 1 — uma espiga
na,mento simultâneo de ar para o in-1 roscada em tôrno da qual se fixara
teria do revestimento..
•
a outra campânula g tiMa base 04
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calota esférica, disposta em oposição
campânula, dita base em calota provida de aba de fixação por meio ne
parafusos à placa ou soalho, e sendo
a parte inferior da perna da peça em
"T", bem como a espiga roscada, dotadas de uma perfuração axial;
39) "Nova disposição construtiva de
sinaleiros sonoros pala serem usadas
em veículos diversos", e mais por
possuir ao longo e com alguma folga
ria perfuração referida em — 2 —
urna aste que emerge da base, sendo,
dêsse lado dotada de uma cabeça
"lontilha" — e que avança no vão
do arco da perna em "T", se apoiando era um pino saliente de um dos
cantos de uma placa triangular com
os ângulos arredondados.
49) "Nova disposição construtiva de
sinaleiros sonoros para serem usados
em veículos diversos", por possuir a
referida placa triangular articulação
por um pino a um ponto da peça
em "T", próximo do travessão, e na
outra zona, próxima do outro vértice, uma perfuração para articulação de um gancho em "S" alongado
e com as curvas fechadas, dito gancho se articulando pela outra alça
a uma peça como um pedaço de cinta, apoiada em pino situado no extremo do "T", como uma alavanca,
,o que recebe, por fixação o extremo
de unia mola alongada, em fita, recurvada dita moia avançando seu extremo até a zona de unia peça "balancim", disposta aproximadamente
Ma, zona diametralmente oposta à da
articulação em "S", e móvel em tôrno de um pino fino, seguro ao outro
extremo do trabessão da peça em
"T".
•
59) "Nova disposição construtiva de
isinalairos sonoros para serem usados
em veículos diversos", o mais por
possuir a mola em meia cinta um
rasgo longitudinal próximo de seu
extremo e em dito rasgo penetrando unidos extremos de uma
Mola espiral, cujo outro extremo é ancorado na peça balancim,
que tem o formato aproximado de.
unia meia lua, e que, em uma das
posições extremas um que pode ficar
se apoia à parede interna da campânula.
69) "Nova disposição construtiva de
sinaleiros sonoros para serem usados em veículos diversos", tudo como
substancialmente descrito no relatório, reivindicado nos presentes pontos característicos e representados
nos desenhos anexos.
TÉRMO N9 113.810
De 7 de outubro de 1959.
Società Applicazioni Gomma Antibranti "Saga" S. p. A" — Itália.
"Dispositivo para manter constante
o nível de suspensões pneumáticas'".
Reivindicações

1 — Dispositivo para manter constante o nível de suspensão pneumática ao variar da carga, caracterizado
pelo fato de compreender um fole (3)
disposto em série com a mola pneumática (1) da suspensão no qual é
inserido um fluido em quantidades
variáveis conforme o recalque estático da moda determinado pela carga.
2 — Dispositivo como reivindicado
em 1, caracterizado pelo fato que o
fole (3) tem o mesmo diâmetro daquele da suspensão pneumática (1)
(Rigs. 1 e 2).
3 — Dispositivo como reivindicado
em 1, caracterizado pelo fato que
fole (3) tem diâmetro inferior em
relação ao da mola pneumática (1)
,(fig. 3).
4 — Dispositivo como reinvindicado em 1, caracterizado pelo fato que
'O fole (3) tem diâmetro maior que
o da mola pneumática
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O todo substancialmente como descrito e ilustrado e para os fins aspecificaaos.
A réquerente reivindica a prioridade de igual pedido, depositado na
Itália aos 18 de outubro de 19.53, sob
119 13.692.
Te.",RMO N9 117.305
De 21. de outubro de 1959
Requerente: José Garcial Júnior —
São Paulo.
Título: "Aperfeiçoam'ento em ou
relaclanado com elementos de vedação em bombas de pistão e outr2s
fins". (Patente de Invenção).
Reivindicação

inferior e ou superior do seu fundo,
circular; pelo fato de a parede da caneca apresentar sua borda superior

de diâmetro ligeiramente ampliado e
com um chanfro nessa borda; b)
pelo fato de a valsada ou válvulas se
constituírem igualmente de peças de
material plástico dispostas: com um
serrilhado espaçado ao longo de sua
borda circular; com saliência em forma de cordões ou relevos, contínuos
ou interrompidos, dispostos em um
ou ambos os lados da parte circular;
com um braço de ligação entre a parte circular e o disco central de vedação, braço êsse de espessura menor
em relação à espessura da peça; com
cordões ou relevos de refôrço em uma
ou ambas as faces do mesmo disco
de vedação.
2. Aperfeiçoamento em ou • relacionado com elementos de vedação
em bombas de pistão e outros fins,
reivindicado em 1, subatancialmente
como descrito e representado no desenhe junto.

1. Aperfeiçoamento em ou relacionado com elementos de vedação
era bombas de piseáo e outros :ins,
°empreendendo a caneca do pistão
e válvulas da bomba, caracterizadi•
a) pelo fato da dita caneca se constituir de uma peça de material plásTÉR1110 N9 138.239
tico, preferencialmente o polietileno,
disposta com uma ou mais ranhuras,
cordéss ou relevo/ interna e ou exDe 18-4-62
ternamente à sua parede circular, e
Czeslasv
Bednarski
— Minas Geno sentido horizontal e ou vertical da rais.
mesma; pelo fato desta caneca ser
disposta com saliências em forma de
Privlégio de invenção — Aperfeicordões ou relevos, contínuos ou in- çoamentos Introduzidos em Máquinas
terrompidos, dispostos na superfície para Cerâmica.

P072 tos

característicos

1) Aperfeiçoamentos introduzidos
em Máquinas para Cerâmica, caracterizado por compreanderem duas

caixas de comando elétrico automáticos idênticos, porém de rotações dlaerentes, acopladas à chave-geral elétrica e ao conjunto compressor-depósito de ar comprimido, e de um conjunto de válvulas de comando (uma
de comando elétrico para abrir o ar
comprimido para o sistema e outra
válvula de escapamento de ar de sistema) acoplado ao dito compressor e,
por meio de tubulação, com os alimentadores convencionais das fôrmas de csrâmica, objetivando o contrôle do tempo dos golpes de injeção
de combustível no fórno.
Aperfeiçoamentos introduzidos
em Máquinas para Cerâmica, earacterizados de a,côrdo com o ponto 1,

e ainda pelo fato da rotação dos motores dos conroles automáticos de
tempo serem variáVeis conforme a
necessidade da quantidade de combustível no reino, podendo esta modificação ser instantânea, tudo substancialmente como aqui descrito e representado nos desenhos anexos.
TÉRMO N9 138.297
Privlégio de Invenção — "Máquina
Mistura.dora de Resinas e Plastif
cantes".
Mecanoplast S. A. — Indústria e
Comércio, sociedade anônima brasileira, induetrial e comercial, estabelecida na cidade de São Paulo.
Depositaao em 23-4-62.
Pontos Característicos

COLEÇÃO DAS LEIS
1967
VOLUME VII
ATOS DO PODER LEUISLATIVO
ATOS LEGISLATIVOS DO PODER EXECUTIVO
Leis de outubro a dezembro
Divulgação n9 1.031
PREÇO NCr$ 4.00

:nos

VOLUME VIII
bo PODER EXECUTIVO

Decretos de outubro i dezembro
Dtvulgação 10) 1.032
PREÇO NCr$ 18,00

VENDAt
Na Guanabara

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, t
Agéncia I: Ministério da Fazenda
.Atinderas a pAdiclos pelo Serviço de Rgemb8loo anal
Em Brasilia

Na aede do D.I.

1. Máquina misturadora de resinas
e plastificantes, como pré-plastificação de mistura sem necessidade de
instalação de dispositivos de aquecimento, caracterizado por compreender
inicialmente um grande recipiente,
asssntado sôbre urna armação de base,
e provido de uma tampa superior hermeticamente vedada e equipada cora
fêcha rápido, redipiente este ainda
dotado de unia portinhola lateral,
donde salienta-se uma derivação tuaular constituinte da bôca de descarga, com válvula interna de passagem
equipada igualmente com facho rápido, e ainda provida de unia saída
tutbular inferior, voltada inclinadamente para um depósito coletor, disposto sôbre o solo ou solidário lateralmente à armação de base.
2. Máquina rnisturadora de resinas
e plastificantes, como reivindicado em
1, caracterizado por compreender
também um motor elétrico trifásico,
com chave de ligação do tipo estrelatriângulo, e instalado internamente à
armação, abaixo do recipiente descrito em 1, motor êste cujo eixo avança
para o interior do dito recipiente,
onde recebe urna faca retilínea diagonal, disposta rente ao fundo do mesmo, urna outra faca em hélice, disposta cruzada com a primeira, e uma
terceira faca retorcida, de menor extensão e de nível um pouco mata alto
que o das anteriores.
3. Máquina misturadora de resinas
e plastificantes, como reivindicado
até 2, caracterizada ainda pelo fato
de, o recipiente referido em 1 ser
provido, próximo à sua boda superior, de uni conjunto de pequenas
aberturas, onde se instala externamente unia bomba manual de alimentaçã,o dos componentes liquidas; e O
conjunto incluindo ainda, como acessórios, um termômetro voltado para
e interior do recipiente, e urna ventoinha fixada na armação de base, e
direcionada para o depósito-coletor
Inferior do composto após a descarga.
4. Máquina misturadora de resinas
e plastificantes, como reivindicado
até, 3; substancialmente como descrito Ç. ilustrado nos desenhos anexce,,
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Publicação feita de acordo cOrn o art. 109 e seus paragrafos do Código da, Propriedade Industrial

NQ 812,cueiros, casacos, chinelos, - dominós,
echarpes fantasias, fardas para militares e colegiais, fraldas, galochas,
gravatas, gorros, jogos de lingerle,
jaquetas, leques, luvas, ligas, lenços,
41 4
1, 1n MORTICentiO
DARAF. ILM
mantos, meias, maiôs, penhcar, man•
tas, mandrião, mantilhas, •paletós,
Çndústria Brasileira
palas, peugas, pulover, pelerinas, ponInd. Brasileira .
ches, polainas, pijamas, punhos, per- Requerente: Sementes Bortieare3
Local: Minas Gerais
neiras, quimonos, regalos, robe de
Requerente: Merlin S.A. - Indústria chambre, roupão, sobretudos, saias,
Classe: 45 .,
e Comércio
suspensórios, saldas de banho, san- Artigo: Sementes e mudas para sip
Local:
Rio
Grande
do
Sul
dálias, sweater, shorts, sungas, stolas, agricultura, horticui aros e a flori.
Requerente: Produtos Químicos
soutiens, slacks, taier, toucas, turbancultura. Floras naturais
Darex Ltda.
Classe: 41
tes, ternos, uniformes e vestidos
Local: São Paulo
Artigos: Substâncias alimentícias e
N9 342 4i0
Classe: 28
seus preparados. Ingredientes de aliN9 842.467
Artig os: Artefatos e produtos acabamentos. Essências alimentícias
dos de origem animal, vegetal e mineral não Incluídos em outras classes:
N9 842.463
Artefatos de substâncias químicas
não incluídas em outras classes
9.:C*
n. 6
N9 842.458
f>11
Indústria
N9 842.462

TP.,RMOS DEPOSITADOS EM 21 DE
FEVEREIRO DE 1968
N9 842.457

POMPEIA

1

CARAVAGGICi

HABITAM

Requerente: Habitat - Distribuidora Requerente: -Merlin S.A. - Indústria
e Comércio
de Valores e Títulos Mobiliários
Local: Rio Grande do Sul
Limitada
Local: /tio Grande do Sul
Classe: 41
Classe: 50
Artigos: Substâncias alimentícias e
Artigos: Distribuição de valôres e tí- seus preparados. Ingredientes de alitulos mobiliários (serviços de)
mentos. Essências alimentícias
N9 842.459

N9 842.464 •

HABITA'

MERLIA 5111:1110U5RIA

D ISTRIBUIDORA DE

VALORES E MULAS
MOBILIARIAS LTDC

E COMERCIO

Requerente: Habitat - Distribuidora
de Valôres e Títulos Mobiliários
' Limitada
Local: Rio Grande da Sul
Nome de Emprêsa

o Iès

SA
*5 e
'‘) 11‘.

, N9 842.460

HABITAT -

DISTRIBUIDORA DE
VALORES E TITULAS

/
Requerente: Arcret Engenharia
Comércio ‘-- Indústria Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigo:: Materiais para construções,
desolações e adornos de prédios: Ari gamassas,
argila, areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento,
blocos para pavimentação e calhas,
cimento, concreto, cal, cré, chapas

Brasileira

Requerente: Vassancelos, Irmão
—a---& Cia.
Local: Sergipe
- LTA ETAN N N N i
.,
Cliasse: 41
Artigos: Sal gros30, moído, purifica...
do e ret lado
NO 812.471

imac

Ré,Cu-Unte: Simacoll G . m b .1-1„
Local: Alemanha
isolantes. caibres, caixilhos, colunas,
chapas
para
coberturas,
caixas
Requerente: Merlin S. A.
tridtistsia d'água, caixas de descarga para
Classe: I
lixos,
e Comércio
edificações premoldadas, estuques, Artigos: Preparados protetores cenClasses: 41 - 4 e 46
e para melhorar o gás
emulsão de base asfáltica, esquadrias, tro a corrssão
Título
perdido em forvalhas .
Na. 842465-4ss

.

lw

Indústria Brasileira

.5.5.051•

fõrros, feisos, Osso, estacas. grades,
janelas, estruturas metálicas para
NO 842 4'1'2
construções. lamelas de metal, ladrilhes, lambris. lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, massas anti-ruídos para uso nas construções, manilhas, massas para revestimentos de paredes, mosaicos, produtos betuminosos para uso nas construções, produtos de base asfáltica„
produtos p ara tornar impermeabilià
untes as argamassas de cimento e
cal hidráulica pedregulhos, produtos
betuminosos impermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas para revestimentos e outros usos nas construções, persianas. placas para pavimentação, -peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes,
•
parqueies, portas, portões, portas de
chapas onduladas, pisos, soleiras ra ra
portas, tijolos,' tijolos refratários, ttol
bos de concreto, telhas, tacos. tubos
de ventilação, tanques de cimento. vigamentos, vitros, veneeíanas, vigUs,
pisos, portas e pilares de concreto,
tintas para construções não incluídas Requerente: Compaohil Nitro Qut*
mica Brasileira
em outras classes
LoGal: São Paulo
Classes: 1, 2, 3, 4, 16, 22, 23, 24, 23,
N9 82 463
31, 34, 38 e 46 - Sinal
No 842.4'73

Requerente: Mocóca Fabril S.A.
Local: São Paulo
MOBILIARIAS.
Classe: 23
Artigos: Tecidos em geral, tecidos
Requerente: Habitat - Distribuidora para confecções em geral, para tapeçarias e para artigos de cama e mesa:
de Valóres e Títulos Mobiliários
Algodão, alpaca, cânhamo, cetim, caLimitada
roá, casimiras, fazendas e tecidos de
Local: Rio Grande do Sul
lã em peças, luta, jersey, linho, ny
Classe: 33
loa, paco-paco, parcaliria, rami, rayon,
Título
sêda natural tecidos plásticos, tecidcs
Impermeáveis, tecidos de pano couN9 842.461
ro, veludos, fios acrílicos e (tecidos
sintéticos)
Classe: 36
Artigos: de vestuários e roupas feitas
COMPANHIA BRASILE114-A
em
geral:
Agasalhos,
aventais, alperMERLIN 5/A, IHIÁISTRIA
catas, anáguas, blusas, botas, botiDE ESTIRENO
nas, blusões, boinas, babadouros. bo1
nés, capacetes, cartolinas, carapuças,
E COMERCIO
casacão, coletes, capas. chales, cachecais, calçados, combinações, cha- Requerente: Impartadora e DistriReouerente: Cempanhla, Busileira'
buidora Intslabor Ltda.
Requerente: Merlin S.A.
péus, cintos, cintas. corpinhos, calde Estireno
Local: G,Iaslabar
e Comércio
ças de senhoras e de crianças calLocal: Sã-) Paulo
Classe 33
Local: Rio Grande do Sul
ções, camisas, calças, camiso/as, caNome
Comercial
Ttulo de Estacelceirnento
Nome de Emprêsa
misetas, cuecas, ceroulas, colarinhos,
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N9 842.480
TA VOZ DOS MUNICIPIOS

Classe: 41
Artigos: Creme de milho, de arroz,
polvilho, farinha de mandioca,
arroz, etc .
N9 842.493

áRASILEIRO

Requerente: Para.quirnica Indústria e Reguei ente: Altori Promoções e PuComércio Ltaa.
blicidade Ltaa.
Local: í
_Pauto
Local; Guanabara
Classe: 3
Classe: ;ia
-Artigos: Produtos farmacêuticos
Artigos: Programa de rádio, de
medicinais
televisão, jornais
W 842.480
No 842,488

ii,?2,2b/414
Companhia
Requerente: COPASA
de Produtos Alimentícios S. A.
Local: Espírito Santo
Classe: 41
Artigos; Pimenta malagueta era
conserva

N9 842.494
Requerente: COPASA — Companhia
cie Produtos Alimentícios S.A.
Requerente: Paraquimica, Indústria
Local: Espírito santo
e Comércio Ltda.
Marca: Graciela
Local: Paa Paula
Classe: 41
Classe: 3
Artigos: Creme cie milho, de arroz,
Artigos:
Produtos
farmacêuticos
Requerente: S.A . Moinho Santista
oplvilho, farinha de mandioca,
medicinais
Indústrias Gerais
arroz, etc. ...
aLocal: São Pauta
1
.1:4
842.481
0
Casse: 22
N9 842.487
tigos : Fios, Às e linha em gerai
para bordado, costura, crochê, teceRequerente: COPASA — Companhia
lagem, tricô e uso comum, a saber:
de Produtos Alimentícios S. A.
fios de , algodão, turian taa, cânhamo,
Local: Espirito santo
CAFÉ
SUPRILAR
elástico, celulose, juta, lã, - nylon,
\S°
Classe: 41
pêlo, rayon e sécia, em meada ou noArtigos: Creme de milho, de arroz,
INDOSTRIA BRASILEIRA'
gSP
véJo, torcido au não; fios de" algo(te
,
polvilho, farinha de mandioca,
dão, amianto, cânhamo, elástico, cearroz etc .
C;e6"
lulose, juta, lã; nalon, pêlo, rayon e
Requerente: In,dustrial Suldenuna.s
N9 842.495
séda, cm meada ou novelo. para
Ltda .
bordado, costura, crochê, teCelagem
Local: Minas Gerais
e tricô; linhas para bordado, costuClasse: 41
ra, crochê, teceaagem a tricô
Artigos: Na classe
No tal2.4
N° 842.489
Requerente: Paraquímica, Indústria
e Comércio Ltda.
Local: Sã) Palau
Requerente: abora.tórios Parke Davis
Nome Comercial
Requerente: COPASA — Companhia
Ltda
de Produtos Alimentícios S.A.
Local: Guanabara
No 842.482/483
Local: Espírito Santo
Classe: 3
Classe: 41
Artigos: Acido aceilsalicilico, antiArtigos: Massas alimentícias
Requerente: COPASA — Companhia
térmico e analgésico em forma oe
de Produtos Alimentícios S.A.
N9 842.496
, comprimidos caboreáveis
Local: Espírito Santo
Classe:
41
N 812 475
Artigos: Creme de milho, de arroz,
polvilho, farinha de mandioca,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
arroz etc .
•

Rer

• • nn• vá. •nn• •

FINADOR

ELECATH

ilaquerente: . E2eci10-CatlieJer Corporation •
Local: Estados lindos da América
Classe: 10
Artigos: Estilete Bi-Polar de Ritmo
(passo) , sonda de marcar ritmo
(passo) , sondas do lado direito do
coiração, sondas descartáveis, sondar
do lado esquerdo do coraçáo N9 842.4777

Requerente: Katina & Cia. Ltda .
Local: Minas Gerais
Classe: 38
- Artigos: Na classe
Classe: 17
N 9 842.484

N9 842.490
Requerente: COPASA — Companhia
de Produtos Alimentícios S . A.
Local: Espirito Santo
Classe: 41 -Artigos: Creme de milho, de arroz,
Requerente: COPASA — Companhia
polvilho, farinha de mandioca,
de Produtos Alimentícios S.A.
arroz etc.
Local: Espirito Santo
N9
842.497
Classe: 41
Artigos: Massas alimentícias

N9 842.491
Requerente: Requerente: J. R.
Gonçalves
Locai: Rio de Janeira
Classe: 50
Gênero de serviço: Sistema para
vendas a caadito dos artigos próprios
de comércio d arequerente
Requerente: COPASA — Companhia
de Produtos Alimentícios S.A.
No 842.485
Local; Espirito Santo
Classe: 41
Artigos: Massas alimentícias
N9 842.492

SVELTER

Requerente: CIN? — Comércio e
Indústria de Alimcwo Popular Ltda.
tr a
Local: Guanabara
Cra3i le ira
Classe: 41
Artigo: Batata. frita
Requerente: Joseph Martin Koralex
Requerente: COPASA — Companhia
N9 842.47i3
Local: a!ão Paulo
de Produtos Alim:nticlos S. A.
Requerente: Massas Purich Lias.
Classe: 8
Requerente: COPASA — Companhia
Local: Espírito Santo
Local: Rio Grande do Sr'
Artigos; Aparelho eletrônica para
de Produtos Alim:ntícios S.A.
Classe: 41
Nome Ct.,mcrCial
massagem
Local: Espírito Santo
Artigos: Massas alimentícias
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N.9 842.513
N9 842.508
,tão, bielas, correntes de transmissão,
•
'guindastes, guinchos, macacos, mancais, máquinas misturadore.s, pulverizadoras, separadoras, grau-ladeiras,
escavadoras e descascadoraa
Classe: 7
Artigos: Máquinas agrícolas, semeadeirass podadeiras, espalhadoras de
Requerente: - Nisto São Luiz Lica.
Requerente: Dynacl A Limited
Requerente: COPASA - Companhia terra, plantadeiras, cavadeiras, cultiEstabelecido em Pernambuco
vadoras e colhedoraa, regeueiras meLocal: Can, dá
de Produtos Alimniticios S.A.
Classe 50
cânicas, rodas de arado, tratores
Classe: (
Local: Espírito Santo
- Lavagens e lubrificações
agrícolas, cepos de arados, arranca- Artigos: Maquinaria. ae. fundição Artigos:
Classe: 41
de veículos (serviços de)
ao preaaao
tocos
Artigos: Massas alimenticias
N9 842.501
N. 842.514
,N9 842.499
TERMOS DEPOSITADOS EM 22-2-68
ta.9 842.509
N° 842.498

DYNACASI

9~d-a

.COTRIL -- COMERCIO DE TRATORES

Requerente: COPASA
Companhia
de Produtos Alimcntícios S.A.
Local: Espirito Santo
Classe: 41
Artigos: Creme de milho, de arroz,
polvilho, farinha de mandioca,
arroz etc.
249 842.500

Requerente: Cotril - Comércio de
Tratores e Irnpiementos Ltda.
Local: Minas Gerais
Nome de emprésa
N9 842.504

"aequerente: Rio Guanabara Papelaria Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 17
Artigos: Abridores de envelopes, almofada para carimbos, apagadores
de tintas, aparelhos duplicadores de
cópias, apontadores de lápis, arquivos,
bêrços para mata-borrão, borrachas,
canetas esferográficas, tinteiro e de
des:nho, caixãs, registradoras, carimbos, claíssificadores, clips, cofres,
colas para escritório, compassos, cortadores de papel, datadores, descansos para lápis e canetas, espátulas,
esquadros, estiletes para papéis, estojos para lápis e canetas, ficharias,
fitas gomadas, fitas para máquinas
de escrever e calcular, furadores de
papel, giz para escrever e desenhar,
goma, arábica, grafite, grampos de
escritório, instrumentos de desenho,
de escrever e para solar, lacres, lapiseiras, lápis, mapotecas, máquinas de
calcular, de endereçar, de escrever, de
grampear e da registrar, pantógrafos,
papel carbono para lápis e maquina,
papel stencil, pasta de arquivo e de
mesa, pena, percevejos, pêsos para
papéis, pincéis para desenho e cola,
p/ anchetas . por t a-blocos, porta-canetas, porta-carimbos, pr:ndedares de
papéis, réguas para uso em escritório, em escola e para de senhos, separadores para arquivos, táboas de desenhos, tintas para carimbas, para
desenho, desenho, para dupircadores,
para escrev:r e para marcar, umicedores de dedos
N' 842.502-503
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Requerente: Ivan Santos
Local: Guanabara
Classe: 50
Gênero de Negócios: Planejamento
de serviços
Empresarial e pr es tação
médicos hospitalar a acid:ntados do
trabalho
.LN Y 842.505

J 11MAR
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Sapataria Jurnaal L.aa. - GB.
• Classe: 33
N9 842.503

'DA)
4
e'VA f4,5

RaS,

Requerente: Astrogedo Rodriesies
-• das Santos
Local: Guanabara
Classe: 5
artigos: Barras, chapas, fõlhas, lingotes, tubos e vergas de metal, laminadas. moldadas-, torneados, prensados, usinados cortados em forma es-;,ecial, em bruto ou parcialmente preparados para uso nas indústrias;
cunhas gráficas
N9 842.557

"AL

I.

1NIDÚSTRIA
ficou:rente: Cotril - Comércio de
Tratores e Implementos Ltda.
Local. Minas Gerai5
Classe: 6
Artigos: Alavancas, anéis de segmento, eixos de máquinas, freios, carters,
cardans, carburadores, cabeçotes de
máquinas, burrinhos, bombas a pis-

BRASILEIRA

TRANSE3RAS

FUER

Traasportadora
Requerente:
Mattos Ltda.
Estabelecido em Pernatnauco
Classe 50
Requerente: - Puller Company
Estabelecido nos Estados Unidos da Artigos: - Transprotes de liquides
em caminhões tanques (Sersaços de)
América
" Classe 6
NS. 842.515 a 8a2.521
Artigos: - Máquina se suas partes
integrantes, não incluídas nas classes
7, 10, 1'7, inclusive compressores, fôrnos ,máquinas de moer e triturar, sistemas de transporte de materiais pulverulentos -coletares de pó e exaustores e aparelhos para tratamento de
água e de esgõtos
Classe 8
Artigos: - Instrumentos de precisão,
instrumentos científicos, aparelhes de
uso comum, instrumentos e aparelhos
didáticos, moldes de tôda espécie, acessórios de aparelhos elétricos unclusive
válvulas, lâmpadas, tomadas, fias, sosoquetes, etc.), aparelhos fotográficos,
INDÚSTRu BRASILEIRA
radiofônicos, cinematográficos, máquinas falantes, etc., discos gravados e
filmes revelados, inclusive tornos máquinas de moer e triturar, sistemas Requerente: -- Açúcar Gaúcho S.A.
de transporte sde materiais pulveru- AGASA
lentos, coletores de pó, exaustores e Estabelecido no
Rio Grande do Sul
aparelhos mira tratamento de água
Clas.su 1
e de esgótos
Substâncias e preparações quiri-Ceais
usaads nas indústrias, na fotografia
N. 842.510
e nas análises químicas. Substânc1a5
e preparações químicas anti-corrosi-.
vas e anti-oxidantes
Classe 2
Substâncias e preparações quirnicas
usadas na agricultura, na hosticuttura ,na veterinária e para fins
'
sanitários
Classe ls
¡Substancias químicas, produtos e pra
Requerente: - Izabel Mandna
1 paradso para serem usaaos na
Teixeira
medicina ou na farmársa
Gualibara
Classe 4
,
Cassa 33
ISubstáncias de origem animal, vaga
Título de eSetabeaecimento
!tal ou mineral, em bruto ou parc i almente a:reparada se não incluídas riu
Ne 842.511
outras clasLes
Clas!'e 5
Metais não trá!:alhaclos ou paitaalmente traballiadcs, usadas 1:0S
indústrias
tanasa 6
Máquina se suas aaites iatagrantes,
i não incluídas ar s classes 7, 1) e 17
Classes: 7, 8 e 9
'Artigos: - Máquinas de agricultura e
;norticultura e suas partes integrantes.
¡Grandes instrumentos agriarlas, inclusive tratores. Instrumentos de precisão, instrumentos científicos, apareUsos de uso comum, instrumentos e
aoarellmsdiditicos, moldes de teala
Requerente: - Inpermal - Indústria eape.cie, acessórios de aparea- os eléPern ainbucan a de Mármores Ltda. tricos (inclusive válvulas, lÉunpadas,
tomadas, fios e soquates) aparelhos
Estabelecido ai Pernambaro
fotográficos, ináquin as faiantes disNome de empresa,
cos gravados e filmes -avelados. Instrumentos
musicais e suas partes nale.9 842.512
i tegrantes. exceto .-náquinas falantes
Classes: 10, 11 e 12
i Instrumentos,
máquinas aparelhas e
'petrechos para a medicir a a arte
POSTO SAO
dentária a cirurgia e a higiene, exceto
,os inclaalos na aclimes.74 . máquinas,
i aparelhos e ^nstalaçfr!s hosptalare_s,
i
Requarente: - Pásto ;São Luiz etda Ide expurgo . e fins análogos ,excelb
;móveis da classe 40. Ferramentas Ce
Estalse'ealdo can Peranaciu leo
I tóda espécie, (exceto) geando partes
Class?- - si e 47
ide
aiaaninas) ferragens e cutelaria
ri!t u:o

CURSO

ELÉCTRON

IEPEREME • 'ADURIA
PERMUCANA DE
tiOkiDDE tia

LUiZ

Requerente: Charich Exportação
'
Limitada
Local: Guanabara
Classes: 13, 15, 25, 26, 35. 40 e 49
Artigos: Das elaasas acima

SÃO LU 1 Z
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em geral. Pequenos artigus de qualN9 842.525
N9 842.530
limpeza, lã de aço, lixas, material
quer metal quando não de %outras
abrasivo empregado na limpesa de
classes
metais e objetos, palha de aço, panos
Classe 12
•
de polir e para limpeza, pomadas para
Botões ealfientes comuns, fechos corJ A O.A
calçados, preparados para polir e limrediços e demais mim-1)7as de armaSão Paulo-. Capital par madeiras, vidros e objetos, sabão
São Paulo-' Capital
.rinho não iacluídes nas
comum, sabão de ceco, sabões em pó,
classes 13, 22, 24 e 43
em pedra, em liquido, em pasta e em
Classes: 13, 14 e 15
Renuerente:
Emprêsa
Cinematográfica
Requerente:
Emprêsa
Cinematográfica
flocos, saponáceos, solventes
Artigos: — Joalheria e artigos de meMaway
Ltda.
Haway
Ltda.
tais preciosos, semi-preciosos e suas
Local:
São
Paulo
Local:
São
Paulo
Ns. 842.535/537
imitações, usados como adernos e não
Classe: 33
Classe: 33
ince dos ten outras classes; pedras
Título
de
estabelecimento
Título
de
estabelecimento
preciosas e suas imide.ções. — Vidro,
cristal e - seus artefatos não incluídos
N o 842.526
NP 842.532
em outras classes. ArtefatoSdr
cerâmica (pà"21ana. faiança, suça
retruca, e . outros), pani us3
adôrno -fins artísticos e industriais,
instalações sanitárias não incluídas
•
6F I R
em outras classes
Classes. -- 16, 1 7e 18
$à7o Paulo- Capital
Artigos: — Material eselusivareente
par constnição e adórae de prédio, Requerente: Emprêsa Cinematográfica
Haway Ltda.
estradas, etc, como cimento, azubleLocal: São Paulo
jos, ladrilhos, tersos, portas, janelas,
Classe: 33
etc, não incluídos em outras classes.
Título de estabelecimento
Papepel para forrar casa. Artigos máINDÚSTRIA BRASILEIRA
quinas e instalações para escritório
N o 842.527
e desenho, não incIsslis nas calsses:
38 e 40. — Armas, munições de guerra e caça. Explosivos, e fogos de
Requerente: Artegráfica-Indústria e
artifícios
L O. R A
Comércio de Artes Gráficas Ltda.
Classes: 19 e 20
Local: São Paulo
São
Paulq—Capital
Artigos: — Animais vivos inclusive
Classe: 50
Requerente: Indústria de Saoutze
aves, ovos, e mgeral, inclusive bicho
Artigos: Como marca de serviços de
"Vida" Ltda.
da seda. — Petrechos navais urroimpressão, composição, serviços gráLocal: São Paulo
náuticos (silva-vidas, âncoras, cintos Reauerente: , Empi ee a Cinernatográ f icit
ficos e litográficos, serviços de cópias
C:asse: 46
Haway Ltda.
de natação, bóias, pazattquedas, etc.)
Artigos: Sabão comum, sabão de côce, heliográficas. de fotocópias, serviços
Local: São Paulo
de instalações de indústria gráfica s
sabões em pó, em pasta, em pedra, e
Classe: 33
N9 842.522
_Classe: 38
em flocos
Titulo de estabelecimento Artigos: Papéis e seus artefatos: Albulis em branco, blocos de papel, caN9 842.533
N9 942.528
dernos escolares, cartão, cartolina, caixa de papelão, copos de papel, embalagens de papel e papelão, forminhas de papel, guardanapos de papel,
o4oPaulo Capital
livros em branco, papel, guardanapoe
de papel de escrever, papel de embrulho, papel para desenho, papel higiênico, papel impermeável, pratinhos
Requerente: Empresa Cinematogi alia
de papelão, lenços de papel, papel pare
Haway Ltda.
cópias e saquinhos de papel
Local: São Paulo
Classe: 32
Classe: 33
Artigos: Puplicações impressas: AgenTítulo de estabelecimento
das, álbuns impressos, almanaques,
anuários, apostilas, boletins, calendáN 9 842.529
rios, catálogos, enciclopédios, folhetos,
folhinhas, jornais, revistas, livros impressos, músicas impressas e roteiros
Requerente: Indústria de Sabões Impressos. Osquestras, peças teatrais
e cinematográficas, programas cir"Vida" Ltda.
Paulo censes, radiofônico e rádio-televisionaLocal:
São
Paulo
Requerentes: lVfarcio Lucena Mondos
Classe: 46
forte, João Soares Martins, Renato
Artigos:
Agua
lavadeira,
alvejantes,
Carlos de Figueiredo, Maurício PareiN9 842.538
amido, anil, cêra para soalhos, deteria da Costa, Wanderley Guimarães, Requerente: Empresa ssnematográfica gentes, esponjas de aço, esponjas para
João Soares Martins
Haway Ltda.
limpeza, lã de aço, lixas, material
Local: Guanabara
Local: São Paulo
abrasivo empregado na limpeza de me.s
Classe: 33
tais e objetos, palha de aço, panos
Classe: 33
Sinal de propaganda
para polir e para limpesa, pomadas
Título de estabelecimento
para calçados, preparados para polir
No 842.523
e limpar Madeiras, vidros e objetos, Requerente: Luiz Olmer. Cazarré
N o 842.531
sabão comum, sabão de côco, sabões
Local: São Paulo
em pó, em pedra, em líquido, em pas- Classe: 41
ta e em flocos, saponáceos, solventes
SAN REY0
Artigos: Biscoitos, bolachas e
torradas.
,Wiío
Capital
N° 842.534

n

sa h
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Capital
Tío

JRESTAT'S
Indústria'Briasíicira

PRA,-

equerente: Emprêsa Cinematográfica,
Haway Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 33
Título de estabelecimento
No 842.524

R;R Asko

N9 842.539

LOKELANY
IND. BRASILEIRA
nnn•n10

1

Requerente: Quimirama Indústria
Comércio Ltda.
Local: São Paulo
SENA
Classe: 48
8Wo Paulo- Capital
Artigos: Sabões e sabonetes perfumados, pó de arroz, talco perfumado
B tquerente: Indústria de Sab0es Requerente: Indústria de Sabões rouge, baton, carmin, lápis para maquilage, óleos e loções para o cabelo,
"Vida" Ltda.
"Vida" Ltda.
cremes e pomadas para a pele, desoLocal: São Paulo
jequerente: Emprêsa L'inematogreica
Local:
São
Paulo
dorantes para uso pessoal, essênslac,
, Classe 46
Haway Ltda.
Classe:
46
Extratos, lança-perfumes, brilhantilatigos: Sabão comum, eabãó de côco, Artigos: Agua lavadeira, alvejantes, nas,
Local: São Paulo
cosméticos para a pele c maquiClasse: 33
sabões' em pó, em pasta, em pedra, e amido, anil, ceras para soalhos, datei- lagem,
fixadores para o cahek , e (Jee
IrltUle de estabelecimento
em flócbs
gentes, esponjas de aço, esponjas para
n-á:. paia o cabelo.
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tOuInta-veira T.•
N9

842.540

N9 842.544

NEREIDA

N9 R42,550

S .-é 43
"JAGUAR I El

IND. BRASILEIRA

Março de

N9 842.555
"

•BR

-INALEk

Requerente: BRASAS — BrasilAmérica Sociedade da Inglês
Local: Guanabara
Nome Civil

N9 842.541

HINAMINA

N9 842.542

MENIFIIS

(SETE RAPAZES)
Requerente: Fábrica de Ltee.
Paradise Ltda.
Local: Rio do Janeiro
Classe: 41
Artigos: Dóces, biscoitos, bolos, rosquinhas e pães dôces e salgados.
N9 842.547
ORGANIZAÇÃO
EM

N9

842.543

4

DEUS LTDA\

Requereme: organizactio se em
Deus Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Nome de Emprêsa

IN

Requerente: Van Raalte Company, Ind,
Local: New Yorlc; N. Y.
Classe 36
Artigos: Na classe
N" 842.559

3LUE
DUSTRIA.

IR A $R MI A

Imiti:ah ia—
Requerente: Indústria Têxtil T.
Gabriel S. A.
Local: São Paulo
Classe: 23
Artigor Na classe
Classe: 24
Artigos: Na classe
N° 842.554

Braiileirg,

Re:Inerente: Aziz Abdala jar

Jourtoue
Local: Distrito Federa/
Classe 41
Artigos: Café
N° 842.561

ORVAL - TRANQUILIDADE
EM SEU LAR

N 9 842.548
PAPELARIA E TIPOGRAFIÀ
ESPIRITO SANTO LTDA.

•

4 tietiauSE YOU LOVE NICE THINGi..,
PARA UD. OUE AMA LAS COSAS BELLA
Requerente: Irmãos Coelho Ltda.
Local Santa Catarina
Classes: 23 e 36
Titulo de Estabelecimento
, Números 842.552-553

SEVEN BOYS)

IND. BRASILEIRA

Requerente: mohamed Ali Abou
Jokh
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: óleos comestíveis.

Requerente: Benjamin Scheehter
Local Guanabara
Classe 33 — Titulo
N° 842.558

Requerente: Casa das Tintas São
Gerónimo Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Nome Comercial.
N9 8A2.546

Requerente: Orval — Indústria è
Comércio de Produtos Químicos Ltda,
Local: São Paulo
Classe 50
Artigos: Na classe
N° 842.55'

842.551

CASA DAS TINTAS
ÊÃO GERÓNIMO LTDA:‘

IND. BRASILEIRA

Requerente: Ccsmobrás Indústria e
Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Calçados em geral.

pi9

ORV AL "

'AMAÉSRIL
IC

OCIEDADE

Requerente: Quimirama Indústria e
Comércio Ltda.
Requerente: Jaguaribe Administração
Bocal: São Paulo
e Participações Ltda.
b,rtigos: Sabões e sabonetes perfumaLocal: São Paulo
dos, p6 de arroz, talco perfumado,
Classe: 50
rouge, baton, carmin, lápis para ma- Aplicação: Atividades
de ou relativas
quilage, óleos e loções para o cabeà administração e participações.
lo, desodorantes de uso pessoal, oreInes e pomadas para a pele, essénN9 842.545
Mas, extratos, lança-perfumes, brithantina, cosméticos para a pele e
maquilage para o cabelo e creme
para cabelo.

1968 1565

Requerente: Papelaria e Tipografia
Espírito Santo Ltda.
Local: Rio de Janeira
Nome de Emprêsa

requerente: Urv
, al — Indústria e
Comércio de Pft,Játos Químicos Lira.
Local: São Paulo
Classes: 2 e 46 — Frase de Propaganda
N9 842.556

N9 y2.549

HEXA PEMA #

ND. OSA Se

tO 4S
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Nequerente: itapema Comércio e
Importação Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 2
, Artigos: Na classe,

Requerente: BRASAS-- nrasilAmérica Sociedade de Inglês
Local: Guanabara
Classes: 8 — Artigos da classe; 17 —
'Artigos da classe; , 25 — Artigos da
classe: 32 — Artigos da classe; 38 —
Serviços.,
Ar t os da classe; 50

ig

requerem: S/A Moinho SantIsta
Indústrias Grais
Local: Sito Paulo
Glasse 22
Artigos: Fios, lás e linhas em geral parrf
bordado, costura, croché, tecelagem, tric&,
Requerente: Mereonal — Companhia e aso comum, a saber: fios de algodad;
amianto, cánhamo, elástico, celulose,
de Seguros Gerais
juta, l, nylon, pêlo, rayon e séda,
Local: Guanabara
meada ou novelo, torcido ou não; fio
Classe 50
algodio, amianto, cánhamo, elástico,
mo
Artigos: Serviçoa
Mose, juta, lã, nyjon, pelo, una aafc1/1

a
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moglabina, injeções lubrificantes
em meada ou novelo, Para bordado, cosmedicinais
tura, croché, tecelagem e tricô; linhas
Classe 04
para bordado, costura, croché, tecelagem
Artigos: Agua marinha em bruto, calcá.
e tricô
reos, carnaúba, cinzas, crina vegetal,
N°- 842.560
fluorita, latex, luvas, mica em bruto,
paina e seivas vegetais
Classe 05
Lrtigos: .V.2SiVOS metálicos, bronze,
gusa, mercúrio, ouro, sucata de metal,
zinco e soldas metálicas
Classe 06
Artigos: Saneis de segmento, bate estacas, calandras, dínamos, discos de máquinas, guindastes, ferramentas mecânicas, plainas e rotores
Classe 07
Requerente: DACS — Assessoria
Artigos: Arados, cavadeiras, máquinas
de Empresas Ltda.
adubadeiras, máquinas colheidziras, máLocal: Rio de Janeiro
quinas de colher frutas, moinho de vento
Classe 50
e regadeiras mecânicas
,Aplicação: Serviços gerais de Assessoria
Classe 08
N° 842.562
Artigos: Abajotrrs, amplificadores, aspiradores de pó, chaves elétricas, cronõme.
tros, faróis, geladeiras, lâmpadas, lanternas elétricas, aparelhos d etelevisão, discos gravados, enceradeiras, filmadores,
máquinas fotográfimas e troca discos
Classe 09
.
INDÓSTRIA BRASILEIRA
Artigos: Bandolins, banjos, maracas, baterias musicais, caixas de música, castanholas, cavaquinhos, clarins, clarinetes,
Requerente: Infantil Modas Ltda.
cuícas, flautas, gaitas, guitarras, liras,
Local: Guanabara
Orgãos, pandeiros, pianos, pistões, rebeClasse 36
cas, saxofones e violinos
Artigos da classe
Classe 10
N° 842.563
Artigos: Alicates para dentistas, bacias
para doentes, brocas para dentistas, facas
para cirurgYóes, padiolas, adesivos para
ligaduras cirúrgicas, balanças clinicas e
cintos cirúrgicos
Classe 11
Artigos: Abridores de latos, açucarei:
Requerente: Criações de Modas
ros, afiadores, alavancas, aldravas,
de Marcello Ltda.
algemas, alicates, alviões, ancinhos,
Local: Guanabara
grampos anéis, bacias, biscoteiras, caClasses: 13, 25, 35 e 36
nivetes, correntes, cremontes, crivas,
cunhas e facas.
Titulo do Estabelecimento
Classe 12 N° 842.564
Artigos: Agulhas para costurar, bordar e tricotar, dedais, fechos corrediços, fivelas, garras ilhoEes, botões
e presilhas.
Classe 13
Artigos: águas marinhas, lapidadas
Requerente: D'Arezzo Modas Finas
alfinetes de gravatas, alfinetes para
Limitada
'adornar vestidos, anéis, broches e
pulseiras.
Local: Guanabara
Classe 14
Classes: 13, 25, 3 5e 36
Artigos: Aparelhos para café, ampôTitulo do Estabelecimento
las, aparelhos para. chá, aparelhos
Ns. 842.565/614
para café e refresco, aquários, açucareiros, bandaijas, bebedouros, biscoiteiras, bules, copos, cálices e cântaros.
Classe 15
Artigos: Açucareiros, aparelhos d'água,
assadeiras, bacias, copos, filtros,
fôrmas, fruteiras, globos, lamparinas,
paliteiros, pias, pires, saleiros, talhas, tijalas, vasos e xícaras.
Classe 16
Artigos: Asfaltos para construções,
azulejos, blocos para construções, cimento comum, caixas de cimento,
caixilhos, cal para construções, chapas para construções, massas para paredes, mosaicos, papel para forrar
paredes,. pilastras de concreto, calhas,
tacos, tubos de concreto e
Requerente: Banco Comércio e Indústria
venezianas.
de Pernambuco S/A
Classe 17
Artigos: Abridores de envelopes, alLocal: Pernambuco
mofadas, para, carimbos,- apagadores
Classe 01
de tinta, apontadoras de lápis, borraArtigos: Ácidos, Adesivos, álcool para a chas, canetas ,compassos, lápis, fitas
Indústria, Benzina, bromo, cloro, gases para máquinas de calcular e de esquímicas, pós _químicos e -salicilatos
crever, espátulas e fichários.
Classe 18
-Cassei%
Artigos: Adagas, balas, bombas, caArtigos: Adubos, água de potassa, ar- nhões, dinamite, fuzis, carabinas,. carnica para veterinária, baraticidas, cal de- tichos de Cauniçào, espadas, foguetes,
sinfetante, cotas para apanhar insetos, In- metralhadoras, munições de casas e
de guerra, nitrogi leerina e pólvora.
seticidas e sabão desinfetante
'
Classe 19
Classe 03
Artigos:, Acónito, alcaçuz, bismuto, calco- Artigos: Burros, cães, cavalos de corMetanos, carbonatos, curare, galacol, he- rida, cobras, cotaas, galinhas, galos

ed
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gatos, 'anatos, macacos, onças, ovos
de qualquer espécie inclusive do bicho-da-sêda, peixes vivos e patos.
Classe 20
Artigos: Ancoras, ancoretas, birutas,
bolas, botalós, bolas para enrolar
cordas náuticas, cabrestantes, cadeias
de navios, cintos de natação, croques
para barcos, dispositivos para arriar
botes, salva-vidas, gancho para botes,
jaquetas para natação, molinetes, paraqueaas, proízes, vigas náuticas,
vigias para, prender barcos.
Classe 21,
Artigos: Alavanca de câmbio, amortecedores de veículos, , aros de veículos, breques, calotas, câmaras de
ar para veículos, carrocerias, carros
reboques, direção de veículos, eixos,
engates, dragas,- estribos de veículos,
guidos de veículos, molas de veículos,
para-brisas de veículos, para-choques,
para-lamas e rodas de veículos.
Classe 22
Artigos: Fios -de algodão, fios de linho, cânhamo, judas, fios de sêda natural, fios artificiais, raios e fios de
lã para tecelagem, para malharia,
para bcraar, para costurar, tricotagem e para crochet, fios de plásticos,
fios de celulose, linhas e fios de
tôdas espécie.
Classe 23 Artigos: Teciclaw.
Classe 24
Artigos: Bordados, bandeiras, cordões,
cadaços, debruns, etiquetas, flâmulas, franjas, galeões, passamanarias,
pingentes, rendas, rédes, sacos, sacas,
sacolas, tiras e telas para bordar.
Classe: 26
Artigos: Adôrnos para móveis, argolas, baldes, bandejas, barris, biscoiteiras, cabides, cabos, caçambas, caixas, caixões, caixetas, carretilhas, cavaletes, copos de cosinha, cruzetas,
cunhas, dormentes, fôrmas, palitas,
pinos, rebites, recipientes e táboas
para passar roupa
Classe: 27
Artigos: Assentos, balaioS, blocos, caixas, calços, centro de mesa, cestas,
cestões, encostos, guarnições para móveis, malas, maletas, rebenques e protetores-para cama e mesa
Classe: 25
Artigos: árvores de natal, bolas para
enfeites, árvores de natal, desenhos
artísticos, estátuas, estatuetas, estampas, gravuras, imagens, letreiros, maquetas, obras artísticas, painéis, projetos, mostruários de mercadorias diversas e para propaganda
Classe: 28
Artigos: Açucareircs, aparelhos de
água, aparelhos de café, aparelhos de
chá, aparelhos de jantar, aparelhos
de refresco, adôrnos, bapias, bules, cabides, cêstos, copas espremedores, paliteiros, pires, pratos e travessas
Classe: 29
Artigos: escôvas, escovões, espanadores, puxadores de água, vassouras,
vassourinhas
Classe: 30
•
Artigos: Armações para guarda-chuvas, bengalas, cabos de chapéu de sol,
capas para guarda-chuvas, cartões
para bengalas, ponteiras para bengalas, combrinlaas, vretas para guardachuvas
Classe: 31
Artigos: Adesivos para vedação, anais
para vedação aros para vedação, argolas para vedação, arruelas para vedação, barbantes, Betume para vedação, barras de campanha, buchas para
vedação, canaletas, capsula para garrafas e frasco, cimento fratários para
vedação, cardeis, forros para vedação
guarda-sol de praia, lonas em geral,
mangueiras e tendas
Classe: 32
Artigos: Almanaques, álbuns, impressos, calendários, catálogos, designações
de filmes, crônicas impressas, folhetos,
Impressos, folhinhas impressas4 nistória.s impressas, revistas, poesias lin-
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pressas, programas de rádio e de te.levisão, programas impressos, propaganda impressa escrita, publicações.
impressas, revistas impressas
Classe: 33
Artigos: título de estabelecimento
Classe: 34
Artigos: Capachos, cortinas, oleados,"
passadeiras, Tapêtes, panos para assoalhos e sanefas
Classe: 35
Artigos: Argolas, bialsas, camurças-,
coleiras, chapeleiras, chicotes, estojos,
malas, maletas, peles era bruto, palmilhas, porta noms, pulseiras, sacolas
e valises
Classe: 36 Artigos: blusas, bermudas, çalças, saias,
soutienes, sueter, sungas, shorts, slack.
sapatos ,robes de chambre, lenços, camisas camisetas
Clases: 37
Artigos: Toalhase para banho toalhas
de mesa, toalhas de rosto, fronhas, len.
çois, colchas, cobertores, guardanapos a
guarnições para mesa
Classe: 38
Artigos: Papel de cartas, envelopes, fa- •
turas, agendas e mbrancq, blocos, duplicatas, cheques em brancos, talão de cheque, talão de promissórias e talão de
recibos
Classe: 39
Artigos: Aros ,arreios, bacias, chupetas,
calços ,chicotes, caixas, - dedeiras, descansos assentos
Classe: 40
Artigos: Dormitórios, camas como malas, cadeiras Comuns, cadeiras de balanço, guarda-roupas, guarda-vestidos, divans, estantes, espreguiçadeiras, móveis
para sala de jantar poltronas, sapateiras,
sumier e colchões
Classe: 41
Artigos:- Peixes, camarões, bacalhau, carne, açúcar, farinhas, aspargos, aves abatidas, azeite azeitona, arroz, chá, café,
biscoitos, ervilhas ,grão de bico, óleos
alimentícios, queijos, manteiga, pão e
bolos
Classe: 42
Artigos: Uísque, rum, cerveja, gin, genegra, cachaça, bagaceira, anizes, aperitivos, batidas, bitter, brandy •
Classe: 43
Artigos: águas gasosas, guaranás, refrescos, sodas, sucos de frutas, para -bebidas e bebidas espumantes sem dosagem alcoólica
Classe: 44
Artigos: Cigarros, cinzeiros, càhimbos,
charutos, isqueiros, cigarreiras, mentol
preparado para cigarros, fumo, cartieras
de couro ou metal para fumo ou rapé
Classe: 45
Artigos: Bouçuets 'de flóres naturais,
grãos de sementeira, mudas de quaisquer
vegetais, planta em geral em vasos,
arbustos naturais
Classe: 46
Artigos: Água sanitária, alvejantes, btl..
chas, para polir, cêra para conservar o
brilho, esmeril, lixa, vela, tochas de cera,
sabão comum, potassa e pano esmeril
Classe: 47
Artigos: Alocol carburado, Isenzina, gasolina, gãs para iluminação e combustível, lenha e graxas lubrificantes
Classe: 48
Artigos: Perfumarias, cosméticos, sabonetes, artigos de toucador, escõvas para
dentes, pós de arroz, rouge baton
Classe: 49
Artigos: Aeroplanos de brinquedo armas
de brinquedo, baralhos, jogos de bilhar,
bonecas, coletes para esgrima ,jogos de
dama, placard para jogos, planadores,
tabuleiros para jogos, tarrafas, tômbolas, trapézio q . vel ocip:des. jogos de xadrez e water-polo
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' Classe: 50
Artigos: Serviços de distribuições, repre.sentação, Vendas de títulos ou valores imobiliários, colocação no mercado
de tais títulos ou valores, negociação,
oferta ou aceitação de oferta para negociação, prestar assistência técnica à
empresas, na sua idealização e planejamento jurídico — administrativo, na elaboração ,de planos, esquemas e instrumentos legais, naorganizaçr.0 e reorganização empresarial, na identificação e
prospecção de oportunidade, promoção
de empreendimentos, operações, participações, co-participações e estudos de
vigialidade, na elaboração e acompanhamento de estudos, planos, programas,
pesquisas, estudos de mercado, projeto
e solicitações, inclusive de financiamentos e incentivos, na obtenção contratual de tecnologia, na assessoria especializada em caráter permanente ou especifico
N4 842.815 •

«D OWA LO
Indústria Brasileira
Requerente: Fábrica de Doces
. "Dowal" Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: doces, balas, bombons, caramelos, drops, biz,-s coitos, bolachas, frutas secas, em calda e cristalizadas,
ameixas, amêndoas, araruta, aveia,
bananadas -,baunilha, bolos, cremes,
erva-doce, farinhas alimentícias, figos. flocos, geléias alimentícias, go ..abadas, marmelada, mel, melado,
pêssego
N 9 842.616
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N9 842.619

N9 842.626

"CONSEP"

MINOBT:Sr

Requerente: Edson Nogueira.
de Miranda
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos: na classe
. N9 842.620

Requerente: Cilag — Chemie Aktiengesellschaft (em francês: Cilag --'
Chimie Société Anonyme) (em Inglês: Cilag — Chemie Limited)
Local: Schaffhren — Suíça
Cias. i: 3
Artigos: substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados
na medicina ou na farmácia, inclusive
preparações anorexigênicas
—
N 9842.627

EBEL
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: 1102pital Nossa e.nliora
da Conceição S. A.
Local: Rio Grande do Sul
Nome de emprêsa
--- —N9 842.617
PORTO SEGURO DISTRIBUIDORA
DE TI T 111.05 E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.

Requerente: Lúcio Casar Habkouk
Local: Guanabara
Classe: 48
Artigos: perucas, cremes, cosméticos,
escovas, pentes, shampoos, tranças de
cabelos, tinturas para cabelo, pinturas
para cabelos, sabonte
N9 842.622

indústria Brasileira

Requerente: Gracioll Indústria
de Cigarros Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 44
Artigos: cigarros
N9 842.630

Requerente: Gra.cioll Indústria
de Cigarros Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 44
Artigos: cigarros
N9 842.631

—

SALVAÇÃO

PNEUS
Requerente: Salvação pneus Ltda.
Guanabara,
Classe: 33
Titulo
. N9 842.623

AUTO TÉCNICA

NESSI NA
Requerente: Auto Técnica Nessina
Limitada
.Local: Guanabara.
Classe: 33 Título
N9 812.624

•••n•••••••

Requerente: Gae — General AdrConditioners Comércio — Refrigeração
Limitada
Local: Guanabara
Classe: 8
Artigos: aparelhos de ar condicionado; aparelhos eletro-domésticos, a saber: acendedores, amassadeiras, aquecedores, aspiradores de pó, assadeiras, cortadores de frios, enceradeiras,
iluminadores, lavadores de pratos,
louça, talheres etc., balanças, batedeiras, bules, chuveiros, descascadores,
enceradeiras, espremedores, exaustores, extintores de incêndio, ferros de
passar e de engomar, fogareiros, fogões, fonógrafos, fôrmas elétricas, fornos, geladeiras, gravadores, liquidificadores, lavadores de pratos, louça,
talheres etc., moedores, picadores,
limpadores, panelas elétricas, rádios,
refrigeradores, secadores de roupa, de
louça, de talheres etc., televisores,
torradeiras, tostadeiras, ventiladores
N9 842.628

Requerente: Gracioll Indústria
de Cigarros Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 44
•
Artigos: cigarros
N9 842.632

Le UNDO BRANCO

Requerente: Gracioli Indústria
de Cigarros Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 44
Artigos: cigarros
N9 842.633

CI NTI LEX
1NDOSTRIA BRASILEIRA

Renuerentr:
Seguro Banco de
Investim
Desenvolvimento
Se, "- Anônima
• c". 1 Paulo
Nome de emprêsa

"

ow.

MOLI NÁRI O

Requerente: PCrto Seguro — Di.sirlbuidon de Títulos e Valores'
aeMlerente: .1x!-:C Xavier dos Santos
•
Mebiliái ics Ltda .
Local: Rio de Janeiro
Classe: 48
Local; São Paulo
Artigos: da classe
Nome ue empresa
N9 842.625,
N9 812.618
PORTO SEGURO BANCO
DE INVESTIMENTO!
E DESENVOLVIMENTO. S. A.

N9 842.629

Requerente: Ebel — Emprêsa
Brasileira de Estopas Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 21
Artiogs: estopas
N9 842.621

Hospital Nossa Sannora
da Conceição S. A.
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rRANSPORTES RODOVIÁRIO REI) PRINCIPE

•nuerci•tf! : Tra nspor Les Rodoviário
'Rad Príncipe Ltda. •
Local: Guanabara
Expressão de pronagancla
Classes: 21, 33 e 50

Requerente: Gac — General MvConditieners Comércio — Refrigerao Limitada
Local: Guanabara
Classe: 50
Atividade: serviços de revisão, conservação e manutenção de aparelhos
de ar -conlicihnario e de aparelhos
eletro-domésticos

Requerente: Gracioll Indústria
de Cigarros Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 44
Artigos: cigarros
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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL REVISTA DA PROPRIEDADE
DIVISÃO DE MARCAS
111xpediente de 11 de março de 1968
j Marcas deferidas:
569.899 - TMG - Construtora
Aciminitradora TMG Ltda. Massa 16.
N9 569.509 - Bucaplex - Plexon
Comercial e Industrial Ltda. - Cias-.
N9

le 34.

N9 569,923 - Intermezzo - Res-,
taurante e Bar Intermezzo Ltda. Classe 41.
N9 570.048 - Cromol - Laboratório Estrela Ltda. - Classe 3.
N9 570.138 - Torusl - Torusi Torpo Usinagem de Peças Ltda. Classe 11.
N9 570.861 - Psyglutan - Quimio!arma Ltda. - Classe 3,
N9 571.206 - Tip Top - Inex Indústria Nacional de Explosivos Litnitada - Classe 18.
Titulo de estabelecimento deferidos:
N9 569.999 - SenhoritaModelo ponfecçes Villela Ltda. - Classes 33
"Ik 36 - Art. 97 n9 1.
Marcas indeferidas:
N9 302.100 - Ypiranga - Distripuldora Ypiranga de Materiais de
Construção S. A. - Clasn 16.
N9 311.574 - Ypiranga - Ypiranga S. A. Melhoramento e Coloniza§ão - Classe 16.
N9 568.895 - Sul Metal - Estrutura Sul - Metal Ltda. - Classe
119 16.
N9 568.916 - Piratininga - Cerâmica Plratininga S. A. - Classe
is9 16.
N9 568.975 - Newlife - Luiz de
França Barbosa - Classe 41.
N9 569.004 - Impar - Impar Limitada - Classe 16.
N9 569.025 - Fulgor - Envernizadosa Gráfica Fulgor Ltda. - Classe
n9 38.
N9 569.029 - Aparapel - Aparapel - Aparas de Papel Ltda. - Classe 38.
ForN 9 569.472 - Colombina
relva Irmãos & Cia. - Classe 41.
569.489
IF
Lojas
IF
Ltda.
N9
- Classe 48.
N9 569.528 - Trombofax - Ortho
Pharrnaeeutieal Corporat!on - Ciasse 3.
N9 569.553 - Masnata - Inlústrla da Sabonett,-; e '-funlarias 11:lão Ltda. - Clw.se. 48.,
Werna
N9 569.726 - Peisi Plex
nudolf Siebert - Classe 5.

N9 578.047 - Comércio e Transportes de Brasília Sociedade AnóniMa Cotrab
Arquive-se.
N9 578.068 - Catei 5, A. Comér.
cio Administração Transporte Exportação e Indústria - Arquive-se.
N9 577.538 - Modas e Bijuterias
N9 578.193-- Codisul S. A
Uxurnaré - Arquive-se.
Comércio e Admin
istração - ArquiN9 577.543 - Mecânica Fuk Fuk ve-se.
•
Ltda. - Arquive-se.
N9 578.224 - Despacho Aduaneirot
N9 577.544 - Auto Peças Canadá Mala Ltda. - Arquive-se.
Ltda. - Arquive-se.
N9 578.329 - Rocha Liden
ArN9 577.546 - Aval Panéis Propa- quive-se.
ganda Ltda. - Arquive-se.
N9 578.371 - Revista da Câmara
N9 577.548 - Casa Bento Freitas
Comércio e Importação de Genros de Comércio e Indústria do 'Brasin
Alimentícios Ltda. - Arquive-se. - - Arquive-se.
N9 578.387 - Soc. Comercial Mai
N9 577.557 - Comercial - Cont.- Azul Ltda. - Arquive-se,
netal Super Ltda. - Arquive-se.
N9 578.395 - Delta Gráfica Ltda.
N9 577.629 - Bra.ssoma - Importação e Comércio de Máquinas • de - Arquive-se.
N° . 578.396 - Jorge Passos', FerEscritórios Ltda. - Arquive-se.
Arquive-se.
nandes
N9 577.633 - Vitrine de DecoraN9 578.447 - Promil - Projetos e
ções e Artes Ltda. - Arquive-se.
Montagens Indiiáriais Ltda. - ArN9 577.639 - Aclinylon Artefatos quive-se,
- Arde Material Plástico Ltda
N9 578.584
Comissaria Guanaquive-se.
bara de Despacho Ltda. - ArquiN9 577.644 - ,Estoril Produtos Ali- ve-se.
mentidos Ltda. - Arquive-se.
N9 578.585 - Malharia Finessi LiN9 577.728 - Sociedade Comercial mitada - Arquive-se.
Pontalti Ltda. - Arquive-se.
NI 573.586 - Malharia Fincas' Li..
N9 577.729 - Motovias Comércio mitada - Arquive-se.
e Importação Ltda. - Arquivocs-N9 578.628 - Servibras - Serviços
N9 577.730 - Indústria Metalur- Contabeis e Representações de Bra•
gica Drago • Ltda. - Arquive-se.
sina Ltda. - Arquive-se.
N9 577.732 - Colnercila de Impor- , N9 578.632 - Hugo Roberto Sola
e Antônio Martins Filho - Arguitação 34 Ltda. - Arquive-se. .
N9 577.735 - Harriet Puhl Ltir4. ve-se.
N9 578.727 - Construtora Patriar- Arquive-se.
ca Ltda. - Arquive-se.
N9 577.768 - Comercial de MateN9 578.828 -- Restaurante Sán
riais para Revestimento e Construção mingos Ltda. - Arquive-se.
N. Fernandes Ltda. - Arquive-se.
N9 578.903 - Editóra o DemJcrata
N9 577.873 - Companhia Censor- Ltda.
- Arquive-se.
ciai Katra - Arquive-se.
N9 578.991 - Biofarma Societã
N9 576.707 - Bandlerite S. A. In- Arquive-se.
•
dústria e Comércio de Plásticos - Anonyme
N9 578.992
Biofarma Soeetã
Arquive-se,
Anonyme - Arquive-se.
N9 576.762 - Inv. e Exp. Irgio
N9 578.993 - Biofarma Sucleté
Ltda. - Arquive-se.
Anonyme - Arquive-se.
N9 576.846 - Interpac - InterN9 579.000 - Biofarina Socketé
continental de Papel e Celulose S. a. Anonyme - Arquive-se.
-- Arquive-se.
N9 579.003 - Biofarma Socleté
N9 577.953 - Probal Comércio e Anonyme.- Arquive-se.
Indústria S. A. - Arquive-se.
Marcas deferidas:
N9 577.984 - INCAL - Indústria'
N9
547.094 - Nautilus - Gere?
Nacional de Calculadoras Ltda.
Batista dos Reis - Classe 1 - Com
Arquive-se.
exclusão
de lacas, preparados quis,
N9 578.020 - Panificadora Pioneimicos para tirar manchas, tintas 1(.8
ra Ltda. - Arquive-se.
quidas em pó e sólidas, tintas preN9 578.021 - Farmácia Yutaka Li- paradas para vulcanizar e vernize3
mitada - Arquive-se,
químicos.
' N9 578.031 - G. Rodrigues Exp.
N9 226.347 - Vitória - M. Gut-.
e Imp. Ltda. - Arquive-se.
vitz - Classe 46.
N9 578.039. - O. Rodrigueã Exp.
N9 429.721 - Refribrás - Antônio
e Imp. Ltda. - Arquive-se.
LUla - Classe 8.
"Inti 578.044 - Comércio e Trans- N9 520.870 - Preto Velho portes de Brasília Sociedade Anôni- no Mauricio S. A. Indústria e Co.
ma Cotrab
Arquive-se.
mércio - Classe 2.

INDUSTRIAL
N9 569.727 - Persi Flex - wenier
Rudolf Siebert - Classe 16.
N9 569.804 - Rei -s Vidro Rei Limitada - Classe 14.
N9 570.478 - Solatron - Basic
Products Corporation - Classe 8.
N9 570.493 - Corintho - Adão
Syreb & Cia. Ltda. - Classe 36.
N9 570.678 - Polo Norte - Casas
de Frio Polo Norte Ltda. - Classe
n941,
IV 570.693 - Americana - Fundição Americana Ltda. - Classe 5.
N9 570.699 - Alto Ypiranga Artefatos de Cimento Alto 'piranga
Ltda. - Classe 16.
N9 570.754 - Comaper - Conutper
Ltda. Comércio de Materiais e Peças Rodoviárias - Classe 21.
Teo1113 LiN9 570.771 - [lagar
mão de Souza - Classe 41.
N9 570.793 - Ibar - Ibar --Indústria de Bebidas Araucaria Ltda.
- Classe 42.
9 570.965 - Comas - Mercearia
e Confeitaria Comas Ltda. - Classe
nQ 41.
N9 571.080 - Isapel Indústria
de Sacos de Papel S. A. Isabel. Classe 38.
N9 571.150 - Jan Tex - Confecções de Roupas Infantis Jan Tex
Ltda. - Classe 36.
N9 571.266 - Argo- EMprês ade
Pesca Argo Ltda. - Classe 41.
N9 571.537 - O Farol - Manoel
Luiz Caldas - Classe 32.
N9 571.566 - Plastical
Dori C.
Friedlander - Classe 30,
LaboratóN9 569.246 - Prado
rios Prado S. A. - Classe 41.
Titulo de estabelecimento indeferidos:
N9 570.215 - A Cirandinha
Brasil Corrêa da Rocha - Classe 36.
Exigência
• Termos com exigência a cumprir:
N9 576.717 - Vibratur Indústria e
Comércio de Peças e Acessórios Ltda.
N9 578.226 - Orbe. Organ'zações
Brasileira.
N9 -578.000 - Bar e Emporio Cruzeiro Paulista Ltda.
N9 578.151 - Rio Negro Embalagem Ltda.
Diversos:
N9 577.397 - Droga Iligiéa Ltda.
- Arquive-se.
N9 577.491 - Construtora Conr:trusul Ltda..- Arqulve-se.
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- As Repartições Públicas deverá() entregar na Seção de Con:unicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente déstin-rdo à publicação.

..E-XPEDIENTE
PAR-TAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR • GERAL
'
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- As assinaturas vencidas pão
derão ser suspensas sem prévia
aviso. -1

••••• Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES solicitada com antecedência de
trinta (30) dias,

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA'
CHEFE 00 SERVIÇO OE PUSILICAÇ6E9

- As reclamações' pertinentes J. DE ALMEIDA CARNEIRO
à matéria retribuído, nos caisas de' E3,
rro.' ou omisso* deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
1~ÃO
de Redação. Até o quinto dia útil
lenta do Skapartarreonto 1111iI.Le_de pubschalail* Em
subseqüente à . publicação no
baldar& ale PreprI•whale Industrial Mb Efinlatárlo •
órgão oficial.
da Indirlerla Mo Connérado

•-• Na parte superior do ende.
ripo estão consipnadas o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará.,

Imprimis° nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
-- A Seção de Redação jun,
ciona, para atendimento do públiASSINATURAS
co, de 11 As 171:30m.
FUNCIONÁRIO:
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As 855inafiara3 podem Ser
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verão ser renovadas sdé 28 de fr.
vereiroa.,
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mandados arquivar as pro- 379 576.009 - Norsuppicr .Pornoce- 37* 571:074 Cuddle mut o o praali Malhas Ltda.
cessoa abaixo mencionada'.
dons de Navios Ltda.
Caboe Plásticos do Brasil
571.074 - Caddle Xrdt do ara.
Célio Gonçalvaa.
Ciatwe 38.
N9 385.958 - Irátiftstria, de Fruiu- Ir 581.721
119 568.797 - Poliglas - Inclástrla 3as Excelsior Ltda.
N9 581.7130 - Lucia Botique Lida ali Malhas lada,
N9 571.075 - Csoddle Xnit do BraN9 528.455 - José' "Moer= da N9 442.102 - 31.. I). Melo.
de Plásticos e Reforçados Poliglas
Ltda.
Cunha Vasconcelos Neto.
le 541.770 - Estnituras de Con- sil Malhas
Ltda. - Classe 28.
N9 571.076- Cuddle !Cu% do Bra249 569.488 - LF Lajas Er Ltda.' N9 529;957 - Indústria de Calça- creto Ltda.
sil Malhas Ltda. •
dos alélo+ Lida.
Calista 35.
N9 519.054 - trleans
IndÚstria N9 571.077 - ~dia ICIalt do BraN9 570.040 - Diarricina - Labo- N9 520.331 - Rafael Simantoa.
!
e
Comércio
Ltda.
ratarki Lartecia B.. A.. - Cana 1, N9 547.446 - !rode & Araujo Li- N9 528.179 - Oliveira Plácido Si sil Malhas Ltda.
1519 .571.4178 - Cuddle Xit do oraN9 54.9.526 - atiattinata - Jorge mitada.
Cia. Ltda. all Malhas Ltda.
de Souza - Classe 8.
a cs Turiaticas
779 574.035 - SeleA
N9 580.120 - Davirl Pereira Mar- N9 571.082 - Quimiauec Ltda.
ques.
Marcas indeferidas:
tios Químicos e Plasticos Ltda.
N9 574.087
SU.zana Fialho Coe- NO 526.604 - Arnaldo Cavalcanti N9 571.091 - Shighlyoshi Sato:
N9 573.326 - Superlatei
Lacorabe.
4/aulj-.
perlatec Indústria e Comércio Ltda.
- Casse 39.
N9 574:093 - Organizacões Mobi- NO 563.685 - Editara Santa Maria N9 571.093 - José Alves Barbosa.'
Pilho.
1T9 556.952 - Bramante Seridõ - liária Real Indústria e Comércio Li- 'Ltda.
N9 571.096 - Noboni Sajasaegawa
mitada.
cotonificio leite Barbosa S. A.
N9 566.542 - Casa do Pato Ltda
N9 574.141 - Rumar Comérc:o e N9 569.110 - Corenal - Comércio N9 571.120 - Boutique Cosi Ltda.
Classe 23.
•
a..1 9 571.235 - Vitalino Francisco
e Representações Nacionais Ltda.
N9 574..015 - Minas Gerais - Fia- Representaçes Vala.
Cardoso.
NO 57'1189 - Adelino dos Santos.
N9 569.364 - Joalherias Caro Fana N 9 571.358 - Dr.. Galharda Corripes Monteiro - Classe 36.
N9 575.763 - Cbrganização Agnanola N 9 575.215 - Racosa. - Sociedade S. A.
reia de Araujo Junior.
'N9 570.383 - Xampelttir - Via- N9 571.370 - Henrique jola cerComercial Ltda. Paursta Ltda. - Classe 7.
N9 575.255 - Arcadia Musical Li- gens e Turismo Ltda.
teiro Filho.
N9 570.517 - Lecien S. A. Indúsmitada.
Exigências
N 9 571.392 - Macor - Participa-.
tria
Farmacêutica.
ção Administração e Seguros Ltda.
7
n19. 575.350 - Carinthia -- Agro - N o
Tarmos cem exigências a cold- Meraantil Industrial, Exportação e
570.630 a-- Confecções Maml Lla N9 571.582 - 5Vnoder Moda Infanprir:
mitacia.
am pattaaao Ltda.
til Ltda.
1\1 9 571:613 - José Coadaras AlaN 9 528.731 - Brasinca S. A. In- N9 575.353 - Elite - Comerciai e N9 570.654 - Almeida Souza Zz Do- meca.
mingues Ltda.
dústria Nacional de Carros Serias da Construtâra Ltda.
N9 571.753 - Frigorifico machaatN9 575.374 - Herbert Jacby,
N9 570;660 Combrasil - Comi- nho
Aço.
Ltda.
'
N
9
575.476
Manoel
Messias
do
cial
Brasileira
de
Representaa5es
528;756
Leopoldo
de
Barros
N9
Stoll
Irmãos
N
9
571.785
Nascimento.
Materiais
de
Construções
Ltda.
& Guimarães Ltda.
N 9 571.794 - Indararias Taxai ReN9 545.556 - Destilaria Moderai Na 575.-527 - Tapeçaria e Decora- N9 570.676 - Auto Acessaros Co- nata
S.
A.
S. A.
95 Nawav Ltda.
ral Ltda.
W 571.795 - Indústrias Textli Re-'
N 9 175.907 - Instituto Iliocdainijoo e aNao 575.540 - Manfra - Comércio NO 570.998 - Bar, Lanches e Rol- naux S. A.
dústria Ltda.
taurante Luanda Ltda.
11 9 571.796 - indústrias Taxai ReS. A. - Paulo Proença.
N 9 575.542 - Comercial Paulista aa9 571.000 - Syllas Fernancefs,
na= S. A.
N° 373.321 --a Haltrich G. A. In- Ltda.
NO 571.001 - Syllas Pernand.a4
N9 571i 7 - Heinz Schula.
dústria Comercio e Agro.
N9 576.607 - Gráfica. Artástica Pe- N9 371.003 - Farmácia Santo An- N 9 571.8,4
Idallaa) Palharas.
Diversos:
gaso S. aa.
tónio Ltda.
N 9 571.828 - Ccmparaaa, Agro l'e
NO 571.005 - Bacelar S. A. - cuárla de M2C',.W3.
N9 $75.689 - Potalito Iria Ltda. -- N9 575.657 - Otavio T. da Silva.
N9 573.014 - Maria Antaraa da
Prossiga-se na e n sse 38 para Tapete N o 575.659 - Sinfor Ltda. Indús- Maternas para Construções.
Taxares,
sevai impressos.
tria e Comércio.
N9 571.008 - União Sociedad.; Co- Si'lN9a 573.050
- Paulo
'
Pereira Melo.
N
o
.
575.677
Indústria
e
Camérmercial
L
Sala.
Ltda.
.
N9 575.560 - Planorga
N
O 573.053 - Canaveral' Enaenhaem
de
Móveis
Estofados
IL
B.
Ltda.
Prossiga-se na classe 38 para papéis
N 9 571. a:18 - m o f anais- para exima, ataa Carnaze 7a e Indastraa Ltda
senil impressos - Fica ratificada o N o 575.7a1 - Plinio Gouvén.
- trucões Monção Ltnaa.
N 9 573.074 - Irmaes Olivera Copublicado.
2-5-C3
mana
aliaila
No 0,;..a33 - Farmácia Dom P-osco la9 571.039 -- Construtara 3...la"inqld 'aafneo e Industrial Lida.
iQ
$734:
Planorga para classe 38.
laida.
1Ltda
Saver:no Caca:iro
N
9
575.882
Arnerico
de
Pinho.
N
9
511.068
"Mear
Zuno,'
.
!nas.
S
;a
Pérgano
Indús575.eso N9 575.883 - Durval dos San'o, N9 571..089 - :',:aicr 7a-naal 'a A
- Soe coada
ra 573.171 trias Renandas Ltda. - Prossiga-5 N9
575.836 - Bar e Lanches Beija N a 571.072 - Cuddle Ian'iala Bra- ; T n saio l Taa4Ve.a úe Enrnhar:a e
como registro de marca excluirulo-áse Plôr
sil Malhas Ltda.
Ltda.
'Con2tru rgyrii Ltd a
serpintina de pape l,
N9 538.089 - laietrodar

Pios e
e. A. -'

Foram

Sexta-feita
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N9 573.209 - Panameriaana Importação e Exportação Ltda.
10 573.369 - Joaradm Gonça&aes.
alervelha.
Na 573.399 - Organização Rádio
Comercial Ltda.
• N° 573.431 - Cre/ - Comercio e
Representações Ltda,
N9 573.664 - Luiz Celeste.
No 573.824 - Ulisses Scrassalo.
24, 573.825 - Mario Baldnn.
• N9 573.827 - Nilo Naearato.
N9 573.828 - Ricierl Jassiani.
10 573.829 -- Nilo Naearato.
an 573.846 - Estancia Esmeralda
Ltda.
N9 573.847 - Mecânica Pirk Ltda.
N9 573.848 - Revestimentos Impedal Ltda.
N9 573270 - Miguel NOtelho.
Na 573.871 - Joaquim José.
N9 583.460 - Amaram Radiater &
Standard Sa.nitara Corporation.
- Arquivem-se Os processos.
SEÇÃO LEGAL
de 11 de março de 2966
Desisténclas de processos:
-Volksvagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A. Declara as desistancias doa seguintes processos:
Na 677.637 - Insígnia - Povo Cor
- Para o Município de Formiga
Estado de Minas Gerais.
N9 677.638 - Insígnia - Povo Car
- Para o Município de Frutal Estado de Minas Gemia.
N9 677.639 - Mas/guia o= Povo Car
- Para o Município de Governador
Valadares - Estado de Minas Gerais.
N9 677.640 - Insígnia - Povo Cor
- Para o Município de GuaxUpé -Estado de Minas Gerais.
10 677.64/ - ins aPers - Pdasa Cai
- Para o Município de atajuba Estado de Minas Gerais.
N9 677.642 - Insígnia -= Povo Car
- Para o Município de Itillutaba
Estado de Minas Gerais.
N9 677.643 - Insígnia - Povo Car
a- Para o Município de Juiz de Fora
- Estado de Minas Gerais.
N9 677.844 - Insígnia - Povo Cai
- Para o Município de Lavras Estado de Minas Gerais.
N9 677.645 - Insígnia - Povo Cai
- Para o Município de Leopoldinít Estado de Minas Gerais.
149 677.648 - Insígnia - Povo Cai
- Para. o Município de Machado --a
Estado de Minas Gerais.
N9 677.647 - Insígnia - Povo Coa
- Para o Município de Ifanhuaçu Estado de Minas Gerais.
N9 877.643 - Insígnia - Povo Cai
- Para o Município de Montes Claros - Estado de Minais Gerais.
N9 677.649 -o Insígnia - Povo Cor
- Para o Município de Barbatana Estado de Minas Gerais.
N9 677.650 - Insiania - Povo Car
- Para o Município de Bom Despacho - Estado de Minas- Gerais
N9 677.651 - Insígnia - Povo Cair
-Para e Município de Beto Iraria
conte - Estado de Minas Gerais.
N9 677.652 - Insígnia - Povo Cor
- Para o Msmielp o de Poços
Caldas - Estado de Minas Gerais.
10 677.653 - Insígnia - Povo Cor
- Para o Município de Ponte Nota
- Enfado de Minas Gerais; •
N° 877.654 - Insígnia - Povo Cai
- Para o Município de Pedra. Azul Estado de Malas Gerais.
NO 677.655 - Insígna - Povo Cal
- Para o Municaao de Patrocino 'testado de Mame. GeratsN a 677 riati - Inslaxaa - Povo Cai
- Para o Iara vi le(11 1• 1
nberiandia aiska cks 4,. }anu Gerais.
NO 677.857 - Tna aaala - Povo Cai
- Para o 'N a/taci-ato di Ebaraba ralari a da aanas
'Na 677.65a - anearraa - Povo Car
- 1"'"a n aaar"-aaa de Ubá - Estado de Minas Geras.
ierpediente

N9 677.659 - Insígnia - Povo Carç 10 677.67C - Insígnia - 'Povoa 10 677.872 - Inagnia - 'Carro
- Para o Município de laas Pontas !Cor',.para o Município de Pouso da Povo", para o Munici p o ri Par- Estado de Minas Gerais.
Alegre, Estado de Multar Gerara. 1 bacana, Estado de anum Gerai.
N9 677.660 - Insígnia - Povo Car
N9 617.852 - Lis:anis - "Carro; Na 677.873 - Insanala - "'Cura
- Para o Município de Campo Belo do Povo", para o Muni:cipo dearrita: do Povo", para o Muncano de O o.
- Estado de Minas Gerais.
tal. Estado de Minas Getals.
ali, Estado de Minas Galses.
I 677.853 - Insígnia .- •Corra
-N? 677.874 - Insígnia - "C.i
N9 677.661 - Insígnia - Povo Cai doNPavoa
,
para
o
Manicipai
de
Gua-a
dó Povo", para o aernric!p.0 de Ara- Para o Município de Sete Lageos
guari. Estada- de Miras Gentia.
auPd. Estado de Minas Gerais.
- Estado de Minas Gerais.
N9 677.662 -- Insígnia - Povo Cor 10 677.855 - Insígnia - "Carna N9 677.875 - anagnia -- "Cor o
- Para o Município da Diamantina do Povo", para o Murtie'paa de Ita-' do Povoa ; para o Munia pia de Ai-.
juba. Estado de Minas arais.
- Estado de Minas Gerais.
tema, Estado de Minas tremia.
617.856 - Insígnia - "Carro N9 677.8'76 - Inaam'a - -Carro
N9 477.663 - Insígnia - Povo Cor doNa
Povoa,
para,
o
aluracípio
de
- Para o Município de Muriaa - Itniutaba, Estado de Minas Gerais. do Povoa , para o Itun'o.*.p'o, da Nora
ginba., Estado de 1,:d ; ruim• -Gerais
Estado de Minas Gerais.
Na 677.857 - "Caara; NO 677.877 - grila - "Carro.
• 677.664 - Insígnia - Povo Cai
Povo" pa-a o Murar-aro co
- Para o Município de Oliveira - do Povo'', para ao lítm:epio de aula! .do
Uterlandia, Estado de Minas Gade Fora, Estado de mama Gerais.
Estado de Minas Gerais.
Na 677. 858 a- Dasaania
"Carro re *!. 677.373 - Inafgni
10 677.665 - Insígnia - Poro Cor
a "Cor a
- Para o Município de Ouro Mo - do Povoa, para o Município. de fix- doNa
Povo", par ao laturacípia de Tabaadas Estado de Minas Gerala.
Estado de Minas Gerais.
...
Taba , Estado de Mima Garal'a
Na 677.35e - Insanas - "Cerra,
10 617.666 - Insígnia - Povo Car
- Para o Município de Pari de U- do Povo". pura o Municaao deLee-• Na 617.879 - In,snia "Ctrte da
poldina„ Estado de M : 11%; Gamas.
Povo" para o Munia :ao de 'Ubá. ranas - Estado de Minas Gerais.
Na 177.677 - Insígnia - Povo Cor • 617.3e0 - inogns - • "Carro tado de Manas Gerais.
- Para o Município de Passos - ' do Povoa , para o Municipa de Mn-a N9 677, aia - Insianala "Carro
chado. Estado de Minas Gerais. i do Povo", para o IvIan'c nin de UaeEstado de Minas Gerais,
Na 677.861 - Insígnia "Caro nula Estaria da Mares Gas:als.
Na 677.648 - insígnia - Povo Cai
- Para o Município de Patos de M1- da Povo", para o alunieíado de For-, NO 677.87a - In•agnia - Carro
miga, Estada de Minas Gearas.
do Pevao" para, o. r_rnicipio de Inri,
nas - Estado de Minas Gerais.
NO 677.669 - Insígnia - Povo Cai N9 677.8432 - Inana-dm - "Carro Estado do Minas Geda'a.
- Para o Município de Varginkia - do Povoa, para o Martiaapie do Daa- NO 677eeent - Inanida - Carro do
mentina, Estado ce Nanas Clam es. 1
Estado de Minas Gerais,
aCaraoi Povo, para (,),
Na 6'77
• 8e3 - Inaani a
• latun.'n- po de Três Pena
Na 677.670 - Insígnia -- Povo Cor
a •aaa ee • •
- Para o Município de São Sebastião do Povo a. para o aftracaaaa do
N-) 677.851 - Insígnia - Carro do'
,
Curvei.° ratado de arrna can a.„0'
- Estado de Minas Gerais. _
Paao. 'usar Miznicapio de Sete La bramia __
Na rosal
Procsesose
da Povo" para (7 lea ratnaa da Cera-, g eati, katado de Minas Gerais.
67T.e.52
lnsiaraa - Cano do
Larayete, Eetada de .Ii--rs'
Na 677.671 - Insígnia - aPova serhairo
¡Favo, para o Mania-azai de São SeGerais.
o
Município
de
São
LouCaia). Para
Na 677.265 - Insígnia - afa' r-o , aaat'ao de Furna°. :i"stado da Minas
renço, Estado de Minas Gerais.
,Tarais.
10 677.672 - Insígnia - "Povo do Povo a, pana o Mun enna sla
Carro da
Na (177.5:3 - In aania
Estado de Minas
aa.
Car", para o Munic"pio de Santa •
;nova, paia
¥111..U.:.51.:0, de São LeuRita. do Sapucaí, Estada de Mines N9 677.866 - Dra garia - aCarra tiro, Eaada da lanas Gerais.
Gerais.
do Povo" par ? o Muriaaa a de aaa
LV 1177 .11Z4 - Insanas - Carro do
1,0 677.673 - Insígnia - "Povo valasa ratado da Mima Gentia.
Cai", para o Mi rnicano de São Goa- N9 677.e37 - anaava - "Caro Faro pra a c, anniaapay de Santa niub
E.satdn da Minas Galais.
do.
çalo do Sapucaí, Estado de Minas do Povo", para. r, • Cains í gnia - Cara) aio
N9 a77..t3a
Gerais,
xambu na a ao dePairai
?ano ao-a a) eaurii.pio de São Goma.
e
"Careo
N9
•
677.868
Indarre
NO 6-77.674 - Insígnia - "Povo
do Sapa:caí, Estado da ;Sanaa Ge(10 Povoa. Para o anaaleaaa da- Ca.Cara para o Município de Cuevelo, ranaola..
de
afana
(tarda.
Faseado
Estado de Minas Gerais.
"ra
N°. 677.839 - Ina rnia
lea 677.Cal - Talagada - Carro do
IÇO 677.675 - insígnia - "Povo
Povoa ver ao Na-radar.). (I , O .rna-, ro. a. pata a aluarei:ao da Pousa JacCara para o município de conse- do
alanas
caaris.,
pa
Bato
Peada
a-as,
Lanado e3., Mama Cenas.
lheiro Latayete, Estado des Minas
1d 9 6'ia111-7 graa - Carro do
Na 677.170 - Inaana'a - erro
"
Gerais.
rara o •lesain ceaio ed Dam Poea, pia a a ikitm:e.p: ea Nrto Novo)
NO 677.678 -.Insígnia - "Povo an Poda";
dl) Ctuaha, ill3tr.Co de ?:inas Geras.
Cara, para. o Município de Carango- Despacha. Estado de anua
rua- anal - Carro do
r•o - • a rara o -tannacaao
la Estado de Moias Gerais.
1 N9 677.871 - Inagn de Paute
NO 677.677 - Insígnia - "Povo da nova". para a aa vac a'a•••
cia Mina; Gei
Cai», Para o Município de Calam- Horizonte Estado de Mino_s Gea.? 677a.aa - insignia - Carro do
bta Estado de Manas Gerais.
raia.
aa.a. pa a o alunicaao Peace de
Caidaa. Estrao et? Minas Gerara.
4
a79 677.11aa - blagria - Carro do
Prata para o altro •c/On.eia Pedro
- de :nanar: Genti.s.
•
F
basignla - Ukrro. do
la?
a. traracfpia da PatrociPoeta Ta
no. irs-acio . de rima reaviaN? 677,852 - Iria:arda - Carro do
Povo, para o Munitto t12. Patos de
?..53.r.as anaado da Minas Gerida.
REGULAMBN TO
Ne 677./S3 - Carro da
1'070.pana o liamicaao de Pasros,
Rdatlo de Malas corais.
Divulgaçao na 1.040
677.aat Ca,ro do
• Povo, para o antracipio da Para de
Malas. ;Jatado de Minas Gerais.
N' 647 - insagtaa - Carro do
PREÇO: NC4 0.50
Poao, para o Mtiracipo de Ouro Pino,
Estada de Minas Ganias.
• allarsati - -ndgrda. - Carro do
Povo, para o aturaciaeo 05 Manha:açu,
liatado de Minas Gerais.
A VEND21:
NO aa77.897 - Insígnia - Carro do
nava, para o Municap:o de Monica
Na Guistakara
Caaros, Estada. de Minas Gerais.
NO 678.636 - Inaiguia Cor--Povo,
Selo de Vendas: Avenida RodrIgues Alves n o 1
pasa o Município de Santos, anlado
Agência E Minisaério da Fazenda
de alo Paulo.
N? 676.621- Inaignia, - Car-Povo,
Atende-se a pedidos pelo Serviço da ReernbOlso Po.ta1
pata a Murecipio de Taubaté. Estado
de São Pauso.
NO 61'.. 623 - Insapan - Caraftvo,
Ela &sadia
a.ara o Município de Sorocaba, Untada
Ni sede do D.I.N.
de São Paulo.
NO 675.83,9 - Insígnia - Car-Povo,
Dura e adaticaoto de TaqUaradanga,

SEGURO DE AÇ.IDEN-FES
DO TRABALHO

MIM

Estado de ao Pine°. •
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so t. 676.068 - Bom Senso t. 676.069
tenda da masca VW, Termo número N9 534.493 - Labs. Enila S. A.
634.934 - VW, Termo n9 634.935 - N9 5a4.576 - Argovia S. A. Fá- - Bom Senso t. 676.070 - Bom Senso t. 676.071 - Bom Senso t. 676.072
anar, Termo n9 634.936 - insgínia brica de Malhas Finas.
- Bom Senso t. 676.073 - Bom SenVoiks, Termo n9 659.306 - Volks, 119 547.785 - Holding Bey S. A.
so
t. 676.074 - Bom Senso t. 676.075
Termo n9 659.307 - Voljs, Termo nú- N9 566.498 - Merck & Co. Inc.
- Cai, Povo t. 677.236 - Car Posa)
mero 659.308 - Volks, Termo núme- N9 567.695 - Cavalla Ltd.
ro 659.309 - Volks, Termo n9 659.310 N9 667.889 - Volkswagen do Brasil t. 677.237 - Car Povo t. 677.238
- Volks, Termo n9 659.311 - Volks, Ind .e Com. de Automóveis S. A. Car Povo t. 677.239 - Car Povo
677.240).
Termo n9 652.326 - Volks, Termo (Arquivem-se os processos).
n9 659.327 - Volks, Têrmo n9 659.328
Desistências em ordem. Arquivem- Volks, Termo n9 659.329 - Volks,
se os processos.
Desistência-- de processos
Termo n° 659.330 - Volks, Termo número 659.331 - Volks, Têrmo número
Seção de Transferência e licença
do Brasil Ind. e Com.
659.332 - Volks, Termo n9 659.333 deVolkswagen
S.
A.
,no
pedido
de
Automóveis
659.334
Volks,
- Volks, Termo n9
desistência da insignia Povo-Cart, Expediente de 11 de março de 1968
Têrmo no 659.335 Volks, Termo nú- Terml
a9 675.783 - Povo-Car, Termo
mero 659.336 - Volks, Termo número
n9 675.794 - Povo-Car, Termo núExigências
659.337 - Volks, Termo n9 659.338 mero
675.795 - Povo-Car, Termo nú- Kombi, Termo n9 667.836 Kom- mero 675.796
Povo-Car,
Termo
núTérmos com exigências a cumprir
bi, Termo n9 667.837 - Kombi, Ter- mero 675.797 - Povo-Cu, Termo númo n9 667.839 - Kombi, Termo nú- mero
Inds. Químicas Eletro Cloro S. A.
675.798
Povo-Car,
Termo
número 67.839 - Kombi, Têrmo nú- mero 675.799 - Povo-Car, Termo nú- (Elclor) (junto à pat. PI n9 65.816),
Tèrmos com exigências a cumprir mero 667.840 - Kombi, Termo nú- mero 675.800 - Povo-Car, Termo núTextile and Chemical Research
mero 667.841 Kombi, Termo nú675.801 - P0110-CaÏ, Termo nú- Company Ltd. (Vaduz) (junto à pat..
N9 718.707 - Aerojipe Auto Peças mero 667.842 - Kombi, Térmo nú- mero
675.802 - Povo-Car, Termo nú- PI no 77.108).
Ltda.
mero 667.856 - Kombi, Termo nú- mero
Rendarte S. A. Ind. de Toalhas
meo 675.803 - Povo-Cai,, Termo numero 667.857 - Kombi Termo nú- mero
675.804 - Povo-Car, Têrmo nu- Plásticas (junto à Pat. MI t.
Desistência de Processos
mero 667.858 - Kombi, Termo nú- mero 675.805
Termo nú- 176.288 - t. 176.290).
mero 667.859 - Kombi Termo nú- mero 675.806 -- Povo-Car,
Mário' José Furlan (junto à pat.
Povo-Car, Termo núCgtel, Construções e Instalações mero 667.860 - Kombi, Termo nú- mero 675.807 - Povo-Car, Termo nu- MU n9 6.492).
mero
667.861
Kombi,
Temi°
núTécnicas de Eletricidade Ltda. (demero e:5.808 - Povo-Car, Termo nú- Hupp Corp. (junto à pat. PI nuclara a desistência do sinal de pro- mero 667.862 - Kombi, Termo nú- mero
675.809 - povo-Car, Termo nú- mero 69.165).
mero 667.863 - Kombi, Termo nú- mero 675.810
paganda CIEL t. n9 521.415).
Metalúrgica Mariotti S. A. (junto
- Povo-Car, Termo núDesistência em ordem. Arquive-se o mero 667.864 - Kombi, Termo nú- mero 675.811 - PM-Car, Têrmo nú- à pat. MU t. 158.196).
mero
667.865
Kombi,
Termo
núprocesso.
Rendarte S. A. Ind. de Toalhas
mero 667.866 - Kombi, Têrmo nú- mero 675.812 - PONT O-Car, Termo núProdutos Roche Químicos e Far- mero 667.867 - Kombi, Termo nú- mero 675.813 - Povo-Car, Termo nú- Plásticas (junto à pat. MI t. 176.295)
macêuticos S. A. (declara a desistên- mero 667.868 - Kombi, Termo nú- mero 675.814 - Povo-Car, Termo núDiversos
cia da marca BILAC t. 589.703). De- mero 667.869
Kombi, Termo nú- mero 675.815 - PONTO-Car, Têrmo
sistência em ordem. Arquive-se o mero 667.870 - Kombi, Termo nú- mero 675.816 - Povo-Car, Termo nu675.817 - Povo-Car, Termo núAlba S. A. Inds. Químicas (junto
processo.
mero 667.871 - Kombi, Termo nú- mero
mero 675.818 - povo-Car, Têrmo nú- à pat. MI t. 163.062). Arquive-se o
pir Paf Com. e Ind. de Condimen- mera 667.872 - Kombi, Termo nú- mero 675.819 - Povo-Car, Têrmo nú- pedido de anotação de transf. por
K lnabl, Termo nutos e Produto Alimentícios Ltda. (de- me•ro 667.873
Kembi, Ttrmo nú- mero 675.820 - Povo-Car, Termo nú- falta de cumprimento de exigência.
clara a desistência do título Pif Paf mero 667.874
The Singer Company (junto à pat.
Kombi,
Termo nu- mero 675.821 - Povo-Car, Termo número
667.875
Com. e Ind. de Condimentos e ProMI n9 1.856 - MI n9 1.858 - Pi
Kombi,
Termo
número
675.822
Povo-Car,
Têrmo
número
667.876
dutos Alimentícios, Termo número
Kombi, Termo nú- mero 6'15.823 - Povo-Car, Termo nú- n9 61.694). Arquive-se o pedido de
827.405) Desistência em ordem. Ar- mero 667.877
mero
667.878
Kombi,
Termo nu- mero 675.824 - PONTO-Car, Termo nú- anotação de transf. por falta de cumquive-se o processo.
mero C75.825 - Povo-Car, Termo nú- primento de exigência.
Gerson Pereira Soares e Adolfo mero 667.879 - Kombi, Têrmo nal- meo
675.826 - Povo-Car, Urna° núBatista de Souza (declara a desistên- mero 667.880 - Kombi, Térmo número 675.827 - C p, Termo numero
cia da marca Simão e Fortaleza, Ter- mero 667.881 - Kombi, Tèrmo nú- 675.984
- CP, Termo n 9 675.895 NOTICIÁRIO
mo n9 930.316). Desistência em or- mero 667.882 - Kombi, Térmo número 667.883 - Kmobi, Termo nu)- CP, Termo no 675.986 - CP, Têrmo
dem. Arquive-se o processo.
mero 667.884 - Kombi, Termo nú- no 675.987 -- CP, Termo n 9 675.988
Oposições
Sorveteria Hot-Dog Chaveco Limi- mero 667.885
Kombi, Têrmo nú- .._ CP, Termo n 9 675.989 - CP, Tertada (declara a desistência da marca. mero 667.886 - Kombi, Termo nú- me, n9 675.990 - CP, Termo número
Calçados Terra S. A. (oposição ao
Chaveco, Termo n9 831.313). Desis- mero 667.887 - Kombi, Termo nú e 675.991 - CP, Têrmo no 675.992 tência em ordem. Arquive-se o pro- mero 657.888 - Kombi, Têrmo nú-: cp , Têimo no 675.993 - CP, Tésrmo T. 838.352 marca Terricord).
cesso.
667.890 - Kombi, UI:mo nú- 1 675.994 - CP, Têrmo n o 675.995 -- Panam - Plast. do Brasil S. A.
Antifer Ind. e Com. de Ferros Li- mero
667.891 - Kombi, Térmo nfr- CP, Térmo n o 675.99f - CP, Térmo (oposição ao T. 838.900 marca Pamero
mitada (declara a desistência da mar- nexo 667.892
Vermo nú- no 675.297 - CP, Têrmo n° 675.998 naprata) .
ca Antifer, Têrmo n9 331.352). De- mero 667.893 -- Kombi,
Kombi, Têrmo nú- - CP, Urino n9 675.999 - CP, TerOrniex S. A. (oposição ao T.
sistência em ordem. Arquive-se o mero 667.894 - Kombi,
Têrmo 2111- n10 n" 673.000 - CP, Têrmo número 839.764 marca Coruja).
processo.
mero 667.895 - Kombi, Têrrno nú- 676.001 - CP, Termo n 9 676.002 - • Giaccrao Costa Fu Andrea (oposiTor Ltda. Técnica Orientação e Ra- mero 667.896 - Kombi, Termo nú- CP, Termo n 9 676.003 - CP, Termo ção ao T. 820.675 marca Dante).
cionalização (declara a desistência do mero 667.897 - Kombi, Termo nú- n 9 676.004 - CP, TErmo n 9 676.005
Produtos Alimentícios Glutelar So676.006 - CP, Tertítulo Automóvel Clube Municipal de mero 667.808
667.899 - Kombi, Termo nú- - CP, Termo n 9
ciedade Anônima (oposição ao T.
Araraquara, Termo n9 831.781 - Au- mero 667.900 - Kombi, Termo nú- mo n9 676.007 - CP, Termo número 836.515 marca Glute).
676.009 amnovel Clube Araraquarerise, Ter- mero
_ Kombi, Termo nú- 616." - CP. Têrmo n o
mo n9 831.783). Desistências em or- mero 667.901 - Kombi, Termo nú- Cp, Termo n9 676.010 - CP, Termo Companhia de Cigarros Souza Cruz
dem. Arquivem-se os processos.
mero 667.903Kombi, Termo nú- 676.011 - CP, Termo 676.012 - CP, (oposição ao T. 820.862 marca Laombi, Termo nú- Termo 676.013 - CP, Ter? 676.014 vrador).
667.904 -• K
Ind. e Com. de Carnes Car-Rege mero
CP t. 676.015 - CP t. 76.016 Consultec - Sociedade Civil de
__-• K
ombi, Termo nirLtda. (declara a desistência da mar- mero 667.905
•
667.906
:Kombi, Termo nú- CP t. 676.017 - CP t. 676.018 - Planejamento e Consultas Técnicas
mero
ca Car-Rege, Termo n9 831.002). De667.907Kombi,
Termo
núCP
t.
676.019
CP
t.
676.020
Limitada (oposição ao T. 820,429
sistência em ordem. Arquive-se o pro- mero
..- Kombi, 'Termo na. CP t. 676.021 - CP t. 676.022 - marca Consultec).
mero 667.908
cesso.
Kombi,
Termo
núCP
t.
676.023
CP
t.
676.024
Consultec - Sociedade Civil de
Procafé Produtora de Cafés Coita- mero 667.909
667.910
- Planejamento -e Consultas Técnicas
Kombi, Termo-'
nú_ t.
CP t. 676.026
676.025 - CP
veiá Brasileira Ltda. (declara a de- mero
___. Kombi, Térm0 nú- CP t. 676.027 - CP t. 676.028 - Limitada (oposição ao T. 820.430 tisistência da marca Procafé, Térmo mero 667.911
667.912 _.. Kombi, Têrmo nu_ CP t. 676.029 - Bom Senso t. 676.030 tulo "Consultec Equipamentos Técn9 831.015). Desistência em ordem. mero
mero 667.913- Kombi, Termo nú- - Bom Senso t. 676.031 - Bom Sen- nicas).
Arquive-se o processo.
fs: so t. 676.032 - Bom Senso t. 676.033
_... KKoommbbii: T trm
m o nnü
mero 667.914
Consultec - Sociedade Civil de
- Bom Senso t. 676.034 - Bom Sen• Tor''Ltda. Técnica Orientação e mero 667.920
Planejamento e Consultas Técnicas
Racionalização (declara. a desistência mero 667.921 -• K
ombi, Termo nu)- so t. 676.035 - Bom Senso t. 676.036 Limitada (oposição ao T. 820.431
do titulo Automóvel Clube da Mora- mero 667.922 - Kombi, Termo nú- - Bom Senso t. 676.037 - Bom Sen- cas Consultec Equipamentos Técnida do Solt, Termo n9 831.782). De- mero 667.923 - Kombi, Têrmo nú_ so t. 676.038 - Bom Senso t. 676.039 cos
Ltda.).
sistência em ordem. Arquive-se o mero 667.924 - Kombi, Termo nú- - Bom Senso t. 676.040 - Bom Senmero 667.925 _ Kombi, Termo nú_ so t. 676.041 - Bom Senso t. 676.042 Centrais Elétricas d eSão Paulo Soprocesso.
• Nicrol Ind. e Com. de • Roupas Li- mero 667.926 - Kombi, Termo nu- - Bom Senso t. 676.043 - Bom Sen- ciedade Anônima (oposição ao T.
mitada (declara a desistencia da mar- mero 667.927 - Kombi, Termo no_ so t. 676.044 - Bom Senso t. 676.045 819.138 marca Emblemática).
SeisIndústria de Meias Maluf S. A.
, ca Nicrol, Termo n9 822.801). De.sis- mero 667.928 •-- Kombi, Termo nú- - Bom Senso t. 676.046 - Bom
tência em otdem. Arquive-se o pro- mero 667.929) . Desistências em or . so t. 676.047 - Bom Senso .t. 676.048 (oposição. ao T. 821.043 marca MaSenso
t.
676.049
Bom
Senlu Sporte).
dem. Arquivem-se os processos. • - Bom
cesso
so t. 676.050 - Bom Senso t. 676.051
Indústria Química Gimenez Ltda.
Sotrac Com, de Peças para TratoBons
Senso
t.
676.052
Bom.Sen(oposição ao T. 820.655 marca I.
Arquivamento de Procesáos
res em Geral Ltda. (declara a desisso t. 676.053 - Bom Senso t. 676.054 Q. C.).
tência da marca Sotrac, Têrtno nú- Bons Senso t. 676.055 - Bom SenKibon S. A. (Indústrias Alimenmero 833.006). Desistência em ordem. N9 497.269 - Sociedade Ind. de so t. 676.056 - Bom Senso t. 676.057
Farmacêuticos
Produtos
Quillísicos
e
tícias) (oposição ao T. 821,264 marca
Arquive-se o processo.
Bom
Senso
t.
676.058
Bom
Sen-4
Frutas Morantec Ltda. (declara a Quimofar Ltda.
so t. 676.059 - Bom Senso t. 676.060 Kirei).
Cia. Ultragás S. A. (oposição ao
desistência da marca Morantec, Ter- N9 521.410 - Cite/ Construçeõs e - Bom Senso t. 676.061 - Bom Senmo n9 833.184). Desistência em or- Instalações Técnicas de Elbtricidade so t. 676.062 - Bom Senso t. 676.063 T. 821.330 marca Ultra).
Ltda.
Pirelli S. A. Cia. Industrial Bradem. Arquive-se o processo.
- Bom Senso t. 676.064 - Bom Sen1(9 527.120 - J. Sanem Pinheiro. so t. 676.065 - Bom Senso t. 676.066 sileira (oposição ao T. 820.589 marVolkswagen do Brasil Ind. e Com.
ca Eletropar).
ide Automóveis S. A. (declara a desta- 1(9 532.903 - Labs. Enilla 8. A. • - Bons Senso t. 676.067 - Bo mSenN9 678.630 - Insígnia - Car-Povo,
para o Município de Tatui, Estado
de São Paulo.
Nq 678.631 - Insígnia - Car-Povo,
para o Município de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo.
N9 678.632 - Insígnia - Car-Povo,
para o Município de Rio Claro, S'stodo *de São Paulo.
N. 678.633 - Insígnia - Car-Povo,
para o Município de Santo Andrt. Estado de São Paulo.
N9 678.634 - Iqégnia - Car-Povo,
para o Município de São Caetano do
Sul. Estado de São Paulo.
N9 678.635 - Insígnia - Car-Povo,
para o Município de São Carlos, Estado de São Paulo. - Arquivem-se
os processos.
Exigências
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Companhia Ultragaz S.A. (oposição ao T 821.258 marca Ultratex).
Rucian Ruiz S.A. Indsútria e CoMércio (oposição ao T. 831.344 marca
;Chlkita).
Indúurias Químicas Aesende S.A.
(oposição ao T. 820.690 marca Rezarias),
Orniex S.A. - Organização Nacional de Importaãço e Exportação
(oposição ao tT. 833.417 ma ,ca Bio,Pab).
S.A. Institutos Terapêuticos Reunidos Labófarma (oposição ao T. nvq,
- -837.821 marca analerg).
Edibrás - Editora Brasileira de
jAvros e Revistas (oposição ao T.
821£67 mares, Edibrás).
Armações de Aço Probel S.A. (oposição ao T. 637.446 marca Mabel).
Armações de Aço Grobel S.. (opoaição ao T. 637.447 marca Mabel).
rmações de Aço Probel à.A. (opotição ao T. 637.448 marca Mabel).
Armações de Aço Grobel S.A. (opoSição ao T. 637.449 marca Mabel).
lVficrolite S.A. Indústria e Comérto (oposiçãO ao T. 697.619 marca
Micro).

São Paulo Alpargatas S.A. (oposição ao T. 829.327 marca Kanguru).
Aktiengesellschaft Brown Boveri &
Cie. (oposição ao T. 821.250 marca
Browe).
Ernesto Neugebauer S.A. (oposição ao T. 832.958 mala Merenda) .
(oposição ao T.
Jeanne La.nvin
820.455 marca Lenfin).
Humble Oil & Refining Company
(oposição ao T. 821.139 marca Prosul) .
Humble Oil & Refining Company
(oposição ao T. 820.984 marca Superlit).
Humble Oil & Refining Company
(oposição ao T. 820.985 marca Superlit) .
Humble Oil & Refining Company
(oposição ao T. 820:986 marca Superlit).
Humble Oil & Refining Company
(oposição ao T. 820.987 marca Superlit) .
Humble Oil & Refiningi Company
(oposição ao T. 820.988 marca Superlit) .

15tx

_

"CiCkir,

Humble 011 Refining • Comr.any • .,,'ooperativa Agrícola de Cotia (opa.
(oposição ao T. 820.989 marca Ru- siçáo ao T. 840,251 marca Abelba),
Cei.2mica São Caetano S.A. (opoperlit).
Humble Oil & Refining Company sição ao T. 835.9i)1 marca Termic).,
Editôra Poligona S.A. (oposição ao
(oposição ao T. 820.548 marca PetroT. 828.628 marca Polls'zno)
par) .
G. Mendes Ferrão Represcar.,:.-,:ões
Humblt Oil & Refining Company
(oposição o T. 820.565 marca Pe- S.A. (oposição ao T. 820. xfla:ca
Fatal).
tropar) .
Nosso Pão S.A. Alimentação Geral
Lecr''se Klein (Oposição ao, T.
831.788 marca S.P.I. serviço de pro- (oposição ao T. 820.864 marca Vosso
Paô).
te;ão ao inquilinado)
Goodrich do Brasil S.A.
Benfitex Beneficadora de Fibras
(opcsição ao T. 827.546 marca Tran- Texteis S.A. (oposição ao T. 821.013
quiriibus) .
marca Palipá).
Laboratórios Lutecia S, (oposiBenfitex Beneficadora de Fibras
ção ao T. 837.515 marca Diaspas- Testeis (oposição ao T. 821.011,
marca Palpa).
mY1).
Benfitex Beneficadora de Fibras
Malharia Blumenau S.A. (oposição Testeis
S.A. (oposição ao T. 821.012
ao T. 821.086 marca Mafisa).
Malharia Blumenau S.A. (oposição marca Palipá).
ao T. 831.761 marca Mafisa).
R. Belinky S.A. Comércio e
Éústria
(oposição ao T.
821.35-1
Laboratórios Lutecia S.A. (oposi- Marca
Fedex).
ção ao T. 837.820 marca Calmosil).
Kibon S.A. Indústria Alimentfclas
Bracco Nevetherátipa Laboratórios (oposição ao T. 821.344 marca ChiS.A. (oposição ao T. 837.821 marca kita)•
Analerg).
Em 11-3-1868. - Assinei encerrei,
Cooperativa Agrícola de Cotia (opo- 32 laudas do expedinete. Nilton Alvink
Xavier, Direotr do S. Dtunentação.:
sição ao T. 837.221 marca Tupi).
•

Consolidáção das Leis do Trabalho
Alterações do Dec. lei n..* 229 g 28-2-67
IMVULGAÇAÕ N. 1.007

PREÇO, Ner$ 0.30

A VENDA I
Na Guanabara

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

Agência 1: Ministério da Fazenda
kende-.S, pedidos peio Serviço de ReembõlsO Postas.
Eia Brunia

Na Sede do DIN

.
tatatua~-xiai~~fflatiaaaa

A VENDA

FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERViÇO

1

VIVULGAÇA0 N' 981
Preço: Ner$ 0;21
"•.n./ á

Na Guanabara
.Apèncla 1: Ministério da Fazenda
.
Seção de Vendas" Av, Rodrigues Alves I'
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólao Postal
Em Brunia
Na sede do DIN
li
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação que se fui de 4grdo com

tia" 26 do Código da Propriedade Industrial (Decreto-lel I:19 ?„9113-45), az

Item 4 da Portaria n9 73 de 4 de Outubro de 1967. do Direte.-.-r-tral

face do que ficou resolvido ao

•
de 26 de abril

fa.1/4) da base geIatinada, acorde com cr
ponto anterior, ser disposta,. segunda o
•
r
tamanho do cheque a imprimir, com uma
Requerente:. Fransz Plasser Bahnbau.- :guia reaulável, em uni me ambos dos
gaaschinen.
seno. latos menores.
Estabelecida em Viena.. Austria.
3, Aperfeiçoamento em ott relacionado
lavenção4 cAperteiçoanzeato em dispo- -co- tadispositivos de impressão, próprios
/altivo para o alinhamento de YiaZt per- ,para- imprimir no me,endereço e mais
maneares». '
dizeres em. cheques e outros papais, rei- Privilégio. de invenção. vindicado em I e 2, substancialmente
como taserites e ilustrado tiQ desenho
Reiainsik aOes
junto.
Termo et? 120.852„

de 196-

O

•

I. Aperfeiçoamento ela dispoaitiver
para Ct alinkamen'o de vias ferroviárias
por maaa'de una acama as.aimilar esti
cavei ao longo do tredve de v¡a a ser
alinhado, que serve de referência para
O assentamento de cada vez localoarate
riecessaria medida de alinhamento, caracterizado pelo fato que o órgão- de
Medição ,que trabalha em conjunto cora
o arage, origina um impulso elétrico
adequacit, assim que êle toca o arame.
2. Aperfeiçoamento eia dispositivo
pata o alinhameato de vias Remarem-tez de aceado com. a rtivinekoição I. caracterizado pela fato que o arame, e
órgão de medição, em si não executados
como doadores do contato elétrico, e no
contato fecham um circuito elétrico,
31 Aperfeiçoamento em diapositivo
para o alinhamento de vias permanentes
de acórdo ' com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato que o órgao - de
medição, é executado coma chave elétrica, que é , acionada pelo contato com o
arame, fechando assim um circuito elétrico. •
A requerente reivinrica a prioridade
• de idêntico pedido depositado na Repartição de Patentes Austríaca -em 21 de
, julho e 1959, sob o nQ A 5.351:59.

Termo It9 123.432, de 14 de outubro
de 1960.
Requerente: Yawata Irou & Steet Co..
Ltda., Japão.
Pontos característicos de: Aperfeiçoado proctsso , e aparelho para desgaseificar metal ferroso, particularmente aço
fundido.
' (Privilégio de invenção).
Pontos característicos

I. Processo aperfeiçoado para desgaseificar metal - terroso, particumratente
aço afumado, caractenzado pelo tato de
que, após remover urna escória do dito
aço funclidoo e qual foi reinado num
conversor de sõpro ao de oxiganio, se
liga, imediatamente depois disso c) dito
conversor a um sistema, de evacuação,
para reduzir a pressão no mesmo e submeter o dito aço tundido no dito coro
versar- a uma ação de desgaseificação.
2. Processo para desgaseiticar aço
fundido, conforme especificado .no ponto
I, caracterizado pelo fato de compreender a redução gradativa • do vácuo aplicado e a terminação do dito período
de refinação . do aço fundido no dito
conversor de SOpro alto de olagênio um
pouco mais cedo do que o usuaa e, imeTermo n9 122.751, de 6 de julho
diatamente depois disso, evacuar o dita
de 1966
conversor por um período na escala de
- Titulo: «Aperfeiçoamento em ou re- 10 a 30 minutos.
lacionado com dispositivos de impres3. Aparelhagem para-desgaseibiaar açu
são, próprios para imprimir nome, endc- fundido refinado, caracterizada pelo fato
rèço e mais dizeres em cheques e outros de compreender. Cal combinaçáo, meios
papais». •
para reinar O aço tundido num conVersoe de sopro alto de oxioêloo, meios
Patente de invenção.'
para inclinar o dito conversor após a
Requerentes: Nestor de Castro Filho e remoção de uma escória do mesmo,
R.kiokichi Hoshine,
meios para prover ama tampa 'de encaiLocal — São Paulo.
xe à bôca co dito conversor num entrosarnento justo e apertado e estando a
Reivindicação
dita tampa de encaixe _ ligada a Unia
bomba de evactiaçaa por uma junta gira1. Aperfeiçoamento em ou relaciona- tória.
do com dispositivos de impressão, próprios para imprimir nome, enderêço e 4. Aparelhagem, confornie especificamais dizeres em cheques e outros papéis, da no ponto 3, caracterizada pelo fato
caracterizado acir uma base de pequenas de compreender, ein-tombinação„ a ligadimensões, recoberta com uma camada ção entre a dita boca do dito conversor
de gelatina ,sôbre a qual, feita previa- e o dito sistema ,latt evacuação, que é
mento a transferência do negativo, co- provida - com um flange no ledo dito
locado o cheque, pelo seu verso, ope- conversor, be incomo um enchimento na
rando-se- a cópia em cada cheque, indi- periferia total do dita flange e, em. adividualmente, por compressão exercida ção, um protetor removível na superfípor meio de um role, golpe ate simples cie superior ¡o dito flange, para evitar
espakamento de p4 do mesmo.
pressão manual sôbre o cheque.
•
2. Aperfeiçoamento em ou relaciona- Finalmente, a depositante reivindica
do com dispositivos de impressão, pró- de acôrdo com a Conaenção Internadoprios para imprimir nome, endereço e nal, e de conformidade com o art. 21
mais dizeres em cheques e outros papéis, do Código da Propriedade Industriai, a
reivindicado em 14, caracterizado pelo prioridade do correspondente pedido, de-

positado na. Repartiqão de Patentes dal 4.— Processo de acordo cem o
Japão, em 14 de outubro de 1959, sob P onto 2. earacwrizado Peio fato de
se Partir de composto de fórmula
o :1,9 32.267.
:Mino n9 108.971. de 27 de noVembro de 195e.
Requerente: CUIA Socieété Anonyme, Basiléa, Suíça.
Ponto Característico: "Processo
de fabr:caçáo de Novas Alta, Alla-

Diosd-Dianaino-Antraquinonas Acilada,C (Privilégio de luvença.7)
Pontos oèrecteristicos

'1, — Processo de fabricação da
corantes da série da entraquinona,
caracterizado pelo fato de 'se acilar
um grupo uamo de azia, alfe.-clioxidamuno-antraqumonas„ consiatindo
de um- único rácico antrequinonneo
e com um grupo animo e um. g.upo
cxilkigac.olí ao mesmo anel hexagonal, acna.çáo calo, por interméd:o de
um agente doador de radicais de fôr:1mila — CO (OC11 2) n-1 H, na
qual a representa tun número latoto, no manha° 2, e aciteoitio do outro grupo azoino por um derivado
reativel de um ácido rnooncarboxiLeo a.lifíaico com o iláximo 2 atomos de carbono.
2. — Processo de eco-do cem o
ponto 1, caracterizado pelo feto de
se pai tsr de compostos 'de fórmula

na qual. Y representa una grupa hidroxi, em pos:ção alfa, e estando os
grupos omino na posição orlo ou
para em relação ao grupo hidroxi.
3. — Processo de acü-xio com o
ponto 2, caracterizado pelo fato da
se partir de compostos de fórmula

na qual uni grupa amaino está em po111010 Ort0 em relliÇãO ao grugo uni
e. o outro, em pos.cito orto ou para
em rei:g:á° ao grupo hichoxi.
5. — Processo te acordo com o
ponto 2, caracterizado pelo Isto de
se partir, de compostos de formula

•
na qual um grupo: arame está cm
posição orto em relação ao grupo
oxi e o outro, na posição orlo 02
para em relação ao grupo ha:Voai.
6. — Processo de acôrdo com um
dos pontos 1 até 5, caracterizado pelo
fato de se partir de misturas de elloxi-diarnino-ntraquinonas isômeras.
7. — Processo de acôrdo com tun
dos pontos 1 até 6, caraeferizauto
peio fato de se empregar ácido to:mico como doador de radiosa cie
fórmula — CO (OCH 2) n-1 Il.
8. — Processo de aduriu com um
dos pontos 1 até 7, caracterizaria
peol de se empregar como agente
de acilacão, de um lado ácido for/toco e de outro lado cloreto ou anidrido de um ácido mOon corboxiao,
de fórmula Re001-1, na qual R-significa um grupo metila( 10-:croetlia
O u metoxi. .
g. — Processo de acôt ao com o
ponto a, caracterizado pelo rato do
se empregar como agente de
Cão , de um lado, ácido for:11'm e, de
outra lado, cloreto de ace.tila.
IO. —. Processo d eactirdo com o
ponto 8, caracterizado p3lo fato de se
empregar como agente de aellação.
de u miado ácido fórrna:0 e , de outro lado, a éster mefítico do ácaio
cloro-Mero' co.,
11. -a: Processo de c.côrdo com uni
dos pontoe 8 e 9, caracterizado peis
fato de se executar primeirarnen'.e a
ui:ação com ácido fornico,
Processo de acôrdo com um
dos pontos 8 até 10, caracterizado
pelo fato de se empregar e:-.mo
ag:-..nte de ecilação urna nosturra
mas oa menos 2 molas de ac:cle

1. —

uro,

na qual um X reve---w
Iiidroal C c) Outro Z.:, oltr g.npo
run'no.

D1 RIO OFt(31At. (e. cac. til)

SSX-leiea 1,

baixo da pena de barra diegonal para
Privil.; gio de invenção
dial-nets-o reduzido.
Reivindicações
4. Uma transmissão para uma serra de corrente de comando de engrenagem de redução de pêso mínimo e
1. Dispositivo para . manter a lâmiperfil compacto baixo, caracterizada na numa niveladora, caracterizado pelo
por compreender uma caixa de en- fato que *e compõe de braços de emgrenagem, um pinhão, comandado por
fórça, na dita caixa de engrenagens, puxo seguros na lâmina, escoras de
um trem de engrenagens de estrela inclinação que se estendem para cima
incluindo uma engrenagens interme- entre os topos dos braços de empine,
diária carregando um eixo inversor e a lâmina, e de escores diagonais que
de direção e uma engrenagens carregando um eixo de saída, a redução se estendem para dentro dos ledos inde engrenagem sendo efetuada em ternos dos braços de empuxo pesa a
dois passos aproximadamente iguais lâmina e de dispositivo para ajustar
entrosando as engrenagens montadas o comprimento de no mínimo uma das
nos ditos eixos.
ditas escoras de inclinação para efetuar
5. Uma transmissão corno definida a inclinação da lâmina, de dispositivo
no ponto 4, caracterizada porque os para reduzir os esforços produzidos ao
eixos de rotação do pinhão, o eixo in- passar para a inclinação, incluindo urna
termediário, e o eixo de saída, são ligação universal entre as extremidaespaçados em unia direção geralmen- des internas das ditais escoras diagote horizontal para permitir que a caixa de engrenagem seja alongada e nais, de dispositivo de guia seguro nas
costas da lâmina e de dispositivo para
de perfil baixo.
Pontos característicos
6. Uma transmissão como definida ligar as extremidades internas das esponto 4, caracterizada por incluir coras diagonais com o dito dispositivo
1. Um trem de engrenagem de re- no
lubrificante
na porção inferior da de guia para movimento limitado nudução de estágio múltiplo para a caixa de engrenagens
e arranjo de ma direção normal com relação à lâtransmissão de uma serra de cadeia montagem
o eixo intermediário mina.
caracterizado por compreender, pelo de tal modopara
de una , piano
menos, uns eixo intermediário supor- Incluindo os reeessada
2. Dispositivo para montar a lâmina
eixos do pinhão e o eixo
tado em seus extremos por mancais, de
salda que quando o plano está ho- numa rsiveladora, caracterizado pelo
urna d"4-§d) de dikmetro alargado in- rizontal apenas unia engrenagens no
termediária aos extremos do eixo, uma eixo intermediário passa no dito lu- fato que se compõe de braços de emseção rosqueada do eixo em cada brificante, as engrenagens no eixo de puxo seguros na lâmina, de escoras de
lado da seção alargada, urna eupa- saída
enegrenagem de entrosa- inclinação que se estendem para cima
nagem (»mandada recebida rosquea- mento enoaeixo
sendo entre os topos dos braços .de empuxo
clemente em uma das doas seções permutáveis de intermediário
modo que uma serra e a lâmina, e de escoras diagonais que
rasca:andas em encontro com a seção de comando de redução
pode, a esco- se estendem para dentro dos lados inalargada e uma engrenagem de co- lha do operador, ser novamente
monmando rosqueadamente recebida na tada com as engrenagens arranjadas
ternos dos braços de empuxo para a
ou t ra das seções rosqueadas, a dire- para uma relação substancialmente lâmina e de dispositivo peia ajustar o
ção das roscas sendo escolhida de de 1:1.
comprimento de no nrinimo ema das
modo que as fórças aplicadas à engrenagens emendada e as fórças Reivindica-se, de acôrdo com a Cem- ditas escoras de inclinar para efetuar
aplicadas pelo eixo à engrenagem de senção Internacional e o art. 21 do
comando tendem ap roduzir rotação Código da Propriedade Industrial, a a inclinação da Lámida, de dispositivo
relativa das engrenagens tendendo a prioridade do pedido correspondente para reduzir esforços desenvolvidos ao
levar as ditas engrenagens para en- depositado nti Repartição de Patentes
contro firme com a seção ampliada dos Estados Unidos da América, em passar para a dita inclinação, incluindo elas'.
26 de maio de 1961, sob o na 112.639. do um pino colos/elo verticalmente,
2. o trem de engrenagens definido
que forma uma ligação de dobradiça
no ponto 1, caracterizado porque a
entre as extremidades internas ias diSeção alargada do eixo é provida com
•
Tit12110 N.° 135.152
superfícies de engajamento de chave
tas escoras diagonais, e de dispositivo
para facilitar a desmontagem do eixo.
nas costas da lâmina, que abraça o
De 20 de dezembro de 1961
3. O trem de engrenagens definido
dito pino para gualdo para movimento
no ponto 1, caracterizado porque o
Requerente: Caterpillar Tractor Co. numa direção normal -com relação à
eixo é formado de uma peça de barra hexagonal,- a seção ampliada do — Estados Unidos da América.
eixo é definida pela seção transversa Titulo: "Montagem de lâminas de lâmina.
hexagonal da peça de barra original
e as seções roaqueadae do eixo são niveladoras basculantes por meio de -3. Dispositivo para montar a lâmina numa niveladora cartacterirade pelo
definidas pelas porções voltadas para ~oras diagonais".

Taco e 1 mel de clarei o um lic'dea
ca anidro que contém 2 atamos de
carbono.
13. — Psccesso de acórclo coas os
isentos 1 ate 12, caracterizado pelo
feto de se executar a acilação num
solvente e veculo indiferente.
Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo com e. Convensáo
internacional e de conformieade
com o artigo 21 do Código da Prop.ledacie Industr:al, a pr:oridade de
corsespondente pedido, depositado na
Repartição de Potentes da Suíça em
28 de novembro de 1957, sob númeVe 53.210.
:
TER MO er? 135.141
De 20 de dezembro de 1961
Remington Anna Compny , Inc. —
Estados Unidos da América.
Titulo: Transnitssão paia serra de
cadeia — Privilégio de invenção.

Março de 1.953 1575
LZIO que se compõe de braros de empas° seguros na ri:nina, de e scoras de

; &diluição que oe estendem para cima
entre os topos dos braços de empuxo
e a lâmina, e de escoras diagonais que
se estendem para dentro cies ledos internos dos braços de empuxo para a
Lâmina e de diseasitivo para ajustar
o comprimento de no mínimo uma das
ditas ~oras de inclinação para efetuar a inclinação da lâmina. de dispositivo para reduzir esforços desenvolvidos ao passar para a inclinação
da !Unida. Incluindo uns pine colocado
verticalmente e que forma uma ligação com dobradiça entre as eatanuidades internas das dites escoras diagonais, e de dispositivo nas cotas da lâmina para abraça ro dito pino a fim
de guiado para movimento numa direção normal com relação à :.liznina,
sendo o dito pino provido de ema
parte largada de contOrno eefévico e
tendo uma das ditas escoras diagonais
um aoquete de contOrno complementar, abraçando o dito alargamento a
fim de permitir movimento limitado
universal entre* as escoras diagonais.
4. Dispositivo para montar a lâmina
numa niveladora, cara I tio pelo
fato que se compõe de braços de empuxo seguros na lâmina, de escoras de
inclinação que ae estendem nara cirna
entre os topos dos braços de empuxo
e a lâmina, e de escoras diagonais que
se estendem para dentro doe lados internos dos braços de empuxo para a
lâmina e ele dispositivo para ;Ajustar
o comprimento de no mínimo uma das
ditas escoras de inclinação, para efetuar a inclinação ela lâmina. de .liepositivo para reduzir OS esforços produzidos ao passar para a inclinação da
lâmina, incluindo um pino colocado
verticalmente formando uma ligação
..:em dobradiça entre as extremidades
internas das ditas escoras diagonais, e
de dispositivo nas costas da 'lâmina
pala abraçar o dito pino para' guiá-lo
para movimento numa direção normal
com relação èlâmina, oompondo-se o
'2.23 dispositivo nas cortas da lâmina
de um par de placas verticalmente espaçadas com fendas .retangulares ruis
mesmas, sendo o dito pino provida de
uma parte alargada retangular guiada
de modo deslizante nas ditas fendas.
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DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

Março de 1968

IMARCAS DEPOSITADAS
Publicação teita de acordo com o art. 100 e seus paregralos do' Código da Propriedade Industrial

trIaMOS DEPOSITADOS EM 22-2-68 presunta, macarrão, manteiga, margarina, massas alimentícias, massas
N9 842.634
de tomate, mate, mel, milho, rriôlhos
alimentícios, - mortadela, mostarda,
sal, salames, sanduíches, soja, sopas,
sorvetes, talharim, pudins, queijos,
temperos, tapioca, trigo, toucinho, xarquea, vinagre, taçóes alimentícias, rações balanceadas para animais, requeijão, salsichas, ostras, nozes, pipocas; mariscos e melado
N9 842.638

IN ? tPiZapt"/

W9 842.643

1

BONNY

TE
INDUSTRIA BRASIL._

1ND: BRÁtILE110k.

Requerente: Malhara. saçucene
Limitada
Local: Sa.e Paulo
Ciasse. 36
Artigos: Vestkios, saias, blusas, ' ma- lhas, calças, gorros, lenços, blustiee,
MECA h:
Requerente: Asonny Importactora e
-camisas e pijamas
N9 842.648
Dastribuidora de Produtos Químicos
Requerente: Gracioli Indústria
Limitada
de Cigarros Ltda.
Local: São Paulo
Requerente: Paleca" Ltda. Medicina
Local: São Paulo
CERCON
Classe: 1
e Cirurgia Assistencial
Classe: 44
Ind. Brasilea.uu
Artigos: Para distinguir: Substâncias
Local: São Paulo
Artigos: cigarros
químicas usadas em g5ral nas
Classe: 50
N9 842.635
indústrias
Requerente: "Cerson" Distribuidora
Artigos: serviço assistencial de medide Bebidas e Conexos Ltda.
eira e cirurgia e serviço hospitalar
N9 842.644
Local: Capital
N9 842.63P
Classe: 42
Artigos: Para distinguir e proteger
1.••n•=.~...1
cervejas, conhaques, vinhos, aguar- dentes, vermutes, quinados, gin, gana
gibirra, ginger, biter, kamel, vodka,
11 _711PIDO 1311.1-11A
uisques, genebra e champanhas
. D.: BRASILEIRA
-IN
N9 842.649
4••••nn••nnn•=neer
Requerente: Transporte Nacional
Bahia Ltda.
/Requerente: Indústria e Comércio
laical: São Paulr
Requerente: Churrascaria Pôrto Feliz
de Café Coari Ltda. •
Clawe9 33
DROGA DESCONTw 1.
Limitada
Local: Amazonas
Artigos: Titulo
Ind. Bra$ileira
Local: São Paulo
Classe: 41
Classe: 41 •
• Artigos: • caí é moído e torrado
N9 842.640
Artigos: Para distinguir: Lanches,
=MOS DEPOSITADOS
pães, bolos, biscoitos, roscas, sanduiRequerente: Farmácia DrogaEM 23-2-68
ches, empadas, pastéis, tortas, pizzas,
Descontos Ltda.
JACTO
N9 842.636
churrascos, croquetes, colchinhas e
Local: São Paulo
café
Classe: 3
Jacto Transporte Ltda.
N9 842.645
"INVESTVAL"- CENTRO Requerente:Local:
Artigos: Substancias, produtos e pr._
São Paulo
parações químicas para serem usada:
DE INVESTIMENTOS
Classe: 50
na medicina ou na farmácia
Objeto:
Transportes
de
cargas
em
ORDESTE-.AMAZNIA
geral
N9 842.650
N9 842.641
líquerente: Ocravio Mariot Focques
Local: São Paulo
GUARIIICDS
‘•
Classe: 33
Ind.
a braslleira
il01,0 AORTL
Artigos: Titulo
BRASILEIRA
IND.
Ind. Brasileira
N9 842.637
Requerente: Casa das Bombat
Requerente: Polo Norte Indústria e
Guarulhos Ltda.
GERMANO2R
•.
Comércio de Refrigeração Ltda.
Local: São Paulo
•
Local:
São
Paulo
Requerente:
Lara-Nyl
—
Indústria
e
Classe: 6
Ind.Brasileira *
Comércio
de
Roupas
Finas
Ltda,
Artigos: Bombas Hidráulicas
Classe: 8
Local: São Paulo
Artigos: Acumuladores, alternadores
Requerente: Hermann von Heising de corrente elétrica, analisadores,
No 842.651
- Classe: 36
anéis de calibrar, aparelhos de alta Artigos: Para
Local: São Paulo
distinguir: blusas, blutensão, aparelhos de ar refrigerado, sões, vestidos, casacos, manteaux, paClasse: 41
aparelhos de contrôle de fôrça, apa- letós, tailleurs, coletes, capas, jaqueA
I ULO "
Artigos: Açúcar, amido, alimentício, relhos
de contrôle de tempera- tas, quimonos, pegnoir, suete, pulôveaimpim, amendoim, araruta, arroz, tura, aparelhos
Ind.
asileirt0
de
medição,
apares,
ponches,
chales,
cachecols,
acharassados, aveia aves, abatidas, avelãs., relhos de refrigeração, aparelhos rea- pes, combinações, corpinhos, soutiens,
atum, azeite, azeitona, aletria, algas, tores, aparelho refrigeradores, apare- maillots, calças, calções, camisas. caalho, alpiste, ameixa, amêndoa, cebo- lhos termostatos, aparelhos ventila+ misolas, camisetas, cuecas, ceroulas, Requerente: Construtora Símbolo
la, cevada, chá, cheiros alimentícios, dores,
balcões frigoríficos, chaves eléLimitada
calças de senhoras e
ch9uriços, churrascos, coalhada, côco, tricas, geladeiars, refrigeradores e pijamas, punhos,
Local: São Paulo
de
crianças
bacalhau, batatas, biscoitos, bolachas,
termostatos
Classe: .50
bôlos, bombons, cacau, caças alimenN9 842.646
No 842.642
Artigos: Construções
Malas, café, caju; canela, canjica, ca1
ramelos, carnes, verdes e em conserva,
, N9 842.652
farelo, farinhas alimentícias, feijão,
feijoada, fermento, cogumelos, colo•
NIPO-BríASOAR
cantes, para alimentos, colorau, comADDO"
Ind. Brasileira
potas, confeitos, conservas de carnes
3 LESTE "
.
e legumes, cremas, frutas cristaliza• Ind. Brasileira
das, doces, essências alimentícias, extrato de •carne e frutas, ervilhas, Requerem: Organização Contábil
Requerente: Nipo-Brascar — AutoAddo Ltda.
erva-doce, laticínios, legumes, lentimecânica e Pintura S. A.
Requerente: Indústria de Desfiai:1u.
Locai: São Paulo
lhas, linguiça, lombo, /ouro, fubá, geLeste Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
léias e gelatinas alimentícias, gorduras
Local: São Paulo .
Classe: 50
e óleos alimentícios, grão de bico, Objeto: Serviços de contabilidade e Artigos: Prestação
.
,
de serviços de lineClasse: 40
hortaliças, pães, peixes, pickes, pes- assuntos fiscais. Abertura de firmas
¡ Artigos: Acolchoados para Móveis
, canica, pintura de autos
Pantratos. Legalização de firmas
cados. .__
sgenta,

PORTO FELIZ

•n•••••••n••,./4
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DIÁRIO ONJU (Seção III)
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N9 842.653

IlsoTApAs ti
il eira'
rna..

N• 842.659

1

"naRA DÁ SORTE
Ind. Brasileira

Requerente: Indústria e Comércia de
Calçados Sotapas Ltda
Local: São Paulo
Requerente: toeira na sorte !Aterias
Limitada
Classe: 36
Artigos: Calçados
Local: São Paulo
Classe:
49
N9 842.654
Artigos: Bilhetes de Loterias
N9 842.660
A JAVORAHU

Ind. Brasileira

Reouerente: Panificadora Javorahu
Limitada
Local: São Pau?
Classe: 41
Artigos: Pão

19miO4TAGENI PAU.,

N9 842.655

Requerente: Cartona.gém• Paulista
Limitada
Local: São Pauli
atasse: 38
Titulo
N9 842.661

"ÉOSTERS II
Ind. •twasileira
Requerente: Posters — Promoções
Gráficas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 25
Artigos: Cartões postais, cópias heliográficas, decalcamanias, desenhos, diplomas, displays, flâmulas, bandeiras,
distintivos de associações, clubes, esculturas, estampas, figuras, fiares artificiais, fotografias, gravuras, Imagens, letreiros, painéis e paisagens,
prospectas de fotografias ou desenhos
e reproduções de obras artísticas
N9 842.656

IMARCEAARIA"Es.,.Ir
DECORAMES

N9 842.665

"*GUENKA "
Ind. Rrasileira-

"

FINANnA

Ind. Brenleira

"

Requerente: Confecções Bonge Ltda .
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Blusas, blusões, anáguas,
saias, camisas, camisetas, saiots, cachecols, maillots, combinações, cuecas,
ceroulas, japonas, jaquetas, meias,
lenços, casacos, soutiens, pijamas e
vestidos
N9 842.667

Requerente: Bar e Lanches Paulinho
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Lanches de: Aliche, mortadela, presunto, roz-bife, queijo, paio,
copa, patês, mussarella, manteiga e
churrascos
N9 842.663

VARGAS "
Ind. Brasileira

Requ:rente: Finança — Escritório de
Corretaaens e Representações S/C
Local: Londrina no Estado do Paraná
Requerente: Casa de Ziper Irva Ltda.
Classe: 50
Requerente: Metalúrgica "Drichesz"
Local: são Paulo
Artigos: Prestação de serviços
Limitada
Classe: 12
Local estabelecido: Osasco no Estado
N° 842.603
Artigos: Ziper, colchetes, dedais, fede São Paulo
chos corrediços, fivelas, grifas de meClasse: 50
tal, para vestidos, barbatanas, bota; #,
Artigos: Prestação cie serviços em
ilhoses, missangas, agulhas de tricoequipamentos industriais
tar ou bordar, agulhas de costurar,
" DRENO
N9 842.657
alfinetes e cortinas

Ind. Brasileira

" RANGEL
Ind. Brasileira

Requerente. a-num, -- utrairlumi e
Construçõe.s Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 16
Requerente: Bar e Lanches Rangel Artigos: Argila,
areia, calhas de teLimitada
lhado,
cimento
comuns, cal para consClasse: 41
truções,
caibros,
preparados para
Artigos: Lanches de: Aliche, morta- construções, esquadrias,
estudela, presunto, roz-bife, copa, paio, ques, lambris, manilhas,grades,
parquetes,
patas, mussarela, queijo, manteiga e portas, portões, telhas, placas
para
churrascos
pavimentação, vitrôs, colunas para
construções e tijolos
N9 842.658
N9 842.664

OS INSEPARAVEIS"
Ind. Brasileira

N9 842.671

ISSrl'-asI, gui}a1

A MILIONARIA n'

(para cidade de
São Psulo )

"

Ind:mgffielra

de 1968 1577

Requerente: Comércio e Indústria
Guenka Ltda.
Local: São Paula
Requerente: Laticínios KOI-To'
Classe: 41
Limitada
Artigos: Arroz, feijão, milho, bataLocal: São Paulo
tas, farinhas, féculas, fubá, milho,
Classe: 41
café, chá, lentilha, cebola, alho, ervi- Artigos: Queijo, doce de leite, requel+
lha, grão de bico, queijo, requeijões, jão, manteiga, qualhada.s, yogurth
manteiga, frutas para fins alimenta- roz-bife, presunto, patés, banhas 4
res e sal
leite, salsichas e leite condensado
N9 842.666
N9 842.672

" PAULINHQ ",
Ind. BrasileiraRermerente: marcenaria "KY-TT"
Decorações
Local: São Paulo
Classe: 40
Título
N° 842.662

Março

la9 842.669
" uuDELAR
Ind. Brasileira
Requerente: Artin Kurkdjian_
Local: são Paulo
Classe: 36
Artigos: Calçados
N9 842,670 e

OAR-VALL "N,
Ind. Esasileird! c
Requerente: Car Vali Comércio, Ra
presentações e Decorações Ltda

Local: São Paulo
•
Classe: 40
Artigos: Acolchoados para móveis, al

mofadas para móveis, cadeiras co'
miras, cadeiras com rodas, criada

mudo, divans, dormitórios, conjunta
de móveis, camiseiros, camas comuns
camas com molas, guarda-comida
móveis de junco, poltronas, móveis!

residenciais, guarda-roupa, travessela
vos, porta-vasos e vitrines sob forma

de móveis
N9 842.673

, 14A BOREME
Ind. Brasileira
Requerente: La Ho/lama Cantina e
Plazaria Ltda.
classe: e
Artigos: Pimentões e beringelas re.

c/nadas, baba tas fritas, maionezas

rizotos, lasanhas, macarronadas, sala.
das, saladas diversas, feijoadas, arroz
feijão, arroz de braga, bife a milaneza, bife a cavalo, bife a portuguêsa,
ravioli, gnocchl, churrascos e pizzas
N9 842.674

5 ANTOS-EXPOn
IND. BRAS.

Requerente: cate sonivei antos-

Export
Limitada
Local: Capital
Classe: 41
Artigos: Café solúvel
"° 842.675

AROMAR

"DRENO COMERCIOE CONSTRUCOES
Ivranua ~XL

Requerente: Allton Hélio Campos
alargues, Ailton José Alves Telino de Requerente: Dreno — Comércio e
Construções Ltda.
Barros
Local: Osasco no Estado de São Paulo
Local: São paulo
Classe: 33
Classe: 32
Título
artigos: Um conjunto vocal e musical

Requ —ente: Fujiii Irmãos Ltda.
Local: Dourados — Mato Grosso
Classe: 41
Artigos: Arroz

Requerente: Aromar — Indústria S.
Comércio Limitada
Local: Rio Grande do Sul

Classe: 48
Artigos: Desodorante aanitaria

157! Beatepfekte lt
- N 9 842.674

àlARIO OFICIAL (eç..zo 1n)
N* 842.680

nZ9 842.686

Ind. Brasileira

Março de 13
N9 841.631

"PAULISTUR—VIA-GENSE TURISMO

Ind.Brw.atleira

Requerente: Confecções :Shif ter
Requerente: Paulistur — Viagens e
Ltda.
Turismo Ltda.
Local: São Paulo •
Local: São Paulo
Classe -36
• Classes: 35 e 50 Requerente: Zánia. — Publicidade Artigos: Anáguas,
TRIC011.11:
avaliais, blusas,
• Titulo
Ltda.
blusões camisas, camisetas camisoLocal: Caal— São Paulo
Ne 842.692
las, Cal
ças, combina rAes, cueiros,
Classe 32
calções,
cuécas,
echa.rpes,
fraldas,
Artigos: Para assinalar: Propagan- gravata g , japonas, jaquetas, jaqueda impressa. pregrarnas de ré.dio e tõEs , lenços, luva.S, mantôs, meias,
" NOVA GERAÇXO "
televisão, peças teatrais, peças eine- paletós. pulôveres, quimonos, robes,
Ind.
Brasileira
matográfica.s, livros e jornais.
roupõas, saias, saiotes, suéteres souN 9 ,:42.6E1
tien, shortes, taiès e vestidos.
Iam Requerente: José Camilo Montagner
Requerente: Persianas _Nova Geração
N" 842.687
Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
' Marca: "Tricolft"
Local: São Paulo
THOR
Classe 34
End.. BrasileL:a
Classe: 26 • Indústria
Artigos: Persianas.
lONFECMES
Artigos:
e comércio de
confecções
SEIFTP2
N9 842.693
Requerente: 'Mor Materiais para .•
N 9 842.677
-Ctvak'r-,15ers Ltda.
Requerente: Confecções Shifter
Localidade: Capital
• Ltda.
Classe 16
A.PAT.A, h
Local: São Paulo
Artigos: Moia, au1ejos c3xnenta, cal,
Ind.
2rasileira.
Classe
33
ajn.elas, ladrilhas, madeira. Massas
: Título
para paredes, pisas, portas tacos,
telhas e tijolos para construções. •
N 9 842.688
Requerente: Associação Profissional
N o 842;682 •
dos Técnicos de Mm. A.P.T.A.
•
Local: São Paulo
Artigos: Administaração, técnicos e
PEKLER
associação profissional.
Ind. Brasileira
S V .1 L
:61ts./
•
N 9 842.694
Ind. nrw:ileira
R eou arei] te :, Pelder Comércio, - 1mportaçõo e Exportação . de Pedras
"AGXNCIA SáNTIbRequerente: Brascar Comércio e precioRas, sctni-Przciosas e . Sintéticas Ltda.,
Importação L.da.
•
TA
DE TRANSPORTES,
Local: São Paulo
• Localidade.: São Paulo
RODOVIÁRIOS
Cla.See 21
• Classe 13Artigos: Automóveis e suas partes Artigos: Correntes de metal precioso
integrantes.;
ou imittr'ão, berloques de metal preRequerente: Darcy Batista dos
cioso ou imitação, abotoaduras de pu- Regue-mie: Agenala Santista de
N
9 842.683
Santos
nho, prendedores de gravatas, , pul.
Transportes Rodoviários Ltda.
Local Rio Grande do Sul
a iras. billhantá, anéis brincos bro-Local: Santos
São Paulo
15.7arca -Z 12
ches, atnetistas lapidadas, pérolas
Classe 33
naturais
jóias
de
prata
ou
imitação,
Classe 50
Titulo.
contas de metal precioso ou pedras
Artigos: Zelar, bem como fazer tranInERIRgslieira
N
'preciosas
ou
iiintação.
9 842.695
sações comerciais de residfmcias nas
praias do Atlântico,
N9 842.689
N9•.842.673
Requerente: T. Ribas Rep.resultaOen Ltda.
QUARTEL DE LIMPEZA IIDEBRI—FORTE
à
Localidade: São Paulo
Ind, Brasileira
Ind. Brasileira
Cla-se 41
Artigos: Carnes, conservas e
cereais.
Requericto: Quarbel de Limpeza, Requerente: Lajes Pré Moldadas
•ebri — Porte Ltda.
N 9 842.684
- Artigos de Limpeza e Eletricidade
Local: Capital — São Paulo
Ltda.
ELETROLAR
PIMAR LTDA—ADMILocal: São Paulo
Classe 16
Classe .43
Artigos: Lajes pré moldadas.
NISTRAÇVES E PAR - Artigos: Pomadas
para
dar
e
conserTICIPACZES
N 9 842.696
var o brilho, pomadas para lustrar,
detergentes esfregões, goma para la,vanderia, an
il, água sanitária cèra
/para conservar o brilho, esponjas de
aço para polir, fósforos, palha de
aço para polir, alvejantes amido
Requerente: Panar Ltda. — Admi- para
,411110
lavanderia, vela de Séta, cêra,
nistrações e Participações
Requerente: Comercial Eletroiar
sabão comum, sabão de areia, sapoLocal:
São
Paulo
Ltda.
náceos, tijolos para brilho e poliNome Comercial
Local: Rio Grande do St-1,
IND. BRASILEIRA
mento e preparados para lavar.
4
N9 842.685
Artigos: Eletrodomésticos.'
N9 842.690
•
•
Classe 8
N9 812.579
MAR
H
" SEANGRI—LA
Requerente: Pronovo — Organização
Ind. Brasileira
Exploradora de Produtos Novos Li• mitada.
Requerente: Pintar Ltda. — AdmiLocal: São Paulo
nistrações e Participações
Requerente: Posto Snaugri-La Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
- Classe 8
Classe 50
Classe 47
Artigos: Para distinguir: aspiradores
Artigos: Conto Marca de Serviço para Artigos: Alcool motor, céra ilumina- de pó, balanças batedeiras doméstiDistinguir as seguintes atividades: ção fluidos combustíveis fluidos lu- cas, chuveiros elétricos, espremedores
Admlnistrução de bens móveis e imó- brifi
cantes, fluidos Para ' fr eios, frui- de uso doméstico, ferro de passar
Requerente: INCOMEL veis estudos técnicos: econCal_lcos e dos para iluminação, gás, para ilu- engomar, fogões geladeiras, lanternae
financeiros relativos a organização, minação ,graxas lubrificantes óleos elétricas, • liquidificadores, máquina
Indústr ia -e Comércio
Local: Rio Grande do Sul
instalação e administração de em- para amortecedores, Óleos para: aque- lavadoras de uso doméstico, máquiClasse 41
preenxlimen:li cmoerciais e indus- cimento, gorduras para lubrificação nas de lavar prato domsética máArtigos: Indústria de produtos do triais, consultoria financeira para e iluminação, petróleo refinadn, e quinas de moer ou Picar caril* de
mel.
indústria e comércio, participações.
querosene.
uso domsético e sorveteiras.

PRONOVO

IN C O MEL

1t.

•

Sc., xta--fei:a 15
i; 12 .C91'

•

(;)
.

•cluiches, pizzas, coxa:iras, emp....las,1
pastéis, soças, s3
ája,
' puciins, raçbes ai mn.c
• tapiocas, tara.), vinagre e xnz.q;
—
-N9 842.Q99

Ind.nrasileirn
Requerente: Terrnic — Indústria e
Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 1
Artigos: Sais quunicos para indúatria,
secantes químicos, sodas químicas
(inclusive a cáustica), oxigénio, inipermeazinrantes químicos, removedores químicos, fluxos para soldas, excitadores químicos, banhos quimicos,
abrasivos químicos, absorventes Quimicoa, alumens, arsênio para indústria, benzinas, destemperadores q uímicos, descorardes químicos, chapas
sensíveie, cal virgem para indústria
e produtos trainicoa de fabricar ~sintéticas
Classe: 1)0
Artigos: Serviçoa de tratanaento térmico de metais, aerTkra de fundição,
cromes.ção e niquelação, se rviços de
raeránica, estamparia, funilaria; e
instalações técnicas e montagens industriais e de eletricidade
Classe: 5
Aatigas: Alcalinos metálicos, adesivos metálicos, aço, alpaca, (metal),
alpax, alumínio, metal antitricção,
antimanio, aparas de metal baba
(metal, constantes: (lisa) . croma (metal). cupro-niquel-duralumínio. duremo. (metal), electron (metal), eletroplata, estanho, esti/aio, ferro, bronse, metais a carbono, carbureto me=
ciae.ara (cobre), cério (metal),
chumbo, cisalhas de metal, cobre, colas metálicas (soldas), ouropel, paládio (metal), pastas metálicas, para
tolda, permita:na plchesbemie, plaqué,
platina, glucinio, gusa, hidrogénio,
iman natural (ferro ma gnético) 'trio,
"kieselguhe t , lat0, lítio. (metal),
manganés, mangonln, mercúrio, colas metálicas, ligas metálicas. so1daS
metálicas, molibdeno ou rnolhibdanio
(metal, =unta, níquel, ()mio, oemiridlo, ouro, pós metálicos para solda,
prata, ruela, ruténio, similor, metais
para soldar, spiegel, apiegelisen, :arcaa
ta de metal, Untai°, Thomaz (metais
fundidos), tiras metálicas para soldas, titánio, titaniosílicd, tambaque,
tório, tungsténio (metal), vanadio
(metal), volfra.n (ou wolfran), volfrânio (metal) yellow, zinco, zircanio,
(metal)
.N9 842. 603

SANTENSE
Ind:Bresileira
Requerente: Fornecedora de Navios
"Santense" Ltda.
Local: Sá° Paulo
Classe: 41
Artigcs: Assadas, churrascos, arroz,
feijao, açamas., salames, mortadela,
piesuntos, salsichas, chouriços, feijoada, aimpirn, amendoim, amido, alimenticio, araruta, aveia, aves abatidas, .azeitonas, azeite, alho, cebola,
chá cheira; alimentícios, coalhada,
ceco, bacalhau, bananas, batatas.
biscoitos bolachas, btilcs, bombons,
caças alimentícias, café, cajti, canela,
canji3a, caramelos, castanhas, carnes frescas-recas e em conserva, farelos, farinhas alimentícias, falinhas
de mesa, fermento, colorardes para
alimentos, compotas, condimentos
para alimentos, confeitos, frutas e
doces cristalizados, extratos de tomate, eesências annenticias, extsato de
•cama e Lagumes, erva-doce, ervilhas,
lagosta, latic:nios. legumes, linguiça,
geléias e gelatina alimentícia, pães,
pascados, pickles, presuntos, niacerreo, tn-nteiga, margarina, marmelada, mel, óleos alimentícios, sal, ràn-

('e :::3 1:-;?

D:;.R' rj OFICV,L (Ce-:o
t',1.1. 70

ALVIN
IND.ERASILEIRA
: F;:br:ca

te
Ari. Ltda.
Local:
1-tia
Grande
do
Sul
.
4
Classe: 43
Artigos: Alvejan,ss, de,ergentes..ítNa
LIVRARIA-EDITORA
atracaria, azul para iaavtadefia, ceia
ue lavandetia, composiçoes pata conLTDA.
selvacAo ae moveis e ucensulos, composiçoes para lavagem. composiçoes
para limpeza de moveis e utensilios,
goma para lavanderia, graxa para sapatos, couros, madeilas, etc., hidrarido de sódio, proautos para lustrar,
pós para lava, potassa, preparado
Requerente: Livraria — Editara
para tirar manchas, preparado -para
Simões Ltda.
tarar ferrutess, saber) comum. spoLocal: São Paulo
náceos, soda, cáustica, sulfato para
Nome Comercial
lavanderia
N9 842.700 •
N9 842.704

sinas

coctimocr

Brasileira:

Raguerente: Auto Peças e Aceasólios
Coeurce.I Ltda.
Local: Sao Paulo
Classe: 21
Artigos: Automóveia, caminhões,
aviões, ansortecedorea, alavancas de
cambio, breques, arca para reieúlOs,
carros, carrocerias, calotas, chassis,
climaras de ar para veículos, direção.
eixos de direção, Valsa, para-luras,
pára-brisas, pedais de cambio, rodas
para veículos, varetas de contfole
119 842.701

PLANAR

Ind. Brasileira
Requerente: Plarrar Eletraniea ttda.
Local: São Paulo
Classe: g
Artigos: Aparelhos elétricos para encerar, aparelhos elétricos para aspirar pó, aquecedores elétricos, batedeiras elétricas, baterias elétricas, estufas elétricas. fonógrafcs, ferros elétricos, filtros para rádios, geladeiras,
interruptores elétricos, medidores elétricos, projetores de cinema e de fotografias, rádios, sorveteiras elétricos,
telefones, telégrafos, televisores, tomadas de correntes, transformadores.
ventiladores
Nv 842.702

N.S.TMACULADA
Ind. Brasileira

CONSW21,
Ind. korasi2.n.j.ra
CooRequerente: "Conserbras"
- se:vas 3raz Letras Loa
Local: ESP.
Classe 41
r
Artigos: Doces de fadas eni
eut
compotas, ge/éias de frutas,
conservas, frutas em caldas, 1: aras
cristalizadas
139 842.708

ALF08
ind. Brasileira
Requerente: Indusria de Acabais- entos Anticorrosivos Alfés Mata
Local: Capital
Classe 1
Artigos: Agente químico, ati ti- corros1vo8, antl-incrustantes,
dantes, composições para, proteger
casco de navio, composição para .nlpedir e remover incrustacões nas
caldeiras eoluções Impermeabilisaantes,
preservativos contra o, farrugam
e umidade
W9 842.709

ii£1INâ6O.CONTI •
CAFE' 11E811. LTDIG
Ittat TA, q Afl$A N. W7

CACOWW-E.S.P.

Requerente: Café Bebei Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Caré em grão, torrado e
moldo
R"' 842.70S

Requerente: Luiz NoaeiL).
Local: São Paulo
Classe 33
Titulo
N? 842.710

¥PPWPEL
Intt. 13rasileira

E CON,

FLOR1Dri

13.

PAM. DOCES E SISCOrtOS

Requerente: "Mercopel"
Meiem:111
`, e Comercial de Papéis Lria
Local: Capital
Classe 38
Artigos: Papel e seus artefatos, napc1
-.)ara imprimir, papel jornal, papel em
resma:, ssapel e papelão para embalagens, -papéis., velhos
No 842.711

RIA ARAUJO 1.EITE, 4.30
FONE, 4418

3A

URU

OSBER
..grasileiret

Requerente: Otécio Chique()
Requerente: Osva.ino Bea..n.enito
Local: São Paulo
da Rocha
Local: Capital
Classe: 41
Artigos: Substancias alimentícias paClasse 16
adicadas, notadamente: pães, biscoi- Artigos: Artefatos
de cimento, pavitos, bolachas. Mos, breias, doces e mentação de rodovias,
guias, sarjeas,
confeites
matretais para pavimentação
N 9 842.706
N9 842.712

Requerente: Metalúrgica N. :3.
- Imaculada Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 8
TAPETIN DISTEL
Artigos: Aparelhos elétricos para clicerar, aparelhos elétricos para aspiInd. Brasileira
rar pó, aquecedores elétricos, batedeiras elétricas, baterias, elétricas. estufas elétricas, fonógrafos. ferros elétricos, filtros para rádios. geladeiras,
interruptores elétricos. =tildares e l é- Requerente: Distei S.A. inclitztt,a
e Comércio
tricos, projetores de conerna e .zie foLocal: Capitol
tografias, rádios. rorveri .its elétric?s.
Classe 34
telefcnes, telegrafes. te`.5ivinrrs t'Aragos: Ta-étes e capaaboa •
medas de corren las taseistaernaanase
cio geral
ventiladores, lâmpadas, lustres

MULTIPASTA
Ind. Brasileira
•
31ultipasta
1Vtaratfatura de Pasas Ltda,
Local: São Pat110
Classe 17
Artigos: Pastas de Od04 08 408
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‘,CarailolaS, capas, casacos, chapéus,
kombinações, cuecas, echarpes, estolas,
guarda-pó, japonas, lenços, macacões,
"maillots", meias, paletós, gravatas,
rCAFÉ.
pijamas, pulóveres, punhos, roupões,
-laias, "shors", "slaks", sobretudos,
toutiens, suster, uniformes, Véus
ii)BROLA.L.YERDE)
e vestidos
N9 842.718
Requerente: Livraria Acadêmica
Limitada
Local: Paraná
Classes:
Explorações
das clasl.es:
• Requerente: Indústria e Comércio
17, 25, 32 e 38
Café Pérola Lda.
.í.
Local: Paraná
Na. 842.719-720
Classe 41
+,
k Artigos: Café em grão, torrado
e moído .
e
• -•n •
No 842.714
N9 842.713

Classes: 6, 8 e 16
Artigos: Máquinas e suas parteS
integrantes, não Incluídas nas clas- n
ses 7, 10 e 17. Instrumentos de me!
cisão, instrumentos científicos, apaH
relhos de uso comum, instrumentoa
e aparêlhos didáticos, moldes de tada(
telhas, portas, najelas, etc., não espécie, acessórios de aparêlhas ele-:
incluídos em outras classes. Papel tricos (inclusive Válvulas, lâmpadas,I
tomada, fios, soquetes, etc.), apa-;
para forrar casa
rêlhos fotográficas, cinematográficos,'
máquinas falantes, etc., discos graN9 842.724
vados e filmes revelados. Material
exclusivamente para construção e:
adôrno de prédios, estradas, etc.,'
como cimento, azulejos, ladrilhos,'
telhas, portas, najelas„ etc., não
incluídos em outras classes. Papel
para forrar' casa
N9 842.727
tomadas, fios, soquetes, etc.), aparêlhos fotográficos, cinematográficos,
máquinas falantes; etc., discas gravados e filmes revelados. Material
exclusivamente para construção e
adôrno de prédios, estradas, etc.,
como cimento, azulejos, ladrilhos,

MULTI PLANOS

cANOÓ
.

,
,

Requerente: J. A. Ribas
Local: Paraná
Classe 41
- Artigos: Café em grão torrado
e moído
N9 842.115

Requerente: Antônio Scarpari
Danetto
Local: Paraná
Classe 50
Classe 38
Artigos: Para distinguir o timbre da
requerente usado em: Blocos -para
anotações, papel para cabograma,
cartões de identidade, cartões de
visitas, cheques em. branco, duplicatas,
envelopes, etiquêtas, faturas, notas
fiscais, notas promissórias, recibos
em branco, memoaandum, telegramas
em branco
N9 842.721
nn••••,•••n•n

^ JuNeoli
aladAaA
,DE
CURIT 113 A LEST

Requerente: Londriplas Ltaa..
Local: Paraná
Classe 36
Artigos: Para assinalar e distinnuir:
Botas, botinas, chinelos, cintos, cintas,
çinturões, galochas, sandálias, sapatos
. e suspensórios de plásticos
N9 842.716

Requerente: Câmara Júnior de Curitiba Leste
Local: Paraná
Nome civil
: N9 842.722

12ARAn,A
t

D

A.,

Local: Paraná
Nome comercial

Ne 842.723

40 I
Ind.

ri3,4) R=Li.

OJ O. 1.4

Ind'e. Bras.
Requerente: Confecçaes Crucial Ltda..

Local: Paraná
Classe 36
Artigos: Para assinar e distinguir:
aventais, bermudas, blusas, • calças,
falçinhas, calções para esportes, camisas, inclusive para esporte, camisetas,

.

0110-E.
rifweeffleraw
.111,91.~11/
To*

-

Ind. Bi'asile ira

MI (1

Requereeate: . Londriplas Ltda.
Laçai: Petaná
Cla.sse 36
Artigos: Para assinalar: Sandálias
de plásticos e de espumas
N9 842.717

e
.

Requerente: Paraná Box Ltda.
EY 'TYRA RI A

Requerente: Indústrias Pereira
Lopes S.A.
Local: São Paulo
Classes: 6, 8 e 16
Artigos: Máquinas e suas partes
integrantes, não incluídas nas classes 7, 10 e 17. Instrumentos de precisão, instrumentos científicas, apa,
relhos de uso comum, instrumentos
e aparêlhos didáticos, moldes de tôda
espécie, acessórios de aparêlhos elétricos (inclusive válvulas, lâmpadas,
tomadas, fios, soquetes, etc.), aPa
-rêlhosftgáicos,nematgráficos,
máquinas falantes, etc.; discos gra,
vados e filmes revelados. Material
exclusivamente para construção e
ateimo de prédios, estradas, etc.,
como cimento, azulejos, ladiilhos,
telhas, portas, najelas, etc., não
incluidos em outras classes. Papel
para forrar casa
N9 842.725

Br'asileira

. e~e•
—•~0".'
INdo :

BRASILEIRA

Requerente: Indústrias Pereira
-- Lopes S.A.
Local: São Paulo
Classes: 6, 8e 16
Artigos: Máquinas e suas parte&
integrantes, não incluídas nas clae2
ses '7, 10 e 17. Instrumentos de preal
cisão, instrumentos científicos, apa-•
relhos de uso comum, instrumento*,
e aparêlhos didáticos, moldes ele
espécie, acessórios de aparêlhos
tricos (inclusive válvulas, lâmpadas
tomadas, fios, soquetes, etc.), apao
rêlhos fotográficos, cinematográficos,
máquinas falantes, etc., discos gravados e filmes revelados. Mater1t4
exclusivamente para construção e
adôrno de prédios, estradas, ete.,!
como cimento, azulejos, ladrilhos,:
telhas, portas, najelas, etc., atua
incluídos em outras classes. Papeti
_para forrar casa
N9 842.728

MINI-FE0

'Requerente: Indústrias Pereira
•
Lopes S.A.
Ind. Brasileira
Local: São Paulo
Classes: 6, 8 e 16
Artigos: Máquinas e suas partes
integrantes, não incluídas nas clãs- Requerente: Granja Barra Azul Ltda
Local: São Paulo
ses 7, 10 e 17. Instrumentos de preClasse 41
cisão, instrumentos científicos, apaArtigos: Aves abatidas
relhos de uso comum, instrumentos
e aparêlhos didáticos, moldes de tôda
N9 842.729
espécie, acessórios de aparêlhos elétricos (inclusive válvulas,, lâmpadas,
tomadas, fios, soquetes, etc.), aparélhos fotográficos, cinematográficos,
MOBIL QUImICA PARTICIPAÇOES
máquinas falantes, etc., discos gra,
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
vados e filmes reveladas. Material
exclusivamente para construção e
adôrno de prédios, estradas, etc.,
Móbil Química Partida
como cimento, azulejos, ladrilhos, Requerente:
telhas, portas, najelas, etc., não poções Indústria e Comércio Ltda.
incluidos em outras classes. Papel
Local: São Paulo
para forrar casa
(Nome comercial)
'".726
N9 82.7)

Requarente

Pereira
Lopes S.A.
Local: São Paulo

Classes: 6, 8 e 16
Artigos: Máquinas e suas .partes
ineegrasates, não incluídas nas classes 7, 10 e 17, Instrumentos de precisão, instrumentos científicos, aparelhos de uso comum, instrumentos
e aparélhos didáticos, moldes de hada
'espécie, acessórios de aparelhos elétricos (inclusive válvulas, lâmpadas,
•
e

I.P.L.

SULFAMYLON
IND. BRASILEIRA
Requerente: Indústrias Pereira
Lopes S.A.
Local: Saci Paulo

e
Requerente: Sterling Drug Inc.
Local: Estados Unidos da América
Classe 3
Artigos: Agente quimioterapia° 'para
a prevenção e o tratamento de infecções bacterianas, particularmente tétano, gangrena gasosa, e de outras
nfecções anaeróbias

N9 842.731

FRADEMIX
Requerente: The Upjohn Company
Local: Estados Unidos da América
Classe 2 's
Artigos: Substâncias e preparações
químicas, usadas na agricultura, na
horticultura, na veterinária e para
fins sanitários
Ns. 842.732-733

ciais, conferências, seminários e jornadas, coordenação e preparo de
entrevstas á mprensa falada e curta,
planejamento e preparo de material
audiovisual para programas educacionais, pesquisas social de opinião
pública e de mercado
.
9 842.739
15

BONADIO
INDUSTRIA IBRASILEIRrn

• Requerente: Creações KV5 S.A.
Local: São Paulo
Nome da empresa
Requerente: Bonadio S.A. — Fábrica de Louças Sto. Rogério
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos: Na claáse
n•••

POLYLENO
INDUSTRIA 9RAIILEIRA

Requerente: Laboratório Maurício
Villela S.A,
Local: Guanabara
Classe: 3
Artigos: Uma especialidade farinacêutica indicada como estimulante
. da vesícula biliar
N9 842.749
t.;

liostapeurs
Requerente: Espumar — Espuma de Requerente:
Farbwerke Hoechst
Nylon S.A. Indústria e Comércio AktiengeseUschaft
Vorm. Meister
Local: São Paulo
Lucius
Brüning
Classe: 31
Local: em Frankfurt/Main-Hoect,
Artigos: Na classe
Alemanha
—
Classe: 1
N9 842.745
Artigos: Matérias colorante, co/nPOsições colorantes
N 9 842.750

POLYPLAN
INDUSTRIA BRASILEIRA

STURGE

"n•n=.

Requerente: Replan — Assessória
em Relações Públicas S.A.
Local: São Paulo
Nome de empresa

S.EUGENIO

Ns. 742.736-738

I N DUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Espumar — Espuma de
Nylon S.A. Indústria e Comércio
Local: São Paulo
Classe: 31
Artigos: Na classe
N o 842.746
R

G

E P L. A N

N

INDUSTRIA BRASILEIRA,
Assessõria
Requerente: Replan
em Relações Públicas 5..A.
Local: São Paulo
Classe 32
Artigos: Para distinguir publicações
impressas
Classe 38
Artigos: Para distinguir papéis e seus
artefatos
Classe 50
Artigos: Para distinguir come marca
de serviços de relações públicas, pesquisa social, entrevistas, planejamentos, coordenação de acontecimentos
especiais, — p rogramas de relações
públicas em âmbito, regional ou nacional e em nível governamental e
privado, preparo, encaminhamento
e acompanhamento de projetas comerciais ou industriais, junto à órgãos
governamentais ou de financiamento,
planejamento e execução de material
informativo rera empregado, acionistas e públicos em geral, tais come:
livros, brochuras, folhetos, relatórios
de Diretoria, 2nemorials, programas
de rádio, filmes, slides, "stands"
para exposições, planejamento e
coordena.çao de acontecimentos espe-,

1,41

Nu 842.741

PUBLICAS SIA.

•

VE_SIDRENA„

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe: 31
Artigos: Na classe
N o 842.744

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Local: São Paulo
Classe 36
Artigos: Para distinguir artigos de
'vestuários e roupas feitas em geral
Classe 23
Requerente: Luiz Olmer Cazarré
Artigos: Para distinguir tecidos em
Local: São aPulo
Feral , .tecidos para confecções em
Classe 41
geral, para tapeçarias e para artigos
Artigos: Para distinguir: biscoitos,
de cama e mesa
_ bolachas e torradas
N9 842.734
N 9 842.740

•

F1BRILENE
Local: São Paulo

Requerente: Creações KR'VE S.A.

REPLAN-ASSESSORIA EM BELAÇOES

N9 842.748

942.743

Requerente: Espumar — Espuma de
Nylon S.A. Indústria e Comércio

STAT1

CRESTAI

No 842.735

149
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e ClOcivoix: Jonn E. Sturge Limited

Local: Birmingham, Inglaterra
Classe: 1 Artigos: Produtos q uímicos usadus
nas indústrias e substâncias químicas para conservar alimenkta
Me/.

No 843.751

Requerente: Bonadio S.A. — Fábrica de Louças Sto. Rogério
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos: Na .21asso
N9 842.742

F 113 RI L
INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Indústria Estralara
a Santa Teresinha 9, A.
* Local: São Paulo
Classe: 2
Artigos: Na classe
N9 842,747 -

PELIPLAST

VORRATH
INDUSTRIA . BRASILEIRA

Requerente: Espumar — Espuma de Requerente: Metaldrei...
Nylon S.A. Indústria e Comércio
Indústria e Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 31
Classe: 31
Artigos: Na classe
Artigos: Na classe

Requerente: Günther Wagner Pe.'
likan-Werke
Locai: Hannover, Alemanha
Classe: 17
Artigos: Tintas de escrever, Unta(
para carimbes, tintas para artistae,
papel cexdono, fitas para máquinas
e borrachas para apagar

1682 IS:extia-?eira )b

DIAR10 OFICIAL (Seção

Março de1968
Ore^...711.

249

1142 .752

169 1142.7b8

125awatee~emeeeendela

lavadeira
Classe: 48
Artigos: absorventes, acetona., águas
de alfazema, de bezela, colónia, lavanda, quina, rosas, e ágatas para maquila.ge, almtscar, baton, brilhantina,
carmim, cita depilatória, dentifrícios,
cosmeticios, escovas de toucador, extratos, sabão em pó perfumado e
sabonetes
N9 842.763

Ilequerente: Honda Giken Kogyo
Kabushiki Kaisha (Honda Motor
Co. Ltd.)
Local: Tóquio, Japão
Classe: 2.1
: Velcukis terrestres e mas
partes Integrantes
842.7"0
ai
/aí

f;

SPEED KLECT

L.

t.
hequerente: macie-cilaser,
acal: Emporia, KansPs, Esta-sies
Unidos da América do Norte
! Classe: 6
Artigos: Máquinas paar colar

Requerente: Polese lifaho Cta.
Ltda.
Local: RGS
Classe: 46
Artigos: Na classe
N9 842,751)

No 842.754

ié

TANDEMER

Requerente: Didde-Gla-ser, Inc
Local: Empena, Kansas, Estados
Unidos da América do Norte
Classe: 6
Attigos; Prensas de immessão e mas
partes integrantes
N9 842.755

ESQUILO
INDÚSTRIA BRASIttIRA

Paratibt
industrial S/A,

N9 842.7(

---;;ufra
lt-íaúãwrit-nr
Requerente: Metalúrgica Walpp •
Limitada
Local: Distrito "'aclarai
Classe; 16
Artigos: esquadrias metálicas, partas.
Portões, janelas, basculantes de ferra
ou de metal
N . 842.769

Itequereuse: rarattwe 1.1Antstrzal
a Sociedade Anônima
Local: Pernambuco
' Classe: 36
Artigos: abrigos, agasalhos, alvas,
aventais, barretes, batas, batinas, bermudas, blusas, blusões, boleros, botas,
cachecols„cache-nês, calçados, capotes, cartolas, casacas, ceroulas, coletes, corpinhos, cuecas, echarpes, fraldas, gravatas, japonas, jaquetas, lenços, 'ingerias, mantilhas, meias, pijamas, puloveres, guapos, quimonoa,
robes, roupas para esporte, saias, sapatos, shorts, slaks, soutiens, tailleurs,
uniformes
Requerente: Joaquim Oliveira S. A.
00ffleérCie e Indústria..
N9 842.764
Local: Rio Grande do Sul
Classes: 32 — 41 — 42 — 43 — 48
—48
Artigos: frase de propaganda
FIX
N° 842.779
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Paratibe Industriai
S. A.
Local: Pernambuco
Nome comercial
No 142.758

•SKY-LO

Requerente: Cervejaria Asna S. A.
al; Fortaleza
Loc
Classe: 42
Artigos: cervejas e chopps
N9 842.765

BI BESuL

*. INDÚSTRIA BRASILEIRA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Sky-Lo Produtos
mentidos Ltda.
, Local: Guanabara
Classe: 41
Artigos: Na classe
N9 842.-757

Requerente: Sky-Lo Produtos Alimentícios Ltda.
Local: Guanabara
-Classe: 41
Artigos: Na classe

Requerente: Máquinas e Equipamen,
toe de Refrigeração Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 6
N9 $42.780
Artigos: aquecedores de água de alimentação P. I. M., arado para espalhar neve, máquinas de cortar trica
bombas de ar para pneumáticos, bombas para gasolina, de incèndio e elétricas; betoneiras, brocas elétricas,
burrtnhoa e insultadores de ar, bua
caga quando parte de Inãquinaa:
&irai a vapor, caril:nu-adores, carimbo*
de Urino, carneiros hidráulicas, cavadeiras P. I. M. contraidoras de tbrIdibed.
coruta-atara
Riseeteresite:
ao P. I. M. ch;laasaretras ou inancats
Limitada
oletores
de dínamos
de antlatteião,
c
Loaal: Pernambuco
e moiam compreaserea, condensadoItem. comerelai
res; eapaaadoras, espalha neva, eixos
~ido pane de inaresime, emboles
Na. 942.781-182
:r parte de máquinas, engenho
ama. engenho da cara, engrenageras quaado pane de maxpilaaa, freies
pa rtedoguinchos
máqu
Luia;i1•43
1cção, guinchos para caçambas de
OXIP1111311111
•
arraide. ~peitos de transporte aéreo,
geradora* a caulina. guindastes; lhaIhrekdidra
padaria& de cano P. I. M„ wilquinas
da nptt1nlr, habrificadores quando
parte de ~ciam a vapor; DaquiIMquerente: Mareado Moderno S. A. RocptermItta: Adilam Lata de Santana nas
de lavar roupa, nuaquinas de coaLocal; Mate — Pernambuce
Local: Diedra* Federal
tura, Mia:minas de /orar radial e hoClaire; 48
Classe: 8
rtas:tal,
maquiam para o tabele° e
,ActigAs: sabão comum, sabão em pó Artigos: aparelhem de ética, espelhos acabamento de laias e outros recimécnéttatd, lstas 11 ivalas
gaga lavemem da muna e água
tez Metálicos, Ináctuinas berreet.eires

tonsti-L.itori
Lima Ltd:

aeugaa eérmatutt

pgasirente: rolese Filho 84 Cia.
Ltda.
• Local: Piat
' Clamo: et
.111.4~a

"adrelb.

rtequerente: Rhodia, — Indústrias
Químicas e Téxteis S. A.
Local: São Paulo
Classe: 2
Artigos: um produto indicado no tratamento de bernes e bicheiras dos
animais
No 848.7dr
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N9 842.77ã

e máquinas têxteis, máquinas de tirar cortiça, máquinas de limpar e

afiar facas, molas para máquinas,
Máquinas frigolificas; máquinas de
rotular, martelos a vapor, moinhos e
Mós não agrícolas, motores de Combustão interna, elétricos e a gás, motores para bicicletas e motocicletas;
'pentes quando parte de máquinas,
penteadores de teares, rolos para estradas, serras mecánicas, serras hidráulicas, serras de fita, tornos mecânicos,..tornos de revólver, tornos automáticos, tornos verticais, turbinas,
tubtdações para caldeiras; válvulas
de uso de máquinas industriais, velas
de ignição para motores, válvulas e
ventiladores quando parte de
máquinas
N 9 842.771.

CiriemátOgráfiú._

N9 842.780

.A1pgn40 thyttoiCaria
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Requerente: Alpendre Churrascaria
Limitada
Local: Guanabara
Clas":Tittai
tt o42 e 43
N9 842.776

I
a-S
Brasair..fj; ÁGIO
411."t.r

Requerente: Indústria e Comércio Requerente: Illetro-Autoraiticos
Usara Ltda.
MOKDECI L.7114..
,
Local: Guanabara
Local: Mulas Gerais
Classe: 6
Classe: Yr
Artigos: Alternadores, aquecedores, de
Artigos: Na classe
No 842,781

404>S&P

Requerente: AGIO — Distribuidora
de Valores Ltda..
Requerente: ChnoxiatognItlea
Local: Guanabara
!Cantilena. Ltda.
Cume: 50
Local: Distrito Federal
~viços: distribuidora de títulos
Clame: 8
valorem akebiltbsioe
Artigos: aparelhos cinematográficos.
Maquinas falantes, cinematógrafos,
N't 842. Mire
discos gravados e filmes revelados
ou náo
Pioneira — Distribuidora de Titules
e Valores )dobtbárloe Ltda.
N9 842.772
Legai: Mina* Geais
Classe: 83
Serviços: Distribuidora de títulos e
valores mobiliários
•N9 842.782
PINTURAS ).?TC LIMITADA

risq~ arranques de motores, bases
de máquinas, bombas elétricas, dínamos, eletrodos, fornos de máquinas,
geradores de corrente, máquinas de
faisrk-sr _produto', máquinas ventiladoras, mecanismos de máquinas, motores elétricos, quadros de comanda,
turbinas, válvulas (partes de máquinas), ventiladores (partes de máquinas), ventoinhas (partes de maquines), volantes (partes de máquinas)
e partes integrantes de tais artigos.
N9 942.71I6

jjiodi FrijolitleOf
Abastecedores
do Estado da Guanabara.
1
AFArda — Amociação dos Frigoríficos Abastecedores
Local: Guanabara

Requerente: Pinturas Artec
Limitada
Locai: Guanabara
Nome comercial
N9 842.773

Nome Civil

.1•1=Meelowe

••n•n•••n•••••1*••n

ALPENDRE

AÉ- ROLOG Comércio
e Representações Ltda.
Massas Purich Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classes: 32, 38, 41, 43 e 43 — Tituio

Classes: 32, 38;41,

43 e 43— EnsIgnia Requerente: Aerolug Comércio e Representações Ltda.
N9 842.779
Local: Guanabara
Nome Comercial

Requerente: Alpendre Churrascaria
Limitada
Local: Guanabara

146

N9 842.783

Classe: 41

Artigos: na classe
N 9 842.77d

Aérolo9
Indústria &anileira.

Alpendre Churrascaria Ltda.

Requerente: Ahendre
irrascara
Lbnitada
r I Geai: Guanabara
Nome comercial

Requerente: Aerolog Comércio e Re:Massas Purieh Lula.
presen tacões Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
. Local: Guanabara
Classe:. 41
' Classe: 21.
Artigos: Massas, fartniaa.s e féculas. Artigos: Ateies e Acessórios: . Aérona-

alisner,ticias, pães, cremes e laticiulos,
macarrão, ravioli,, tal.barim„ , tapioca,
trigo, massas para so p as, farinhas de
cereais, favas alimentícios. caneloni,
pizzas, lasanha.. massas de tomate,
creme de milho, 'amido alimentício,
araruta, avela. biatroitos.. blocos, panotones, conlica alétria e inlicque

ves, amortecedores, assentos, carrinhos de bagagens, barras de eixo e
de freio, barras de tração, StarNeAcio"

AFAEG — Associado dos Frigoriftcos Abastecedores do Estado da Guanabara
Local: Guanabara
Sinal de Propaganda
Classe 32
Classe: 50
R , 842.787

Requerente: Video Técnica Ltda.
EstabeIecid; 4,tn: Minas Gerais
controles para akronaves, eixos de
Classe: 8
hélices, freios automáticos, hélices, Artigos: Cinesedpio em geral para te..
jogos de roas, propulsores para lesrido„ amplificadores, antenas, cã.
aviões, tambor6- de freioz?, de veículos, matas de televisa°, chassis de te/ed.
painéis de controle
são, con•nsadores, válvulas

CO. 4illt~111 1145
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N9 842.728

N9 842.791

março ne

1\1 9 842.795

NQ

842.798
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ANOWOM

Requerente: Imeca Ltda.
- Local: Minas Gerais
.
Classe: 11
aos: Abridores de latas, aparêlhos
chá e café, argolas para guardana, assadeiras, azeiteiras, bacias, baias, bandeijas, baterias de ,osinha,
es, cabides caçarolas, cadeados, b,
teiras, canecas cinzeiros, colheres
e mesa, colheres de pedreiros, coa, facas, facões, fechaduras, for\
• frigideiras, fruteiras, funis, gar•jardineiras jarras, jarros lampaas, latas, latões, lavatórios, leitras Requerente: Saturnia S.A. Acumuladores Elétricos
e metal, panelas, peneira, pias,
Local: São Paulo
Ires placas, porta chaves, porta coClasse: 8
os, pratos, raladores, ralos, regado- Artigos': Acumuladores
elétricos e
reservatórios, saladeiras, saleiros,
baterias
atas, sinos taças, tacho, talheres,
bores, tampas, tanques tijelas, vap.
N9 842.793
, xícaras coletores de lixo, fogareiros, •cinseros
firmememosn
842.780
'

Requerente: Sandoz Brasil S. -A.,
Ana:Inas Produtos Químicos .e
Farmacêuticos
Local: São Paulo
Classe: 2 — Frase
Dl' 842.796

n
:requerente: mineração Santa
Mônica Ltda:
Local: Guanabara
Classe: 4
Arigos: Substâncias de origem animug
vegetal ou mineral, em bruto ou par.
cialmente preparadas e não Incluídas em
outras classes

•

flus

Requerente: trica Ltd(
Local: Minas Gerais
Nome de Emprêsa
N9 842.790

Requerente: 'Produits Alimantaires
.S. A.
•Local: Lausanne >Suíça
•
Classe: 41
Ite4tterente: Ava — Agência de Via- Artigos: Pastas ou massas alimentícias
farináceas, arroz e preparados à base
gens Atlas Ltda.
de arroz, farinhas e preparados feitos de
Local: Guanabara
cereais, cacau, chocolate >bombons e doClasse: 50
Gênero de Serviço: Venda sie pas- ces, artigos de confeitaria, preparados
sagens, agência de turismo eorgani- para fazer pudins, sorvctes e Pós para
zação de excursões
fazer sorvetes, gelatinas; mel, açúcar,
chá e extratos de chà, café e extrato de
N° 842.793
café, pickles, cravos ,pimenta, mustarda,
noz-moscarda, sal, vinagre e outras
ubstâncias vegetais ou minerais, aro-.
máticas ou pungentes usadas para flavorizar Ou aromatizar alimentos, sopas,
caldos e molhos, carne, peixe, extratos,
conservas, pratos preparados prontos e
alimentos altamente congelados a base de
vegetais, frutas, carne, peixe, óleos e
gorduras comestíveis, maionese, leite, leite esterelizado, leite avaporado, leite
condensado ,leite em pó, Yogurte, creme, manteiga, queijo, geléias e marmeladas, matérias espalháveis para sanduíches, contendo chocolate, mel, açúcar,
carne, peixe, ovos, óleos e gorduras comestíveis, maionese, lente, creme, queijo
Classe: 43
Artigos: Bebidas não alcoólicas, refrescos ;xaropes, pó para fazer bebidas não
alcoólicas, águas minerais e gaseificadas
N9 842.797

tfielnalp

U11

Aequerente; AVA
Agência de
Viagens Atlas Ltda. •
Local: Guanabara
Classe: 50
Gênero de serviço: Venda de passagens,
agência de turismo e organização de

(SANTAIVIONICN

Classe: 5

Artigos: metais não trabalhados ou par.
cialmente trabalhados, usados nas Ia.

dústrias

N9 842.799

UNICIC LINA
Requerente: Laboratório Americano
de Farmacoterapia S. A
Local: São Paulo
Classe: 3
Artigos: Antibiótico de largo espectro,
usado nas infecções provocadas por
germes gram-posiitvos e grani-negativos
E42.200

E &I I

excurses

Requerente: Rei Indústria e (imitircio de Bebidas Ltda.
Lècal: São Paulo
Classe: 43
Artigos: Aguas minerais, natarals ou
lar ti f c ia i s ; sodas, sifões, águas tônicas, ginger-ales, refrescos gasosos ou
tão, ernpumantes ou não, naturais ou
artificiais; xaropes sem álcool para
refrescos, de frutas, de flôres, de reges, de sementes, de plantas de essênci,as; sucos ou extratos das mestnas naturais ou artificiais; refrescos
de limão, de laranja, de tarnarino, de
guaraná, de hortelã, de abacaxi de
Pmanaz, de groselha de. cajá ou de
outras frutas ou plantas; guaraná esDurante. granadina e °anila

W 842.794

•

RIO sHOW
Requerente: Rubens galgado
Local: Guanabara
Classe: 50
Atividade: V..2ow, conjunto musical,
bailes

.....tuerente: Standard Oil Cómpany
Local: Nova York, Estados de Nova
York, Estados Unidos da América
Classe: 1
Artigos: Substâncias e preparações químicas usadas nas indústrias, na fotografia e nas análises químicas, substâncias e
preparações químicas anti-corrosivas e
anti-oxidantes
•
Requerente: Kaisron rurina. Lompany
Classe: 4
Artigos: Substâncias de origem animal, Local: St. Louis ,Estado de Missouri
— Estados Unidos da América
vegetal ou mineral, ern bruto ou parcialmente preparadas e não incluídas em
Classe: 41
outras classes

PREÇO 1}0 NÚMERO DE HOJE: NeR$ 0,16

j

-NUTRIGAIOLA

Artigos: Ração completa para aves,
principalmente para aves poedeiras em
confinamento, para postura comercial

