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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DA' DIVISÃO DE
PATENTES

!REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N." 467.415 - Garota Soquete Requerente: Modas A Exposição ChaPaulo Roberto Silvai N° 460.511 - oiloaeram - Re- pe i. S. A. - Classe 36.
N° 180.920
querente: Mário Ribeiro Júnior
Rio, 31 de janeiro de 1967
Caldas.
N" 167.512 - "I-1" - Requerente:
joão Maggion S. A. 1 Classe 8.
N 9 180.944
Rheinstahl Hanorna,... Aktiengesellschaft
Edmundo Migliano. ' N 9 460.512 - Gator! ----- Requerente: - Classe 6. ( Sul direito à letra "H"
N9 180.963
Têrmos com exigências a cumprir:
Icoplex Ind . e Coca. • Bar e Restaurante Gaton Ltda. - isoladamente) .
N° 180.964
- Pu- Classe 41 .
de Luminosos, Ltda. -.-•
Kosmos - Requerrnte: Erich Eich' Lztzco S. A .
Ai•cetatos de Couro
N9 461.042 - Circo (Mais Vapor) nr‘ 6 Co. Lida.
blicidaele Lida.
Classe 32.
(junto ao reg. no 63.494)
Sarto International
N9 180.978 - Trol S. A. Ind. e - Requerente:
N". 469.147 - Blindes - RequeN° 165.618 - Antonio
Lareca.
Corporation
Classi;• 8.
rente: Santa Lúcia Cristais Ltda..
•
N° 165.620 - Maurice Fitzgerald Com.
N" 462.435 - E': ta-Mar - Re- Classe 36. (Com exclusão de botas.
185:510 - Antonio Ferraz de
Cooper.
'
querente: Confecções Petit-Mar Lteld. galochas, calçados e artigos afins) .
N 9 165.759 - Bulgatodza Alzadenin Andrade Filho.
- Classe 36.
N" 469.393 -• Methiscol - Reguelonas.
Na Naukite.
N". 185.616 - Gz .a..ge
Fazenda Riu da Pra- rente: F lanniatra do Brasil S. A. PraN 9 463.281
Ind. Augusto KIM:N 9 166.568 - Nzohanie! Alfonso da • N" .185.650 .
ta .- - Requerente: 11. . Manuel Carlos dutos Quinucos Farmacêuticos e BioSilveira.
mek S. A.
Aranha - Classe 41.
lógicos - Classe 3.
1\19 167.544 - .Arcionalcist Ind. de
N." 185.019 - Tose Luiz da Costa.
N 9 170.363 - Renal - RequerenAparelhos Cirúrgicos Ltela
-- Providência - ReN. 463.3i
Diver.sos
•;-., R unos - te: Rental - Comercial e Administra.
N 9 167.545 - Laburan Faiinacêutiquerente: Abadio
dora 5. A. - Classe 41.
ca S. A.
Class e42.
cle Alencar Cair,. l
Regue181°
463.790
'c,,,,....
NI' 170.974 - Coop '1 - auto - ReN." 157.606 - -José Luiz de Souza
tênno 136.262) .
Argui- rente: Dannler-Benz Aktiengesellschalt querente: Cooperauto Cooperação e
( Junto
Filho.
ve-se o pedido de transterência
- Classe 6.
Assistencia mios Automobilistas. Soc.
N° 167.616 - Southw ice Company..
George Octavio de Alerlear
N" 464.152 --- Stahlwille - Reguei Civil - Classe .6. (Con/ exclusão de
N" 167.645 - Moszinski Skibini4ki
PrOSSI^ rente: Eduard Wille
junto ao térmo 136 263)
Classe 11 . mancais de esferas e de isolamentos e
Waclaw.
ga-se em nome do :mino requerente. ( Sem direito ao uso oo)aclia de Stahl ) . artigos afins) .
Haas Com.
N9 167.668 - Rohin
N9 464.509 - Debeaker - RequeN 9 470.584 - Decoriental - Repany
t''oniercio Indústria querente: Decorientil - Serviços e
rente: Tarnartin
N9 167.692 .- la :cales Benary.
Cias
8.
'da Seção
e Inxportação
Decorações Internos Ltda. - ClasI81° 167.685 - Na'alino Bonilácio.
(brapt - Reque- se -16.
464.942
N.9
de
Interferência
168.258
Triade
Com,
e
Ind.
N9
rente: 1bl-ripe -- Indústria Brasileira
470.642 - Café Pól - Reguede Auto Peças Ltda .
de Produtos Életról ._os e Elétricos rente: José Carlos. Deotti - Casse 91.
Nó 168.259 - To-ide Com. e Ind.
Rio, 31 de janeiro de 1967
S. A. - Classe 8: ( Sem direito ao
N.° 170.761 - Arceércio e Reprede Auto Peças Ltda .
y constante do sentações "Arce" Ltda. --- Classe 6.
uso exclusivo do nua
NI' 171.363 - Isaac Menegotto e
Notificação
clichê) .
N° 471,077. - Seivamat -- RequeEduardo Campos Fagundes.
reLima vez decorrido 5, prazc
.174,.449 - Standard Electuica
N° 465.637 - Kasinet - Rene- rente: Cia. Florestal Maritinta- Selvaconsideração previsto pelo art. 14 da rente: Kismet Decoraõe; Indústria e mar - Classe 42. (Com exclusão do
S. A.
direito ao uso da dr vermelha na cruz
Classe 40.
N 9 179.550 - Metalúrgica Bromik Lei 1.048, de 21 de dezembro- de 1961.: Comércio Lida.
i-onstante do clichê) .
e mais dez dias para eventuais junN9
465.780
Silvzma
-RequeInd . e Com. [tela.
I\1 9 471.123 - Ciposa - Requetadas reconsideração, do mesmo rente.: Frigorifico iandira S . A. N 9 179.560 - Oswalcb de Annão se tendo valido nenhum interessado, Classe 41. (Cola . eiKC I llSr10 de balas. rente: Comércio e • Indústria Pecuária
dradc.
serão logo expedidos os certificados bombons, geléias e todo • artigo afim de Ourinhos S. A, Classe 41.
N° 179.565 -- josé Kawazoe
(Com exclusão de farinhas e leite de
.
abaixo:.
com doce) .
N 9 179.995 - Dirbra ind. e Com.
tócla espécie).
Marcas ,lpfc,ridas
Nó
466.144
Heroismo
Rede Plásticos Ltda.
NI9 471.330 - Requerente:'
querente: Emprêsa Gráfica "O CruzeiLarecio S. A. Engenharia Comércio
Requeren- ro" S. A. - Classe 32.1
N" 180 065 - Tobias Spoc_Wc.
Friend
N9 459.668
N" 180.177 - Paulo Edison Tei- te: Grey Eletricidade S. A. Indústria
N',466.152 Wallig-Visomatiz - ao uso exclusivo da letra "L", isolada.
•
xeira.
e Comércio - Classe 8.
Requerente: Metalúrgica Wallig S. A. e Indústria --a Classe 6. ( Sem direito
mente, e com as exclusões propostas
Ind. de
N. 180,242 - Arplzie S.
N° 459.803 - 'Emblemática Re- - Classe 8.
,
Calçados.'
querente: São Paulo Alpargatas S. A.
NI' . 466.168 - Flor de fluí - R?- pela Seção) .
N° 471.156 - Baltox - Requeren- Classe 21. (Considerando o c:alijar'. querente: Eugenio Walter C.1 Filhos
N.9 180.285 - (11 .1 . Internacional
te: Alberto- Balaciano e Salim Balas.
to apresentado) .
Ltda . - Classe 41.
de Turismo e Propaganda .
siano
Classe 36.
N 9 460.288 Simnlex - RequeN° 180.333 - Galocha MoçIerna
N9 466.572 -• Lubrilufe Rerente: Ames Crosta Milis Equipamen- querente: Lubriltipe Máquinas DomésN9 471.569 - DKW - Requeren.
S.A.
N° . 180.377 - Poliu Ind . e Com. tos . de Saneamento Limitada - Clas- ticas Ltda. - ClaSSC. 47. (Colando as te : Auto Union G . M.B.II: - Chis.
se 8.
de Pia.sticos Ltda.
etiquetas nos exemplare: de fls. 4-5) . se 7.
No 471.981 - Âncora
Reque•
N9 180.467 - ['rol S. A. Ind.. e
N9 466.599 - Marquis - RcqueN.' 460 414 -• Nutrogenn -- Rerente: Âncora Indústria e Comércio LiCom.
ouerente: Dieta S. • A Produtos • Ali- rente: Marquis Coniecções Ltda.
mitada - Classe 39.
•
Classe 36.
N." 180.805 - São Paulo Alparga- mentidos - Classe 41. •
Re.
N° 466.629 - Olga - Requerente:
N° 472.932 - Harteastein
Requerente:
N° 460.466 •- Anita
tas S. A.
, Mercantil e Importadora de Plásticos querente: Manoel Ambrósia Filho S.A.
N° 180.913 - Colona Com. e Lo Anita Ferreira de -Pra-^,ca Indústria e Comércio •-*. Classe 6.,
iLtda. - Classe 28.
se 41.
tacão Nacional de Anúncios Ltda.
-

°ela V io

•

N9 467.128 - Serelepe - Regue.
rente: "Serelepe" Creações lnfanto lave-lis Ltda. - Classe 36.
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As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à , publicação nos
jornais, diariamente, até às
15 hora,.
- As reclariações pertinefl.
eesá matéria retribuida, nos
casos de . erros ou omissões,
deverão Ser formuladas por
escrito, à Seção de Redação,
das -/.3 às 16 horas, no máxi
67/0 até 72 horas após á saida
do., órgãos oficiais.
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SEÇÃO In

tecto do pubIlcideidex de expediente do DePe•turnantle
%%baiana' de Propriedade InduetrIat do Minlotõrie
do Indtietrle e &amarele
•

frilVe6S0 nen Oficinas do Dtpirtemento de

Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvades, por quem de
direito, rasuras e emendas.

imprtnsa Nacional

nnnn•2131.1MMI.I.•n•nn•

ASSINA TURAS

Excetuadas as para o
exterior, que • serão 'sempre
anuais, as assinaturas poder. se-ão tomar, em qualquer
• época, por seis meses ou um
ano.
- As. assinaluras vencidas
poderão ser suspensas seta
avi: so prévio.
Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de
validade de suas assinaturas.'
no parte superior do enderêty,
N° 473.527 --- Hit-Lite - Requerente: Favalli Martini Ltcla •- • Classe 36.
N 9 473.696 - Giras - Requerente: Mercearia Cirna Ltoa Clas
se 41. (Com exclusão de cal á e conservas alimentícias de tória espécie) .
N 9 475.234 - Capival -- Reguerente: 'Sociedacl Espaâola d: Produtos
Fotográficos "Valga" S. A. - Classe 1.
N° 475.447 - Yázígi - Requerente: Cooperativa de Consumo Yázigi
Classe 41.
N9 475.480 -- TS - Requerente:
Thompson Ramo Waoklridge Inc.
Classe 21.
Ne) 476.866 - Codauto - Requerente: Codauto - Companhia Distribuidora de Automóveis S. A. Classe 21.
N° 478.626 - Acgotaurus -- Requerente: Agrataurus Inclustriul Mercantil S. .A. - Classe 41.
N° 478.996 - Suburbana -- Re-.
querente: Emprêsa de Transportes Suburbana Ltda. (Na rlasse 38 com exclusão de impressos) .
N 9 479.491 - Srar Marcos
querente: Imobiliária e Construtora.
'San Marcos" Ltda. - Classe 382
(Com exclusão de impressos) .
N9 479.606 - Banco Musical. Requerente: Rádio Brasilense de Ribeirão Preto Ltda . - Classe 32.,
N° 479.874 - Cor.k-Joia - Requerente: Lares - Produtos Domésticos
Ltda. - Classe 11.
N 9 489.284 Planalto - Requerente: Planalto Colonizaílora Agro Industrial Ltda.. - Classe 4. (flora exclusão de alcatrão) .
•
Nó 499.105
- Nôvo Corallo Requerente: Confeitaria NOvo Conrallo
Ltda. - Classe 41. Sem direito ao
•
uso exclusivo de "divo") .*

Fevereiro de 1967

OtARIO OFICIAL (Seção III)

O

•=.7•••'.."'1
_
I

- -As Repartições l'uld,cus
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, soli.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do. Veparta.
mento de Imprensa Vacional.
- Os suPlementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no alo da as-

FUNCIONÁRIOS 11EPAirriçõEs E PAttTICULARES
sinatura.
.Capital e Interior:'
Capital e Interior:
O funcionário públicá'
Seniesa • e
Cr$ 6 000 Semestre .'„
federal,
para fazer jus ao das9.000
Cr$
A ino
. Cr, 12.000 Ano
. .
C01110 indicado, deveró provar
Exterior: esta condição no alo da asExterk:r:
Ano
„
Cr4 10.000 sinatura.
000 Ano
- O custo de cada exem.
vão impre ,isos o número do dos jornais, devem os as- plar atrasado dos órgãos ofé.
Ia/ao de registro, o Ines e o sinantes providenciar a res- ciais será, na venda avulsa,
ano em que findará.
pectiva renovação com ante- acrescido de Cr$ 5 se do mesA fita de evitar solução de cedência rmínima de trinta mo ano, e de Cr$ 10 por ano
continuidade no reeelnmento (30) dias. •
decorrido.
O- O • O C r$ 13.

N° 511.246 - Chnnra - Requerente: Cimbra Cia. Industrial • e
Mercantil Brasileira, Comércio e InClasse 20.
dústria
N° 511.998 - Gra v - Requerente:
Indústria de Fios e Malh .rrs Serventes Ltda . - Classe 36.
N 9 512.042 - Urânia -- Requerente: Distribuidora tirania de Lic-i.os
e Revistas -Ltda. - Classe 32.
N.9 512.135 - Nena - Requerente:
Indústria e Comércio de Detergentes
Nena Ltda. - Classe 46.
N° 512.388 - MAV -- Requerente:
Mercantil de Ferragens e Ferramentas
Classe II.
MAV Ltda.
Insígnia deferida

N9 474.419 - C V P - Requerente: S. A. Philips do Brasil -^
Classe 8. (Art. 114 da Código) .
Nó 491.613 - Edições (Futuro
Requerente:, Edições aturo Ltda.
Classe 32. (Art. 114 do Código) .
N° 500.725 - Icei - Requerente:
Imobiliária Central Ltda - Classe 33.
(Art. 114 do Código) .
N° 5082.221 - Mil - Reguerente:.
Mil Montagens Industriais Ltda . Class e33. (Art. 114 do Código) .
RegueN 9 518.313 - Renner
rente:__A . J. Renner S. A. Indústria
36 (Ardo Vestuário - Classes 33
tigo 114 do Código) .
Expressão de Propaganda deferida

N 9 488.870 - Rodocar Reguerente: HildebrandO de Abreu Grossi,
Milton Queiroz Hermeto e Lelis Qonçalves Pinto - Classe 33. (Art . 121
do Cócl iclo) .
Título clÈ Estabelecimento deferido

NP 471.832 - Banco de OPerações
Mercantis - Requerente Banco de
Operações Mercantis 3. A. - Classe
33. (Art. 117 n 9 I do Código).

•

e

•

•

•

•

ComérNO 472.817 - BarmatiC
cio de Máquinas - Requerente: Barmatic Comércio de • Máquinas Ltda .
- Classes: 6 -- 7 - 10 - 17 ( Artigo 117 n° 1 do Código) .
N° 474.519 - Conservadora de Elevadores 'Globo Requerente: Sebastião Machado Pereira - Classe 33
( Art. 117 n 9 1 do Código) .
N 9 476.569 --iocap - Reque•
rente: Riocap Caminhões Automóveis e
Peças Ltda . -" Classes 21 - 33 (Artigo 117 n° 1 do Código, considerandose incluido o gênero de comércio de
veículos) .
N 9 479.245 - Produtos Químicos
1. B. A.4 - Requerente- Bruno Cezar
Corai - Classes 38 - 1. (Com exclusão do gênero de comércio de impresssos cl. 50 (Art. 117 no 1 do Código) .
Fábrica • de Molas "Seinfirn" Requerente: 'Antonio Albino Pimentel Classes 11 - 21 (Art. 117 n° 1 do
Código) .
RequeN° 489.395 - In daiá
rente: Wilson Ambrósio Gil - Classe
33 (Art. 117 n9 1 do Código)
N 9 494.163 - Narizinho - RequeClasses
rente: N. Moreno Frate
12 - 13 -- 14 --- 15 - 23 - 25 49 (Art. 117 n° 1' da Código) .
48 37. 42 - 43
34 - 36
N. 497.861 - Farmácia, Drogaria
e Perfumaria Brasil - Requerente:
Minerva S. A. Drogarias, Farmácias
e Comércio Reunidos - Classes 3 48 (Art. 117 inõ 1 do Código),
N° 500.799 - Palácio - Requerente: Lanches Palácio Ltda. - Clas%e 41. (Art. 117 n° 1 da Código) .
N9 501..941 - Fornecedora de Parafusos - Requerente: Fornecedora de
Parafusos Ltda.- - Classe 11 (Art. 117
n° 1 . do Código) .
N 9 504.,062 - S. P. A. C. H. Requerente: Samuel Wolf Spach

Classes: 23 - 2-1 --- 33 - 36 - 31
,(Art. 117 no 1 do Código. substituiuda a classe 50 pela 38, e incluindo a
classe 25) - Classes: 23 - - 24 - 25
- 33 - 36 - 37 - 48.
N° 505.892 - Indústria e Comércio
d eBordados Gonçalves 'ABC" - Requerente:. Manuel Lamberto Figueira
Gonçalves - Classe 37 (Art. 117 n° 1
do Código) .
N 9 506.517 -- Oficinas Reunidas
Anchieta - Requerente: Carlos Wagner Classes: 33 - 34 - 6 - 21
(Art. 117 n° I do Código) .
N 9 506.516 - Confecções Sônia
Requerente: Joseph Salina Karkache Classe 36 ( Art. 117 no 1 do Código,
com exclusão cie género de comércio
de meias de tôda espécie)
N° 507.059 - Edificio Antonio de
Pádua - Requerente: Artnenio Augri gto Barbosa - Classe 33 (Art4 117
n° 4 do Código) .
N9 507.201 - Clinica Bandeira Requerente: Octavio Augusto Marques
Ribeiro - Classe 33 (Art. 117 .n° 1 •
do Código) .
NP 507.376 -- Canclominio Abaeté
- Requerente: Construtora Jonas Gordon Ltda. - Classe 33 (Art. 117 nó 1
do Código) .
N° 508.828 - Farmácia Brasil Requerente: José Bissaro - Clases 3
- 48 (Art. 117 n° 1 da Código) .
N9 511.053 - Indústrias Reunidas
Maringá - Requerente: Xavier PauInd. & Cia. Classes: 4 - 6 - 7 16 - 21 (Art. 117 t.:9 1 do Código) . •
N° 511.825 - Casa Nôvo Mundo
- Requerente: Casa Nôvo Mundo Limitada - Classes: .12 - 22 - 23
36 - 37 (Art. 117 n^ 1 do Código,
por se tratar de estabelecimento apenas
comercial) .
' No 520.592 - Sombrero - Requerente: Apnéia Lanches Ltcla . ses: 33 --- 41 - 12 - -13 (Art4 117

jegunda-teira 1..
_

---•----

•_
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N9 469.445 - Luz - Requerente:
10 1 do Código. com exclusão do gê-.
N9 485.820 - Casa São João NO 457.466 - Sir
c
Si.
IndusEletro Rádio Luz Ltda. - Classe 8. Requerente: Irmãos Aliendros Ltda. trial de Refrigeração Ltda.
ler° de comércio de café).
Cl. 6.
Classe
23.
NO 469.850
Avosinha (Vinalco)
No 457.734 - R - Pedro Rengel
No 486.339 - Refinadaa de Cereais
Insígnia deferida
- Requerente: Indústria de Bebidas
e Vinagres -Vinalco" Ltda. - ' Clas- Guarani - Requerente, Moacir Feli- - Cl. 11 - Registre-se -.etn• direito
ao uso exclusivo da letra R isoladazardo de França - Classes: 33-41.
.
N" 489.283 a- •Planalto Regue- se 42.
NO 490.995 - A Exposição de Flo- mente.
No 470.042 - Mala - Requerente:
rente: Planalto Colonizadora Agro InNO 458.172 - Metrex
Marcel
rianópolis - Requerente: R. Lyie &
dustrial Ltda. - Classe 33 (Art. 114 Doceria Mala Ltda. - Classe 41.
Kaas - Cl. 33.
Cia. - Classes: 23-34-36-31.
Lóok
Requerente:
A
.J.
Renner
do Código).
N9 458.377 - Batovi
Batovi S.A.
NO 492.885 - Raphaela - RequeNo 470.145 e-- Renner The British
e Administradora - Cl. 41.
Marcas IndeJeridas
A. - Indústria do Vestuário, - rente: Maria Alice Dei Carona - Agrícolas
/‘,P 458.852 - Birs T - 'Birs BeClasses: 13-33-35-36-48.
N 9 289.349 - CIPAL - Requeren- Classe 23.
teiligungs Und Ve rwal tungsgesellsNo
470.390
Union
Wire
Hope
N9
504.310
Gráfica
Vera
Cruz
te: Enéas Navarro & C1. - Classe 43.
chaft AG - Cl. 41.
NO 418.138 - Café Sabor - Reque- /cinco - Requerente: Armco Steel - Requerente: Alberto Gomes PereiNo 459.468 - Sete Léguas - QueCorporation
Classe
11.
ra
Classes
32
e
38.
rente: Torrefação "Sabor" ,Ltda. de() A. Petrucci & Filhos - Cl. 42.
N o 470.585 ,- Picolino - Re q ueN9 506.437 - Khalil 11. Gebara &
Classe 41.
N9 460.467 - Tabu - Ang9lita FaNo 460.794 - União - Requeren- rente: Bar e Lanches Picolino Ltda. Cia. - Requerente: Khalir M. Ge- çanha Bezerra
Cl. 41.
Classe
41.
baia
8z
Cia.
Classe
23.
.
te: Distribuidora de Bebidas União
N9
NO
470.661
Cook's
Requeren446.625
CaCtrii
-- Carlos
NO
508.540
Estrela
do
Oriente
- Classe 38.
- Cl. 48.
N O 461.116 - Fibra - Requerente: te: Schenley Industries Inc. - Clas- - Requerente: António José de Deus Guerreiro
Ni
470.$00 - Criseoeicliii - Socie- Classe 33.
Fibra-Fundo Imobiliário Italo-Brasi- se 42.
NO 470.939 - Testmaster - RequeN y 509.135 - A Calçadeira Cria- tá Farmaceutici Italia -- Cl. 3.
leiro Ltda - Classe 38.
NO 481.517 - Três Estrelas ções - Requerente: A Calçadeira
N o 401.56
2 - Fonte - Requeren- rente: Tesa S.A. - Classe 8.
No 470.992 - Tastniasrer - Reque- Criações - Comércio de Artigos de Tancredi & Cia. Ltda. - Cl 44.
te: Bar e Café Fonte Ltda. - Clas- rente:
NO 501.827 - Zorner - Colchão de
Tesa S.A , - Classe 8.
Couro Ltda. - Classe 36.
se 41.
No 471.708 Pro-Sell - eR.queNO 509.266 - A Cegonha - Re- Molas Zomer & Cia. -- Cl. 40.
NO 462.136 - Café Mirassol - ReNe 507.238 -- Pectocilini - Lab.
Rudolf Lonmitzer - Classe 32. querente: Maria Ar) tercile Colares
querente: Jenário Oliveira da Cruz rente:
Miluy 'S.A. - Cl. 3.
N o 471.764 - Servas - Requerente: Nobre 2 36.
- Classe 41.
No 501.877 - Mira Democrática
Prima Lletro-Domésticos S.A. - ClasN9 513.241 - Baby Sitter - ReNO 443.131 -• Falvorada - Reque- se 6.
querente: Antônia Corrêa Bueno - -.- Gráfica e Editõra Calça Ltda. Cl. :12.
rente: José Augusto da Silva - ClasNo 471.979 - Ancora - [requereu- Classe :33.
se 42.
Exigènetes
N9 08.449 - Jucanate - Irmãos
-Ancora Indúsaia e' Comercio Li. NO 443.229 - Madeirex RequeChamlian & Cia. Ltda. -- Cl. 36.
- Classe 23.
rente: Comércio e Indústria de Ma- mitada
Termos com exigeneiste a cumNO 508.575 - Garoto - Tecelagem
N o 472.382 - Rádio TV Magazideiras "Madeirex" Ltda. - Classe 26
prir:
Parahybe S.A. - Cl. 37.
ne - Requerente: Estúdio Grafice
NO 463.350 - Café Bueiro - Re- Garimar
N, 508.928 - Som e i - Prod. AliS.A. - Classe 32.
N" 4E0.218 - Diária d °Comércio
querente: Mauro Laerider Gouvea menticios Somei Ltda. -- Cl. 41.
NO 472.387 - Paeadentine -- Re- EmpréSa
J
ornalístic
a
Ltda.
Classe 41.
NO C09.144 - Café Loto' aço Rockland Dental Co. Ind.
No 464.117 -- Societé de La Mar-. Café
N9 463.570 - Mac-Med -- Reque- querente:10.
Lourenço Ind. e Com. Ltda.
que J.
& F. Martell.
rente: Restaurante Lanches -Mac-Med -. NClasse
o- Climamaske Hico NO 470.014 -- Renato António 13ro- Cl N9 .
Ltda - Classe 41.
E09.655 - Os hisoos comandam
Hirtz & Co.
giolo.
N9 463.583 - União - Requeren- Requerente:
- Rádio Bandeirantes S.A. - CiasN o 473.090, - Dalva - RequerenNo 492.863 - Dr. \lúcio Atlaaycie. se
te: Editôra União Ltda. - Classe 32. te: Tinturaria
32.
e Calandragem de Te-•
N , 501.377 - H.amillern Zanon. •
No - 464.650 - Syntex - RequerenDalva Ltda. - ClaSse 46.
NO 509.893 - Toyota de Brasil So- late 510.071
Laf S.A.----Cereja
Cl. 41ferf
- - -ReChocote: Syntex Corporation
Classe 3.
gistreN O 473.847 - AmOdanova
Re-• c edade Anúninia Indüsti ia e
No 464.733 -Metalvendas - ReComer- se sem direito ao uso exclusivo da
cio.
querente: 1Vietahjendas - Comércio e mirada. - Classe 36.
expressão
Cereja.
Confecções Amodanova LiRepresentações Ltda. - Classe 11. querente:
N o 473.85;) - Viva. Lar - heque- Expediente da Seção de Interferèneia I No 510.109 -- Asco -- Automatic
NO 464.741 - London Luminosos rente:
Switch Company - CI. 8.
Utilidades Domésticas Viva
Ltda. - Classe 8.
...rmirada - Classe 8.
No 510.171 - Prodec Prodec
Rio, 31, de janeiro de 267
No 473.935 - Craque - RequerenNO 464.869 - Auto - Requerente:
S.A.
e Decoração e l e Metais
áotificação
-uma
y r!, decorri& -- Cl.Proteção
Indústria de Sabonetes e Perfumarias Le: São Paulo Alpargatas S.A. - cias14 - Registre-se coo: exclusão
o
prazo
.
de
reconsid,raeão
previsto
N o 474.019 - Leito da Serra - ReMemphis Ltda. - Classe 46.
de moldes de vidro.
•pelo art. 14 da Lei 4.08 de 29-12-6;
No 510.565 - Loja de -Jeyirlo No 465.322 - Paristar - Requeren- se 49.
e
mais
dez
dias
para
evontuais
junte: Confecções .Parist-ar Ltda. - . Clas- queiente • Andolino Oechsler
CiasCota Nogueira & Cia. - Cl. 46.
tadas
de
reconsideraça.,
e
do
mesmo
se .42.
N, 510.946 -- O Comércio - Ari
se 26.
•
não se tiver valido nealirun inreresN o 465.395 - Rei-Pia - RequerenN O 476.368 - Bell - Requerente: • sedo. s rão logo expeel.dos os certifi- Milis - Ci. 32.
, te:. indústria Elétrica Barmact LimiNO 511. 1 82
E1K - spel.k Ind. e
.Bell Distribuidora Ltda. - Classe 4$» cados abaixo:
Com. Ltda. -- Cl. B.
tada - Classe 8.
NO . 476.375 - A. C. - Requerente:
No 512.282 - Manuel Dias GeÁlyN O 465.493 - àil - Requerente: A C. A g ro-Mercantil Ltda. - Cias• Marcas defeiiiias
nez
MDG - Cl. 8.
Laporte Chemicals Limited - Cias- se 41.
N- 512.835 - Crisval
Crisval S.A.
NQ 170.084 - Clube livro SelecioNo 473.576 - Alpine RequereuSe 1.
Comercial
Agro Industrial
Cl. 16.
NO . 465.498 - Aerotex - Re q ue- te: Soeiété dei Automobiles "Alpi- nado - José Olynnuo Pereira Filho
NO
512.e89
Flau
da
Noiva
- Me• Cia: Ltda. - Cl. 32.
rente: Cordoroil Tintas S.A. - Cias- ne" - Classe 21,
jer
Gorski
Cl.
37.
N"
192.599
Gentleman
PerfuSe 1.
No 476.766 - Serrano - RequerenN" 513.207 - Socel
Socel EngeNo 405.622 - Máquinas Girona - te: Joaquim Cassimiro de Barros - maria Surdis Ltda. -- Cl. 48.
No 294.034 - Roy-Rogers
Frua- nharia e Com. Ltda. - Cl. 8.
Requerente: José Maria Sala Olivas Classe 42.
No 513.920 -- Triângulo - Constril
NO 478.974 Aero Jato 'Cruzeiro tiers Inc - Cl. 36.
- Classe 6.
Triângulo Ltda. - ClasNo 296.'396 - Lab. Curti do Brasil Construtora
- Requerente: Serviços Aéreos Cruse 16.
NO 465.663 - Marques - Reque- zeiro do Sul S.A. - Classe 21.
Ltda. - Cl. 3.
rente: Indústria e Comércio Marques. NO 479.736 - US
N, 514 -.063 - Larygan - American
US Vita• Requerente: • N o 368.781 - Debinyl
Ltda. - Classe 41.
min & Pharmaceutical Corp - Cl. 3. Roma Products Corp - Cl. 3.
Magnesita S.A. - Classe 16.
No 466.018 - Top-Len - RequerenN
i
372.182 - Drogasul - Drogasul
Frase de propaganda deferida
486.182 - M. M. - Requerente:
te: Laboratório Euterápico Nacional M.No
No 514.712 - O que é legal ... é
M. Comercial S.A. -- Classe 38. Limitada - Cl. 2.
S.A. - Classe 3.
NO
•
397.284 - Humble OU & Refi- Amaral - Alitn.ntos Selecionados
te: Laticínios Xavier Ltda. - ClaS-•
,N 9 466.130 - Rei Diniz
RequeAmaral S.A. - Classes 28 - 27 506.976 - Xavier - Requereu- ning Company - Cl. 1.
rente: Mario A. Costa - Classe 41. seNO
No 926.333 - Magalhães =- Ferra- - 36 - 37 - 38 -- 41 41.
e 43 •
gens
Magalhães
S.A.
Cl.
11.
(Art. 121 do CPI).
NO 508.061 - Super-Brilho - :ReNO 466.402 - Brasillider - RequeN9
428.070
Polck
-Alexandrino
Titulo de estabelecimento defendo
rente: Brasillider de Seguros Ltda. - querente: Antonio Alexandre Sinas
da Silva Polck - Cl. 41.
tlasse 38.
- Classe 46..
No 294.723 - Casa More'ett - CoNo
430.294
Surasol
Div-Asey
NO 466.564 - Enki-Pen - RequeNo 509.342 - Sadia - Requeren- Química Ltda. - Cl.
tnercial Gentil Moreira S.A. - SI.
40.
rente: Química Farmacêutica Nikkho te: S.A. Indústria e Comércio Con1 - 5 - 6 - 7 - 14 -- 16 - 18 do Brasil Ltda. - Classe 3.
•
córdia - ' Classe 42.
No 431.188 -• Sol - Angelo Grassi 20 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
No 406.608 - Piauí - Requerente:
Filho
Cl.
8.
- 38 - 40A, - 44 - 46 - 48 e 49
•
Insignia Indeferida
Frigorifico e Charqueada Piauí Ltda.
N9 444.709 - Solotex
Solotrico (Art. 117 n 9 1 do CPI/ .
- Classe 41.
NO 507.147 - Cibras - Requeren- S.A. Ind. e Com. - Cl. 2.
NO 294.726 - Casa Moreira - CoN 9 467.515 - "11" - Requerente: te: Companhia Imobiliária e ComerIsn, 451.146 - Setenta-7cm - &ela. merc:al Gentil Moreira S.A., - Cl.
R.behistahl Hanomag Aktientesells- cial do Brasil - Classe 33.
mazon Irma. Exp. e Consignação Li- 1 - 5 - 6 - 7 - 14 - - 13 chaft - Classe 21.
mitada - Cl. 41.
20 - 23A - 31 - 33 - 40 - 11 -Título
de
Estabelecimento
IndeN 9 437.529 - Oxford
Requerente:
No 454.616 - Gonearves - Ferrei- 42 - 43 - 44 - 46 48 e 49 (artiferido
Confecções Oxford Ltda. - Classe 33.
ra Gonçalves S.A. Com. e Imp. de go 117 no 1 do CPI).
NO 470.034 - Editõra Rocei Publi- Ferramentas - Cl. 11.
N 9 467.749 - Cravinhos RequeNO 294.727 - Casa Mordra - CoN9 455.065. - Armourfloat
rente: Bar e Restaurante Cravinhos cidade - Requerente: • Jandyra Betmercial Gentil Moreira S.A. - Cl.
fuga
Rocha
Classes:
32-33.
Brothers
Ltd-7
Cl.
14.
Ltda. - Classe 41.
1 - 5 - 6 - 7 -- 1 ,1 - • - 18 -N9 485.794 - Tropical Palace Ho:.
N 9 455.795 - Nyloir - Nylok
No 4118.044 Frutella - Reque20 - 26A - 31 --- 38 - - 4ur. - 44 -rente: Melbras Indústria de Tofes e tel - Requerente: Imobiliária Devil- Ferra gens e Ferramentas - CI. 31. 46 - 48 e 49 (Art. 117 IP 1 do CPI).
le Ltda . - Classe 33.
NO 455.809 - Nylok
Nylok S A.
Caramelos Ltda. - Classe 41.
No 294.728 -- Casa Moreira - CoVictoria - Reque- N O 485.796 - Tropical Palace Ho- Ferragens e ;Jerrarnentes -- Cl. 24.
No 968.593
mercial Gentil Moreir
- Cl.
tel - Requerente. Imobiliária DeN O 457.205 - Starmount - Con- 1 - 5 -- 6 - 7 - 14 aS.A.
rente: Beb Druckmaschinenwerk
- 18 - 18
ville Lida. - Classe 33.
fecções Releur Ltda. - Cl. '98.
- Classe 6.
20 - 28 - 2? - 28 - 29 - 30
•

•

•

•
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- 38 - 40 -44-46-48 e 49
(Art. 117 n 9 1 do CPI).
N9 454.558 - Alimentícia Guanabara - Alimentícia Guanabara Limitada - Cl. 41 - 42 e 43 (Art. 117
u9 1 do CPI).
N9 458.938 - Metalúrgica Rota --7
Irmãos Venturoli Ltda. - CI. 5 6 - - 10 - 11 - 12 - 16 21
- 39 50 e 38 (Art. 117 1-1 9 1 do
CPI).
N9 505.477 - Universal Service Universal Service - Passagens e
Turismo Ltda. - Cl. 33 (Art. 117
DO 1 do CPI).
Marcas indeferidas
N9 130.551 - Visa - Societé
D'Etudes Et D'Expansion de La Parfumerie de Luxe S.A. - Cl. 43.
N9 203.2.75 - Vida Municipal Cl. 32.
Ismael da Cunha Couto
N9 209.280 - Elta - Soc. Elia Limitada - Ind. e Com. - Cl. 8.
N9 212.639 - Três Pinheiros óleos Vegetais Fanadol S.A. - Cl.
4.
N9 237.299 - MG (Mar Cartus) Ind. Bras. de Máquinas Mar-Girius
Limitada - Cl. 8. N9 247.197 - Copacabana Padaria
Confeitaria e Bar - Augusto 8.1 Rodrigues - Cl. 41 - 42 - 43 e 44.
Maria
N9 282.595 - Firenze
Serchi - Cl. 48.
N9 286,304 - Trigolar - Padarta
e Confeitaria Trigolar Ltda. - Ci.•
41.
N." 286.644 - Trigolar - Vilela de Andrade & Cia. Ltda. Classe 41.
N." 295 . .825 - Rokasil - For-.
pint Fornecimento para Pi 'luras
Ltda. - Classe 1. N." 306.583 - Visrio - João VaValentitn da Moita - Classe 48.
N." 311.977 - Trigger - Frontiers Inc. - Classe 8.
N.° 320.981 - nem - Intlástria
e Comércio Ele;r1 Ltda. - Classe
n." 40.
N.° 321.724 - Colon Comércio de Bebidas Colou Ltda. Classe 42,
N.° 321.988
Coliral'-- Lab.
Procarnpo Ltda. - Classe 2.
N.' 345.283 - S. A. Indústria
F. Matarazzo - Classe 23.N." 375.748 - Louis jose:ph
Ellis - Classe 8.
N. 401.113 - Espinnallex Lanofix do Brasil S. A. - Classe
n." 1.
N." 448.752 - 3 B : - Engenharia e Indústria de Pré-Moldados
3 B Ltda. - Classe 16,
N. 450.619
Trihtx - Leuze
K. G. Liebttechnische Spezinfatirik
- Classe 8,
N.° 454.008 - 1:3ortelon - Wrona & Gasko - Classe 24.
- N.° 455.174 - União - Emprêaa Auto ónibus União S. A. Classe 33.
N.° 454.009 - Bouclon-- Wrona ,t Gasko - Classe 23,
N. 454.010 - Bonelon
Wrona & Gasko - Classe 22.
N. 455 786 - Ouro Preto Fernando Albuquerque Souza
Classe 41.
N.' 458.416 Poral Sinterlite Metais Sintetizados S. A. Indústria e Comércio - Classe 5.
N." 457.558 - Petróleo e Seus
Derivados - Editóra 'Refrigeração
Lfda. - Classe 32.
N." 458 295 Lei'e
alat 'Rosas S. A. - Classe 48.
Imp.
458 382 - Imbra
Brasília Ltda. - Classe 2.

DIÁRIO.OFICIAL (Seção III)
N.° 458.398 - Quiinicilina Lab. Lutecia S. A. - Classe 3.
N." 458.972 - Elos Clube Elos Clube da Comunidade Luso
Brasileira - Classe 38.
N.° 459 213 - Belacap - Frigorifico Belacap Ltda. - Classe
n." 41.
459.359 - ZZ Pedro Corrêa Pôrto e Daniel Ferreira Pestana -- Classe 8.
Nv" 459 . 677 .- Formilar - Móveis Formilar Ltda. - Classe 40.
N." 466.187 - Ultranestre Ultralar Aparelhos e Serviços,liolhada
Classe 6N." 466.188 - Ultramestre
Ultralar Aparelhos e Serviços Limitada -- Classe 6.
N." 468.830 - Ituana - Cerâmica ['liana Ltda. - Classe 16.
Droga Dutra N." 486.185
Droga Dutra Ltda - Classe 3.
N." 488.782 - A Favorita do
Lar - A Favorita do Lar Soc.
Comercial Ltda. - Classe 8:
N." 489 262 - Miramar - Miuntar - Transportes e Turismo
Ltda. - Classe 21.
N." 501.325 - Planalto de Bra-.
silia Cobrantil - Cia. Brasileira Financial Imobiliária e Mercantil - Classe 33.
N." 505.529 - São Cristóvão Indústria de Madeiras São Cristóvão Ltda. - Classe 4.
• N.° 505.375 - Niac .- Bebidas
Merino S. A. - Classe 43. •
N." 506.244 - Eternit Nordestina - Eternit Nordestina S. A.
indústria de Cimento Amianto Classe 16.
N.' 506.317 - Rotulo - Irmãos
Blundi - Classe 42.
N." 507.18 8 - Presidente B. C. de Oliveira &'Cia. Lida.
- Classe 17.
N." 507.189 - Presidente R. C. de Oliveira & Cia. Ltda.
- Classe 38.
N." 507.828 - A Moinleira Mundial - Horn Nicohlu Joaquim
3.
Classe 3.
S'." 508;206 - Danubio Azul Bar e Ca f•é, Danubio Azul Ltda.
- Classe 41.
N." 508.231 - Pontiac - BOSIler
Filho Ltda. - Classe 36.
M" 509.888 - Audi Sana Lab. Catarinense S. A. - Classe
n.." 3.

Frase de propaganda indeferida:
N." 503.897 - A Delicia Que o
Paladar Adora - Chocolate DOIcora S. A. - Classe 41.
N." 515.988 - Quem Prova Biscoitos Lilis Pede Bis, 'Pede Bis,
Pede Biscoitos ' Lllis Baymundo
Floresta de Miranda - Classe 41.
Titulo tk propaganda indeferido:
N " 323.244 - Padaria e Confeitaria Trigo Lar - Padaria e
Confeitaria Trigo Lar Ltda. Classe 41.
N.° 448.751 - Engenharia e Indústria de Pré Moldados 3 13 Engenharia e Indú Q tria de Pré
Moldados 3 13 Ltda. - Classe .16.
N.° 454.399 - Fábrica de Sabão
Pif Paf - Dorival Alves de Souza
- Classe 46.
N." 457.469 - Casa Brasilia Geraldo 'Dias Andrade - Classes
ns.- 8, 12, 13, 17, 22, 23, 38, 46,
48 e 49.
Exigências
Tétanos com exigências a cumN.' 433.421 - indústria Gaúcha de Produtos Alimentícios Sociedade Anónitna.
N." 446.976
Matrix S. A. Indústria e Comércio.
X? 455.059 - Societé des Chioupagues de Cazanove et Cie.
N.° 455.588 - Moio Peças Walli g S. A.
N." 458.083 -- Benjamin Lafer
Cia. Ltda.
N." 458.969
Oinegue Diamante. Azul S. A J Relógios e Jóias
Comércio e indústria.
N." 501.650 - Madeireira Faria
Ltda.
•
Expediente das Divisões
e Seções De 31 de' janeiro de 1967

Fevereiro de 1967
42, 43 e . 46 - Art. 117 a." 1 do
CP1.
N.° 482.827 - Bindi - Jorge
Pacce - Classes 41. 42- e 43 Art. 117 n." 1 do CPI.
N." 475.050 - Condomínio Edifício Lido - Godel Kon - Classe
n," 33 - Art. 117 n." 1 do CPI.
Expressão de propaganda
deefrida:
N.' 470.143 - The British nenner Look - A. J. fienner S. A.
indústria do Vesitário - Classes
ris 9 3 e 36.
Titulo de estabelechnento
deferido:
N." 475.057 - Casa Onera Claudio Buggiero - Classes 8. 11,
lhe 38.
Caducidade de marras:
Produtos Farmacêuticos Situes
do-Brasil S.A - No p edido de
caducidade da marca Niagra número 234 840 -- Em face dos pareceres acima emitidos declaro
caduco ()registro n." 234.840.
Societé Relge de L'Azole et deS
Produits Chimioues du Marly No uedido decaducidade da marra Fragilin n." 275 404 - .Em face
dos , pareceres acima emilidos declaro caduco o registro 275 404:
Transferência o alteração de
• nome de titular de processo:
Foram mandados anotar as
Pra nsferência e alterações (le
nonte.
Fábrica de Tiritas Castelo Ltda.
- Transferência para seu nome
da marca Castelo n " 251.132.
Chevron Chemie-1 Company Alteração de )10/1w da marca
imite termo 51 .1 (19.
Aga Aktieholna
Alterarão de
nome da marca Aga térmo 45:3.878
E:e-ipê/leias
Tèrmos co tiles igências a cumprir:
Antônio - Bonagura Nlo JUnI0 No registro 152.010.
Cortinne Maná Ltda. - Junto
ao reg istro 83 167.
.Distillerie Stock S. P. A. Junto ao registro n." 222.384.
Gil & Irmão Ltda. - Junto ao
['ermo 273.878.
N." 427.385 - Superfarma
mitsda,
Diversos:

(Republicados)
Notificação:
Unia vez decorrido o prazo de
reconsideração previsto pelo artigo 14 da Lei n." 4.048 de 29 de
dezembro de 1981 e mais 10 dias
pira eventuais Juntadas de reconsideração do mesmo não se tiver
valido•nenhum interessado, serão
N." 509.872 -- São José -- Cia. logo expedidos os certificados
Comercisl Urbanizadora é Cons- abaixo,
Cia. Brasileira de 1.inhas
trutora - Classe 16.
Coser - Junto ao r-ágistro núMarcas, deferidas :
N." 509.873 - São Miguel. mero 86.115 - Arquive-se o peCia. Paulista Agro Mercantil' São
N. 479.739 - Lyeatiol Far- dido de averbação de contraio.
Miguel - Classe 41.
lienfabriken Bayer AktiengeselisBanco Agrícola Ntereardit S. A.
- Junto ao tétano 419.543 N.' 509.931 - Serenade -'1"ei- chaft - Classe 3.
ternational Latex Cora - Classe - N.° 492.185 - Gazeta Nas Artes Arg uive-se o pedido de impugEditiSra Gazeta do Povo .J.tda. nação de folhas de
a.° 38.
conf ormidaClasse 32..
de co»t os p areceres acima.
N. 510.221 - Alfol - Continental Ou l Company - Classe 1.
Título de esbbeleejmento de. • Cia. Editórit Nacional - Junferida: .
to ao téiaiin 445.02 7- ConcorN. 511.096 - Lurdiaha N.° 147.491 . - bidásfria de Mó- daild0 COrn os pareceres acima
União de Bebidas Lurdinha Ltda.
- Classe 42.
veis Gaúcho - Isaac Wjuniski - emitidos o pedido de impugnação de folhas.
N." 512.412 - San Remo - Ma- Classe 40 art. 117 n." 1 dó CPI.
N." 498.053 - A. C. Alvarenga
lhas San Remo Ltda. - Classe 36.
N." 465.632 - Padaria Santo Imobidiária e Comércio - ArN." 512, 649
Albacora
Al- Antônio - A Cassano & Cia. Ltda. quive-se.
bacora
Soc. Comercial e Trans- - Classes 33, , 41 e 50
Art, 117
N.' 8 9 .823 GlaswerksI V 1 do CPI.
portes Ltda. - Classe 41.
cima - Arquive se éste tèrmo.
N. 466.960 - Atanazem O Leão
N.° 513.706 - Ipacaray ConN.' 935.192 - Badische
feitaria Ipacare3. Ltda. - Class*. de Nova Igtias çu - Armazens Por- & Soda Eabrik 1. G. Farhenindusa." 41.
tas de Aço Ltda. - Classes 41, Inc
i A. G. - Arquive-se êste lema

-

N." 477.312
Sul-Mineira S . A.

Casa Bancária
Arquive-se.

NOTICIÁRIO
Oposiçõ es
Indústria (IIiIoiczt e Farmacêutica Schering S. A. - Oposição
ao termo 744 .552 - Marca Angulo
Ethicati, Inc. - Oposição ao
termo 744.827 - Marca Enzicone
Im perial East ma n Corporation
Oposição ao termo 745.338 Marca imperial.
Boyal Crown Cola Co. - Oposição ao termo 744:787 - Marca
11C.
llphacl Lo pez - Oposição ao
remito 746. 736 - Marca "Replique
Paris.

Refining CompaMout& Oil
ny- Oposição ao termo 744.769
- Marca Só; termo 744.780 Marca Só: termo 744 .779 - Marca Só; termo 744.778 - Marca Só;
termo 744.777 - Marca Só; termo
." 744.776 - Marca Só; termo
n.^ 744 .775 - Marca Só; termo
n .^ 744.775 - Marca Só; termo
it."- 744.77 - Marca Só; Lerrno
n." 744.772 - Marca Só; tkrino
n." 744.771 - Marca Só; termo
n.^ 744 .770 - Marca Só.
Cia. Brasileira de Roupas Oposição ao termo 740.219 Marca Belas.
S. A. IVilutos Terapêuticos
Reunidos Labor:trina - Oposição
no termo 748.743 - Marca Diarten e.
Empresa Brasileira de Relógios

A. - Oposição ao termo numero 745.173 - Marca Movina.

Frederico Mentz S. A. Comer-

e Indústria -'aposição ao lêri'no 747.556 - Marca FM.
ABC Rádio e TelevistiJ S. A.
- Oposição ao termo 750.776 Titulo ABE,
São Paulo Alfiargalas S. A. n•••‘4Oposição no termo 743.590 Mercavest termo 718.955 - Nome

com N.

(n... • 2;o 111)

G.
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São Paulo Alpargatas 5 A. 'Oposição ao termo 749.356 - Tihilo
. Consórcio [ioda Livre
A. J. Renner S. A. Indástria
do 'Vestuário - Oposição ao 1 èr'Ino 274 834 - Marca liennerrun-

ken
- Oprv:ição
Curifex Lida
Tricottèrm o 742 533 -Ell e.
Ca Içados Sissi 5. A - Oposi-

ção ao termo 621 575 Marca

Sesil.
Enxovais laliilti E.tila . - Opo"sicão ao termo 738 135 - Marca
Reide.
Societi Rhioiliaecla_- Oposição
no .. tèrmo 750. 147 - Marca PoI gol.

Aulomobile Manufacturers Asso. ri tion for - O p osição ao térm.)
n. 749'146 - Marca Class.
AutomObile Man ufacl urers Aásoion Inc
Opod ção ao termo
749.147 - Marca GlasS.
Roma Viagens "è Turismti Lula.
- Oposição no têrmo 504.539 Marca Roma Tom.
. The National Wool Tektile Ex.
poli Corporation - Oposição no
lêrmo 745.729 - Marca Tweed Marca Tweed,
te r m o 745.730

;-.:Le,c.:ro de. 177

4f".3

Ruservab luta.
Indústria Resegue de ó'cos Vendais n" 7 51.631 Companhia de Cigarros Souza
713. *8
fie i- ti -cr) .. ;51.630 •/ a: R..servaCruz - Oposição ai., lego° núme- S. A. (oposição ao
bala a
' Ma:
arc Cantahrico)
ro 745 . 179 - Mar ca C ou sul.
Vva H LInderhea-g Ilmecht E, Ci... : Augusto Calda.s /5 Cia . (ol-lo.,ição
Conservas Alimenticias Fero So- Ltda.
(oposição ao 1,--mo 744.789 -- ao tennu 662.003 - NI ira: Nino 1
cic(1ade Anônima - Oposição• ao i Marca:. Beque - T. 71 3 h
iI
• -- -"• - ° - - -" r " T. 613.109 - Marca: Nim, ) .
tèrino 745 245 - Marca Heron. •, ca: Iceberg) .
A Companhia de Pr. 'chilas Lm/fiança
_H nasa S. A. Financiamento, f Use Propaganda e P..quisa
de Nler- ,.. .'s.
::•
'\ . (oposição ao térino 7 . , ,i .174 ....,
Crédito e I nvesti mentos - O- 1 ")- atido Ltda . ( oposição ao ténno OUI Marca : Confiança . 749.175 sição ao termo 748 246 - Sinal mero 744.828 - Nome Civil .
Useanto Nome Comercizd : Ind. de • Procita,s
/
de propaganda Einahra.
Administração de Consorcias de Bens mentidos Confiança S. A .
. máFrsio Xavier Presta
Oposição ' Patrimoniais L tda. - T . 744 .529 • --mero 749.176 - Nome Comerciai: hid.
:to termo 746 . 622 - Marca S o - Marca: ilseauto 744.831-1 - de Produtos Alim-ntic ios Confiança
bra uto.
• voares: Useauto
T. 744.831 - S. A .
749.177 - Nom " Corfoddy \'e- Marca : Uscauto)
Companhia
'5111tna
marcial: Ind . de Produtos Alinu nticios
nezola na - Oposição ao têrmo
Société Rhodiaceta (oaos:çãa ao ter- Confiança S. A . - T . 740.178 -mo 750.956 - Marca
.
n." 746.075. - Marca Bravo.
Nome Comercial 1d. de Produtos
N. V. PhilipsClos unpectabrieken Alimentícios Confiança S. A .
T.
Bril S . A . 'Indústria e Comer- Marca: ri9 749.179 - .Nome Comercial . Ind.
cio - Oposição ao tL., rmo 713.019 (oposição ao termo 741
de Produtos Alimenticios Confiança
F. L. ) .
Si,ca •
Ileyhril.
Farbwerke Hoechst
Krz ,:ienqesells- S A - T. 749:180 - Nome CoKihon S. A . 1 nd úst rias A limen
I mi I,
ü- mercial: Ind. de Prod aos A lime nti/ i os
Caias - Oposição ao termo nó "--a-tf Vorinals NIciste
ia'
o' .;44.900
Confiança S. A. . 740.181 mero 745 . 346 - Marca Q-fte- ning (oposiçã o. O et rn
Marca: Peralgin) .
Nome Comercial: Tad. de Prtichnos
f res-Ko.
Hilton Credit Corpordtien (oposição Alimentício Confiança
u, S. A.
Otto 13:uuimgart Indústria
stria
e745.108
Co) tèrmo
- • Marca: i
Carta n° 749.182 - Ind cie Produtos Alimércha S . A. - Oposição ao ter- Branca - T. 7/5.101 - Ttulo: menti do s Confiança S. A. -- Nome
tno 745. 029 - Marra Reysol
franstur Carte-Blancha S. Paulo-Ca- Comert ial T, 749 183 - Ind. de
Compa nhia Industrial de Con pitai - T. 745.099 - Marca: Fra ns- Produtos Alimentidos Cai/fiam-1 5 A .
- T. 719.184 -- Nom COmer/ ial:
servas Alimentícias CECA - Opo • fur Carta Blanche - 1'. 744.872 sição ao lêrmo 745.208 - Titulo Marca : Carta Branca -- T. 715.100 Ind. d Produtos AlMientidos Confiam,
CITA - Cia. 1 o dus trial de Terra- -- Título. Franstur Cart,i-Blanch.s S. ça S. Ai.
pia ungem e Asfalto; termo 745. 2119 Paulo -C a P itad) •
A Companhia Prolutoa Comi! lança
- Marca CITA; termo 743.219 General Foods Cor p or.ition ( oposi- S. A. (oposição to 740 .186 /Ma rea . CITA.
ção ao ti..rmo 746.153 -- Marca: Ge- Nome Ccmiercial: i n3. de Pro ii,tos
Motores Elétricos Brasil S. A . lita) .
Alimentícios C,onfiançm S. A. 1.
Oposição ao lèmno• 745 299 Carmona. Compa guoli
Renda. Priori el
Cia . Lida.
Ltcla
Marca Brasil éirica.
térino 750.510 -- Marca: Beija
o posição ao termo 746 .C81 - ii.larca • tão
Companhia Titã n t ico Hotel - Lubrigaz ) .
Casa Helios S. A. Tintas e Vem-i- Com panhia Dvrce 13rru.
Oposição ao termo 714.997 zes ( oposição ao eST,rio 746.201 - niaria. Estamparia c Cartonagem (opoMarca Pérola Atlántica.
sição ia ti.. rmo 750.543 - Marca:
• Un Hever Lint i EM - Oposição Marca: Tigre) .
Casa Falai S. A. Ind. e Com . Colonial) .
ao termo 745.946 - Marca Peitolux ; termo 745.249 - Marca Vi- (oposição ao térmo 745. 7o7. - Marca
São Paulo Alpargatas S. A . ( oro.
dados; têrtno 745 .037 .- Marca Regina ) .
tj•rmo 75 .• .113
- Marca:
Cia. Cindes Corn:nmie e Indúst,ia Latitiot.
R eylux.
r. ;4
de Doces e Sorvetes ( oposição ao ti..tr- rrio . Sport) .
Llnilever Limited (oposição ao ter- MO 745.521 -- Mar-a: Skk)
Bicicletas Mona-1: S. A. (oposição
mo 745.035 - Marca • Droga-Luy. Eltex S. A. Textil ( opoT. 741.701 - Marca: Sanilux - T. sição ao ténno 745 628 - Marca: ao térino 74 977 - Rei dos
Veículos) .
n° 747.125 - Marca: Epilux) .
Lertex) .
A. I. Rminr. r S. A. Indústria do
Olympia Werke Aktiengesellschatt
Fábrica de Enceradd ra Comercial
(oposição ao termo 744.603 - Marca: Bandeirante Lida. (o,los:cão ao ti.rino Ve.„(dario (opasi.:ão ao termo 750 842
-- Marca: Rei) . •
Olympia) .
n° 745.397 - Marca: à indeirante ) .
Wella Aktiengesel/sdiaft (na oposiMasi
. Ltda.
Tipografia Ednce S. A. (oposição tèrnio 749.798 - - Marca ,(0''asikão
ção ao termo 745.135 - Titulo: De2.itto S 1ves.
miei:
Edarn). tre) .
n30 termo 745.684 - N .1
lon) .
Santa Lúcia Cristais Ltda. (oposiEli Lilly and Company (oposição
Master Contabilidade Mecanizada Li- ção ao termo 747.609 - Marca: Brmao termo 747.629 -- Marca: Lilian)
mitada (oposição ao termo 745.552 - del) . •
Gen Raven Knr .ting Mills, Inc.
Nome Comercial: Mastcr Magazine Liindústria Metalúrgica de Válvulas P (oposição ao termo 715
52 - Marca::
mitada) .
S.A. (oposição ao termo 746.108
Popper) .
Confecções Fonseca Ltda. (oposição Titulo: Rifer) .
Spojené Ocelarny flarodni Poclnik
ao termo 743,206 - Nome Comercial:
Kibon S. A. (Iriclustrias AlimentíKarina Ltda. Inçl. de Meias -- T. cias) (oposição ao termo 746.000 - (oposição ao termo 745 371 - Marca:
,
n° 743.207 - Marca: Karina).
Marca: Ki-Bar da Penhi,l.
Gilberto Carvalho Piau, de Cai valho
Indústrias Reunidas Cítricas Ltda.
Saturnia S. A. Azumuladores Elé- (oposição ao termo 715 214 - Marca:
(oposição ao têrmo 74 -1.927. - Marca:
tricos (oposição ao termo 745.994 - Maracanã).
Zumbi) .
Burity Bahia S. A. N4ateri.tiN de
Titulo: Auto Elétrica Saturno) .
Cia. Riogrande.nse de Adubos Geobras S. A. Engenharia e Funda- Construção ( oposiçãoao tériao 741.452
CRA (oposição ao termo 747.641 - ções (oposição ao Cerni° 745,926 - - Marca: Buritv) .
Marca: Famfos):, •
Marca: Gessobras) .
Engcsol Engenharia de Fundações e
Alumínio The Lkia. "(oposição ao
Ibirá Barbosa Ribas (oposição ao Solos Ltda. (oposição ao tèralo 748.477
térmo 749.117 -.
arca: Thor) .
tèrmo 746.686 - Mi 'ca: Encontro) . Titulo: Engesolo) .
Parfums Marcel Rochas (oposição ao
Preludio Modas S. A. (oposição
Sepah Sociedade d.-, E:viu/ são Co..
termo 743.221, F•h Marca Mason De ao termo . 746.221 - Nítrica: Preludio
marcial da Bahia f,tda . (oposiç,lo ao
La ?alume)...
Calados).
termo 747.990 --'‘\4rca. Sapab) .
Vellgzo f
Anderson Clayton G Co. S. A. In. iFilhos XoposiZt
io ao t'CrC.-'-iferma S. A. Material., de Cons.
mo 751.40 - Marca: Taça de Prata dústria e Comércio (oposição ao tit.ii!o tração (oposição ao termo 744.994 -.
- t. 751 .414 --, Marca:: Colar de n° 747.475 - Marca: Soo Luiz) .
Marca: Cifermal) .
The Gillette Company ( °Posição ao
04.0,
Etec Emprcza Técnica de Eletricicia.
Fábrica ,Banta Rosa Ltda. *(oposição termo 745.35 - Marca: Tecnnfrig) . de e Comérdo Ltda . onosiçã'3 ao têm-Amo Kirst ei Cia. Ltda. (oposiiio mo 747.662 - Marca: F.tecol .
ao têrmo 751.194 ,- Marca: Go-Go) .
Luciano S. A. Indústria e Comér- ao termo 750.254 - Marca: . Santo
r'oly Avicultura Inch:g-ria e Comércio
cio de Calçados "(oposição ao termo Amaro da Beira Alta) .
Lvda. (oposição ao C•rino 7 48.323 -.1
Companhia Nacional de Papel (opon9 749.666 - Marca: Viva Maria).
Marca: Polimix) .
Confex-Bel Tecidos e Confecções Li- sição ao termo 501.299 - Marca:
Autct Rei RepreseniaçãLs Lida .(coo.
mitada (oposição ao tkino 748.351 - C P P).
Baumer QBS Comp srmhii Brasleira sição ao termo 743.160 - Marça:',
Nome Comercial: Coafex Roupas de
sie 'Equipamentos (opusiç q o ao têrmo
Cavalheiros S. A.).,
O
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V-.--TIndústrias Reunidas Osmenezes Ltda.
Retiticação de clichê
N." 522.665 - ASA - ASA oposição ao .termo 750.685 - Marca:
Avícola S. A. - Classe 19 N9
519.550
Nycron
S.
A.
Co,opa)..
Clichê publicado em 19-2-69.
Comopel Comercial Oiympio Pessoa tonificio Gávea - Cl. 1 - Clichê puN.° 522.722 - Corina - Pro.,tda . (oposição ao tê:-rno 747. 11 - blicado em 1-2-62.
N9 519.551 Nyzron - . A.. dutos. Alimentícios Corina Ltda.
.4arca- Compel)
Cotonificio Gávea - G!. 2 - 'Clichê
- Classe 41 Clichê publicado em
Potiguar Auto Peças Ltda. (oposi. publicado em 12-62.
19-2-62.
• ão ao termo 595.495 - Marca: PoN° 519.552 - Nycron - S.
N." 592.757 Revista Nacional
cyguar ) .
Cotonificio Gávea - Cl. 3 - Clichê
de Panificação - Miguel 'Coatti
Leurmoreira Teixeira (oposição ao publicado em 1-2-62.
termo 747.373 - Marca: Real)
puN° 519.553 - Nvcron S. À. Filho - Classe 32 - Clichê
•
Vesper Vaz Sampaio Perfuradora .Cotonificio Gávea - Cl. 4 - Clichê blicado em 20-2-62.
BeBegiamar
-;. A. (oposição ao ,Craic- 744 .050 - publicado em 1-2-62.
N." 522.782
..larca: Vesper) .
gimunar
Empreendimentos
ImobiN9 519.554 -- Nx•ciron - S. A.
iorge Dolabane (oposição ao tino Cotonificio Gávea - CI. 5 - Clichê liários S. A. 7-- Classe 33 --750.676 - Titulo de Estat-eleci- publicado em 1-2-62.
chê publicado em 20-2-62.
•lento: Serra ) .
N° 519.555 - Nycron - S. A.
N." 522.873 ---- Coimbra -- InS. A. Brasileira de Tabacos Indus- Cotonificio Gávea Cl. 6 - Clichê
dústria Coimbra de Ferragens So• • aliz.:dos Sabrati ( ()posição ao -termo publicado em 1-2-62
riedade Anônima -- Classe 33 .." 744.441 - Marca: Dovver Longs ) •
"
on - S . A. Clichê publicado em 20
N9 519 .55-6 Sena Sociedade de Eagenharia. Ar- Cotonificio Gávea - n. 7 -- Clichê
Ao.
Confiar"
N.o 529
. uitctura e Construções Ltda. oposi- publicado em 1-2-62
Cia.
Comercio
gelo Figueiredo
lo ao • térino 743 . 2 ! 1 -- Marca:
N" 519.557 - Nyeron • S. A. e Indústria - Classe 40 - Clichê
.. E N A . )
Cotcmificio Gávea • - Cl. 8 - Cliché imblicado em 21-2- 62. .
•-•
Fransital, Comercio, E port,ição e publicado em 1-2-62.
aportação Ltda. (ciims'ção ao tênnu
N." 522.938 - flagyba - AnteN° 519.558 - N,icron S. A.
. 9 746.719 i.:atole'inática 1.
it as liagylia Ltda. - Classe 11 Produtos Roche Quinados e Fama- Cotonificio Gávea - Cl. 9 - Clichê Clichê oublicado em 21-2-62.
• .uticos . A. ( oposição ao térmo tiú- publicado em 1-2-62.
X. 523.184 - Mimo --- Um
N9 519.559 - Nyeron - S. A.
:era 748. 328 - Marc: : Polimix ) .
Cotonificio Gávea - Cl . 10 - Clichê Mimo de óleo Para Cozinha e
Mesa -- Oliveira • Pinto Indústria
Kibon S. A. - (Ineiaslc,i1:-; Aliameatm- publicado em 1-2-62.
'as) ( óposição ao terka) 746. 126 -a . Comércio mie óleos S. A. -N" 519.560 - Nyc-on - S A. Classe 41 - Clichê publicado -tu
Forca: Ki-Gosto ) .
Otto Baumgart Iddústria e Coiné.-cio Cotonificio Gávea - C: . 11 - Clichê ,f).. 9 .6 9.
• A. ( oposição ao te- mo 746-.033 __ publicado em 1-2-62.
N:" 5 9 :1. 1 85 - Co ii 1 ali ilex •'itulo: Geena ) .
N9 519.561 - Nveron - S . A . !len ri que de Oliveira Pessan l in (.
Sinica do Brasil S. A. Industrial de Cotonificio Gávea - Cl -. 12 - Clk hê L á zaro Jos é mh, Carvalho ____ (1: i s •
'olores, Caminhões e Automóveis - publicado em 1-2-62
sr- 31 - Clichês publicado cm 2r, 2
N° 519.562 - Nycron --- S. A. ite 1902
nosição ao termo 746.035 - Marca ; .
- - Wetzel - Wetzel
Cotonificio Gávea 5-- Cl. 13 - Clichê•imbrasil ) .
N." 526 . 99a
'
Kibom S. A. (Indústria.; Alinienti- publicado co: 1 -2-62 .
& Ci a . Ltda . - Classe 5 ___ (ij
. as) :oposição ao .•,-.-...0 746.166 -.
N" 519.563 - Nv :roa - S. A. ellê publicado em 20-3 62.
. larca: Ki-Galeto) .
_ -- Agroma c• -- E .
_
Cotonificio Gávea - Cl. 14 - Clichê
N." a20
.19.3
Marplan - Pcso,disus e Estudos do P ublicado em 1 - 2 -62Cdinlli.or
&Cia
. Lida . - Classe 7
N° 519.564 - N.yeron - • S . A . .~. (1 i et ) A noldi c ido em 9 1-3 -(12.
. lercado Ltd.). (oposição a.) termo nu ii on nu ..._ T.1 on i ,
___
620
985
N.0
..cro 735. 29 - Mar.:.: : Marsan) . - Cotonificio Gávea - Cl. 15 - Clich.:
Schoeller-Bb-clanann Stahlwerke Ak- publicado em 1-2-62 .
rias Orá ficas Lida . It a 1 nd
N9 519.565 - Nvcron - S. A. Classe 38 - Clichê publicado em
,cbgesellschalt lapas) ..ão :50 termo miColonificio
Gávea
Cl
16
Clichê
acro 713.430 - Marca: Himalaia ) .
'46 3 publicado em 1-2-62.
Comp.anhia Jensen, Agricultura, hl.
N. 52(1. 463 - Pancake - ConsN° 519'. 566 - Nycron - S . A.
...istria c Comércio (uposição ao tênno
Cotonificio Gávea - Cl . 17 --- Clichê trutora Travassos 'Perna:ides lida.
--" 751 .844 - Marca: Engoiar ) .
- Classe 8 - Clichê pnblir mio
File United States 'rime Corporation publicado em 1-2-67.
em 27-3-02.
Na.
519.567
519.568
519.569
oposição ao termo 746 506 - Marca:
N. 520.404 - Pancake - Cons519.571 - Nycron - 519.570
eimeic ) .
•
S. A. Cotonificio Gávea - as.. 18 trutora Travassos Fernando.
Fruit of the Loom. Inc
(oposiçãe a 22 - Cliché publicado em 1-2-62. - Classe 11 -- Clichê publicado
;.o termo 745.720 - Marca: . Looiris
em 27-3-02.
Ns. 519.572 -- 519 573 -- 5(9.574
T. 745.721 - Masca: Looms) .
Ornas
N. 524.841 -519.575
-519.576
-519.577
Insti tilit Nationa) Das Appelations
)'Origine Des Vins et Eaux-De-Vin 519.578 --- 519.579 -- 519.580 -- - Carros Tndustriais Paulista oposição ao têrmo 716.321 -- Marca: 519.581 -- 519.582 -- ;19.583 -- inflada - Classe 21 -- hichè. puNycron - S. A. Cotonifício Gávea blicado em 12-3-02.
'Man za nerc ) .
Técnica De Mari S. A. Engenharia - Cls. 24 a 35 - C l ichê publicado
Diadema -N.° 524.710
(oposição • ao térino 751.796 - em 1-2-62.
Miranda Rosa - Classe ‘l -'s.larca: De-Marins) .
Na. 519.584 -- 319.585 -- 519.586 Clichê publicado em 12-3-02.
Frederico Mentz S. A - COmércio -- 519.587 -- 519.588 -- 519.589 -N.° 524:605 Café Pérola r Indústria (oposição ao tétano ni:1- 519.590 -- 519.591 -- 519.592 -- Soc. de Rep. Comércio Itabunen519.593
-519.594
-519.595
-mero 749..672 --='• Marca: Mertz)
SÃ. se Ltda. - Classe 41 - Clichê
Club de Regatas 'ia Flamengo (opo- 59.596 - 519.597 - Nvewn
Publicado em 9-3-62.
-áçãO ao termo 738.457 - Marca: Fla- Cotonifício Gávea - Cio'. 37 a 50
Voltecnica -N.° 524.495
Clichê publicado em - 1-2-62.
mengo) .
Auto Mecânica Volteenica Lida
N.° 522.601 - Chavantes -- - Classe 11 - Clichê publicado
Armações de Aço P-'obel (oposição
no termo 745.820 - Marca: Sanbel - Casa de Couros Chavantes Ltda. em 9-3-02.
Cliché' publicado
r. 745.637 - Marca: Bei-Color.
- Classe 39
N.° 524.411 - Feira Nacional
em 16-2-62.
Perfumes Malibú Ltda . (oposição
N. 522.602 - Ch.avante3 - da Indústria de Plásticos -- Altermo 737.826 - Ma rca: Wiking)
Casa de Couros Chavantes Ltda. cântara Machado Comércio e EmPerfumes Malibú Ltda. (oposição ao
Classe 1.1 - Cl i chê:publicado preendimentos Ltda. - Classes
térmo 740.888
Marca: Geminesse) .
na . 28 e 33 - Clichê Publicado
em
16-2-62.
Pavan - Materiais de Construçõesem 9-3-02.
N.° 522.620 - Caiba - Ma
Ltda. (oposição ao tê. nto 743.694 N.° 524.408 - Feira Nacional
Marca: Pavan - T. 74-/.818 - Mat.. lhana Nossa Senhora da Concei:a: Pavan
T. 745.598 - Marca: ção S. A. - Classe 36 - Clichh da Indústria de Plásticos - Alcântara Machado Comércio e Em
Pavan) .
publicado em 19-2-02.
Schenley Industries, Inc . (oposição
N.° 522.051 - TBH - Luis :Ju- preendimentos Ltda. - Classes
na . 28 e 33 - Clichê Publica.lo
NO termo 745.707 - Marca: Car- lian Rodriguez Veloz - Classe 33
d. Ia) .
- Clichê publicado em 19-2-02. ein
•
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N." 524.407 Festival do Plástico - Alcântara Machado Comércio e- E.mpreendimenlos Lida Classes 28 e 33 -- Clichê publicado em 9-3-62.
N." 524.406 - /Nacional
da Indústria mic Pmlásilcos -- Alcântara Machado Comércio e Empreendiment o s Ltda. - Classes
os . 28 e 33 - Clichè po 1)1 ica do
em 9-3-62.
524.405 -- Feira Na'cional
da Indústria de PlástieM - Alcântara Machado Comércio e Em preend itueritos Ltda - Cla;s,s
ns . 28 e 33 --- Clichê: publica lo
em 9-3 -6 2.
N.' 524 404 Festival do Plas
ir- 0 - Alcântara Mechado Com ... veio e Empreendime r los Ltda. - Classes 28 e 33 - Clichê puldi.cmc
do em 9-362.
N." 524.403 - Fe-tivai (L)
tico - Alcântara 'NlaChntlo Comércio e Empreendimenlos Lida - Classes 28.e 33 - Clichê publicado em 9-3-02.
N." 525:001 - - iiidan Conterei.)
_c Administracão Ltda.. - Itidan
Comércio e Administração Ltda.
- Cliché publicado em 13-3.62.
N." 5 9 5.153 - Presidente - Gabriel Francisco Garcia - Classe
1)." 46 . - Clichê nu hl it. :: in em 13
de março (1 -e 1062
N." 525.156 -- Bossorocu - ArClass; 12 -gemiro Bozzeda
Clichê nublicado em 13-3 02
N. 525 754 -- Bar Rio Sm-rimai()
(ia s•
-- Dr. Cri:Minn()
ses 41, 42 e 43 --- Cl i che publica
do em 10 3-62.
Bar e liestauran
N.' 525 755
te Escondidinho mio Leblou -Classe.s 41.
Giannino Vilardw.
4 3 -- Clichê publicado ein
42
1 6 -.3 - 6 2.
'
Gaúcha
N." 525. 84 4 - Cd'
- Classe. M Publicidade
Clichê mil)) irado em 19 3 62
m)
, N " 525 871 - Va zo Engenharia Comercial e Constrntora Ltda. - • Classe 10 -- Clichê
publicado em 19-3 62.
N." 523.45 9 Ymiya Irmãos
Franco & Cia. Lida - Classe 41-- 'Clichê nublicado cm 28 2 62.
N.' 523.442 --- Camarão - Pa.
ouetazinhey Comércio e Indistiia
Ltda. - Cla,se _ publicado eM 28.2.-62.
.1. Morei - a . N.^ 521.9 -10 José) Moreira Dias -- Classes 6 e
h em 2-3 02.
Clichê
33
N.° 523.9159 - 17,1mar - Criações Omar -• Classe :30 Clichê publicado em 2
N.° 52:3.728 - Míi.siulia -- Verno & Guerra Ltda. -- Cl 150 5 •14.
23, 30e 46 -- Clichê publicado ein
1-3-02.
Vila Rica --- Vila
N.° 523.354
Rica Arte g ar a to da 'Madeira Ltda.
- Classe 49 - - Clichê publieado
em 2 7-2-6 9.
Rira - Vila
N." 523. 352 Rica Artesanato da Madeira Ltda.
- Classe 26.-- Clichê publicado
.
•
ein 27.2-62.
-R io 31 de a dei 1- c) de 19I17. --Assinei e encerrei 45 laudas do
=-..xped lente Yilton
Diretor do S. Document:n.5o.

o

DIARIO OFICIAL ( Se çã o III)

Segunda-feira 13

-

Fevereiro de 1967 447

PATENTES DE INVENÇÃO

Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o defernuento do pedido. durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que ae julgarem prejudicados.
Termo de patente n" 187.614 de 30
21 — Um processo, de acôrdo com
qualquer dos pontos 11 a 20, caracte- de março de 1062.
rizado pelo poli-eter ser um adulo de
poli-eter de óxido 1,2,6-hexario- trio/-.
E. r. Du Pont de Nemours And
-propileno tendo um pêso molecular Company — Estados Unidos da Améde 1500.
rica
•
Titulo: "Fios Sintéticos de Filamen22 -- Um processo, de acordo com
qualquer dos pontos 11 a 20, caracte- to Continuo e Processos de Fabricarizado pelo poli-eter ser u'a mistura ção".
compreendendo um p. I- prepikno- Privilégio de Invenção.
-glicol tendo um pêso molecular de
1900 e 1,2,6-h:xano-triol.
Pontos' Característicos
23 — Uni processo, de acordo corá
1. Um zio consiltuado de filamentos
qualquer dos pontos 11 a 20, caracte- estirados de pelo menos dois tipos cada
rizado pelo polieeter ser u'a mistura tipo sendo de unia composição poliméR S nX
compreendendo um co-polimero de rica termopolástica, diferente, caracte.
2 2
óxido de propileno e óxido de dal( no rizado porque todos em ditos filamencontendo 10', em pèso, de óxido de tos têm propriedades viscoelásticas
etileno
e tendo uni piso moleculai
na qual a e b são inteire positivos
substancialmente iguais na -temperade 1500 a 1300.
de 1 a 100.
tura ambiente e cada tipo filamento
• 13 — Um processo, de acôrdo com
24 — Um processo, de acordo com tem propriedades viscoelásticas subso ponto 12, caracterizado pelo catali- qualquer dós pontos 1 la 20. caractediferentes após °oposisador organodestanico ser o di-lau- riaado pslo poli-eter ser uni adulo tancialmente
ção a urna temperatura elevada.
rato de dibutil-estanho.
tritd de óxido de popileno inic:ado
14 — Um processo, de a.cordc.) com com 1,2,6-hexano-triol, tendo •um pese
2. Uai fio de acôrdo com o Ponto
o ponto 12, caracterizado pelo catali- molecular de 1F00.
1, caracterizado porque os diferentes
sador ser o di-acetato de di-butiltipos de faamantos tem o módulo ini25 — Uno processo, de acordo com cial e .o diminuição da resistência ou
-estanho.
15 — Um processo. de acordo com qualquer dos pontos 11 a 23, caroete- tensão substanci almente iguais, e eno ponto 11, caracterizado pelo catali- rizado pelo poli-eter ser um triol colhimento na fervura substancird.
adulo de óxido de prona Mo iniciado mente diferente.
sador organo-estânico ter a fórmula
com glicerol taido um pés° molena qual os R represemam radieois
c-ular de 2200.
3. Uni fio de acordo com o ponto
caracterizado porque a diferença
26 — Um processo, de acairelo com 2,
no enoolhimento na feovura é de pelo
qualquer dos pontos li e 20, caracte- menos
.
rizado pelo poli-eter ser ira mistura
compreendendo um co-pol;ntero . li4.
Um
fio
de acordo com qualquer
hidrocarbonetos e Y re oresen iu
óxido d do!, pontos 1 a 3, ca raete zudo porque
nem' de óxido de IA- •
cogenos, tais como .oxiganio eu en- oropileno contendo pêso, de pelo
menos 70', das un'clades estru.
xofre.
óxido de etileno e 75'; de óxido de
dos dois tipos diferentes de Ti.
' — Um processo, de miado com prol:Hien°, iniciado com et-demi-gloso) turais
o ponto IN, caracterizado pelo catali- tendo um piso • molecular cas 1500 e lamentos é do poliamida poliester ou
poliolofma.
sador org•ano-estánico ser o óxido da 1.2.6-hexano-triol.
di-2-etil-hexil-estanho.
; 5. Um fio de acordo com qualquer
27 -- Uni processo. de ocordo com idos ponto; 1 a 4, caracterizado porque
17 — Um- processo; de acordo com
o ponto 15, caracterizado pelo catali- qualquer dos pontos 11 a 2il, caracte- os tipos de filamentos trm uma _TS
sador organo-estânico ser o óxido do rizado pelo poli-iso-cia no to ser cli- ' temperatura de perda máxima de
• -isca-cianato' de tolileno.
dioctil-estanho.
1 . rahtl'ho tnecnnicot dentro de ier'C
28 — Uni processo, de acorda com de outro.
18 — Um processo, de acúrcio colo
qualquer dos pontos 11 a 17, caracte- qualquer dos pontos 11 a 27, carac6. Uni fio de aca-to com o ponto
rizado por ter o co-polimero de silo- terizado par empregar de 1,5 a 6,0 • 5, caracterizado 'porque inn primeiro
mola de poli-iso-ciana to • por molde tipo de f lamento é urna poliamida
xana-oXi-alcoileno a ta:o-mula
ooli-atei'.
ou poliéster, e no segundo tipo de fila29 Uni processo. de acordo com mento coatém de 70 a 95', em pêso
dos pontos 11 a 28, cot:ode: das mesmas unidades estruturais tio
0 (11 0 1. 0 )p ( Cnil 2n0 )z 2 " qualquer
rizado por empregar o catalisador primeiro tipo e de 5 a 30',. em peso
em proporções de 0,1 a 1,0'; e, prefe- de unidades estruturais diferentes.
0(R2S10)q(Cn112n0)zR"
R'Si
rivelmente, de 0,2 a 0,5e,, tm peso.
Uni fio de aciirdo com o ponto
ss,
em relação ao pèso de o resistentes 6 7.
r (C n R,o n 0),R"
0(R,SiO)
caracterizado porque o primeiro
a
totais.
tipo de filamento é um hotnopolimero.
•
30 ---aUm processo. de acordo cem
8. Um fio de actirdo com o ponto
qualquer
dos
pontos
11
a
29,
caractena mial R', R e R" são radicais muno6 ou 7. caracterizado porque o pririzado
pela
quantidade
de
égua
adi-valentes de hidrocarboneto, p, q, e r'
meiro tipo de falimento é unia poli-.
são inteiros tendo, cada um, um valor cionada ser tal que a proporção dos hexametileno adipamida ou unia poliequivalentes
de
água
e
radicais
hidrode pelo menos, 1, n é um inteiro tendo
caproamid.a.
um valor de 2 a 4, e z é um inteiro xila em relação aos equIffilentes
i4o-cianato e iso-tic-cianato ser de
9. Uni fio de acordo com qualquer
tendo um valor de, pelo menos, 5.
19 -- Uni processo, de acordo com 0,5 : 1,0 até 1.5 :1,0 e, preferivelmente. dos pontos 6 a 8, caracterizado porque
de
0,8
:
1.0
até
1,2
:1,0,
de 5 a das unidades estruturais
o ponto 18, caracterizado- pelo agente
tensio ativo compreender uni co-poli31 — Um processo, de acôrdo com do segundo tipo de filamento são de
mero de tii-etoxi-di-motil-póli-silo- qualquer dos pontos 11 a 30. caracte- urna poli (N-vinil amido) ou uma poxana tendo um pês° molecular de rizado por empregar o agente tensio- li-hexametileno iaoftalmida.
1524 e poli-etileno-glicol bloqueado na -ativo em proporções de i/,1 até 1,0,
10. Uni fl o de acôrdo com qualquer
extremidade com butoxl, tenda um em pês°, e,' preferivelmente. de 0,2 uni
dos pontos 6 a 8, caracterizado
pêso molecular de 1500.
a 0.4%, em pêso, em relneiio ao péso porque de 5 a 30'a das unidades esdos reagentes totais.
truturais do segundo tipo de filamen.
20 — Uni processo, de acordo com
32 - Um processo. Dora preparar to são do . oolivinil lactama.
o ponto 18, caracterizado pelo agente
tensio-ativo compreender um co-poli- resinas de poli-uretana espumada.
11. Uni fio de acôrdo com qualquer
mero de tri-etoxi di-metil poli-silo- subsl encialmente como aqui descrito, um dos pontos 1 a 10. caracterizado
zona tendo um piso molecular dr- com referancia aos e ilustrado • em porque os filamentos tem uma secquer dos exemplos apr, sentados ção teta não em circulo, e sim com
858,• e poll-etileno-glicol bloqueado 3 qual
a forma de coração, de cruz. de bólulos
extremidade com metoxi tendo um acima.
múltiplos. ou de escudo.
5-1,-;a; •- Cre 60)
pêso molecular de 750.
(N"

poli-iso-tio-cianato, água e um agente
tensio-ativo, compreendendo um copolímero de poli-siloxana oxi-alcoileno
na presença de uni composto organoTJNION CARBIDE CORPORATION
-estânico, como catalisador, contendo
(Estados Unidos da América)
o citado composto uma ligação de
Ti I mio : Processo de preparar resinas valência direta de carbono e estanho,
de poli-uretana espuinada e e, pelo menos, unia ligação intensifiresinas dêle resultantes,
• cadora do estanho Ia átomo de halogeno, oxigênio, enxofre _ou lósforo
(Priv. Inv.)
12 — Um processo, de acordo com
o ponto II, caracterizado pelo catalisador organo-estânico ter a fórmula
TERMO N" 106.004 — DE 22
DE OUTUBRO DE 1i)58'

—1111.3—~11,7)--11-1

o.

r

r—. 0at-n .4n_

o-

Pontos Característicos
1 •— Urna resina de poli-uretana
espumada caracterizada por compreender um produto de reação catalisada por estanho de um poli-'eter e
uni poli-iso-cianato ou um poli-o-tio-cianato.
2 — Unia resina, de acordo com o
ponto 1, caracterizada por ter unidades de formação de poaniero com a
fórmula geral
na qual R e R' são. respêctivamente,
radicais de poli-eter e de iso-cianato
e x representa um inteiro 'positivo
de 2 a 4.
3 — Urna resina, de acordo com o
Ponto 1 ou 2, caracterizada pelo policie!' ser um poli-oxi-alcoileno-poliol.
4-- Uma resina, de acordo com o
Po n to 3, caracterizada pelo poli-oxi-a,lcoileno-poliol ser um pcOi-oxi-alcoileno-glicol.
5 — Urna resina, de acOrdo com o
ponto 4, caracterizada pelo poli-oxi-alcoileno-glicol ser um poli-etil:no-glicol.
6— Uma resina, de acordo com 'o
ponto 4, caracterizada pelo poli-oxi-alcoileno-glicail ser um poli-propileno-glicol.
7 — Unia resina, de acordo com o
na qual os R representam radicais
de hidrocarbonetos e Y- representa
ca,lcogenos 1-ais cotio oxigênio ou
enxofre,
sa,
tuo-c%-cti2 1 (0-611-('82)7 (O-c%-cR2).cle
8 -- Uma resina, de uccirdo corri o
ponto 1 ou 2, caracterizada por ter o
poli-eter a fórnoi lo geral •

.„,,„„r„,„

r•-0„(N-cn,,,,..

.0,-;.2,-c1/4).0

na qual X. y e z são inteioos positivos.
de 2 a 100.
O — Unia resina, de acordo coi.
qualquer dos pontos precedentes, caracterizada pelo poli-iso-cianeto ser
Ui
n d'-iso-cianato.
10 —Uma resina de poli-urotana espumada, substancialmente eomo aqui
descrita, com referência aos e como
ilustrado em qualquer tios exemplos.
" 11 — Um processo para 'preparar
resinas de poli-tIERtana eepumada
caracterizado por fazer ret .eir um
poli-eter, um poli-iso-cianeb ou uni
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12. Um fio de acordo com o ponto
11. caracterizado porque os filamentos tEin urna secção com a forma
tri-lobuiar.
13. Um fio filamentar substanc'almente como descrito em qualquer dos
exemplos precedentes.
. 14. Um fio filamentar substancialmente como descrito anteriormente
nes e pedido de Patente.
15. Um processo para preparar um
fio de acordo com qualquer um dos
pontos 1 a 14. caracterizado porque
as d tas propriedades viscoeláSticas
substancialmente iguais na temperatura ambiente são transm:tidas aos
filamento; pelo relaxamento ou afrouxamento dos fiiamentos por uma porcentagem de seu comprimento estirado que é substancialmente i gual à
porc:- Magem de relaxamento ou afrouxamento à quente no qual a retração
ou encoOlune.nto instantâneo dos diferentes tipos de filamentos são siibstancialmente es mesmos.
16. Um processo de acordo com o
ponto 15. caracterizado porque a porcentagem de relaxamento ou afrouxamento é de 5 a 15';
17. Um processo de acordo com o
ponto 16, caracterizado porque a porcentagem de relaxamento ou afrouxamento é de 9.5 a 13.5,.
18. Um processo °Cie acordo ' com
qualquer um dos pontos 15 a 17, caracterizado por .a porcentagem de relaxamento ou afrouxamento dos diferentes tipos de filamentos não varia
substanc'almente mais do que -1,5`r,
em relação à do ponto de coincidência
de suas curvas relaxamento-retração
19. Um processo de acordo com
qualquer um dos pontos 15 a 18. caracterizado porque os filamentos são
relaxados ou afrouxados pela passagem dos ITICSMOS sob tensão através
de uma zona de fluido aquecido.
20. Um processo de acôrdo com
qualquer um dos pontos 15 a 18, caracteeizado porque os filamentos são
relaxados ou afrouxados pela passagem dos mesinos sob tensão, através
de uma atmosfera aquecida. •
21. um processo de acôrdo com
qualquer um dos pántos 15 a 20, caracterizado porque pelo Menos um
tipo de filamento é Um copólimero
e ou uma mistura fundida de poramida e polivinii pirrolidona ou polihexametileno isoftalrnida.
-22. Um processo para fabricar - um
fio filamentar substancialmente corno
rescrito em qualquer um dos exemplos precedentes.
23. Um processo para fabricar um
fio filamentar substancialmente como
descrito no relatório.
A requerente reivindica de acórdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n 9 7.9093 de
27 de agosto de 1945. a prioridade do
correspondente pedido • depositado na
Repartição "de Patentes dos Estados
Unidos da América'. em 31 de março
de 1961, sob n9 99.883.
(14 9 42:550 — 11-10-66 Cr$ 15)

Ti:a:MO DE PATENTE N 9 139.95'3
13 de junho. de 1962
José Lucas (Industries) Limited —
Inglaterra.
Titulo: "Sistema de ignição por
centelhas".
Privilégio da invenção.
Pontos característicos

1 — Um sistem de ignição de centelha da classe especificada, caracterizado pelo fato de incluir um retificador ligave'_ destirado a contie)lav
o escoamento de corrente através
enrolamento e órgãos operáveis • emuso para sucessivamente ligar e desligar o retificador ligpvel, mediante
aplicação de pulsos positivos e negativos ao portão do referido retificador.
2 — Um sistema de ignicão de centelha de acordo GOIri o ponto 1, caracterizado pelo fato de incluir um
interruptor controlados pelo motor, a
abertura' e o fechamento do qual controla a condução do retificador liga.
•
3 — Um sistema de ignicão de centelha de acordo com o ponto 2, caracterizado pelo fato do enrolamento estar em série com o retificador
ligarei e a centelha ser produzida
miando o retificador ligarei é desligado.
4 — Um sistema de ignição de centelha de acórdo com o ponto 2, caracterizado pelo fato do enrolamento
estar em paralelo com o retificador
ligarei- e a centelha ser produzida
quando 'dito retificador 'é ligado.
5 — Um sistema de ignição de centelha de acórdo com o ponto 3, caracterizado pelo fato de incluir um
condensador em série com o portão
do retificador ligarei, dito condensador sendo conectado a terminais
oposte • de urna fonte de corrente d.c.
através do interruptor e de urna resistência, respectivamente, de modo
que o fechamento do interruptor faz
com que um pulso seja aplicado ao
portão, através do condensador para
ligar o retificador ligável e a abertura do dito interruptor permite descarga do condensador para desligar o
retificador ligarei
6 — Um sisteina de ignição .cle centelha de acôrdo com o ponto 3, caracterizado pelo fato de incluir um
condensador em série com . o pOrtgio do
retificador. ligável, dito condensador
sendo conectado terminais °Oslo
de unia fonte d.e. através do interruptor e de urna resistência, respectivamente, de .nodo Mie a bertura do
interruptor faz com que um pulso
seja aplicado ao portão, atravéa do
condensador, para ligar o retificador
ligável, e o fechamento do citado interruptor perni -te desarge, do condensador para desligar o retificador
7 — Um sistema de ignição de centelha de acôrdo com o ponto 5, caracterizado pelo fato de incluir um
indutor em sé.""ie com a t'esistência.
8 Um sistema de ignição de acordo com qualquer um dos pontos 5 a
7 caracterizado pelo fato de incluir
unia resistência em série com o condensador. . •

9 — Um sistema d.e ignição de cen17 — Um sistema de ignição de
telha de acardo com qualquer uni dos centelha de acórdo co muni dos ponpontos 5 a 8. caracterizado pelo fato tos 16 ou 15, caracterizado pelo fato
de incluir uma resistência em para- de incluir um diodo conectado atralelo com o condensador.
vés do enrolamento par conduzir a
corrernte de carregamento do cm10 — Um sistema de ignição de densador.
centelha de ao:indo com o ponto 3,
caracterizado peld fato de incluir uma
18 — Um aparelho de ignição de
resistência em série com o portão do centelha de acordo co rnqualquer um
retificador ligável, dita resistência dos pontos 15 e 17, caracterizado aelo
sendo conectada ao terminai negativo fato de incluir um diodo conectando
d,e uma fonte d.e. através de um in- o anodo e catodo do retificador lidutor e ao terminal positivo' da fonte garei para permitir uma descarga
d.c. através de uma resistência em oscilente do condensador.
série cem o referido interiuptor,
19 — Um sistema de i gnicão de
energia armazenada no indutor -servindo para desligar o retificador liga- centelha de acordo com qualquer um
vel mediante abertura do dito inter- dos pontos 15 a 13, caracterizado neto
fato de incluir um condensador em
ruptor.
série cino o portão do retificador li11 — Um sistema de ignição de-cen- garei, dito condensador sendo conectelha de acôrdo com o ponto 10, ca- tado aos- terminais opostos de uma
racterizado pelo, fato d.e incluir um fonte d.e. através do interruptor e
diodo conectado através da resisten- de uma resistência. respectivarwnte,
eia em série com o portão do retifi- de modo que o fechamento do inferr-.
cador ligarei para conduzir corrente runtor faz com que um pulso seja
Para desligamento do dito retificador aplicado ao portão, através do conligarei.
densador, para ligar o retificador
e a abertura do dito interrup12 — Um sistema de ignição de
centelha de acôrdo com um dos pon- tor permite descarga do condensador
tos 10 ou II. caracterizado pelo fato nas-a des lie.nr o retificador ligarei
20 — Um sistema de ignicão de
de irieluir um condensador conectado através do interruptor, a disposi- rentelha de acordo com qualquer um
ção sendo tal que quando o interrup- dos pontos 15 a 18, carcterizaclo oelo
tor é aberto e o retificador ligarei é fato de incluir um condensador em
desligado, a. descarga do citado con- série com o portão do retificad.or lidensador religara o retificador liga- csávél dito condensados' sendo contecrei antes do fechamento do interrup- fado aos terminais opostos de uma
fonte d.c, através do interruptor e
tor.
de urna resistência. respectivamente,
13 — Um sistema de ignição de de modo que a bertura do interruptor
centelha d.e acordo com o ponto 12, faz com que um pulso sela aplicado
caracterizado pelo fato da ligação ao portão, através do condenador.
do refetificador ligarei após descarga nara ligar o retificador ligavel, e o
do condensadr oser evitada conectan= ', ec.hamento do dito interru ptor perdo-se um diodo em série com o in- mite descarga, do condensador para
terruptor e uma resistência através co desligar o retificador llgável.
condensador para provar um trajeto
21 — uni sistema de ignição de
de descarga para o mesmo.
centelha de acordo com o ponto 19,
14 — Um sistema de ignição de caracterizado pelo fato de incluir uns
centelha Gte acôrdo com uni dos pon- indutor em série com a resistência..
tos 5 :ou 6. caracterizado pelo fato
22 — Uni sistema de ,ignição de
de inclurir uma segunda resistência
em serie com o citado mterrputor e centelha de acôrdo com qualquer um .
um segundo interrputor controlado dos pontos 19 a 1, caracterizado peto
peio mcitor em série com a mencio- fato de incluir 'uma resistência em
nada resistência, ditos interruptores série com o condensador:
operando fora de fase de modo a .23 — Um sistema de ignição da
nunca se fecharem juntos..
centelha de acórdo com qualquer sim
15 — Um sistema- de ignição de dos pontos 19 a 22, caracterizado pelo
centelha de acôrdo com o ponto 4. fato de incluir urna resistência em
caracterizado pelo, fato de incluir um paralelo com 'o condensador.
condensador formando com o enrola24 — Um sistema de ignição de
.mento um circuito série em paralelo centelha
de acôrdo com qualquer um.
com o enodo e catodo do retificador , dos pontos
15 a 18, caracterizado pelo
hgavel, e um diodo e um indutor no !fato de incluir
uma iNesistência em
circuito de anodo do referido retifi- série com o portão
do retificador 11cador ligável, o condensador sendo
dita resistência sendo coneccarregado quando o retificador ligável gável.
é ligado, e o ndutor servindo para tada ao terminal negativo de urna
promover rápida descarga do conden- fontefonte d.c. at-ravés de uni indutor e ao terminal positivo de fonte
sador.
d.e. através de uma resistência em
16 — Um sistema de ignição de série com o citado interuuptor,
centelha de acórdo com o ponto 15,
caracterizado pelo fato de incluir um energia armazenada no indutor sersegundo interruptor controlado pelo vindo para desligar o retificador ligamotor e,m série com o condensador e vel mediante abertura do dito
disposto para permanecer aberto du- terruptor.
rante um predterminado período de
25 -- Um sistema de ignição de.
eefnpo depois do primeiro interruptor centelha de acôrdo com o ponto 24
controlado pelo ' motor se abrir, de caracterUado pelo fato de incluir um
modo que se um defeito faz com que diodo conectado através da resistêno primeiro interruptor controlado pelo cia em série com o portão do retificamotor torne a se-fechar eventualmen- dor ligável para conduzir corrrente
te depois de aberto, o condensador para o desligamento do retificador
não será. descarregado.
ligavel.
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26é( — Um sistema de ignição de
centelha de acôrdo com o ponto 25,
caracterizado pelo fato de incluir um
condensador conectado através do
diodo.
27 — Um sistema de ignição de
centelha de acárdo com qualquer um
dos ponto 24 a 26, caracterizado pelo
fato dê incluir um condensador conectado através da resistência ern série com o dito interruptor.
28 — Um sistema de ignição de
centelha de acôrdo com uni dos pontos 19 ou 20, caracterizado pelo fato

de incluir uma segunda resistência
em série com citado interruptor e um
segundo interruptor controlado pelo
motor em série com a referida resistência, ditos interruptores operando
defasados de modo que • nunca .5o
fechadc- juntos.
9 — Um sistema de ignição de
centelha de acôrdo com qualquer uni
dos pontos 5 a 28, caracterizado pelc
fato de incluir uma resistência interconectando o portão e o catodo do retificador ligável.
Um sistema de ignição de
30
centelha de acôrdo com qualquer uni

dos pontos 25 a 29, caracterizado pe1.0
fato de incluir um condensador conectado entre o anodo e o catodo
retificador ligável.
31 - Uni sistema de ignição de
centelha de acôrdo com qualquer um
dos pontos 2 a 30, caracterizado orlo
fato do interruptor controlado pelo
motor ser um comutador.
32 — Um sistema de ignição dc
centelha de acôrdo cLm o ponto 11.
caracterizado pelo fato de incluir
um condensador cOnectado através do
interruptor para limitar a foi mação
de arco.

33 — Um s i stema de ignição de
centelha de acôrdo com qualquer .ra
dos pontos 2 a 30, caracterizado pelo
fato do interruptor controlado pelo
motor ser um interruptor semi-condutor cop trolada por órgãos associados ao motor.
A requerente reivindica de acôrlo
com a Convenção Ir ternacional e_ o
art. 21 do Decreto-lei 119 7.903, de 27
de agôsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Reprrtição de Patentes da Inglaterra,
em 13 de junho de 1961, sob n°21.13.
(N 9 50.864 — 22-12-66 — Cr$ 65.000)

REVISTA TRIMESTRAL D JURISPRUDÊNCIA
Do

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Volume 23 — janeiro de 1963 — Preço: Cr$ 2.400
Volume 24 __.
1963 _ Preço: Cr$ 3.600
Volume 32 — * - Fascículo I
abril de 1965
* • Fascículo II — abril de 1965
— *** Fascículo III --- abril de 1965

Cr$ 1.300
e • • • • • oma

Volume 33 —

Fascículo I
Julho de 1965 •.....
* * Fascículo III — 8w:isto de 1965
— *** Fascículo III — setembro de 1965

Cr$ 1.400
Cr$ 1.200
Cr$ 1.300
Cr$ 2.100
Cr$ 2-.100

Volume 34 — * Fascículo I
,Cr$ 1.500
outubro de 1965
** Fascículo II P.". novembro de 1965 —. aCr$ 1.800
*** Fascículo 111 — dezembro de 1965 ....
Cr$ 1.400
Volume 35 — * Fasc.lculo I — janeiro de 1966 ....
o
** Fascículo II — fevereiro de 1966 ..
— *** Fascículo III — março de 1966

Cr$ 2.100
Cr$ 2.100
Cr$ 2.000

Volume 36 — * Fascículo 1 — abril de 1966 .....
s'é . Fascículo 11
uudo de 1966
*a. Fascículo III
.
— junho de 1966

Cr$ 2.000
Cr$ 2.000
Cr$ 2.000

Woluaat 37 — " Fascículo I — Julho de 1966

Cr$ 2.000
Cr$ 2.200

** Fascículo II -

ag6sto de 1966

, Na Guanabara ',Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves etr'

A

Agencia Ti Ministério da Fazenda
VENDA

Atende-se pelo Serviço de Reemb6lso
Em Brasília

Na Sede do D .1. N.44

1

-foira 13

Fevereiro de 1967

DlARIO OFICIAL (Seção III)

MARCAS

DEPOSITADAS

Publicação feita "de acordo com o art. .130 do Código 'de' Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante essa prazo poderio apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquéles que se julgarem prejudicados com a ~cestão do registro requerido

Tèrmo
Conterra

760.417 de 25-7-66
Engenharia Ltda.
Minas Gerais

C ONnitttA

_3NGENIIARIA
LTDA.
Nome comercial
Têrmo n." 760.418, de 25-7-66
Conteria -- Engenharia Ltda.
Minas Gerais

CONTERRA
,Ind. Brasileira
,

Classe 25
Croquis. desenhos, plantas e projetos,
para construções em geral
— _
Têrmo n." 760.419, de 25-7-66
Instituto de Ótica Visolent Ltda.
São Paulo
.

INSTITUTO DE
ÓTICA VISOLENT
LTDA.
Nome comercial
Termo n." 760.420. de 23-7-66
Carlos Nahast.'J Irmãos
São Paulo

CARLOS NAELAS
IRL2OS

o

Nome comercial

Têrmo n." 760.421, de 23-7-66
em) Engenharia Projetos e Montaras
Industriais Ltda.
São Paulo

NO
Brar.-ileira

TJ

+Po

Classe 25
Para distinguir: Plantas e projetos arquitetõnicos. empreendimentos industriais, estudos de montagens industriais
Térmo .15 9 760.422. de 25-7-66
Kartroak3
Indústria e Comércio
Ltda.
São Paulo
-

kARTRONICS
nd. Brasileira
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão.
pick-ups. geladeiras, sarvetetras, apare.
lhos de refrigeração, enceradeiras, asplraaores de pó. fogões, fornos e ioga.
mires elétricos, chuveiros. aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras, exareroedores ilouldificadores elétricostomii.
quinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas. fervedores
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar te-

trigerado formas elétricas. máquinas
fotográficas e cincinatográlicas. caia
riambas elétricas, garraras tertnicas.
gares automáticos, lâmpadas. aparelhos de luz fluorescente. aparelhos de
;omunicação Interna, esterilizadores canlensadores, bobinas. chaves elétricas.
:orriutadores. interruptores tomadas de
sorrente, fusivel apareihr., totográl-S:os
e cinetnatográgicos. filmes revelados.
binóculos, óculos, aparelhos de aproxi•
:nação, abat-lours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Térmo n.° 760.425. de 25-7-66
Francisco de Assis Michelazzo
São Paulo
" C OLEÇA0

HOBBY
Ind. Brasileira
•
Classe 32
Para distinstuir: Almanaques. ag md,ts.
. anuários, álbuns impressos. boletins, ca
talogos, edições mim-essas. revistas. õr.
gãos de publicidades. piogratnas radiofônicos, rádio-televisionadas. peças teatrais e cinematográficas. programas
circenses
Têm° n." 760.426 de 25-7-66
Retlav Indústria e Comércio ,de Produ.
tos Quitnicos Ltda.
São Paulo

"RETLAV"
Ind. Brasileira
Classe 2
Substâncias e preparações quirnisas
usadas na aqricaltcra, na horticultura.
na veterinária e para f:ns sanitários: a
para fins sanitários, a saber:. — adubos
maimicos. ácidos sanitários. águas deinfe ta n t e s. álcalis, bactericidas. baraticidas, sarraparcidas. desinetantes esterilizantes. enxertos. fertilizantes,
Formicidas e fosfatas
Ts rmo ri. 760.430, de 25-7-66
Joana de Carvalho
São Paulo

"COIVFOR.LASTIC"
Ind. Brasileira
Classe 36
Para. distinguir: Artigos de vestuários
e rousiss feitas em geral: Agasalhos
aventais. olnargatas. aná g uas blusas
botas. botinas. -blusões. boinas, babalouros, bonés. capacetes cartolas, cara
Ouças. casacid. coletes. capas.cachecols: calçados. chapéus. cintos
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas camisetas
cuecas. ceroulas. colarinhos cueiros
saias, casacos. chinelos. Joaninos. echar
pes. Fantasias, fardas para militares co
i solais, Fraldas galochas gravatas. go*
ros. logos de -Moeria. jaquetas latrué:.
'uvas, ligas, lenços, mantos.', meias
maiôs. mantas. mandrião mantilhas pa
lereis palas penhoar pulover, pelerinas

peugas nouches, polainas pijamas pu
regalos
anos.
pernensss. quimonos,
robe -de chamore. raipao, sobretudos
suspensórios. saldas debanho. sandália
quereres, shorts. sungas, s:olas ou stack:
toucas, turbantes terr.os. uniformes
e vestidos
Têm on." 760.427. de 25-7-66
Jazida Verde Turmalina Ltda.
São Paulo

"TUFW_ArINA"
End. Brasileira •
, Classe 4
Pedras
Termo n." 760.428. de
Milton Zichelli
São Paulo

25-7-66

nETALURGICTii
REMAD"
nn,n...~.n•••nn•n.a

• Classe 5
'fiado

Termo n." 760.429. de 25-7-66
Fuscão Automóveis Ltd.
São Paulo

"FEJSCÃO"
Ind. Brasileira
Classe -21
Automóveis
Térino n.' 760.435 'de 25-7-66
Magnozon Geradores de Ozonio Ltda.
São Paulo
VIAGNOZON "

End. Brasileira
Classe 8
Geradores de ozonio
Termo n." 760.431. de 25-7-66
Comércio de Malhas Aintourine Ltda .
São, Paulo

"AINTOURINE"
Ind. Brasileira
Classe' 36
Para -distinguir: Artigos de vestuários
e roupas Feitas . em geral: Agasalhos
aventais. :alpargatas, ánáguas, blusas
botas, botinas. blusões. 'ninas: baba
louros, bonés. Capacetes. cartolas, cara
atiças, - casacão, coletes, capas. chales
-achacais. calçados, chapéus. cintos
datas., combinações. • corpinhos. calça'
de senhoras e de crianças, calções, cal
ças. camisas. camisolas. camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos. chinelos, dominós. echar
,es. 'fantasias, fardas para militares. co
'P oiais. fraldas, galochas, gravatas. gor
-os. logos Slt linàrte, jaquetas, laquês
uvas, ligas, lenços, mantas, meias
naiiãs, mantas marslribo. mastlhas ma
etós nelas, penhoar. pulo:ver, nelerinas
sencias, ponches polainas. pijamas. ou
nhos.
nsrneiras.
quimonos,
regalos

robe de chambre. roupão. sobretudos,
,suspensórios. saldas de banho, saajábas.
susteres. shorts. sungas. stolas cto ilaCka,,
toucas. turbantts. ternos, uni!orrnes
e vestidos
Tênue) n.° 760.432, de 25-7-66
Indústria e Comércio de Produtos
Quimicos Drófala Ltda.
São Paulo

"DROFALA"
Ind. Brasileira
Cie s.se 1
Para dtst:nguir: A bsorvcntes. acetona
acetatos, agentes qunnicos para
tratamens e soloração de libras, tejitios, couros e celulose; água-raz, ai:atia:na. an g inas: alumen, alvaiade, alvejantes industriais, alumínio eia pó,
shoniaco, anti-inerustantes, anti-oxidanzes, and-corrosivos, anti-detonantea, azotatos, água acidulada para acumuladores, agua oxigenada para fins industriais amônia; banhos pare galvanização.
! tenzinas, benzol, betumes, bicarbonato
de sódio, de Potássio: cal virgem, carvões. carbonatos, catalizadores. celuloie chapas fotográficas, composições. extintores 'de incêndio, cloro, corrosivos.
:romatos. corantes, creosotos; descarnares desincru gtantes. dissolventes; etnul.ões fotográficas, enxofre. ater. esmaltes. eestearatos: fenol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, fluilos para freios, formol fosfatos industriais. fósforos Industriais. fluoretos,
n.ncientes para solda: galvanizadores.
gelatinas para fotografias e pinturas,
glicerina; hidratos, hidrosulfitos; impesmeabilizantes, iocluretos lacas: massas
nintura, mgnésio, mercúrio. nitratos,. neutralizadores, nitrocelulose: pronxidos. oxidante. óleo para pintura óleo
de linhaça, produtos quhnicos para itnPressão, pctassa industrial, papéis hahograficos e preliocopista películas sensíveis, papéis para fotografias e análises de laboratório, pigmentos. potassa,
pós metálicos para a composição de tinias preparações para fotografias, produtos nara niquelar. pratear e cromar,
produtos para diluir tintas, prussiatos,
reativos. removedores,. sabão neutro,
sais salicilatos, secantes, sensibilizantes,
sililato, soda cáustica soluções ' quimi
ca de' uso industrial, solventes, sulfatos, tintas em pó. li q uidas, sólidas ou
pastosas para macleir, farra paredes,
construções. decoraç e couros.' tecidos.
fibras, celulose, barcos veiculas talco
industrial. thiner vernizes. zarcão
• Tèrmo n.° 760.433, de 25-7-66
"Auto-Móvel - Comercial e Importa-.
dura Ltda.
•
São Paulo

'ATJTO—MOVEL"
Ind. Brasileira'
Classe 21
Pará distinguir: Veiculas e suas Partes
ntegrantes: Aros para bicicletas. autàmóveis, auto-caminhões. aviões amor.. seeSorps alavancas de câmbio, barco%
breques, braços para veículos, bicide-
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Publicação feita de acCirdo com o art.: 130 do Código da Proprtedade Industrial. Da data da publicação comeeará
correr o prazo de 60 dias para e deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao pepartamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a eoncessáo do registro requerido

Tênno a.' 760.438. de 25-7-66
tas. carrinhos de mão e carretas. camiluiti Kume.
nhonetes. carros ambulantes. camin betus
São Paulo
carros, tratores. carros-berços. carros,
tanques carroS árrigadores, carros, car
roças, carroeer;as. chassis. chapas cir.
"ACNEWCIN"
climas para veiculeis. cubos de veiculas
Ind. Bra.sileira
corrediços para veículos. direção. desli•
gauciras estribos, escadas rolantes. ele
Classe 3
‘,•alores para passageiros e para c:- -na. Para distinguir como marca genérica
entes para carros, eixos de datção
produtos l'armaccuticos em geral
freios. frofiteiras para veiculas. guidão
•
Termo o." 760 439, de 25-7-66 —
It• • totivas. lanchas motociclos, molas
Juiti Kume.
motocicletas. tnotocargas moto furgões
São Paulo
• • • s. navios ônibus. para-choques
para-lamas. para -brisas. pedais. panters
rodas para bicicletas, raios para hieicle
tas. reboque radiadores para veicuios.
ind.Ti.,:cy.2.1.1eira.
rodas para veiculos. se Lins. triciclos, tirantes pare veiculos. vagões. velocípe.
Classe 3
des. ca Ttas 31 contrôle do a toga rlor e Para distinguir como marca genérica
aceleradc r t .oleis. trole ibus. varaes de
produtos farmaceuticos em geral
7arros. toleres pa ra carros
Tétano il." 760 .940. de 25-7-66
Tértno n." 760 .434, de 25-7-66
Juiti '<atine.
CPS Comercial Paulista do Solas , InSão Paulo
dústria e Comércio de Elet rodos Lid
São Paulo

reiros elétricos. chuveircis. aquecedores
na lanças, ferros ele irmos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras, expre•
mcdores liquiddicadores elétricos, ma
quinas para picai e moer legumes .
carne, resistências elétricas, Fervedores
estufas, ventiladores, paen !as e bules
elétricos, refletores, relógios de ar re.
ir:gerada tortnas elétricas. máquinas
'orograficas e com matográ ficas. caro
omnhas elétricas. garra Ias térmicas. re•
qadores automáticos làmpadas. apare.
lhos de luz fluorescente. aparelhos dt
comunicação interna estcrilizarlores con
densadores. bobinas. chaves elétricas
comutadores. interruptores. tomadas (ft
corrente. fusível aparelhos totogratit oi
cinemarográ tucos. filmes revelados
ninticulos óculos, aparelhos de -proxi
-nação. abar- iours e lustres máquina'
tiara lavar roupas para uso
domestico
n•
Tér1110 n." 760 . 444. do 25-7-1966
Juiti Kume
São Paulo

"DIARRECAL"'

Ind. Br:Isileira.

••••

Classe 5
Eletrodos

-Termo n." 760.441, de 25-7-66
Grandes Lojas alta Sorocabana S. A.
São Paulo

Termo n." 760.445, de 25-7-1'966
Juiti Kunie
São Paula

n." 760.436, de 25-7-66
South American InteriMtiOntil
• Corporation
Estados Unidos da América

"BATMAN =TE"
Ind.. Brasileira
Classe 49
Para distinguir jogos. brinquetias. Pas-.
sateimpos e artigos desportivos: AutoImóveis e veiculos de brinquedos.
armas de brinquedo baralhos, bolas.
para todos os esportes. bonecas, árvores de natal. chocalhos. .discos de arremêsso desportivo, figuras de aves e
aves e animais. logos de arma: jogos
de mesa. luvas para esporte. miniatu• as' ci.' utensílios domésticos. máscaras
vara esporte. nadadeiras. rêdes para
pesca.. tranboretes e varas para
DeSCZI

it." 760 .437, de
uiti Kume.
São Paulo
914ECRESOL" ! Ind. Brasi.1,;ir

Nome comercial
Térnio n." 760. 442. de 25-7-66
juiti
São Paulo

ivDONTAL"

Ind. Brn.F.-,i1
Classe 3
Para distinguir corno marca genérica
produtos farmaeimticos ma geral
Tênue n." 760 .443, de 25-7-1966
Juiti Kume
São Paulo

"Bilik2YTOL"Ind. 3ra:si.1 e i ra'
Classe 3
Produtos fartnacêuticos em_ geral'•

__

— -

Termo n." 760.447, de 25-7-1966
IndúsVia Eletrônica Sinas Lida .
Suo Paulo

SINUS

Ind. Brasileira

BOT'5ES"
Ind. B,r..-,silnira
Classe 12

Botões
Trino n." 76.). 450, de 25-7-1966
Bicit Ima Martins Lida .
São Paulo

Ind.
Classe 3
Produtos farmaccuticus em geral

• • .1 • • ••

Ti raio n." 760.449, de 25-7-1%6
Mundo dos Botões Ltrla
Suo Paulo

Ind. Braxileira

Classe 3
Para distinguir como marca gener,ca
produtos Fara-lacei:ticos em gerai

GRAI\IEFF,S- , LOJAS
ALTA SOROCABANA
S. A.

ornri:b.s. muintas. ma rui Ir
mastilhas.
letós, palas, penhoar, pulover. pelerinast
peugas. pouches. polainas. pijamas. punhos. perneai is, quimonos, regalos.
robe de chambre. 'roupão. sobretudos,
suspensórios. saldas de banho. sandálias, .
suciares. shorts. sungas, atolas ou alacks,
toucas, turhantts. ternos. undormes
• e vestidos •

" LIED1TOSS"
Ind. Brasileira
Classe 3
Produtos farmacéuticos em geral
_

Térino n.° 760 .446, de 25-7-1°66
Panil icadora Grand tique Ltda.

Ciasse 21

Bicicletas

-r, viu° n." 760 .151, de 25-7-1966
Miro Automóveis Ltda
Sio Paulo

Ide

1:..1 i U

Ind. Brasileira
Classe 21
Automóveis
Ti mio ri." 760.452. de 25-7-1966
Eletro Metalúrgica IndúsSalvauto
tria e Comércio Ltda
Suo Paulo

São . Paulo

"GRAND'UQUE" •
lnd. Brasileira

B.r..2F4lei-r

"

"

• Ind. Brasileira •

Liasse 21
1!)ara .iisi
Veiculos e suas partes
nreg vantes . Aros paia) bicicletas autointo-ceminhões. avalSes. amorTermo n." 760: 448 de 25-7-1966
,ce(1ores. alavancas de :amima barcos.
A riela Modas Infa
ntis Ltda.
retalies. braços para veiculos. • WeideSão Paulo
as. carrinhos de mão e' carretas ' camilhon . res. carros ambulantes. caminhem
"A.11.1ELLA" carros. tratores, carros-berços, carrosRui. Brasileira,
Pannues carros-trrigadores, carros. caí%
-oos, car rocerias, chassis. chapas deorares para velculos, cubos de veiculas,
°tosse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários mrrediços para veiados, direçâo. des11e roupas feitas em geral: Agasalhos. ladeiras stribos. escadas rolantes, eleavent:Us. alpargatas. anáguas. blusas. vaceore.s para passageiros e para carga,
botas, botinas. bluseics. boinas, baba- engates para carros. eixos de dlreçflo.
douros, bonés, capacetes. cartolas. cara- frr i ss, fronteira para veículos. guldào.
puças. Casacão, coletes, capas, chatas ocomotivas. lanchas motociclos, molas,
cachecols: calçados, chapéus. cintos. notocicletas morocargas motc furgões,
cintas, combinações. corpinhos. calças manivelas. navios ônibus. nara-choques.
te senhoras e de crianças, calções, cal- nre lamas para . hrisas, pedais pantdea
camisetas. rodas para bl.:Icletas, ralos para bicicleças,
camisas,
camisolas,
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros, tas, reboque. radiadores para veiculas,
saias, casacos, chinelos, dominós. achar- rodas para veiculeis, seufns. triciclos. tipes. fantasias. fardas para militares, co- rantes pare veiculos. vagões. velocipelegiais. fraldas. galochas, gravatas. gor- des. vareta de contrôle do afogador e
ros. locai; dt lingerie, Inquietas. laquês. 'celerado/ troteis. troleibus. trames de
Classe 41
Pão

Classe 8
Para distinguir os wguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão
pick-ups. geladeiras, sorveteiras, apareClasse 3
Para distinguia como marca genérica lhos de refrideração. enceradeiras. aa.
piradores de pó fogões, fornos e roga- luvas, ligas, lenços. mantós, meteis.
produtos farmacêuticos em geral

Carro*, foleter roera carros

.
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Tèrmo n.° 760.453, de 25-7-1966
Pósto e Restaurante São Pedro Ltda .
São. Paulo

SÃ
- O PEDRO
! Ind. Brasileira..
- Classe 47
Para dist:npuír combustíveis. lubrificantes substâncias e produtos • destinados à
Iluminação e ao aquecimento álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto.
gás metano, butano t propano, gás en
garra tado. 0.s liquefeito, gasolina, gra.
!tas lubr:ficantes, óleos combustíveis,
'óleos lubrificantes. óleos destinados á
Iluminação e ao aquecimento óleos para
amorteceicres, petróleo e querosene
Termo r.." 760,454. de 25-7-1966
Manuel Dei Cuco Crespo
São Paulo
á v-

C0/.:ERCIAL
Classe 33
Título
Térmo n." 760.455, de 25-7-1966
Indústria Mármores Artísticos IMA
Limitada
São Paulo
ind.

Brasileira

Classe 4
Mármores
Tèrmo c.° 760.456. de 25-7-1966
José Boschilia
São Paulo
t.! VASSOURINILA
Industrie, eSc Co—,
cio.
Classe 29
Título
Térinc 11.° 760.457, de 25-7-1966
Confecções Nas a Ltda.
São Paulo
NA.

"Irnd.

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas em geral: Agasalhos.
11 ou r os, bonés, capacetes. cartolas, caraaventais, alpargatas. anáguas, blusas.
botas. botinas. • blusões, boinas, bata.
puças casacão, coletes, capas, chales;
tis senhoras e de crianças calçõ es, cal
camisas, camisolas, camisetas,-os.
buscas. ceroulas, colarinhos. cueiros,
11,las. casacos. chinelos, dominós. ech arIses. fantasias, fardas para militares, c>
leniais. fraldas, galochas, gravatas, gorVOS . ogos de !Ingeria, faquetas, laquês

luvas, liga, lenços, mantéis. meias:
maiôs mantas. mandrião, mantilhas. paletós. p alas. penhoar, pulover. pelerinas:
Deuges, pouches, polainas, pijamas, pu-

Térmo n. 760.461,- de 25-7-1966
perneiras. quimonos. regalos
robe de chambre. roupão, sobretudos Comercial de ' Tecidos Tocantins Ltda .
São Paulo
suspensórios, saidas de banho, sandálias
sueteres. shorts. sungas. stoacs ou slacks:
toucas, turbantes ternos, unitoutnes
l'Ue
N5
e vestidos
Ind. Brasileira
Têm() n.o 760.158. de 25-7-1966
Classe 23
Confecções Bralfi Ltda
Para distinguir tecidos em gera:, teciSão Paulo
dos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão. alpaca, Cânhamo, cetim,
End. Brasileira
caroá, casimiras. fazendas e tecidos de
lã em peças, juta. jersey, linho, nylon
, Classe 36
paco-paco, percalina. rami, rayon, seda
Para cEstinguir: Artigos de vestuários natural, tecidos plásticos. tecidos imper.
e roupas teitas em gera,: Agasalhos
meáveis, tecidos de pano couso
aventais. alpargatas. anáguas. blusas.
e veludos
botas, botinas, blusões. boinas. baba.
Termo n.° 760.462. de 25-7-1966
.touros, bonés. capacetes. cartuies. cara.
Bar e Mercearia Celene Ltda .
mças, casacão, coletes. capas. chatas
São Paulo
cachecois. calçados, chapéus. cintos.
datas, combinações. corpinhos. calça:
•le senhoras e de 'crianças calções: cal
"CELENE"
ças camisas. camisolas, camisetas
Brasileira
cuecas. ceroulas. cOlarinhus, cueiros
mias, casacos. aineIos. dominós. achar.
Classe 4/
ries. fantasias, tardas para ailitares .00 Lanches de: aliche. mortadela, presunto,
egiais. traldas. galochas. aravataa wur queijo. salsichas. roz-bife e churrascos
logos de !Ingeria. ;ai/atas. ¡agites
Têrmo n." 760.463, de 25-7-1966
luvas, ligas, lenços. mangas. melas
Mercearia Bela Cintra Ltda.
maiôs. mantas, mandrião. mantilhas. paetós. palas. penhoar pulowr. pelerinas
São Paulo
peugas. pouches, polainas, pijamas. punhos. perneiras, quimonos, regalos
"BLLA. CINTRA"
robe de chambre. roupão. sobretudos
Brasi.leira
uspensórios, saidas de banha. sandálias.
sueteres. shorts. sungas. stcuas ou slacks
Classe 41
toucas, turbantes, ternos, uniformes
Alcachofras aletria, alho, aspargos.
e vestidos
açúcar. alimentos para animais, amido
Termo n." 760.459, de 25-7-1966
amendoas, ameixas, amendoim, araruta
Joana de Carvalho
arroz, atum, aveia, avelãs. aze:te azeitonas banha, bacalhau, batatas, balas
São Paulo
biscoitos. bombons. bolachas. baunilha,
:afê em pr5 e em grão, camarão, canela
em pau e em pó. cacau, carnes, chá,
.CALÇALASTIC."
caramelis chocolates. 'confeitos, crave
Ind. Brasileira
:areais, cominho. creme de ie:te. cremes
ilimenticios, croquetes. compotas, canClasse 36
aça cowtriada cwtanha, cebola, condi
Calças
:lentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, trOces de fruTêrmo n.* 760.460, de 25-7-1966
‘-as. espinafre essências alimentares, emSouth American International
padas, ervilhas, amovas, extrato de toèCorporation
mate, farinhas alitnenticias, favas. féEstados Unidos da América
culas, flocos, tareio, fermentos. feijão
Nos, frios, famas secas naturais e cris.
talizadas, glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bici. gelatina,
BRAZILIAN DAT
Àolabada. geléias, (larva doce herva
— TE:
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
ttoadensado, le:te em pó. legumes em
cmserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimenricias, mariscos, manteiga.
Classe 49
Para distinguir: Jogos, brinquedos, pas- margarina, marmelada, macarrãi, massatempos e artigos desportivos: Au- sa de tomate, mel e melado, mate, mastomóveis e veículos de brinquedos, ara- sas para mingaus, Caolhos, miluscos,
mas de brinquedo, baralhos. bolas para mostarda, mortadela, nós moscada, notodos os esportes, bonecas, árvores de ras, óleos comestíveis, ostras, ovas,
natal chocalhos, discos de arremesso p ães, paios, pralinés pimenta, pós para
desportiva. figuras de aves e animais. pudins: pickles, peixes, presuntos, pa•
logos de armar, fogos de mesa, 'F,vas tês. petit-pola pastilhas, pizzas pudins:
nara esporte, miniaturas de utensílios queijos. rações balanceadas para and
domésticos. máscaras paar esporte, na- mais, requeijões, sal, sega sardinhas
dadeiras, redes para pesca, tamboretes çanduiches, sorvetes, suei de tomate e de
trutas, carradas, tap'.oca, tâmaras, talha.
e varas para pesca
cibos.

rasileirA

rim, tremoços, tortas, tortas para all.
mento de animais e. aves, torraes
toucinho e vinagre
Tèrmo n» 760.464. de 25-7-1966
juiti Kume
São Paulo

"PURGOLAX"
Ind. Braaileira
Classe 3
Produtos farmacêuticos em geral
Térnio n.° 760.465, de 25-7-1966
Juiti, Kume
São Paulo

PUTEN SI L ".
Ind. Brasileira
Classe 3
Produtos farmacêuticos em geral
Tèrmo • n." 760.466, de 25-7-1966
Juiti Kume
São Paulo

"LISOGRI P—C "
Bresileira
• Classe 3
Produtos farmacêuticos em geral
nrino ri." 760.467, de 25-7-1966
Juin Kume
São Paulo

"PREEMETIL4

Ind,
Classe 3
Ptodutos farmacêuticos em geral
Ténia° n. 9 760.468, de 25-7-1966
Grandes Lojas Alta Sorocabana S.A.
São Paulo
ALTA SOROCABAn

Ind..

-

Brasileira

Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos cit.
tricas: Rádios, aparelhos de televisa*,
pick-ups, geladeiras. sorveteiras, apara.,
lhos de refrigeração, enceradeir

piradores de p& fogões, fornos
reiroe elétricos, chuveiros, aqu
halanças, ferros elétricos de engomar,*
passar, batedeiras, coguetelelras, expulo
medores, liquidificadõres elétricoS. Mik
quinas para picar e moer legumes e
carne, resiattnclas elétricas, fervedor*
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar N.;
frigarado, formas elétricas, máquinas
fotográficas e dnematográficaa PIM*
p ainbas elétricas, garrafas térmicas, ro•
gachres automáticos, lâmpadas, apara.
Ilios de luz fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, esterilizadorea e.00.4
densadores, bobinas, chaves elétricas,

comutadores, interruptores, tomadas da

corrente, fusivel, aparelhos fotográficos
e cinematagrágicos, filmes reveladai
hinóculos, óculos, aparelhos de aprosdmação, abat-dours e lustres, máquinag
para- lavar roupas para usa
'
doméstico
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¡MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
• correr o Prazo de 60 dias Para O deferimento do pedido. Durante eSee prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Termo n.° 760.469, de 25-7-1966
Cia.
Mario Miguel
São Paulo

!AO CRUZEIRO
DAS APARAS
IndoBrasil eira
Classe 38
Aparas de papel
_

_

Termo n.° 760.470, de 25-7-1966
J a yifie Silva
São Paulo

' O S C OMO C IIES
1'-Classes: 8, 32 c 33
Titulo d cEstabeelcimento
—
Térnio n.o 760.471, de 25-7-1966
Eletrosil Indústria Metalúrgica Ltda.
São Paulo

PLETROSIL
'Ind. Brasileira'
Classe 8
Artigos da classe
Termo n. o 760.472. de 25-7-1966
Representações Gen Ltda.
São Paulo

GEN
;Ind. Brasileira
Clascse 41
Produtos alimentícios
Term., n.° 760.475, de 25-7--1966—
"SOT1NC" — Sociedade Técnica
Industrial de Compressores
Limitada
.
São Paulo

S'OTINC-

ceio para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotações. bobinos, brochuras não impressas, cadernos de escrever. capas para documentos, carteiras,
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, ca:xas para papelaria, cartões de visitas, cartões eomerciois, cartões índices, confeti, cartolina, cadernos de papel melimctrado
e em branco para desenho, cadernos
esclares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, copas planográfcas, ca.
dcrnos de lembrança, carreté:s de papelão. envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou
papelão. etiquetos, fõlhas índices
Têrino n. 9 760 .473, de 25-7-1966
fôlhas de celulose. guardanapos livros
Ema tiro — Emprèsa Administradora de
não impressos. livros fiscais, livros de
Automóveis S/C. Ltda .
mata-borrão. ornamentos
contabilidade,
São
Paulo
•
de papel transparente. protos, papelinhos, papéis de estanho e de aluminlo.
papéis sem impressão, papéis em branco
EMAUTO ElTRESA
para forrar Paredes, papel olmaço com
ADMINISTRADORA
ou sem pauta. papel crepon. papal de
DE ATJTOMOVEIS
seda. papel impermeável, papel encerado
papel higiênico. popel impermeável
S/C LTDA.
para copiar, papel para desenhos. pa,..1••nn•n
pel para embrulho impermeabil:zudc
papel paro encadernar, papel para esNome Civil
crever. papel para imprimir, papel paTermo n. 760.474. dc 25-7-1966
calina para embrulhos, papel celofane
Indústrias Têxteis Tamer S.A.
papel celulose. pope) de linho papel
absorvente, papel para embrunar tabaco, papelão, recipientes de papel ro
-setadpl,rótuosdepal,ros
RSN
de papel transparente, sacos de papel
B -TAMER- A
serpentinas.. tubos, postais de cartão
A IH
e tubetes de papel
autos de papel encadern ação de papel
Brasil.
Ind.
ou 'papelão. etiquetas, Rilhas indicas
tõlhas de celulose. guardana pos. tiro
Classe 36
não impressos, livros fiscais, livros de
Artigos da classe
— — contabilidade, mata-borrão . ornamentos
Térnio n.° 760.476, de 25-7-166
'de papel transparente, protos, papell.
Sermave Auto Pôsto Ltda
nhos, papéis de estanho e de alumin:o
papéis sem impressão, papéis o branco
São Paulo
para fOrrar paredes, papel almaço con,
ou sem pauta, papel crepon. papel de
SERMAVE
seda, papel impermeável, papel encerado
Ind.. Brasileira
papel higiênico, pope) impermeável
para :copiar. papel para desenhos. paClasse 47
pei para embrulho Impermeabitzado
Para distinguir combustiVeis, lubreican- •papei paro encadernar, papel para es
tes, substâncias e produtos destinados à cravar, papel para imprimir, papel pailuminação e ao aquecimento: álcool
rafina para embrulhos, papel celofane
motor, carvão a gás hidrocarboreto,
papel celulose, popel de linho papel
gás metano. butano e propano, gás en- absorvente, pape) para . em5lahar ta.
garrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustíveis, beco, papelão, recipientes de pape) ro.
óleos lubrificantes, óleos destinados à setas de papel,. rótulos de papel, rolas
de papel transparente, sacos de papei
iluminação e ao aquecimento, ól cos
serpentinas, tubos, postais de cartão
para amortecedores, petróleo e
tubetes_ de papei
quinismos ara indústria de rodutos ali.

de absorção, prensas, motores de combustão interna, compressores, instalações ventiladoras, tubos compressores,
compressores diagonais, compressores
axiais, turbinas a vapor e a gás, instalações de turbinas a gás, ventiladores,
bombas, tubulações, máquinas frigorificas, instalações frigorificas, de baixa
temperatura, instalaçõees frigoríficas rápidas, bombas térmicas, condutos de
gélo artificial, máquinas de aquecimento central e de irradiação. transformadores térmicos, instalações de arejamento, instalações de ar condicionado, Instalações. de arrefecimento de coque, teares, máquinás e suas partes de fundição

Pira dores de pó. fogões, fornos e toga.'
reiroa elétricos, chuveiros, aquecedores,
,ialanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras. estire.
medores liquidificadores elétricos. maquinas para picar e moer legumes a
estufas, ventiladores. paenlas e bules
létricos. refletores, relógios de ar refrigerado, formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas. cama
oa:nhas elétricas, garra tas térmicas. eeqadores automáticos, lâmpadas. aparet hos 'de luz fluorescente, aparelhos de
omunicação interna, e.sterliz9clores coolensadores. bobinas, chaves elétricas,
comutadores, interruptores tJrnadm
zorrente. fusiveL. .aparelhos fotográ ticos
e cinema tográgicos filmes revelados,
ninóculos. óculos, aparelhos de aproximação. abat-jours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Térmo n." 760.479. d c25-7-1966
Henriquet aAlves R odrigues 5 Cia.
Limitada
São Paulo

MENRIETH BOUTI
-São Paulo,.
Classe 36
Titulo
Tênue) n." 760.480: de25-7- 1966
Painéis Luminosos Visa- Publicidade
Limitada
São Paula

FAINEIS LUMINOSOS VISA PUBLICIDADE LTDA
Nome Comercial
Termo n.° 760.481, de 25-7-1966
Thoht Engenharia. indústria e
Comércio Ltda.
São Paulo

IAdriggsiIeirà
°asse ;6

'are distinguir: Materiais para constru.
ões e decorações: Argamassas. argila,
trela, azulejos, batentes, balaustres. bla.
ns de cimento, blocos para pavimenta.
ao. calhas. cimento, cal. cré. Ch21)&19
Rolantes. caibros. caixilhos. colunas,
.hapas para coberturas. caixas clágue,
ousas de descarga p are etisos.
querosene
Termo n.o 760 .478, de 25-7-1966
Oes Pretnoldadas. estuque, emulsão de
C,lasse 6
s.
Equipamentos Elco Lida.
base asfáttico. estacas. esqiiadrias. estru.
Urino ri.° 760.477 .de- 25-7-1966
Máquinas a vapor (exceto locomotiva),
'uras me tál ; cas tiara construções. lame.
A. Indústria de Pa i cl
Sefelca S.A
São Paulo
caldeiras de vapor, instalações de valeu de metal. ladrilhos, lambris: luvae
São Paulo
por. eletro-caldeiras, reservatórios, condr lunrão. Iages. 'ancoras. material
EU()
dutos de pressão. caldeiras acumuladoImite contra frio e calor. manilhas. masTRI-CAMPEXO
'Ind. brasileira
ras, separadores de pó, separadores de
seis pare revestimentos de Dai-ides. ma .
líquidos cio gotejo. aparelhos de aço
Ind. Brasiiejra
deiras para construções, mosaicos. pra.
Classe 8
Inoxidável para indústrias oultnica'N ou
clutos de base asfáltico, produtos para
•
Classe 38
industriais de guinde:, aplicada em ma.
Para disfinguii os seguintes artigos elê 'ornar Impermeabilizante's as argarnas.
para
guardanapos
de
papel
Aras
tricos: Radieis, aparelhos de televisão .;as de cimento e cel. hidráulica. pedra.
tinturaria, máquinas para tingir 'em
grandes larguras, instalações de aTvela- aglutinados. álbuns (em branco). álbuns pick-ups, geladeiras, sorveteiras. apare. gulho. p rodutos "Ominosos. impermen.
mento. .vaporação e extração, instalações para retratos e outógra f0s, balões ( es- !hos de refrigeração, enceradeira., as bilfrantee liquido. ou sob 'outras formas

r-_

o
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era revistiniento e outros como na pasegmentação, peças ornamentais de

ci.

tento ou gesso para tetos a paredes,
papel para forrar :asas, massas antikletces para- uso nas construções, parenates, portas, portões, pisos, soleiras
fura portas, tijolos, tubos de concreto.
nlhas, tacos, tubos de %distilação, tan.
alies de cimento, vigas, vigamentos
vitrôs

Térino n.° 760.484, de 23-7-1966
(Prorrogação)
The Aziza Corporation Of America
Estados Unidos da América

'-"Tèrmos as. 760.482 e 760.483. de
25-7-1966
(Prorrogação)
H. K. Portar Coinpany, Inc.

Termo aS 760.487, de 25-7-66
Adser Ltda. Administração e Comércio
Paraná

Adser Ltda.
E Admieisfração:
Conercio

Estados Unidos da América

ISST

Classe 48'
Para distinguir: Perfumes, essências. extratos, água de colônia, água de toucacador. água de beleza, água de quina
água de rosas, água de alfazema, água
para barba. loções e tôd cos para os
eabelos e para a pele. belhantina. han.
dolina. "batons". cosméticos. fixadores
de penteados. " petróleoa, óleos para os
cabelo. crave rejuvenescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza de
nele e "maquilage". depilatórios. deso
lorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis pare
pestana e sobranceiras, preparados pare
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios. sabão e creme
p ara barbear. sabão liquido pertuinadc
ou não, sabonetes, dentitriclos • em Co6
pasta ou liquido, sais perfumados pare
banhos. pentes. vaporizadores de pariu
me. escôvas para dentes, cabelos. unhas
cílios. saquinhos perfumado, prepara.
dos em pó. pasta, líquidos e tijolo:
Para o tratamento das enfias, dissol.
ventes e vernizes. remove lutes da cuti.
cula. glicerina perfumada para os cabe
los e preparados para descolbrir unhas
calos e pintas ou sinais artificiais, óleos
p ara a Pele

- Classe li
Ferragens, ferramentas de tôda espécie
cutelaria em geral e outris artigos de
metal a saber: Alicates, alavancas, ar
inações de' metal. a laridores de latas
arame fito ou farpado, assadeiras. açu
careiros; brocas. bigornas. bWxelas
bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres:
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co
iberas para pedreiros correntes, cabides
chaves; ..- emanes, chaves dg parafusos'', Conexões para encanamento, colunas
cainas de metal para portões, canos de
meatl, chaves de fanda chaves isglêsa
cabeções, canecas, aipos. cachenots
centros de mesa. coquetelelras caixa:
para acondicionamento de al:mentos
caldeirões, caçarolas. "chaleiras, cateto
ras, conchas coadores; distintivos, do
bradiças; enxadas, enxadões, esferas
engates, esguichos, enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, espuma
deiras; formões, 'vices. ferro pare eorta,
capim farroba, facas, facões, fechaTermo a.° 760.485. de 25-7-66
duras ferro comum a carvão, erureiras
A. B. Dick Coa.pany
serras, serrotes, sachos, sacarrola; te
souras talheres atlhadeiras, torqueze
Estados Unidos da América
funis fôrmas para doces, freios ,ara
estradas ' de ferro, frig:deiras; ganchos,
grelhas gar ços, ganchos para quadros
gonzis para darruagens: insígnias;
mas, iâminas, firoreiros. latas 4e
lixo
Classe. 1
terras: machadashas, molas Para porta Substâncias e preparações
luimleas
molas para venezianas, martelos, dar
usadas nas indústrias, na fotografia e
retas, matrizes; navalhas; puas; pás, pra nas análises químicas. Substâncias e
gos. parafusos. nicões. porta-gêlo; po preparações químicas anti-corrosivas e
seiras, poeta-pão,• porta-jóias, paliteiros
anti-oxidantes
panelas. roldanas, ralos para .p:as, rebi.
. Termo n." 760.486, de 25-7-66
tes, regadores; serviços de chá e café
Abrigo Padre Reus
Zenazee, travadeiras, telas dt arame. torneiras, trincos, tubos para encanamento
Pa na
trilhos para pirtas de correr, taças.
travessas, turibulos vasos, vasilhames
e verruma •

A.*B DICK

Classe 6
Mandris para serras, talhadores de serras, travadores para serras, braçadeiras
para afiar serras, braçadeiras para afiar
serras, afiadores de serras, armações
para serras, parafusos para serras, Vãminas para máquinas cortantes, discos
corcantes, podadeiras, discos de fusão.I
cavadores par-a colocação de estacas e
clescarnadores de curtir

Ils Fadas—e
Sua Caixa de
SurprÊsa f
Classe 33
Frase de propaganda

Nome comercial
Termo n.° 760.488, de 25-7-66
-PMP — Promoção Mercado e Propaganda Ltda.
Guanabara

Oesenvolvirnento
Industrial
Classe 32
Paaa cEstinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas. órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-telesiisionadas, peças tea
trais e cinematográficas, - programas
circenses
Termo n." 760.489, de 25-7-66
Antônio Rodrigues
Rio de lancho

tomadas .transformadores, tubos, válvulas. velas de ignição
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usam
das exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de. sulcos, adubadeiras, ancinhos mee
canicos. e empilhadores combinados,
arrancadores mecânicos para agricule
lura, batedeiras para ceerais, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceitados para arroz, charruas para agriachara, cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradores; esmagadores p ara a agricultura esearrificadores, enchovadeiras, facas para rnáquipas agrícolas ferradeiras. gadanhos,
garras para arado, -grades de discos
ou dêstes, máquinas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
Fundir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura tnáqcinas de plantar, motocharruas. máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de emear: para asfaltra; de
torquir de triturar. de esfarelai terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão. para colher cereais. mátv Inas
amassadoras para tins agrícolas. de
cortar árvores, para espalhar. para ca.
pinar, máquinas combinadas para seniear e cultivar. de desbanar para ensacar, máquinas e ancinhos para lavagens, máquinas toscadoras ordenadora s mecânicas. ral adores mecânicos, rolos compressores para a agricultura
sachadeiras, serneadeiras. .ecacleiras,
marcadores de terra tOsadores de gra.
ma , tratores agrícolas. Válvulas para
máquinas agricolas

Closaa 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti- foce, aço para tipos. aço fundido. aço
vos, ani-a bater, branda. conhaque ,:er- narcialmente trabalhado, aço pálio. aço
vejas, ternet, genebra; pia, kumel. lico- -efinado. bronze, bronze em bruto mm
res, nectar, punch, pipermint, rhurn .)arcialmente trabalhado,. bronze de
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver- naneanês. bronze em o& bronze em
Narra, em fio, deurnbo em bruto ou
mouth, vinhos espumantes, vinhos
rcia tenente preparado. cimento atequinados e whisky
-Mico. cobalto. bruto ou oarciaImente
Termos as. 760.491 a ,760,495, de
raba %do, couraças. estanho brbto
25-7-66
Na rcialme nte trabalfrado. ferro em bruto,
bica — Máquinas e Matéria, Prima.s, IT1 Narra ferro mannanês .terro
Ltda.
hado. ousa temperaeo maleavel.
São Paulo
visa rei brutà ou marcialmente tcabminae 4e metal, lata em fetiha. latão
fôlha latão em chapas. latão em
'erg aIhbe's liga metálica limarias.
nacinesio manganês metais não trabaFiados ou parcialmente trabalhados- me'ais em massa. metais eStatntn ados,
neta b pari solda ntg uai ouro. zinco
‘NDOSTRIA bRASILEIRA

Classe 8
Para distinguir: bobinas, businas chassis. chicotes para automóveis, conditas.
dínamos, farcis, faroletes, filtros para
motores, limpadores de. para-brisas, In;
brificantes massaricos, painéis de carvos, registros, terminais para baterias.

Classe 6
Para 'distinguir máquinas, motoaes e
peças para veículos Alavancas de câmbio. bronzinas. bombas, bielas, dinamos,
engrenagens para máquinas e motores,
eixos. embreagens. esmeris, fresas, geradores, mancais. máquinas para centrar e furar. motores polias Dará, máquilms, pistões, polarizes, rolamentos
para máquinas, silenciósos a tornos
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Classe 11
ferragens, ferramentas de tóda espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, ar.
mações de metal, abridores de latas
arame * liso ou farpado. assadeiras, açu,
careiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandeias. bacias, baldes, bombonleres:
Iberas para pedreiros, correntes, cabides.
chaves; cremonea, chaves de parafusos.
conexões para encanamento, colunas
caixas de metal part portões. eanos de
metal, chaves de fenda. choves Inglêsa
cabeçôes. canecas, copos, cachepota,
centros de mesa. coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de alimentos.
celderões. caçarolas, chaleiras, catetee
ras, conchas, condores; distintivos, do
bradiças; enxadas, enxadões, esferas
engatar:, esguichos. enfeites para arreios
eatrhes, esferas para arreios, espuma
durara formões. foices, ferro para cortar
ca p im. ferrolhos, facas. facões fechaduras, ferro comum o carvão, fruteiras
funis. fôrmas . para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras: , ganchos
grelhas, garfos, ganchos para qudros
gonzos para carruagens; hasignlas;
mas. lámlnas. licoreiros, latas de lloo:
farras; machadinhas, molas para ports
molas para venezianas, martelos, mar
retas, matrizes; navalhas: puas, pás, pre
gos, parafusos, p icões. porta-gélo; aio
seiras, p orta-pão, porta-tolas, paliteiros
panelas roldanas. ralos para pias, rabi
tes. regadores; serviços de cila e cate
tenaz, serrotes, sachos, necarrolhas; te
coaras. talheres. talhadeiras, forquezes
tenazes, travadeiras zelas de arame, toa
miras, trinsos tubos oara encanamento,
trilhos p ara portas de correr, taças
e-avessas eurihuius: vasos, vasilhames
verrumas
'rem:o n.° 760.490, de 25-7-66
Inea — Máquinas e Matérias Primas,
Ltda.
.
São Paulo

INCA—MAWINAS
MATERIAS PRIMAS,
LTDA.
Nome
Térmo n.° 60.496, de 25-7-66
0.
Guilherme Rombo.
São Paulo

;9 I Dr r G
Classç
Para distinguir: • antenas de televisa/
.T &mi) n.° 760.497, de 257-66
Perfumaria . Lichy Ltda.
São Paulo
R A S Ta
Indústria Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes essências extratos, água de colônia, água de touca.
dor, água de beleza, agua de quina
para barba, loções e tônicos para Zas

cabelos e para a pele, brilhantina, base.
dolina. "batons ° cosméticos, taxadoree
de penteados. petróleos, óleos para os
:abalo creme revanescente, cremes goo
durosos e pomadas para limpeza da
pele a "tuaquilage". lepilatórios, deso
dorantee, vinagre aromático, oó de arroz
e talco perfumado ou não, talais para
pestana e sobranceiras, prepaclos pariembelezar cílios e olhos. ' carmim pare
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perhimadc
9.1 ara solawsual 'usava:las 'ou no
pasta ou :liquido, sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfume; escóvas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumado, prepara
dos em pó, pasta, liquidas e Motos
praa o tratamento das tinhas, dissolventes e vernizes, removedores da miei.
cula, glicerina er çurnada para os cabelos
o preparados para' descolais anima
cilloa e pintas ou sinais atalaiais, óleos
para á pele
Têrnios as.' 760.503 e 760.504, d.:
25-7.65
esse; G riesheim G M 13.1'',
Alemanh

Classe 5
Arames vara S);.iitr
CIF15Se

F.letrodos para soldar
Tèrmos ns. 760.498 e 760.499 de
25-7-66
Cia. de Tecidos Novasilk S. A.
São Paulo

NOVACRYL
IndUstria Brasileira
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, teci.
dos para confecções em geral, para
tapeçaeias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim
caroá, casimiras, fazendas-e tecidos da
lã em peças, luta, lersey, linho, ny/on
paco-paco, percalina. rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos imper. meaveis, tecidos de pano causo
e veludos
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, olpargatas. anáguas. blusas.
botas, botinas, blusões.' boinas, babadouros. bonés. capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales
cachecols, calçados, chapéus. cintos.
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros
saia s, ca sacas , chinelos, domin6s, acharDes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, or.
ros. logos de lingerie. jaquetas, laques•
luvas, figas, lenços, maiôs, meias.

Térmo n. 9 760 .502, de 25-7
ta
A ry Corr
São Paulo

maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa.
letós, pala: penhoar, mil/loca pelerinas,
peugas, pouches, polainas, Mamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, imissão, sobretudos,
suspensórios, saldas debea ho, sandálias
sueteres, shorts. sungas. stolas ou slacks
toucas, turbantes, ternos. untformes
e vestidos

ÁGUA SANITÁRIA

4.

Tèrmo n.' 760.500. de 25-7-6-6—
Cobriltimi Fábrica de Lustres L Objetos
de At:16mo Ltda,
São Paulo
•

84n:4,544

COBRI LIJMI
".012,1d. P.U.s

Indústria Brasileira

A RY CORAÉA COsro,
uooto4os . (O.. .711

141,11.“ 411A nn 41111:0

c

ofternex — tsi.n+ 5AllPAtfl.,O

Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos eletricas: Rádios, aparelhos. de televisa°.
C l asse 2
alck-ups, geladeiras, sorveteiras, apare,
Para distirtuuir, água sm "o. in
lhos de refrigeração, enceradeiras, as
Piras:Pores de pó. fogões, fornos e fogaTemo n. 9 760.53), d s 25 766
reiros elétricos, chuveiros, aquecedores
(Prorrogn.;:40)
,elanças, ferros elétricos de engomar e
Halden nV serer
)issar, batedeiras, coqueteleiras, exare.
Alcma
medores, liquidificadores elétricos. mó'
quinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedores
'PRORROGAÇÃO
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerada formas elétricas, máquinas
fotográficas e eine matogrLficao. cam.
minhas elétricas, garrafas térmicas. icegacfores automáticos, lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, esterilizadciress condensadores, bobinas, chaves elétricas
comutadores. Interruptores, tonadas de
Clusse 15
corrente. fusível, aparelhos fotográficos Artigos de uorcelana pa r alaboratúrios
e cinematográgicos, filmes revelados
Terno ri.° 760 .506, de 2-7-66
'sin6culos. óculos. aparelhos de aproaimação, cbat-iours e luctres. máquinas Acordeoris Universa l , Suciulade A
n ima
para lavar roupas para uso
doméstico
Rio Grand- do Sul
Térin on.° 760 .501, de 25-7-66
Mercantil e Importadora Nacional de
reTragens "Minar' Ltda
São Paulo
,o

SOPROFÕN
INDUSTRIA BRÁSIL—EiR,

-

Classe 9
Idscrumentes musicais
Ità

Terno n.° 760.507. de 25-i 66
Saul Olimplo de Souza
Minas G

II

XXXXXX5000014XXXXX
5?3,5),UX4 431GIEMIC.,LO,
.401 —

Classes: 8 e 11
Expressão de propaganda
Tèrmo n.° 760,508, de 25-7-66
Sobrasil Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

4145:74.4

5)11n 53515/1.
•

1,:the- n .

ao

^

f111011014

ENGENHEIRA

--;SUPERE
.-7

mc.io o gastoto coo ao. 54 0.1. oproxfolcoloc,,!,

"t?

SOBRASIN INDUSTRIA
E COMÉRCIO LTDA

tecturainettrertuntmm~ttguact
Classe 42

Nom ecomercial

A guardrnte
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Publicação feita de acdrdo com o art. 120 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

a correr o prazo de HO dias para o deferimento do pedido. Durante êsse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento

posiudásii.,. Nacional da propiledade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com • concessão 4o registro requerido
ws....•n•nn•••.
Ténnos ns. 760.509 c 760.510, de
25-7-66
•
C. Barillaki £.1 Cia. Ltda,
São Paulo

cuecas, ceroulas, colarinhos, CtletrOS
calas, casacos, chinelos, dominós, acharDes, fantasias. fardas para militares, co
.egiais, fraldas. galochas, gravatas. gor.
os, logos dt lingerie, Jaquetas, laquês
uvas, ligas, lenços, mantõs, meias
naiõs. alantai, mandribo, mastilhas. ma.
et6s, palas, penhoar, pulover, pelerinas
'rugas, pouches. polainas, pijamas, pu.
afim perneiras, quimonos, regalos
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspens6riors, saldas de banho, sandálias.
•Classe 5
sueteres, shorts, sugas, stolas ou slacks
Metais finos
toucas, turbantts.' ternos, uniformes
Classe 10
" vestidos
Para distinguir e assinalar:
Metais
finos transformados para uso em odouTêrrno M. 9 760 . 513, de 25-7-66
tolog ia
Companhia de Cimento Vale do
• Paraíba
Têna on.' 760 .511, de 25-7-66
Guanabara
Bembola indústria de Auto Peças Ltda.
São Paulo

denpie
INAUS! R IA BR A SILEIRA

PRORROGAÇÃO

BEMBOLA
INDÚSTRIA BRASILEIRAClasse 21
Para d. t:riquirs Veículos e suas- partes
integrantcs: Aros para bicicletas, automóveis, euto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos,
110, breques, braços para veículos, bicicleINpÚSTRIA BRASILEIRA
tas, car hos de' mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões
Classe 16
carros, tratará), carros-berços, carrosPara distinguir: Cimento
1...tques carros-irrigadores, carros, carTermo n.5 760 . 514, de 25-7-66
roças, crarrocerias. chassis, chapas circulares rrra veículos, cubos de veículos, Oficina Mecânica Bdin Jesus Limitada
Guanabara
corrediços para veículos, direção, desligadma.s, estribos, escadas rolantes, ele.
OFICINA MECÂNICA
vadores nara passageiros e para carga,
engates vera carros, eixos de direção.
BOM JESUS LTDA.'
freios. -:.n.teiras para veículos, guidão,
li" - as /anchas motociclos, mOlas.
Classes: 8, 21 e 33
motocícIrtns, motocargas moto furgões.
Titulo
manivelas, uavios ônibus, para-choques.
r
.Cêrmos
ns.
760.516
a 760.518, de
para-lcilas para-brisas. pedais, pantões,
25-7-66
rodas -,-a-ra bicicletas, raios para bicicletas, rebocue.. radiadores para veículos, Pardisma Distribuidora Paranaense de
Materiais
rná
a Ltd a.
rodas para veldulos, seuins, triciclos, tirantes tara veículos, vagões, velocípedes. verc:as
contrôle do afogador e
acelernEnr tioleis, troleibus, varaes de
•carros toletes para carros

11Plb

Classe 16
'are distinguir: Materiais para .construíes e decorações: Argamassas, argila.
azulejos. batentes, balaustres, blo:os de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento. cal, cre. chapas
solantes. caibros, caixilhos. colunas,
:lianas para coberturas, caixas dágua,
:aixas de descarga' pare etixos. edificações premoldadas. estuque, emulsão de
áase astáltico, estacas, esquadrias, estru:uras metálicas para construções, lameas de' metal, ladrilhos, lambris, luvas
ie função. lages, lageotas, material 150.
ante contra frin e calor, Manilhas. (nasças para rev6timentos de partdes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico. produtos Para
tor.nar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos, imperrneabilizantes líquidos ou sob outras fonnas
naravtstimerito e outros como na pavimentação. peças ornamentais de Ci•
mento ou gesso para tetos e paredes.
papel pare forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções. par(metes. p ortas. portões. pisos, soleiras
'ara portas. tijolos. tubos de concreto.
èelhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs —

e

Classe 17
Papéis, envelopes, cartões
Têm° n.° 760 . 520, de 25-7-1966
Galocha Moderna S . A .
.
',nana ba ra

crutcwi,
IFTIOLIER111/

Tèrmo n.' 760.515, de 25-7-66
Calçados James Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

,
INDÚSTRIA BRASILSIRA

Classe 36
Calçados
Têm°
760. 522, de 25-7-19
Galocha Moderna S . A .
Guanabara

Classe 36
Titulo de estabelecimento
Têntito n.° 760.521, de 25-7-1966
Galocha Moderna S . A.
Guanabara

n." 760.512, de 25-7-66
Daniel Rapoport
São Paulo

criloctla
rnonoRrià

INDÚSTRIA BRASILCON

BRIGO

Classe 36
Calçados e

' INDÚSTRIA' BRASILEIRA
Classe 36
Classe 4 .
Para d.:stinguir: Artigos de vestuários,
e roupas feitas em geral: Agasalhos Substâncias de origem animal, vegetal
aventais. alpargatas. anáguas, blusas. ou minerein bruto ou parcialmente
botas, botinas, blusões, boinas, baba- preparadas e não incluídas em outras
classes
douros. bonês. ca p acetes. cartolas, caraClasses: 4 e 16
puças. casacão, coletes, capas, chales,
Insígnia
•
cacheco1s, calçados. chapéus. cintos.
cintas. combinações, corginlica. calças
de senhoras e de crianças, calções. calPREÇO DO NÚMERO
ças, caelaas, camisolas, camisetas,

Tèrmo n. 5 760.519, de 25-7-66
Constec — Consultoria Técnica f4cla,,
Guanabara

Têrtno n.° 760 . 523, de 25-7-1966
Veterinária Stael Ltda.
Santa Catarina

INDÚSTRIA SRASII.EIRA,

Classe 36
Calçados

DE HOJE: CR$ 50
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