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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO SR. SECRETARIO DA INDÚSTRIA

CAPITAL FI1DERAL

TERÇA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 1967

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Agfa A ktiengesellscha ft - Proeesso
deferido.
N" 266.791 - Marca: Cical Requerente: Alfredo Sieherath - Recorrente: Cia . Industrial de Conservas
Alimentícias Cica - - Processo deferido.
N9 278.300 - Marca: Enoluz Requerente: Mosele 6 Cia. Ltda . offie
Recorrente: E. Mosele S.AA. Esta.
belecimentos Vinícolas Ind . e Com. Processo deferido.
N9 313.216 - Marca: Presente
Johnson Para o Bebé - Requerente:
Johnson Ea Johnson - Recorrentes
Perfumaria Lopes Ind. e Com. S. A.
- Processo deferido.
212.354 - Marca: Emblemática
--Requerente: Globe Slicing Machie
ne Co. Inc. - Processo indeferido.
N° 219.300 - , Marca: Siliplast
Requerente: Soerei - Soc. de Ci.
mentos Refratários Especiais Ltda
Processo indeferido.

senho ornam attal 'para panos e ta a - quivos Lincoln Ltda - Processo deferido.
lhas rendados de nenerial plástico,
uso 179.916)
Cone:tio a prefe, énN° 178.484 - Marca: Hidro-Pen
eia nos têrtmaa da Portaria .n° • 6 de - Requerente: [ah. Wander do BraDespachos em Recamos
sil S. A. - Recorrente: Lab. LepeO Sr. Secretário da Indústria Callegatis b Cia Lida (no pedido tit S. A. - Processo indeferido.
Heraldo Souza Mattos - cleu proviN° 200.967 - Marca: Vi-Glutan
preferncia da pate)te. Mod . Indusmento aos recursos interpostos nos trial para Nov e originai detenha Requerente: Expansão Comercial
processos abaixo mencionadas a fim ornamental para paons e toalhas ren- Industrial Ecifar Ltda . - Recorrente:
de reformar as decisões anteriores:
dadas de ma tea'al plaaf,co, tétano nú- Organização Farmacêutica Luper Ltda.
N° 135.067 Priv. da Invenção: mero 177.125) .
Corceclo a prefe- - Processo indeferido.
Dispositivo de comando lento de haste
eia solicitada taae aos argumentos
269.451 - Marca: Cal Ce Be
de mandril para máquinas de furar - da solicitante.
- Requerente: Alberto Errotaberea Requerente: Irmãos Yasoya S. A.
Recorrente: Dr. A. Wander S. A. Fundição e Mecânica - Recorrente:
Processo indeferido.
trmãos Dal. Colletto Ltda . Processo
Expediente do Secretário
Casa Roney
N9 317.542 deferido. Dou provimento ao recurso
- Requerente: Casa R.oney Importada ládústriade acôrdo com o parecer do I N T a
dora Ltda. - Recorrente: Casa Rofim de que seja apresentado namo penes, Ltda . - Processo indeferido.
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dido como Modèlo Industrial, nos térN° 240.398 - Marca: Perlite
O Sr. Secretário da Indústria tnos do art. 32 parágrafo único do
Despe
can Rerursog
Heraldo Souza Mattos - negou pro- Requerente: Cerâmica Sanitária Por..
CPI, ressalvada a priaridade, desde
vimento aos recursos interpostos nos celite S. A - Processo indeferido.
que o depósito do nóvn pedido se
N9 244.468 - Titulo: Fábrica de
O Sr. Se rzrario da (mimada -- processos abaixo mencionados a fim
dentro do prazo de 93 dias.
Sue dentro
Heraldo Souza Mattos e- dai, previ- de manter as decisões anteriores:
Geladeiras Linda - Requerente: Pe.
u:ente aos r ceraos interpostos tos
reiree Vieira Moro Ltda. - Processo
N9 446.504 - Marca: Aitento
Cíancele mento de Patente
atocessos aba'.xo mencionadas a Cm RequerenteeS ão Paulo Alpargatas indeferido.
N9 244.815 -- Marca: Ave do Pa*de reformar as decisões anteriores:
Recorrentes: Fábricas GerS. A.
Howa do Brasil S. A. no pedido
roi zo
N u' 170.010
.
Pérola
Requerente: Ind. Reunidas
Processo
deferido.
mode
S.
A.
de cancelamento da patente - Aper- Requerente: Cia. Usinas Na eionais
Irmãos Spina S. A.
Processo inN°
237.982
Marca:
Vega
feiçoamentos introduzidos em trocador - Processo d.e: a'ido
R.equerente: The . Carpenter Steel Com- deferido.
de apulas para teares automáticos
N° 271.276 - Marca: A C r' 191.670 -- Ma7ea Ventilado -n° 69.330). - Anote-se o cancela- Requerente: D.O ne 6 Cornpanbia de pany - Recorrente: Vega Eno:mharia Requerente: Alves Carvalho 6 Cia.
Processo deferido.
e Cota. S . A .
mento parcial da patente. sul:ah/lindo- Tecidos Aurora
- Processo C f.feLida. - Processo indeferido.
se o 1° ponto cara coorkstieo nos érmos rido .
N° 238.799 - Marca: Luescilin .
N° 276.470 - Nome comerciar: A
dos laudos técnicos.
N9 193.486 -.:- Marca: Nõvo Ho- Requerente: Cia. Química Rhodia
! ionte - Reg lerente: Aditar Lopes Brasileira Recorrente': Lab . Luté- L K !Inger S. A. Ind . e Com. Requerente: A L Klinger S. A. Ind.
1D'versos
cia S. A. - Processo deferido.
de Rezende.
PV3e. :;;Sn dele ' 1:.
N° 240.723 - Marca: Aliança - e Com - Processo indeferido.
N9 250.407 Marta V W 1 - Requerente: Inácio Magalhães GodiN° 360.976 - Marca: Milpath
Denneval .1\ 40nrer o de Ca r . V
Es- Requerente: A ;.)s Vil lares 5, À. - nho - Recorrente: Vinícola de San- Requerente: Carter Products N S Inc.
(junto â poten te n9 ,?0.1421
Prceesso def :do
Processo indeferido.
tando extinto o prazo de viOncia
galhos Ltda . - Processo deferido.
N° 250.409 - Marca: .VW - Extra
N9 119.969 --- Marca: Kardex patente nada há que' deferir.
N9 245.991 ' - Marca: Grande Pas- Requerente: Sperry Rand Corp.
Requereute: A; Js '1 11 :s 5. A.
Helios S. A. Ind. e Com. ()unto -- Processo de Dou provimento tificio Paulista - Requerente: B. Processo indeferido.
N 7 188 666 -- Marca: Velos- V à patente n9 26.671) . Nada bá para conceder e registaa, sem exclu- Franciulli E, Irmãos - Recorrente: &aque deferir no pedido visto que a pa- sav-dade, poré da 'pala Voa extra. de= ceira Paulista Ltda . S. A. Moi- i Requerente: Rees Pitchford and Comtente se encontro com seu prazo de vendo a iate:e:sada apresenta,- nesse nho Santista Ind. Gerais - Pastificio ' pany Ltd . - Processo indeferido.
sentido novos exemplares da marca Paulista Ltda . - Processo deferido.
vigência ex Noto'.
Diversos
Cia. Lilla de (via:minas Ind . e Com. conto proposto pelo G. T .
N9 253.157 - Marca: O T 1 G
N° 252.747 - Marca: Monark
(junto ao térmo 132.368) - Arqui- Requerente: OT I G Organização
ve-se o recurso aos tarinoS do art. 196 Requerente: Fábrica de Bicicletas Mo' Técnica de Instalações Hidráulicas
Laboratórios Novotherapica 5.
nark S. A. - Processo deferido. Elétricas em Geral - Recorrente: Otis (junto ao têrtno 292.971). - Arquialíneas "b" e "c" do CP/.
São Paulo Alpargatas S. A. • (junN° 257.596 - Titulo: Lojas Seta Elevator Conipany. - Processo de- ve-se o recurso e Cri conseqüência
to ao termo 134-125) . Arquive. se - Requerente: Nevaldo Rocha.
processo, visto não haver sido atendida
ferido.
o recurso nos têm] 3: do art . ! 96. alí- Processo deferido.
a exigência no prazo legal.
N°
253.545
Insignia:
Sofil
nea "b" do CP.
CNI CM. Nacional de Ind. c Cons.
N9 363.572 - Marca: STE - Re- Requerente: Construtora Sofil Ltda . querente: Soc. Técnica de Equipa- Recorrente: Cerâmica Saconrata S. À. trução (junto a.5 termo 299.280)
NUL) d. • pref
Arquive-se ao, recurso e em conseqtlaa
mentos S T E Sociedade Anônima. - - Processo deferido,
Zela cia o processo, visto não haver sido
N° 255.044 - Marca: Z
Callegaris Cia Ltda . ;no pe- Processo deferido.
Requerente: Zbrojovka atendida a exiaalkiat formulada (D.O.
dido de prefe:tncia da patente MociêN? 145.329 - -Marca: Lincoln - Printon
lo Industrial p. -a Novo e ori;u:n.al de- Requerente: Fábrica de Cofres e Ar- Berro. Narodn. Podník - Recorrente: cie 9-9-66) .
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expedi:mie
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
Jornais, diàriamente, até às
•IRETOR GERAL
15 hora*.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- As reclamações pertinenaass,açao
aaçxo
cHare
tes à matéria retribuída, nos CHWR oc, agaviço OIS PUBLICA0E•
FLORIANO
GUIMARÃES
MURILO
FERREIRA
ALVES
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, à Seção de Redação,
alLOZO
das 13 às 16 horas, no máxido **** dlonto do Oopartamordme
•oçao
mo até 72 horas após a salda
Moagens, do OropModado hoduotrlaido MUnlotérlo
dos órgãos oficiais.
da IndGotrio o Comércio
nas
Oficinas
do Departamento de Imprense Nacional
impresso
- Os originais deverão ser
'dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
ASSINATURAS •
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
FUNCIONÁMOS
exterior, que serão sempre REPARTIÇÕES It PARTICULARES
Capital
e
Interior?
Capital
e Interiort
anuais, as assinaturas poderte-ão tomar, em qualquer Semestre . • . Cr$ 6.000 Semestre . • • Cr$ 4.500
época, por seis meses ou um Ano .
. . . . Cr 12.000 1 Ano
Cr$ 9.000

EXPEDIENTE

•••n••n11111n11.1.1nn•

ano.
- As assinaturas vencidas Ano

poderão ser suspensas seta
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de
vatidade de suas assinaturas,
na parte superior do enderéço

Imeme.weit•MO.••n••

Exterier:
Cr$ 13.00 0 !

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

N° 431.297
Altiva - José Soares
Moinhos de Trigo Indígena -S. A.
- junto ao termo 375.468. - Aguar. de Melo - CL 42.
dem-se os têrmos 366.170 e 378.494.
N9 439.945 - News Seller Industrial - S. B. I. Sociedade Brasileira
de Impressão - Cl. 32.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
INTERFERÊNCIA
Escobar S.A.
N° 443.796 - Esa
Indústria e Comércio - Cl. 8.
•
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N° 443.830 -- Condealete - Condeal S. A. Indústria e Comércio Notificaão
Cl. 8.
N° 456.225 - Thomas Hunter Lia
Uma vez decorrido o prazo de re- mited - Omitia - Cl. 11.
consideração previsto pelo .artigo 14 ela
N° 487.980 - Caravana - Jorge
Lei 4.048, de 29 de dezembro de 1961,
e maiá" dez dias para eventuais jun- Kazan Natio - Cl. 36.
N° 507.386 - Preciosa - `Modas
tadas de reconsideração, e se do mesmo não se tiver valido nenhum inte- e Confecções Preciosa Ltda. - Clasressado, serão logo expedidos os' cer- se 35.
Insígnia deferida
lificados abaixo:
Marcas deferidas
N° 278.244 - Amo -- Amo S.A.
Ind. e Com. - CI. 42.
PrimelétriN° 295.445 a-- Prime
ca Ltda. -- Cl. 8.
N° 297.035 - Sedo-Serpin Instituto Terapêutico Scil Ltda. - Classe 3.
Cotonificio
TG:re
N° 321.429
da Tôrre S. A. - Cl. 4.
Registre-se com exclusão de óleo de
linhaça e afins.
MeN° 326.742 - Marmicoc
talúrgica Arfeld Ltda. - Cl. 8. KaN° 350.127 - Emblemática
ribé S. A. Ind. e Com. - Cl. 24.
Registre-se com exclusão de flane.
Ias.
N° 365.013 - rbminante - 'bramam Indústrias Brasileiras de Mate.
liais Para Poltmente, 43. A. - Çl. 4.
• Registre-se com exclusão de sal.
N° 428.408 - Ferrari - Instala.
Ots e Moldagem; Penei Ltda. Cl. 14.

N° 491.981 - M A - Dr. Múcio
Cl. 15 - Art. 114.
Athayde
Nome Comercial deferido
N° 384.041 - Canos e Silenciosos
Comércio e Indústria Sil Ltda.- Canos e Silenciosos Comércio e Indústria
Sil Ltda. - Art. 109, no 3.
W 429.278 Sociedade Industrial
Silpa Ltda. - Sociedade Industrial
Silpa Ltda. - .rt. 109, n° 3.
N° 496.523 - Sociedade Minas Vidro Ltda. Sociedade Minas Vidro
Ltda. - Art. 109, n° 3.
Título de Estabelecimento deferido

Ano

Exterior:
Cr$ 10.000

dos jornais, devem os as.
sinantes providenciar a res.
peei-Ma renovação com antecedência nzinima de trinta
(30) dias.
N. 476.307 - Babylandia Tudo
para o seu Beflê - Edmundo Pereira
Ci Cia. Ltda. - Os.: 36 - 37 48 - 46. - Art. 117, ra? 1.
- Casemiras Triunfo Ltda. - Cl.
23 - Art. 117, n9 1.
N. 500.083 - Oficina Eletro Mecânica Relâmpago - Antonio Lucarelli - Cls.: 6 - 8 - 21 - 33. Art. 117, n9 1.
N. 501.099 - Anibal Caldeira Brant
- Peixaria iRo Mar - Cl. 41. Art. 117, n9 1.
N.501.758 - Palacio das Modas Htins Kierski - Cl. 36 - Art. 117.
número 1.
N. 506.515 - Panifiacdora Popular
Egydio Fava - Clas.: 41 - 42
- 43. - Art. 117, n9 1.
N. 507.969 - Casa Maná - Ibrahim Cury - Cia.: 23 - 36 e 37 Art. 117 n9 1.
N. 509.002 - Taberna da Glória
- Ao Forte Lusitano Bar Ltda. Clas.: 41 42 43 e 44. -Artigo 117, n9 1.
N.509.696 - Kopp-Land O Mundo
em Miniatura - Josef Martin Kopp Cl. 33 - Art. 117, n9 1.
N. 512.244 - Irmãos Fernandes Limitada - Casa Femandes --2Clas. 41
- 42 - 43 e 46. - Art. 117, número 1.
N. 513.708 - Fermo - Adm. de
Bens Imobiliário - Orlando Di Tauro - CI. 33- Art. 117, n9 1.

-. As Repartições Palteus
cingir-se-elo 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 acoznpanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, solicitamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Vacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só sé
fornecerão aos assinantes que
CIS solicitarem no elo sia assinatura.
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
es,ta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exem.
piar atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.
N. 285.895 - Palmeirinha - Palhinha S.A. Ind. e Com. de Bebidas
em Geral - Cl. 41.
N. 293.425 - Maná - Cia. Mata!:
de Materiais Básicos - Cl. 16.
N. 295.118 - -Canadá - Panificadora Canadá Ltda. - Cl. 41.
N. 295.729 - Lagôa - Sociedade
Anónima Frigorifico Anglo - C/. 13.
N. 297.058 - Pyramid - Total
Broadhurst Lee Company, Limited Cl. 28.
N.297.347 - Ultralus - Casario
Felfeli - Cl. 8.
N. 315.918 - Bangúlita - Comp.
Progresso Industrial do Brasil - Classe 23.
N..315.919 - Bangúlinita - Comp.
Progresso Industrial do Brasil - Cl.
n° 23.
N. 326.124 - Elmo - Ind. Metalúrgica Gazola Ltda. - Cl. 16.
N. 413.292 - Santo Antonio Cerealista Santo Antonio Ltda. - Classe 41.
N. 414.95? - Miba - Pendes
Braz Garbarii._ Patti - Cl. 4.
N. 415.270 - Café Monte Alegre
- Santos 6 Piedade - Cl. 41.
N. 415.694 - Café Brasilia - Hamilton Souza Silva - Cl. 41.
N. 447.271 - Auxilium
Auxilium S.A.
Financiamento e Investimentos - Cl. 38.
N. 447.591 - São José - Bar e
Café São José Ltda. - Cl. 41.
N. 464.125 - Wilson - O. Cavalcante - Cl. 41.

N.° 430.131 - Cooperfasa - Cooperativa de Consumo dos Funcionários e Trabalhadores da Fosforita LiMarcas- Deferidas
mitada - Cl. 41 - 42 - 43
Expressão de Propaganda _Indeferido
1.
a°
44 - Art. 117,
Carioquinha - A
N. 154.619
N. 496.076 - Crédito Instantâneo
149 440.241 - Livraria e Papelaria Exposição. Modas S.A. - Cl. 36.
SimÕes - M. Alves de Souza - N. 178.772 - Bacitrin - Instituto aberto na hora sem fiador - Casa José
Art. 117, rui- Terapêutico Pan-Organico S.A. - Silva Confecções S.A. - as.: 8 38
Cl. 17 - 32
36 e 37.
Cl. 3.
moro 1.

DIARIO OFICIAL (Seção Ilh

a 28
lnsignia Comercial Indeferida

Fevereiro de 1967 69

á

N. 474.212 - Diurex - Lab. SinNome Comercial Deferido
N. 492.414 - Coringa - S. Paulo
tofarma Ltda. - CI. 3.
•
Alpargatas S.A. - CI. 48.
iç N. 4,92.848
MA - Dr. Músio N. 474.715 - Ouro Velho - Vi- N. 416.471 - Colortec de Tintas
N. /92.654 - Emblemática Athayde - Cl. 21.
nicultura e Engarrafadora Ouro Fino S.A. - Colortec de Tintas S.A. - zemiru A Coelho - Cl..42.
N. 492.489 - MA - Dr. Músio S.A. - Cl. 42.
(Art. 109 n9 2).
N. 492.639 - Gaucha - Churras..
Athayde - Cl. 26.
N. 477.288 - Galo de Ouro caria Gaucha Ltda. - Cl. 41.
Eder Jotre - Cl. 11.
Titulo de Estabelecimento Deferido
N. 492.759 - Cristal - M.
NOI7le Comercia; Indeferido
N. 477.901 - Lik- Sol - >line°
reira Coronha 6 Cia. Ltda. - CêsKubo - Cl. 46 (Com exclusão de fos.
N. 335.859 - Fab. de Artefatos de se 41.
1 N. 444.018 - Indústria e Comércio foros).
Alvaro FernanCimento Coroados
N4 . 492.827 - Philips 66 - Phil( São Lucas S.A. - Indústria e ComerN. 479.380 --\Cook Joia -- La- des - Clas.: 15 e 16- Art. 117 núlips Petroleum Company - Cl. 28.
cio São Lucas S.A.
res Produtos Domésticos Ltda. - Clas- mero 1.
N. 492.828 - Philips 66 - PhilN. 447.630. - Agro Comercial e se 8.
N. 353.755 - Ind. Leoman ProduIndustrial Santo Anton:o S.A. - Agro N. 479.871 - Neornatic - Ind. e tos para Limpeza - Mansur Madi - lips Petro/eum Company - CI. 39.
N, 492.870 - loba s Ind .e CoComercial e Industrial Santo Antonio Com. Neomatic Ltda. - Cl. •8.
Cl. 46 - Art. 117 n° 1.
S.A.
N. 368.322 - Six - Salaina 6 Cia. mercio de Artefatos de Couro e Tecido
N. 480.150 - Sermava - Cia. AuLtda. Incart - Cl. 36.
Ltda. -- Cl. 36 - Art. 117 n 9 1.
N. 492.917 - Valerio - Doces
Titulo de Estabelecimento Indeferido tocarrocerias Cerrnava - Cl. 21 (Com
N.
449.783
Jonag
Imp.
Fáexclusão de silencioms).
Valerio Ltda. - Cl. 41.
Clas.:
23
-36
e
37
tima
Ltda.
N. 482.498 - Rossoni
Generino
N. 494.927 - Fritz - Ind. MetaN. 192.466 - Papelaria e TipograArt. 117 n 1.
Cia. Ltda. - Cl. 42. s
lúrgica Fritz Reichert S. A. - Clasfia New 'ork Wenclemacher 6 Bar- Rossoni
se 7.
reiros Ltda. - Cias.: 17 - 33 N. 482.555 - Emblemática -- LaMarcas Indeferidas
38 e 50.
boratório Josolin Ltda.
•
Cl. 3.
N. 495.064 - Cintos Rover N.444.535 - Fah. e Confecções de
N. 482.652 - Tuhomatic -.Helene
N. 280.229 - Mont Rosa - S.A. Ind. e Com. de Couros Plásticos 2
Roupas Finas em geral - Issa Tex Winterstein - Cl. 11 (Com exclusão Fabril Scavone - Cl. 22.
Irmãos Ltda. - Cl. 36..
- Kamal Ahmad Isso. - Clas.: 22 de tubos).
N. 457.697 Bonzinhos - ErnesN. 507.086 - Troai Cana - Tro- 23-24- 36 - 37 e 33.
to
Neugebauer
S.A.
Inds.
Reunidas
pi
Cana Ind. e Com. de Bebidas Li.
N. 482.6h - Semana Turfista Cl- 41.
tintada - Cl. 42.
N. 454.020 - Alvorada - Leda Li- Jorge Jabour - Cl. 32.
bem Leone - Cl. 33.
N .451.477 - Velvet- New Look N. 491.198 - Compacto - Fab. LiN. 511.332 - Famoso - Saboaria
N. 463.234 - Indústria e Comércio moi S.A. Produtos QUillliCOS - Cias- Nestor José de Souza - Cl. 36.
Cariris Ltda. - Cl. 46.
de Móveis Hospitalares Palre - Paulo se 46.
N. 473.32 - FM - Federal MoN. 474.045 - Lisacor - BeneficiaFrederick. - Cl. 40.
tores
S.A. - Cl. 6.
dom de
de Tecidos Lisacor Ltda. - ClasN. 491.524 - Coringa - Ind. de
N .501.084 - Auto Wolks Peças
N. 173.605 Neo Odon - Insti- se 33.
Oldos
e
Derivados
S.A.
Inoldesa
- Omero Pieri
Clas.: 6 - 8 tuto Quimioterápico Brasil Ltda. Exigências
Cl. 41.
11 - 21 e 39.
Cl. 3.
N. 491.942 - Vedaram VDR
N. 473.847 - Politacil - Ernest
Térinos com exigências a cumprir:
N. 502.590 - Confeitaria Mirim - Eletrovisão Ltda. - Cl. 8.
Bruno Steiger - Cl. 46.
J. F. Silva. - Cl. 41.
N.
475.230 - Dr. A. Wander S.A.
Castelo Branco N. 474.038
N. 492.337 - B - Fab. de LiN. 507.542 - Lanchonete Uli-Ulá
N. 481.983 - Cia. Paula Affonso
Comercial
Castelo
Branco
Ltda.
nhas
KBS.
Ltda.
Cl.
22
(sem
direi- Lanchonete
Ltda. - Clas.:
Com. e Ind.
to ao uso exclusivo da letra B).
S1. 41.
41 - 42 - 43 e 44.
N. 501.284 - Padaria e Pastelaria
N. 474.351 - Rin-Tin-Tin - E.
Peixinhos • Ltda.
N. 508.441 - Casa Kafta
Lan- N. 492.464 - Aster - Aster Ind. Baroni 6 Filhos - Cl. 41.
e Com. Ltda.
Cl. 28.
N. 506.497 - Instrumentos Mus!ches Katta Ltda. - .CI. 33 e 44.
N. 474.416 - Leão - Saboaria
cais Bacchereti Ltda.
N. 508.549 - Galeria Veneza - N, 492.494 - Ma - Dr. Mucio Leão Ltda. - Cl. 46.
I. Datzt...o Cia. Ltda. - Clas.: 8 - Athayde - Cl. 31.
N. 474.487 - Milli - The Nestle
N. 492.601 - Juber - Julio Ber33 e 40.
.
S.A. - Cl. 41.
N. 508.935 - Casa de Calçados A tini - Cl. 5.
Expediente da Seção
N. 478.160 - Home-Service - Dr.
Confiança - Theodaro Chemik - N. 492.688 - Duralon - Duracour
de [mede, èrléi a
Cyrus
José
Ferraz.
de
Marinis
Cias,.
Cl. 36.
S.A. Ind. e Com. - Cl. 28. ((com se 16.
Exigências
exclusão de puxadores de agua).
Rio, 20 de Fevereiro de 1967
N. 478.452 - Sete - Meiatex S.A.
N. 492.711 - Sete Vidas - São Ind.
e Com. - Cl. 36.
Têrmos com exigências à cumprir: Paulo Alpargatas S.A. - Cl. 2.
Notificação
N. 480.920 - Sanitex - Sanitex
N. 259.444 - Companhia Imperial „N. 492.714 - Sete Vidas - São Saneamento Técnico Ltda. - Cl. 2.
Paulo
Alpargatas
,
S.A.
Cl.
6.
de Indústrias Químicas do Brasil.
Uma vez decorrido L prazo cie recon.
N. 480.959 - Recreio Escolar N. 291.733 - Umberto Modiano
N. 492.715 - Sete Vidas - São Hedeny Padilha da Cunhq - Cl. 32. sideração previsto pelo artigo 14 da Lei
S.A. Imp. e Exportação,
Paulo Alpargatas S.A. - Cl. 7.
Inds. Keros 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias para
N. 481.038 - Keros
N. 495.728 - Indústrias de Papel
eventuais juntadas de reconsiderações e
N. 492.935 --- Bracisa
Bracisa Ltda. - Cl. 1. .
Simão S.A.
do mesmo não se tiver valido ne- Bras. de Componentes Industrias
N. 481.045 - Comandar - Comu- se
nhum interessado serão logo capedidos
S.A. - Cl. 38 - (Registre-se na nello 6 Cia. Ltda. - Cl. 8.
os ce:.ificados abaixo:
cl. 38).
N. 482.149 - 2.000 - Auto EléExpediente da Seção
N.492.988 - Emblemática - Spa- trico 2.000 Ltda. - Cl. 21.
de Interferência .
Marcas Deferidas
ma &Sc. Paulista de Maquinas e Equi- N. 482.314 - Citei - Citei Com.
Ind.
Transportese
Engenharia
pamentos
Industriais
Ltda.
Cl. 5
Rio, 20 de fe.vereiro de 1967
N. 189.553 - Big 13en - J. H.
-(Sem direito ao uso exclusivo da Ltda. - Cl. 16.
Birtwistle, E, Company Limited - ClasN. 491.591 - Radonil - Produtos se
letra S).
23.
Notificação
Rocha Químicos e Farmacêuticos S. A.
N. 492.991 - Emblemática - Spa- - Cl. 3.
N. 173.705 - Gawha Isaac WjuUma vez decorrido o prazo de recon- ma Soc. Paulista de Máquinas e Equi- N.492.242 Sport Standard Rio - niski - Cl. 40 - Registre-se na elas.
sideração previsto pelo art. 14 da lei pamentos Industriais Ltda. - Cl. 8 Confecções
Standard Ltda. - Clas- se 40.
4.028 de 29-12-61 e mais dez dias para (Registre-se sem direito ao uso exclu- se 36.
N. 220439 - Folhas - Empréia
eventuais juntadas de reconsideração e sivo da letra
Folha
da Manhã S.A. - Cl. 32.
do mesmo não tendo valido nenhum inN. 493.004 - Incotec -• Industrial N.492.317 - Ki-Kame - AuxiliaN. 222.514 - G P - Genarino
teressado serão logo expedidos os cer- Comercial e Técnica Intotec Ltda. - dora Transporn e Com. Ltda. - Palmigmni
- Cl. 41.
CI. 41.
Cl. 21.
tificados abaixo:
•
N. 250.354 - • Marilt1 - José MaN. 494.727- PVG - PVG Monrangoni - Cl. 41.
Marcas Deferidas
tagens Industriais Ltda. - Cl.. 38 (ReN. 251.669 - Criso - Publiicclade
gistre-se na cl. 38).
Térinos:
AVISO AS REPARTINES
Criso Ltda. - Cl. 32.
r
N.
494.839
Didrex
The
Up..
PÚBLICAS
N. 366.233 - -Taruoyo -- Pucci
Company - Cl. 3.
N, 156.374 Jet 53 - Socar
S.A. Artefatos de Borracha - Clas- john
N.
495.194
Colitropin
Comércio, Engenharia c Representações
O Departamento de Imse 39.
Ltda. - Cl. 46.
ratil S.A. Ind. Farmacêutica - Clasprensa Nacional avisa à s
N. 429.592 - Andre Latour
Dro- se 3.
Repartições
Pública
em
N. 256.970 - Vienenses - Comp.
gegueria Dei Atlantico S.A. - Cl. 48.
Paulista de Cervejas Vienenses - Ciasral. que deverão providenN. 457.503 - Vitoria - Ind. ErN .495.211 - Fisioce - Labs. • Hosse 43.
ciar a reforma das assinavateira Saphira Ltda. - Cl. 41.
bon S.A. Prods. Químico Farmacêuturas dos érgãoè oficiais,
N .324.679 - Mary N. 472.168 - Loro-- Lote) Modas ticos - Cl. 3.
até o dia 28 de fevereiro
Ltda. - Cl. 36 (Com exclusão de
Nora ta Cia. Ltda. - Cl. 38.
corrente,
a
fim
de
evitar
o
N. 499.811 - Filtrac - Filtros Insoutiens e similares).
N. 325.802 - Eclipse - S.A.
cancelamento da remessa a
dustriais Filtrac Ltda. - Cl. 8.
Moinhos Rio Grandenses - Cl. 1.
partir daquela data.
N. 473.759 - Arpa Arpa S.A.
N. 512.148 - Piec1sa - MetalúrN.334.995 - Alcoa -- Irmãos RI.
Autos e Produtos Agrícolas - Cl. 47. gica Precisa Ltda. - Cl. 5.
beiro de Almeida Ltda. - Cl. 11.

s).
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N. 335.965 - Primicia - Ind. e N. 411.287 - Flanila - Cabeça
N.. 271.610 - Perfect - ConfecExigências
Comércio Primicia São Paulo Ltda. - Branca S.A. Produtos Alimentícios - ções Tassini Ltda. - CI. 36.
Cl. 41.
Cl. 38.
N.336.523 - O Clock - Ergeblo
Têrmos com exigências a cumprir:
N. 334.159- Indiana - Ind. e N. 411.352 - Mimo - Dr. Nelson • Joias Relogios S.A. - Cl. 8.
N.
Com. de Carnes Indiana Ltda. - Magalhães - Cl. 36.
N. 337.451 - Itapoan - Marcos S.A. 366.1,15 - Transportes Gloria
N. 412.297 - Euphorian Dabi Duarte Pinto - Cl. 42.
Cl. 41.
N. 368.300 - Foto Studio Brasilia
N. 338.407 - Bramerica - Bra- Ind. Brasileira de Aparelhos Dentários
N. 338.021 - Radio - Radio Lan- Ltda.
merica Comércio e Representações S.A. S.A. - Cl. 10.
ches Ltda. - Cl. 41.
N. 399.801 - fumada Drogaria
- Cl. 11.
N. 415.201 - Juriti - Juchem 6 N. 338.432 - Assunção - Mureb Ltda.
N. 339.093 - Sabia - Sabia • S.A. Cia. Ltda. -- Cl. 41.
N. 416.099 - Imirim Panificadora Pereira Mureb - Cl. 41. .
Brasileira de Ind. e Administração Têrmos aguardando anterioridaN. 340.961 - Jandaia - Ind: LaImirim Ltda. - Cl. 41.
des:
Cl. 36.
ticínios Jandaia Ltda. - Cl. 41.
N. 342.127 - Vib-Six - Lecien
N. 417.720 - Beijos Africanos N. 374.583 - Forjas Taurus S . A.
N. 341.129 - Ferro-Sul - Ind. e
Laboratório de Especialidades Cientifi- Ernesto Neugebauer S.A. Indústrias
Ind. e Com.
Com. Ferro-Stil Ltda. - Cl. 8.
cas Ltda. - Cl. 3.
Reunidas - Cl. 41 - Registre-se sem
N. 397.053 - Cirúrgica BandeiranN. 341.602 - Lili - Com. e Ind.
tes Ltda.
N. 342.793 - Chaves - Francis- exclusividade da 'palavra Beijos.
de Café Lili Ltda. - Cl. 41.
co Antunes - Cl. 41.
N. 419.682 - Linijuta - Linijuta
N. 430.797 - Copan Engenharia
N. 341.793 - Leite de Magnesia
N. 343.532 - Pirata - Azevedo S.A. Fios e Tecidos - ' Cl. 23.
S Pelegrino - Lab. Zambeletti S.A. Construção e Com. Ltda.
Bento S.A. Comércio e Indústria N. 420.977 - Suprapan
Farben3.
Cl. 41.
fabriken Bayer Aktiengesellschaft
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE IN.,
N. 345.300 - Lovelinita - S.A.
N. 345.028 - R.A. I.M. - In- CI. 36.
TERFERÊNCIA
dústria Metalúrgica Raim Ltda. N. 423.010 - Róyal-Matic - João Inds. Reunidas F. Matarazzo - Classe 23.
Fernndes Guillen - Cl. 8.
Cl. 11 - Registre-se na Cl. 11.
Rio, de Fevereiro de 1967
N. 346.533 - Rainatex - Ind. de
N. 346.805 - Mansa - Bernardo
N. 425.073 - Zoológico - Bar
Máquinas Texteis Ramatex Ltda. Goldfarb - CI. 30. .
e Café Zoológico Ltda. - Cl. 41.
Notificação
N. 350.429 Araguary - Soc.
N. 425.948 - Espumatic - Espu- Cl. 6.
N. 349.958 - Santa Rosa - Cia.
Mercantil e Imobiliária Araguary Ltda. mox Ind. e Comércio Ltda. - Cl. 8.
Uma vez decorrido o prazo de reImp. e Exp. Santa Rosa - C. 43. consideração previsto pelo art. 14 da
- Cl. 2.
N. 426.788 - Piloto - Cervejaria
N. 353.412 -MSA - Mine áa- Lei ir 4.048 de 29-12-61 e mais dez
N. 351.006 - Plastofix
Indústria D. Amelia Limitada - Cl. 43.
de Tintas Louçalin S.A. - Cl. 1.
N. 431.468 - Belmonte - Radios fetyAppliances Company - Cl. 11. dias para eventuais juntadas de recon.N. 371.685 - Duas Palmeiras '- sideração e do mesmo não tendo va.
Registre-se fls. 11,-13 considerando Belmonte Ltda. - Cl. 8.
lido nenhum interessado serão logo exprotegidos, apenas, os artigos da classe.
N. 433.098 - Star Flower - Mai- Israel Daniel - Cl. 36.
N. 375.920 - Rema - Com. e Ind. pedidos os certificados abaixo.
N. 352.608 - Globolin - Gunter denform, Inc. - Cl. 36.
Harald Hirschel - Cl. 1.
N. 435.178 - Cobil - Cobil Cons- Remai Ltda. - Cl. 8.
Marcas Deferidas
N. 358.509 - Limão Confiança - trutora Brasileira de Imóveis Ltda. - N. 382.434 - Alta Fidelidade Doces Confiança S.A. Ind. e Comer- Cl. 16.
Têrmos:
Theo Gygas - Cl. 32.
cio - Cl. 41.
N. 483.472 - MO - Metalúrgica
N.390.667 - Unitwelder - Soc.
N. 365.878 - Cangineve - Fran- Oriente S.A. - Cl. 11 - Registre- Mercantil e Import. Labor Ltda. - N. 133.727 - Vitalacta - Requerente: Industrias de Chocolate Lacta
cisco Caetano de Camargo Neto - se com exclusões sugeridas.
Cl. é.
S.A.
- Classe 41 - (Com exclusão
Cl. 41.
N.412.857 - SIFCO - The Steel
N. 489.205 - Nossa Senhora das
N.366.715 - Eloxan - Laborató- Graças - Frigorifico Jandira S.A. - Improvement And Forge Company - de produtos alimentícios para lactantes).
rio Corti do Brasil Ltda. - Cl. 3.
Cl. 11.
Cl. 41.
N. 366.800 - Altoflux - Eriez
N. 197.711 - Pioneer - RegueN. 496.130 - Cotysa - Cotysa
N. 416.752 - Hunter - Distribui..
S.A. Produtos Magnéticos e Metalúr- Consórcio
Tyresoles Indústria e Comér- dora de Frutas Argentinas E.N. - rente: Paulo Russo 6 Cia. - Classe
gicos - Cl. 8.
8 ( (Com exclusão de geladeiras).
cioS.A. - Cl. 6.
Cl. 41.
N. 371.546 - Atalaia - Comercial
N. 255.622 - Superlin - RequerenInsígnia de Comércio Deferida
N. 417.531 - Guarani - Comercial te: Super - Cia. Industrial de Tintas,
Atalaia de Apárelhos Domésticos Ltda.
N.
431.027
L1.
B
.I.L.
União
de Bebidas Super Sol Ltda. - Clas- Vernizes e Resinas. Classe 1. (Com
- C1.8.
Brasileira de Imóveis Ltda. - Cl. 33 se 47.
exclusões indicadas pela Seção).
N. 372.450 - Climax - F N I - Art. 114.
N. 419.358 - RS - RS_ Editora
Fábrica Nacional de Implexnentos S.A.
N. 261.669 - O Livro Vermelho
Ltda. - Cl. 32.
Titulo de Estabelecimento Deferido
- Cl. 7.
dos Telefones. Requerente: S.A. O
N.
421.429
Meproregil
Lab.
N. 374.208 - Santo Antonio O Livro Vermelho dos Telefones. N. 354.025 - Sielhi Ind. e Comér. Regius Ltda. - Cl. 3.
Classe 32.
Emp. de Turismo Santo Antonio Ltda.
cio - Serviços de Instalações Eletro. N. 422.870 - Medalha de Prata -- a. 25.
N. 265.945 *- Diestren Reque..
Hidráulicas Ltda. - O. 33 - 6 - Brasisul S.A. Imp. e Exportadora - rente: Probiotical Laboratórios Ltda. N. 376.789 - Asclépios - Walter 8. - Art. 117, n9 1.
Classe 3.
Cl. 41.
S.A. Equipamento Médio-Hospitalar..
Dentário - Cl. 10.
N. 377.68C - Carioca Palace Ho,N. 432.743 - Rei do Disco - Rei N. 271.209-, Inbahsa RequerenN.377.581 - Viaje Contente, iVaje tel - Pan American World Airways, da Voz Aparelhos Eletro Sonoros S.A. te: Indústria Brasileira de Artigos Hoscom Esso - Humble Oul 8 Refining Inc. --- Cs.: 33 -- 41 -- 42 e 43 - - Cl. 8.
pitalares S.A. Inbahsa. - Cl. 4.
Art. 117, n9 4.
Company - Cl. 6.
N. 455.630 - Modelmimo - José N. 271.207 - Inbahsa -- RequeN. 431.217 - Casa Santa Ciara
rente: Indústira Brasileira de Artigos
N. 384.468 - Pozarplast - Oreste dos Irmãos Cavalcanti - Irmãos Ca- Camacho Utrilia - Cl. 36.
Hospitalares S.A. Ingabsa. - ClasCheccacci - Cl. 10.
valcanti - Os.: 12 - 23 - 24 - N. 472.460 - Carga - Pirelli S.A. se 36.
N.392.847 Sarongster - Sarong 26 - 27 - 28 -- 29 - 30 - 31 - Cia. Industrial Bras. - Cl. 39.
N. 273.960 - Forel - Requerente:
Inc., organizada sob as leis do Estado 22 - 33 - 35 - 36 e 37. - ArN. 474.073 - Jupiter - S.L. Al- Fornos Porei Ltda. - Cl. 8.
de Delaware. - Cl. 36.
ves S.A. Ind. e Com. - C1. 41.
tigo 117, n° 1.
N. 320.684 -- S Simetal RequeN. 394.781 - Tyton - United Sta- N. 431.601 - Confecções CopacaN. 480.965 - Constelação - Setes Pipe And Foundry Company - bana - Ibram Miednicki - Cl. 23 - bastião Saldanha Marinho - Cl. 32. rente: Simetal S.A. Indústria e Comércio - Cl. 11.
Cl. 31.
36 e 37 - Art. 117, n 9 1.
N. 498.215 - Guanabara - Recau- N. 327.433 - Bivermin - RegueN. 397.474 - Vucaspuma Vulcan
N. 431.795 - Casa Itamar - Bar- chutadora de. Pneus Guanabara Limi. rênte: Instituto Cientifico Medicator LiArtefatos de Borracha S.A. - Cl. 1 ros 8 Cia. -Os. 11 e 16. -Ar- Cada - CI. 39.
mitada
Cl. 3.
- Registre-se na classe 1.
N. 499.159 - Reportagens Ilustrada
tio 11r, n9 1.
N.
339.853
-.Bender - RequerenN. 400.300 - Pelotita - Ind. e N. 433.533
Cl. 32.
- Farmacia Silva Arau. - Rivadavfa Maya
te: Indkstria e Comércio Bender Ltda.
Com. de Doces Fé Ltda. - Cl. 41. jo - Sociedade Farmacêutica Silva
- Cl. 8.
N. 405.673 - Skai - Cia. Cindes Araujo Ltda. - Cls.: 1 - 3 - 10 Título de Estabelecimento Indeferido
N. 340.454 - Libatejo RegueComércio e Indústria de Doces e Sor- e 48 - Art. 117, n9 1.
rente: Bar e Restaurante Libatejo LiTermos:
i
vetes - Cl. 41 - Registre-se sem di- N. 484.803 - Edifício Ajax mitada - Cl. 41.
reito ao uso exclusivo da expressão tuna Henryk Zylberman Engenharia Comér. Auto Leão Ltda. - Cl. 6 - 8 N. 407.843 - Eliptex
Requedelicia.
21 e 38.
rente: Hewitt-Robins Incorporated
cio e Indústria S.A., - Cls. 33 e 38 - 11
N. 407.537 - R K - Roger Khou. - Art. 117, n9 4.
N. 428.826 - Casa dos' Barbantes Classe 6.
ri S.A. e Com. - Cl. 36.
N. 499.363 - Eletro Mecânica - A. G. Barbosa Ei Cia. -- Clas- N. 424.508 - Produtos Super GloN. 409.823 - Black Decker - The Paulista - Faciole de Meais •Ei
bo - Requerente: Agua Sanitária SuCia. ses 22 e 31.
Elack Ei Decker Manufacturing Com. - Clas.: 6 -.7 - 8 - 11 - 21 e
N. 449.608 - Com. de Bordados per Globo Ltda. - Classe 46. (Sem
pany - Cl.11.
33..- Art. 117, n9 1.
Guanabara Ltda. - Com. de Borda- direito ao uso exclusivo de «super» e
N. 409 .898 -- Encibra Encibra
dos Guanabara Ltda. - Cls.: 11 - figura de garrafa).
Engenharia e Comércio Ltda. - ClasMarcas Indeferidas
N. 437.106 Universal Rebites
12 - 23 - 24 - 36 e 37.
se 8.
N. 490.558 - Casa Brasil - Ce- Brasil - Requerente: Francisco Blane.
N. 216.669 - Sono Armações de sar Affonso Tecidos Ltda. - Classes: S.A. Indústria e Comércio de Metais.
N. 410.549 - Universo - Paste.
Probel S.A. - CI. 40.
Mo
Clame 11 Oen direito ao uso ex,.
23- .30 -3536-37 e 28.
Ltda.
latia Universo
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< clusivo de Brasil e figura de globo ter- mentes de Ourivesaria e Relojoaria LiN° 284.246 - Mel-Hor ReN° 41,9.617 - Haja - Requ
restre).
mitada ••- Classe 6.
querente: Luiz P. Braga Comércio e rente: Iwiústria e Comércio Naval
•
N9 508.335 - Molito
Reque- Indústria S. A. - Classe 8.
N. 441.361 - O Conde - Reque,
N° 492.937 - Regiolar
rente: Frederico Ortmann - ClasN° 306.592 - Aurora - Regue- Haja Limitada - Classe 21. Regue.
rente: Gomes 6 Branco Ltda. - Cias
se
41.
rente:
Aurora
Importadora
e
Exporta5 se 36 - (Sem direito ao uso exclusivo
rente: Utilidades Domésticas Regiolar
a N9 508.459 -- Comepa
Reque- dora Ltda. - Classe 41.
( da letra C.).
Ltda. - Classe 8.
rente:
Contaabilidadee
Mecanizada
ç
N. 469.245 - Colex - RequerenN9 306.717 - Eninco - RequeN° 594.450 - Gruta - RegueParticipações
Comepa
S.
A.
Claste: Egils Laipnieks - Classe 1 - (Com
rente: Eninco Engenharia Indústria e rente: Gruta Indústria e Comércio
se 17.
exclusão de tintas e vernizes).
*
Ltda. - Classe 16.
•
de Bebi as e Conexos Ltda.d- ClasN° 508.502 - Aurea - Reque- Comércio
,
N. 480.351 - Paratécnica - Re..
N9 334.348 - Vitrine - Reque- se 43.
rente:
Industrial
Viadutense
Ltda.
i querente: Indústria de Parafusos Pararente: Miahil Ghica -- Classe 32.
Classe. 41.
N.° 494.767 - Pastoril - Re.
( técnica Ltda. - CI. 11.
N° 425.139 - Vitrine G Displays
,
N. 486.296 - Olvarit :- RequerenN° 509.628 Devon - Reque- - Requerente: Maneei Maria de Vas- querente: Humberto Annibal de Mello
te: N. V. Maatschappij Antradex, co„ rente: Dr. Alfonso Caracciolo Dl Fo- concello se Genival de 'Moura Regelo Saatos - Classe 46.
N9 495.340 Bola Sete - Re.
; merciando também como Antradex rifo - Classe 36.
- Classe 32.
1 Company Limited --. Cl. 41.
N° 510.036 - Saúde do Lar N° 425.144 - Vitrine - Reque- querente: Irmãos Monteiro Ltda. Classe 49.
N. 486.701 - Yardley -- Regue- Requerente: Comércio e Indústria Be- rente: Manoel Maria de Vasconcellos
bidas
Guarei
Ltda.
Classe
42.
e Genval de Moura Rabello - ClasN° 495:438 - Diamond - Re, rente: Fuhad João Mansur. - Classe
N9 510.096 Confortemp - Re- se 32.
querente: Remodelar Rádio e Televi' 36 - (Com excluàão de camisas e co..
querente: Confort-Air S. A. EngeClasse 8.
j larinhos).
N° 434.923 - Vitrine Reque- são
N° 495.923 - P V C - RequeN. 488.847 - H I: - Requerente: nharia - Indústria - Comércio -- rente: Editõra de Revistas Sociais Lirente: S. A. Tubos Brasilit - ClasHans Lieberr Maschinenfabrik - Clas- Classe 6.
N9 510.072 - Nitroauto - Re- mitada - Classe 32.
se 6 - (Registre-se conforme parecer
NP 347.730 ,-- Yayá - Requerente: se 16.
querente: Acessórios São João S.A.
dado pela Seção).
Sociedade
Algodoeira do Nordeste
N° 501.732 - Neotex - RequeN. 489.324 - Mar - Requerente: Importação e Comércio - Classe 1. Brasileiro S. A. - Classe 46.
rente: Columbian Carbon Company (Com as exclusões indicadas pela SeMetalúrgica Mar S. A. - Cl. 6.
N9 356.812 - Drogacity - Re- Classe I.
N. 493.601 - Tesouro do Bebê ^' ção).
querente:
Comércio de Medicamentos
N9 502.006 - Odal
Regue.
5 Requerente: Paula Ramos Calvoso N.° 511.115 - Lentorubi n- Re- Drogacity Ltda. - Classe 48.
rente: Dip Abdo - Classe 48.
Classe 28.
querente: Brasilabor Produtos FarmaN° 375.654
Farmicetina P.. 7
N9 502.964 - Gilda - Regue-1N. 494.353 - Jack - Requerente: cêuticos Ltda. - Classe 1.
Requerente: S. A.
Farmaceutici
, rente:
Indústria Rotativa de Papéis
N° 511.129
Aspigrip - Reque- Italie - Classe 2.
1 Jacobo Herman Katz Harlauanu (Cias Ltda. - Classe 38.
í se 28).
rente:
Farbenfabriken Aktiengesells.
N° 403.640 - Tequêra - RequeNP 505.620 - Cefemat - Regue1
rente: jáder Gonçalves dos Santos - rente: Cefemtt Comércio de Materiais
N. 494.906 --‘ Araucária - Regue- craft - Classe 3.
N° 511.163 - Scotch - Reque- Classe 42.
a rente: Ernprêsa de Armazens Gerais
Para Construções Ltda. - Classe 61.
Araucária Ltda. - Cl. 41.
rente: José Gomes de Carvalho - N° 408.421 - Odontoplast - ReN° 505.973 - Old Mac RequeN. 494.934 - Champanhe --- Re- Classe 46.
querente: Paulo Ricotti - Classe 10. rente: Bebidas Merino S. A. - Os.
1\19 511.884 - Elitropon - Recatequerente: Saboaria Santa Luzia Ltda.
N9 421.684 - Imperial Elenron '- se 43.
- Cl. 46.
rente: Indústria Química Vanguard LiN9 506.161 - Umbra - Recate.
Requerente:
Oairn Beach Company N. 495.233 - Vintiar - Requeren- mitada - Classe 1.
rente: Umbra Textil Ltda. - Cias
Classe
23.
te: Proba' Comércio e Indústria S.A.
N,9 512.601 - Resprium - Re36..
Regue- se
N9 420.850 - Princetex
.,‘ - Cl. 28.
querente: Produtos , Roche Quimicos e
rente:
Princetex
Roupas
Ltda.
N.° 506.387 - Tonic Floral - Re\ N. 495.265 - Amidogen - Regue- Farmacêuticos S. A. - Classe 3.
Classe 36 .
querente: Micheline Marie Antoniette
, rente: Arlindo Nicolau João - Cias.
Classe 48.
' se 41.
Nome Comercial deferido
N° 433.901 - São José -- Re- Ricart Bredel
NP 506.404 - Morumbi - Regue.
quereate:
Metal
Aço
São
José
S.
A.
N. 495.268 - Aventuras Semanais
rente: eMtalúrgica Morumbi Ltda.
N° 381.108 - Comércio e Indús- Classe 5.
- Requerente: Editora Boavista Ltda.
Re_
Clas
se 21.
tria
Bril
Loid
Ltda.
•Requerente:
N° 436.066 - Metalon
- Classe 32.
Bril Loid Ltda. querente: Magnebrás S. A. Isolantes N° 506.932 - Reidson - RegueN. 496.057 - Biaer - Requerente: Comércio e Indústria Código).
Térmicos - Classe 28.
rente: Benedito Gomes Pereira - CiasBrasil Indústria Aeronáutica S.A. Bia- (Art. 109 n° 3 do
NP 448.198 .-- Cerita - Requeren- se 8.
er - Cl. 6.
Titulo de Estabelecimento deferido te: Indústria e Comércio Cerex Ltda.
N.° 507.032 - Camarão - RegueN. 496.058 - Biaer - Requeren.
- Classe -46.
rente: Abreu Industrial de Bebidas lál te: Brasil Indústria Aeronáutica S. A.
N° 333.769 - Sena - Comercial
$ Biaer - Cl. 8.
N9 468 419 - Chantecler - Re- atitada - Classe 41.
, N. 496.059 - Biaer - Requerente° Imobiliária - Requerente: Sena - querente: Chocolate Dizioli S. A. - N 9 507.354 -- Brinco - Requerente:
Brinco - Representações Industriais e
Brasil Indústria Aeronáutica S. A. Comercial Imobiliária S. A. -= Clas- Classe 41.
471.877 - Isobeton - Regue-Comerciais Ltda. - Classe 16.
- Biaer - Classe 11 - (Apenas para ses 4 - 8 - 16 - 21 - 33 41.
N9
(Art. 117 s.° 1 do Código).
Í os artigos reivindicados).
rente: M M Comercial S. A. - N° 507.364 - Creosolar - Regue.
. N. 496.977 - Diário das Senhoras
N9 479.449 - Panificadora e Con- Classe 16.
rente: Solar Indústria e Comércio de
- Requerente: oRmeu Ntmes - Clas- feitaria Imperial - Requerente: Po•
„._ Re- Produtos Cbimicos Ltda. - Classe 2.
é
Santa
F
se 32.
N°
476.565
povidis Grintzes .Ltda. - Classes
querente: Santa Fé - Indústria da N° 508.139 - Santista - RegueN. 500.987 - A.B.C. - Reque- 33 - 41. (Art. 117 n° 1 do Có- Pesca Ltda. ..-. Classe 41. rente: Companhia Sentiste de Papel iS
rente: Bar A.B.C. Ltda. - Cl. 38. digo).
N° 482.527 - Alscap - Regue- Classe 16.
N° 508.106 - Loja D'Andréa N° 508.316 - Ciro - Requerente:
. N. 503.627 - 999 - Requerente:
rente:
Indústrias Macedo Serre Ltda.
Requerente:
D'Andréa
D'Andréa
Norcoc Textil Ltda. - Cl 36
Calçados Ciro S. A. Indústria e Co.
Classe
46.
1 N° 505.441 - Galvanotec .-. Re- BARROS - PI 31-35 - 22-2-67
aylrcio -- Classe 36.
i querente: Galvanotec Indústria e Co.. Classes 14 - 15 - 25. (Art. 117
N° 484.100 -- Fra:nig - Reque- N9 508.405 - Cotai - Requerente:
} mércio Ltda. - Classe 1. (Com as n° I do Código).
rente: Comércio e Indústria Eletrônica
Comércio de Tecidos Abeud Ltda. exclusões indicadas pela Seção).
N9 508.934 - Resíduos de Algodão "Premie Ltda. - Classe 8.
Classe 36.
N° 505.812 - Merci - Reque- São Judas Tadeu Requerente: NiRequeN9 485.507 - Modas Infantis "Ri- N° 508.842 - Parker
rente: Mercearias Nacionais S A. cole Rubertoni •-• Classe 24, (Art. 117 viera" - E. Krueger - Classe 36. rente:
Szlama Nysyn Wajchman
.a. Classe . 2.
.
n9 1 do Código).
N9 488.290 - Fama Regue, <asse 8.
N. 506.124 - Contact - RegueRequerente
rente:
Fama Ferragens S. A. - Clas- iSTP 509.114 - Bertha
N.°
512.437
Ao
Rei
de
Copas
-rente: Produtos Contact S. A. :se 8.
C B E. Cia. Brasileira de Extrusão Requerente: Renato Vangelino
Classe 23.
Classe 6.
Classes 8 - 26 - 33
35 - 38
= N9 506.130 - Contact - Regue- 44 - 49 - 50. (Art. 117 n° 1 do
N° 509.196 - A E - Requerente:
rente: Produtos Contact S. A. - Código).
Novik
S. A. Indústria e Comércio
AVISO AS REPARTIÇÕES
Classe 37.
Classe
8.
Marcas indeferidas
PÚBLICAS
No 506.292 - Braspel - RegueN9 510.087 - Revena Reque. •
rente: Importadora e Exportadora
N° 135.726 - Vitalacta - ReO Departamento de imrente: Revena - Revendedora de VeiBrasbel Ltda. - Classe 8,
querente: Indústria de Chocolate Lacta
prensa Nacional 'avisa às
culos Nacionais Ltda. - Classe 21,
N° 507.938 - Pyroxiline - Re- S. A. - Classe 41.
Repartições Públicas em geChocolate Com
querente: Cancerou Tintas S. A. -rai. que deverão providenNç' 261.923 - Confecções Amerin54
;c504,0,
a
1
N°
Ari
Inm"AA
A aurw
y
Classe 1. (Com .01 exclusões indicadas canas Ltda. - Confecções Americaciar a reforma das assinaInácio - Classe 41.
pela Seção).
turas dos órgãos oficiais,
nas - Classe 36.
N°
511.1i1
0 - Anabin - Requereu.
N° 508.114 - eriswal - Requeaté o dia 28 de fevereiro
N9 273.690 - KilImpa - Requete: Probiotical Laboratórios Ltda. -4
rente: Indústria de Sabão Norte-Sul rente: Marta Engelberg - Classe 46.
corrente, a fim de evitar o
Classe 3.
Ltda. - Classe 46.
cancelamento da remessa a
N° 278.609 - Claranil RequeN° 511.113 - Quinocol
N° 508.229 - Irnfor .-. Requeren- rente: Indústrias Albatroz Ltda.
partir daquela data.
Regue.
rente: Brasllabor Produtos Parmaduti
te: Indústria de Máquinas e Ferra- Classe 46..
.eit12qte.r.ffileeCESEI

1

cos Ltda.

Classe.

702 Térçarfeira 28
N9 511.157 - Almar - Requerente:
;Untar Sociedade Comercial libe Representações Comissões Ltda. - Classe 11.
Helga - Requerente:
No 513.721
lielca Industrial S. A. - Classe 39.
N° 524.383 - Brasileira - Requerente: Indústria Brasileira de Cabos de
Aço Brascabo Ltda. - Classe 6.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Tintas; Ypiranga S. A. (alteração
Exigências
de nome da marca Pyroxiline, número
232.749 ) .
Termos com exigencias a cumprir:
Novigraf Ind. e Com. de Materiais
Warneç_ Lambert Pliarmaceutical
de Escritório Ltda (transferência para Company (Mo pedido de averbação'
seu nome da marca Novigraf, número cias marcas:
260.277 ) .
Peritrate - n9 150.427.
Fairchild Camara and Instrument
Cloledyl - 173.660.
Corp (transferência para seu nome da
Cal Bis Ma - 1)' 324
marca Dumont, n° 260.522).
Nome CoMercial indeferido
Pacata' - 195 352.
• J M S Industrial Ltda. (alteraç_ão
I isterine - 224.909.
de
nome
da
marca
J
M
S,
no
281.733)
.
N° 221.005 Wamex S. A. InP'estran - 225.111.
dústria Química - Requerente: WaCarbocloro Indústrias Químicas Ltda.
Pyridiutn - 228.433 ,,
mex S. A. Indústria Química.
(transferência e alteração . de nome da
,ceterisil
231.989 .
N° 472.348 - Arco Importadora Li- expressão de propaganda Qbôa Mandelamme mitada - Requerente: Arco Importado- Concentração Dupla, n° 286.941).
Gelusil - 249.789. - Cumpramra Ltda.
,
Syncro Macrine Company (transfe- sr as exigencias.
rência para seu nome da marca Syncro,
Titulo de Estabelecimento indeferido no 298.206).
Warner S. A. (no pedido de
alteração de nome ias marcas;
Carnapi Ind. de Artefatos de Papel
N° 330.240 - Armazém São Gonçalo
F eritrate - no 150 427,
- Requerente: Gonçalo Manoel dos S. A. (alteração de nome da marca
Cloledyl
173.660
Santos - Classes 2 - 41 - 42 - Camapi, n9 303.093).
Cal Bis Ma - 192.31.
Auto Funilaria e Pintura Pixoxó Ltda.
46 -- 47.
43
Paacatal -- 195.352.
N9 461.701 - Casa Monteiro - (transferência para seu, nome da marca
Listerine
- 224.909..
Pixoxó,
n°
318.726).
Requerente: Marques Monteiro 6 Filho
Plestran - 225.1//.
Casa Editõra Vecchi Ltda. (transLtda. - Classe 36. ,. .
Pyridium - 228.
• N° 510.954 - Imperial - Classe 36 ferência para seu nome da marca AdriaSterisil - no 231.989.
na, termo 483.136).
de Miguel IVIàniglia Júnior.
Mandelarnine - n9 233.738.
Taft Magazines S. A. Com . e Ind.
Gelusil
- n° 249.789. - Cumpram
Exigências
(alteração de nome da marca Taft, as exigências,:
termo 497.149).
Têrmos com exigências a cumprir:
Warner Lambert Pharmaccutical
Elevadores Sur S. A. Jnel. e Com.
N° 257.438 - Produtos Elétricos (alteração de nome da marca Ciber- Company e Lab. Warner S. A. (no
pedido de averbação de contratei - e
Omelior Ltda.
vox, termo 510.254).
alteração de nome da marca Agarol,
Elevadores Sur S. A. Ind. e Com. ri.° 249.878). - Arquivem-se os peN° 268.304 - José Nassif.
1.451 - Velcan Material Piás- (alteração de nome da marca Giber- didos de averbação de contrato e alvoice, termo 510.255).
Roupas.
teração de nome.
Lab . Maurício Villela S. A.
Lab. Kriff Ltda. (junto ao registro
/24.412 - Cia. Brasileira de (transferência para seu nome da marn° 215.488) .
Cumpra a exigência.
Reupas.
'ca 'fetra-Apiron, 'termo 510.465).
N9 448.251 - Rei da Voz Aparelhos
Gillette. Safety Razor Company of
Amorim S. A. Comercial ImportaEletro-Sonoros S. A.
dora e Exportador a (alteração de no- Brazil - no pedido de averbação de
N.° 451.749 - Fazenda Provini me da marca Amorim, trmo 513 870). contratos nos registros 326.016 e ...
S. A.
230.576. - Cumpra as exigências.
Sodesil S. A. . Ind. de Adesivos
N9 488.013 - Hag AktiengesellsMalvas S. A. Comércio e Indústria
(alteração
de
nome
da
marca
Crepesil,
chaft.
de
Máquinas - no pedido de alteratermo
513.960)
.
N.° 488.527 - Bigtour Agêscia de
Sodesil S. A. Ind. de Adesivos ção de nome no termo 467.952. Viagens e Turismo Ltda.
N9 491.435 - Master do Brasil Tu- (alteração de nome da,. marca Fitasil, Cumpra a exigência.
termo 513.961).
rismo Ltda.'
Gerardo Rezende . 6 Cia. Ltda.
Torrefação Carrocos Ltda„ (trans- no pedido de transterência do 'termo
N9 499.389 - Vemag S. A. Veíferência para seu nome da frase de n.° 488,053. - 'Cumpra a exigência.
culos e Máquinas Agrícolas.
Taft Magazines S. A. Comércio e
N° 499.390 - Vemag S. A. Veí- propaganda Café Marrocos o Café do
Indústria
- no 'pedido de alteração
Papai,
termo
514.225).
culos e Máquinas Agrícolas.
do termo 497.150. - Cumpra a exiN° . 510.252 - 1. T. A. Indústrias
Cia. Arp de Ind. e Com. (altera- gência.
Técnicas Para Arquitetura Ltda.
ção de nome da marca Arp, termo
N9 510.740 - Armações de Aço n° 514.892 e termo 514.893).
Produtos Químicos e Farmacêuticos
Probel S. A.
Manufatura de Brinquedos Castor Inaf Ltda. - no pedido de transN9 512.905 -• Resinas Sintéticas e S. A. (alteração de nome da marca ferência do termo 513.119. - Cumpra
Plásticas S. A. Resinpla.
a exigência.
•
Castorlândia, termo 5134.923).
N° 513.164 - Sybteko S. A. CoU.
S.
Vittnin
& Pharmaceutical
Unilever Limited (transferência pamércio - Importação - Exportação.
ra seu nome da marca Lifebuoy, ter- Corp. - no pedido de transferência
do termo 513.121. - Cumpra a eximo 515.164).
Diversos
Fruehauf do Brasil S. A. Ind. de gência.
N° 133.653 - Indústrias Macedo Viaturas k alteração de nome da marca
Indústria de Fertilizantes Orgânicos
Fruehauf, termos 515.446 - 515.447 Fertol Ltda. - no pedido de transSerra Ltda. - Aguarde-se.
-515.448
--515.449
-515.450).
The Layoock Engiferência do termo. 514.501. - Cumpra
,N° 144.870
neering Company Ltd. - Aguarde-se. • Herbert Mayer Ind. Heliográfica a exigência.
Empresa de Aguas Minerais S. A.
No 496.060 - Brasil Indústria Aero- S. A. (alteração de nome da marca
-• no pedido de transferência do teimo
Aguarde-ae. Desostar, termo 515.8/8).
náutica S. A. BIALR.
Cumpra a exigência.
no 514.968.
Phillips Petroleum Company (transEmpresa de Aguas Minerais Ibirá
ferência para seu nome da marca SulExpediente da Seção
fole, termo 515.899 e marca Philrich, Ltda. - no pedido de retificação do
de Transferência e Licenças trmo 515.394).
nome do termo 514.869. - Cumpra
a exigência.
F
M
C
Corpo
(transferência
para
Rio, 20 de fevereiro de 1967
Alecio Waltrick - no peckdo de
seu nome da rtrarm Avicel, termo nútransferência do termo 515.948. mero
515.915)
.
Transferência e altera 0o de Nome de
Cumpra a exigência.
Titular de P:ocesso
Dist. de Materiais de Construzão
Litográfica Real S. A. no pee Produtos Derivadas de Petróle.o
Foram mandados anotai nos proces- S. A. Dispetrol (alter.a.No de nome dido de alteração do termo 515 962.
sos abaixo mencionados as transferen- da marca Dispetrol. tèrtm, 515.934 - -• Cumpra a exigência.
das e alterações de nome:
515.935 - 515.937).
Indústria Nordestina de Produtos
Marcos Produtos Químicos Ltda.
João Rodrigues da Sdva (transfe- Alimentícios S. A. - no pedido de
[(transferência para SM nome da marca rência para seu nome da marca Go- transferência da marca 294.393. -Stexylclerme, n9 17g28,44•
xettà, termo 515.931).
Cumpra a eidgênciat

Fevereiro de 1 Sbl
Diversos
Carl Zeiss - no pedido de transferência do registro 43.599. - Nada
há que deferir por não ter sido prorrogado o registro.

NOTICIÁRIO
Oposições

Santa Môniêa de Campo e Náutica
(oposição ao termo 744.078 título
Balneário Santa Mônica).
Manufatura de Brinquedos Estrela
S. A. (oposição ao termo 742.389
marca Calhambeque).
Ainerican Radiator Ei Standard Sanitary Corp. (oposição ao termo número 742.324 marca Idealcor) .
São Paulo Alpargatas S. A. (oposição ao têrmo 748.485 marca L. L.
Long Leg).
São Paulo Alpargatas S. A. (oposição ao termo 748.482 marca Frivole).
São Paulo Alpargatas S. A. (oposiçãoao termo 748.333 marca Lady
Assenta Bem).
Cia. de Cigarros Souza Cruz (oposição ao termo 749.392 marca Paul
Revere).
. Cia. de Cigarros Souza Cruz (oposição ao termo 751.019 marca Paul
Revere).
Kibon S. A. (Inds. Alimentícias)
(oposição ao termo 750.040 ntaroa
Kintonic).
Metalúrgica Mogi Mirim S. A. Ind. I
e COm. (oposição ao termo 79.636
marca Mojiano).
Mário Mori (oposiçã4o ao termo
n° 72.285 marca Contil).
Miramar S. A. (oposição ao termo
n° 749.526 marca Miramar).
Produtos Farmacêuticos Simes do
Brasil S. A. (oposição ao termo número 742.727 marca Protamide ) .
Ind. de Chocolate Lacta S. A.
(oposição ao termo 749.564 marca 1
Trevo).
Marpa Soc. Transportadora Ltda.
(oposição ao termo 749.633 título
Arpa) .
Cia. City Paulista de Melhoramento 1
(oposição ao termo 745.208 titulo i
Cita).
Cia. City Paulista de Melhoramentos
tos • (oposição ao termo 745.209 marca Cita).
Cia., City Paulista de Melhoramentos (oposição ao termo 745.210 niárca
Cita).
Sabap S. A. Bras. de Artefatos
Plásticos (oposição ao termo 749 902
marca Sapal).
ao termo
Lar Cia Têxtil ,
lr).
749.829 marca Tei
Editbra Atlas (oposição ao termo
n° 749.838 marca Atlas Botânica).
Refinadora de Óleos Brasil. S. A.
(oposição ao termo 749.663 marca
Carmela).
Indus. Metalúrgicas Régia S. A.
(oposição ao termo 749.659 marca
Vitória Régia).
Minuano S. A. Veículos e Máquinas Agrícolas (oposição ao termo número 749.675 nome comercial Viação
Minuano S. A.).
• Cia. Fiação Tecidos São Bento
(oposição ao termo 749.946 marca
Herculizado).
Inds. de Chocolate Lacta S. A.
(oposição ao termo 749.937 marca
Hokkai) .
Perfumaria Phebo S. A. (oposição 1
Wrac• 748.724 • marca LtiR9441:14,

Terça:férra'
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N° 526.041 - Piazza 131 Spagia - S. A. Produtos de Petrólao Depoiato Popular - SupermercaNOTICIARIO
Modas e Perfumarias Ltda.
do S. A. (oposição ao termo .754.955
Classe 1 - Artigos na classe N9 529.974 - Expresso Garoto Li- Clichê publicado em 12 de abril
titulo O Tabuleiro da Baiana)
Opostões
1
mitada.
de 1962.
Moca Rio Materiais Para Construção Ltda. (oposição a6 termo 751 156
Uailever Ltd. (oposição ao termo
N° 520.121 - Eletro Geral InterliN.° 528.125 - Marca - Refi
marca Moo Rio).
• n° 743.534 marca Tri).
gadores Egi Ltda.
brãs - Requerente - Refibrús
João Zarif (oposição ao termo mi-.
Unilever Ltd. (posição ao termo
S. A. Produtos de Petróleo -mero 750.799 marca Junco).
N° 520.133 - Pascoal
n° 743.507 marca San! San).
S. A. de Vinhos e ^Bebidas Caldas • Cia. Riograndense de Adubos Pedro Furtam nino. Classe 46 - Artigos na classe N° 520.136
(oposaaão ao termo 748.028 marca CRA (oposição ao termo 747.144 ,
N° 521.145 - Padaria c. Mercearia Clichê publicado em 12 ale abril
de 1962.
Líder) .
Três
Esses Ltda.
marcai Fertifol).
Irco Imp. Ltda. .(oposição au termo
e -- B ncficiadora de
N9 521.249
N° 528.120 - Marca Casa Mattos, Papelaria e Livraria Ferro e Aço Corfa Lida
n9 748.250 nome comercial Irca Foro':
brás - Requerente - Rafibias
S.
A.
(oposição
ao
tétano
74,4
879
e Imp. Ltda.).
• N9 523.245 - Braspedra Ltda.
S. A. Produtos de Petrélea -marca Norms).
N° 523.930 - Editôrtt Scramcla Lida. Classe 47 - Artigos na Ci83SC -S. A. de Vinhos e Bebidas Caldas
Rothschild Loureiro Cia. Ltda.
Clichê publicado em 12 de abril
(oposição ao termo 749.228 marca (oposiçã oao tarino 735.838, marca - Arquivem-se os procassos.
de 1962.
Líder de São Francisco).
Paulistânia).
NOTICIAR 10
Sfid S. A. Soc. Técnica de bisa
•
N." 528 149 - Marca - Ditin
Cia. de Cigaros Souza Cruz (opotalações Industriais (oposição ao trVit
- Requerente -7- IBIA [(Is.
Retificações
de
clichês:
sição ao termo 737.120, marca Gol).
aio 748.452 marca Stil).
titulo rtioquitnico Inter-Amorico'
Inds. 'Texteis Tainer S. A. (oposiN.°
468.936
Para
registro
da
Tintas Diamante rad. e Com. Lina Sociedade Anônima' -.Classe
çã uno termo 749.647 .AllitrCd Pop mitada (oposição ao termo 736.023, marca Chanet - Requerente - n.° 3 -- Preerarado farmacêutico
Alon)
Channel Master Corporation -- - Clichê nublicado em 12 de
marca Dekalaca).
A Companhia Antarctica Paulista
Tintas Diamante Ind. e Com Ltda. Classe 8. .-Artigos na classe -- abril de 1902.
Ind. .Bras. de Bebidas e Conexos (oposição ao termo 736.026, marca Cl ichê publicado em 30 de deN. 52b.270 - Marca - São
(oposição ao termo 748.769 marca Da Dekalux).
zembro de 1 MO. •
Barril).
N." 502.517 - Marca -- Bamba José - Requerente - Mar-mora,
(opo.
Tintas Diamante Ind. e Com.
Requerente - São Paulo AI- ria São José Ltda. - Classe 4 , -Compagnie Française Telma (opo- sição ao ta-rmo• 736.024, maaca Depargatas
S. A. - Classe 18 - Artigos na classe -- Cliéba publisição ao termo 719.480 marca Telma.). kalaca) .
- cado em 10 ale abril de 19'12
classe - Clichê p
Henkel & Cie. GmbH (oposição ao
Cobraice - Cia. Bras. de Ind..
Axii "s
em" a15 de setembro de 1961.
a.„ e caélo
N.° 520.770 - Titulo - Syper
termo 752.025 marca Silex)
Com. (oposição eito teimo 748. 97 1.i.
_510
mama - Serva1 Mercado Pague Menos - HcoueN.. 52&.5t0
José Faria da Sirva (oposição ao marca Cobrace).
- Requerente, - Serva' Socieda- rente - Paes Mendonca S. 4.. -.
termo 730.386 marca Vibrand
Tepasa -• ferraplenagem e- Paola de Espectalastaaa Rodoviários.
Classes 11, 41, 42 e 43 _ T1tulo
D'Amour).
Classel
Pu
d em 29 de mar •
blicao
Armações de Aço Proba' S. A. :mentação S. A. (opoaição ao teria° V'a Anclrieta (Ma.
Artigos na classe - Clichê nubli- ço fie 1902,
(oposição ao termo 749.801 marca n° 746,175 título Depasa)..
Colgate P-atinolive Company (opo- cada em 17 de, abril de t962,
Sybel).
N° 528.872 - Marca São Paulo Alpargatas S. A. (opo- •sição ao termo. 740.392 marca Pura
N." 199 807 - Marca - MantaP amierante - Queen Comi.'"
sição ao termo 751.927 marca Qui- Hite) .
margin - Requerente - Sonda
coa ca a n + ificos Ltda.
Ortho Phar a.centical Cora. (opoClasse 48
brasa) .
Sociedade dem óleos Nacio«figos na classe -- 'Cliché•
São Paulo Alpargatas S. A. (opo- sição. ao termo 743„405 marca Orto- naiis
narivados Alimentícios - alça° ao termo 751.889 marca LL' zool)
[Classe 41 -- Gota-da
m- e ólaos co- bl : eada em 29 de março de V12.
Perfumaria Gal, S. A. (•)posição taaataveis - Cl i chê publicado em
Long Leg)a
N." 520 874 - Marca - Mito --spm pfeita a
ao termo 713.261 marca Mansol).
8 ad a_ Findo
na
Ra(m
n
ara.ip
(meei] CoarneFicos
Banco da Lavoura de Minas Gerais
c
aiem-ai
a:
nohlir.ada
ein
c 'a a t i4i f : eas.Ltila. --- Claa a a 48 S. A. (oposição ao termo 749.006
O
Diversos
0
5 7 024 - Marca -. Larnda- A-040a na alasse .- Clichê
nome comercial Banco do Com. e
--- Rem/crente. - Lanchou] La - cari c , ”1 40 (l e março de. 1 902.
Lavoura. S. A.).
N9 491 •258 - Brasil Naamail
Club
In.
•
PA:o ti, ken e Meta is para
• m
- Ar(oposição ao termo 748.749 marca - Aguarde-se.
N" 50 " 9 05 - Marca - Siroltria
L
d
C•ó
a
ai
Clasae
s
Sta. Maria).
N9 526.061 - Cia. de recidos tign„ a Hassp , a. cio„,,a,
loba - R aolii , r enta
Si rol)
tio nortaeilo P nenreValisere S. A. Fala. de Artefatos Palmares. a- Aguarde-se.
a n d e em 5 d a nbril de 1909
N 523.045 - Maquinas de Lavang#0 (deo,:
lauhaincanaas
de Tecidos Indesmalháveis (oposição
-Na' 527 (170 . Titulo -- Recreio 7.
devias Wallig S. A. - Aauatde se.
47 _... aat:aoa oat
ao termo 754.483 insígnia SP).
Braseiro Cc.miestiveis a R oatauraate 21 - O p ilar-ente
i\TO 516.889
a ablièado em 21)
ciasaa
Brasoquimica Imp. e Exp. S. A.
f,aataao nal Coimo - laaaae a 41. um P
(oposição ao termo 749.471 marca Ltda. a- Aguarde-se.
de 1009,
42
43 . --- Titulo de estabc
ele;Basquimica).
meato
caiam publicado em 5
Arquivamento de procesaos
x 527 0)8 - Marca - F,atanCia. Industrial São Paulo e nio
da abril da 1902,
winya
aão .IPe - P a nnerenie
(oposião aos termos 749.149, marca
Foram mandados arquivam os segunN " 5.27.709, -- M arca Orverla ao1 S A InibisClass - 749.148a marca Glosa -- tas processos abaixo mencionados:
rnMica
Rei-luarenta - ainacke *ria e Comércia •- rlasae 21 •749.147, Glass L. 749.146, Glass).
Va lké Soriealistické lie. Artigos Ti'
N,° • 457.837 - Jose Beezrra
mine
Brasquimica Imp. e Exp. S. A.
ci,asa 11 ___ Art¡ j . ) ,; 111
02.
n(1n cm
(oposição ao termo 749.469 marca Silva.
classe - f',I ; abê p ublicado em h
N9 519.250 - Francisco J osé
Basquimica).
N" 5 9 7 (172 - Viarca
a d de abril ele 902
WO
Silva
Paio noa P .-ta Rem
Baforem ale
Johnson 8 Johnson (oposição- ao
N.° 527 902
Marca ..
OIVIN° 519.330 - Massas Alinienticias
Pad a ria Wesobalia Ltda. termo 749.280 marca Bandol).
cat - Rama rente - In dueondát
Seinoleite Ltda .
•
International Harvester Company
A. Indóstria e rom‘vr• emo •• - laasa 41 -- S;nal de Pia IlSt.P.1."'n
N° 519.434 - Rocha S. A., lad., Cli eb.A Publicado em rtde abri) - C r - 1,A pablicado em 2 de ah ril
(oposição ao termo 749.391 marca
'Com. é Navegação.
Escoteiro).
de )9'V,,
de 1902.
Harvester Company 1 N.° 520.088 - Aristótales Silva.
International
N° 5.28 021 - Tnsignia - Caiba
N° 527 137 - Marca -- Titulo
N9 520.117 - Atlanta - apeçaria - Requerem p C,zeslaw Rad
termo 749.390 .marca
(oposição ao
-- Requerente - Mone Decorações Ltda.
Escoteiro).
narki - Piaba publicado 09) 9 de
N9 520"i' a-- C L. 13 C en
tr a1 abril de 1909 - Classe 8 tes
.
fl
aancos
Admin i stradora e CoBrasquimica, Imp. e Exp. S. A-. de Bebidas e Produtos Alimeaticios
fti n i a.
•
mercial Lida - Classe 50 - Ar(oposição ao termo 749.473 • marca I Ltda.
Basquimica Ind. de Produtos QuimiN " 528 (12,.!ata ac.a
('olhe li gas na classe - Clichê publiN.° 520.917 - C. C. b. Central de _ Ramiorente - C,zestaw Ileal cado em 2 de abril da 1962.
cos Básicos Ltda.).
Brasquirnica Ima. e Exp. S. A. Bebidas e Produtos Alimeatmcios Ltda. naraki - ch-se R - Ar*i.roa ra
(oposição ao termo 749.470 marca
N° 522.660 - Cidauta Caia. Dis.tri- at as c a
cl'ahe p ublica i to 9 (ta . N. 527 309 - Marca - Solex
Reouerem:e -2. Comércio de l'ebuidora de Peças para Ama.
Brasquiniica).
aaaq da tnn.
2
chiw:
moliteim
A - ca,Perfumes Coty Sab. (oposição ao; N° 523.187Repre
- Caifat
S A.
,v ° 50'
3. °./
Marca -- Sonoy.. s 93 - Artigos ria (lassa -•
terino 748.794 •marca Cover Tint). s cotação e Com. de Mate,anis de Cons- soron
nrrmerente -,ivs °11 ('110
iê nulificado eni 3 de abril de 05.
trução em Geral.
Faia/lacrar loa lila • nu
'Johnson t.../ Johnson (oposmaão
"
,,
a
a(In
raa
9
ite
ab
)
1,
ai
151,i2,
N." 527 409 - Marca - [teiastermo 749.612 marca ltec).
N9 523.295 - Madaireiia Nôvo
•
tam p a - Requerente - lacrasWella Aktiengesellschaft (no rema , Mundo Ltda.
IN a 5 ,2 8 W
Marra - Aci•
rroblicallo
so interposto ao deferimento do termo
N9 524.568 - EA) de
t.cos Ro- dantes -- Requerente - lia rabio ta,!nna Lida em
de abril da 1 902 na classa 21
n9 444.209 marca Labella .
'zenblit Lida.
paroa
Ato., :rifv;
Meshla S. A. (no recursa interN° 524.968 - Corner,/ " 1 Elo elo ei ai r.r '.
raildicado em 12 - Artigos na alasse.
posto ao indeferimento do armo nú- Brasd Ltda.
1(1w).
n., ir ;I
N ' 529 531 - Marca - C1/115..
mero 4413.865 sinal de plopaatuicla
N° 524.979 - leaason 'sal. e Com.
a2a ,a 4
NTlrea • • Iteri
IteqUerellfit --Artigo da Economia).
Ltda.
bvás - íleo :lerente - tdegibrá4 ana MatoahAavemai - Classe 32 1-
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N. 528.287 - Classe 10 - Ar- N.' 528.315 - Classe 40 - ArN.° 528.321 - Classe 46 - ArArtigos na classe - Clichê publltigos na classe.
ti o' os na classe.
ligo& na classe.
cado em 26 de abril de /962.
N. 52,M 288 -- Classe 12- ArN. 528.316 .-- Classe 41 - Ar- bN.° 528.322 - Classe 47 - oll,- N." 529.401 - Marca - Balanço figos
tigos
na classe.
na
classe.
tigos na classe.
- Bequerente - Edições Musi--,ArN." 528. 289 - - Classe 13 -*Ar- . N.° 528.317 ---- Classe
42
cais Samba Ltda. -- Classe 9 - tigos
N.° 528.323 - Classe 48 - Ar •
na classe.
tigos, na classe.
Artigos na classe - Clichê publiti roos na classe.
N.°
528.318
•
Classe
3
Ar
4
N." 528.290 - Classe 14
N.° 528.324 -- Classe 49 - ArN." 529.400 - Marca Balanço tigoto
tigos
na
classe.
na classe.
- Requerente - Edições Musi•
N.° 528.319 - Classe 44 -Ar- tigos na classe.
N." 528.291 - Classe 15 - Ar- tigos
cais Samba Ltila - Classe 8 - ligas
na, classe.
- Tôdas pertencentes ao regue,
na classe.
Artigos na classe - Clichê publi528 320
Classe 45 - Ar- rente Comércio e Indústria Neva
ArN."
528.292
Classe
16
cado) em 24 de abril de 19')2.
ligas na classe.
S. A.
ligas na classe.
A marca Fácil cujo clichê saiu
N." 528.293 - Classe 17 - Arpublicado no Boletim do dia 16
as na classe.
de abril de 1962 foi depositada R osN."
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RENDAS ARRECADADAS A
528.294 - Classe 18
t'
nos têrmos seguintes:
CARGO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
tigos na classe.
INDUSTRIAL DURANTE (") "IP" r117 1ANEIRO DE 1967 - LEI
Classe
19
-ArN. 528.327
ArN" 528.295 - Classe 19
Nt
4.505, DE 30-11-64 - D. O. DE 30-11-64.
figos na (l)sse.
ligas na classe.
N" 528 328 - Classe' 28 - ArArRENDA INDIRETA
N." 528 296 - Classe 20
JANPWO DE 1967
ligas na classe.
tigos na classe.
N" 528 329 - Classe 29 -- Ar. Dtvi:.-o . de Patentes
N.° 528.297 -- Classe 21 - Artigos lu : elassa.
Cr$
Ligas na classe.
Cr$
ArN: 528.330 - Classe :36
Ar- Buscas PesSoais
38.000
38.000
N.° 528:298 - Classe 22
figas na classe.
ligas na classe.
N" 528 299 - Classe 23 - Ar- Seri;iço de Recepção. Informação e
N" 528 331 -- Classe 38
Expedição
tigos na classe.
figos na classe.
N" 528 300 - Classe 24 - ArN." 528.332 -- Classe 11
Depósito de Marcas:
tigos na classe.
tigos na classe.
1a
10.000
2.412
24.120.000
N." 528 301 - (lasso 25 - Ar- Taxa a Cr5 1.000
.N." 528 333 - Classe 42 - Ar1
1.000
ligas na classe.
tigos na classe.
884.175
Taxa
sLp
a
Cr$
10.000
56
ArN." 528 302 - Classe 26
N" 528 334 - Classe 43
Taxa prorrrn .. a Cr$ 12.000
4.656.000
389
Ligas na classe.
tigos na classe.
Taxa rorro000
pg sup. a Cr$ 12.
•
562.000
36
C1usse
27
ArN."
528
303
--N.° 5243.33 r1 - Classe 44 - ArCertidões
expedidw
taxa
500
•
2.989
1.494.500
tigos na classe.
tigos na classe,
47
2's Vias expedidas taxa 500 ...
23.500
N." 528.301 -- Clas , e 28 - ArDepósito de Patentes:
N." 528 336 - Classe 45
ligas na class...
.
482
4.820.000
Taxa a Cr$ 10.000
Ligas na classe.
N." 528.305 --- Classt, 29
Ar- Taxa stip a Cr$ 10.000
1.151.000
82
ArN." 528.337 - Classe 46
figos na classe.
276.500
553
. Certidões expedidas taxa 500
tigos na classe,
2
1.000
2's
Vias
expedidas
taxa
500
N." 528.306 -- Classe 30
N." 528.3:38 -- Classe 48 - Arligas na classe.
tigos na classe.
37.989.675
37.989.675
ArN." p28 307 - Classe 31
Todos os têrmos pertencentes
Diver:.os
ligas
na
clas.w.
ao reouerente Supermercados_Peg
922
8.716.000
Antfludues
Fácil S. A.
N." • 528 308 -- Clas:e 32
12.984.900
1.786
PetiçoNs c/taxa
A marca •Nevac!, rujo dichè foi ligas na classe.
ArN.° 523 309 -- Classe 34
21.700.900
21.700.900
publicado no Boletim do dia 16 de
abril de 1 962 foi depositada nos ligas na classe,
Serviço de Documentação
162.500
348
seguintes termos abaixo meneioAr- Certidões de buscas de marcas ....
N." 5 9 8.310 - Class:: 35
20.500
68
nados:
Certidões
de
buscas
de
patentes
...
figos na classe.
•
147.000
37
N.° 528.311 - Classe 36 - Ar- A itenticacio de marcas
N." 528 301 -- Classe 25 -- Ar22
- 261,500
Autenti-ação de patentes
,.
ligas na classe.
ligas na classe.
N.° 528 284 - Classe •2 - ArN. 528.312 -- Classe 37 - Ar591.500
591.500
tigos na classe.
ligas na classe.
....0
N. 528 . 313 - Classe 38 - Ar60.320.075
N.° 528.285 -- Classe 7 - ArSOMAS TOTAIS
tigos na classe.
tigos na classe.
N.° 528.314 - Classe 39 - ArN." 528.286 - Classe 9 - ArLuiz Roberto Salgado Cantliota, Diretor-Geral
ligas -na classe.
tigos na classg4.

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
LEI N° 5.172.- 25-10-1966
DIVULGAÇÃO N° 977
PREÇO CR$ 250
A Venda:
Na Guanabara
Agência 1: Ministério da Fazenda
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, r
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reernbôlso Postal
Em Brasilia
Na sede do DIN

OIA.1210 ORCIAL (Seção 111)
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 10 DE JANEIRO te 1967

Certificados Expedidos
CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 26 DE DE1.21MBRO DE 1966

Térmos
Termos

.• Grea9

Classes

Registros

Registros

Malrbc -- 14
346.236
Sicatex -- 17
346.237
346.238
Indúsvias Reunidas "Estrela Branca
A. -346.239'
TYès Estrela, -5 A 2 -- 48
346.240
346.241
Curso Cadete
33
346:242
Dois Corregos -- 41
Aur
llydraf
3
346.243
348.244
Econonlist • -- 38
346.245
Argraf -- 38
Sinuca-Gol .-346.946
República -- . 5 0,.7, 8, 10 e 11
349.247
Eólica -- 36
316.248
Estoril
41
346,248
Decotar -- 28
1 346 250
Cytnastil -- 26
346.251
Seral -- 31
346.252
Brasita. -- 6
346.253
IsoUneryno -- 1
346.254
Nitrotex -- 1
348.255
Soreco -- 88
346.258
ótica Barão -- ii
343.257
Rcehn FIl ho-- 48
346.258
Irmãos Muller . S.A. Ind. Com . --- N.C.
1 346.959
Major -- 38
346 290
Magoei) -- 48
346.261
COcktail de Astros -- 32
346 262
MII -- 28
1346.263
A Voz de N.A .róoolis -- 32
346.264
Interchibes -- 32
1 346.265
Arrilazéln NcEsa Senhora de Lurdes --- 41, 42, C&
46 e 47
346.269
501.748
CM Malpa -346 267
505.220
Penteado.e Beleza --.32
346.288
505.736
Vibratron, .
6
346.209
510.064
346.270
Edifício Marthn Francisco --.33
510.081
Edificla Paste-lir - 33
346.271
521.730
113 -- Pereira Barreto -- 6
346.272
776.996
Old Farr -- 42
349.273
478.803
Super Empório
anabara"-- 41, 42 e 43
2 346.195
478.178
Confecções Bhiered S.A. - N.C.
346.196
419.439
São Francisco -- 41
340.197
478.747
Creac Engenharia Ltda. --346.198
484.113
Rea - 6
346.199
484.315
Tribuna do Eult, n -- 32
484.633
Santa Helena. - 8
346.201
484.745
Ouens -- 21
346.202
484.874
Berenica __ 11
346.203
484.930
Ecos cb Mundo
32
346.204
184.954
Estrala D'Adva.
3
349.205
485.062
Refeições Abaeté -- 33, 42 e 43
342.206
485.218
Fidetox - 2
346.207
485.357
0C11, - Organização Guanabara , de Vendas --.33
346.208
485.407
Roma -. 42
346.209
485.463
Ceenpae -- 8
346.210
485.501 1 A Vanguarda -- 32
346.211
485.665
Pastelina -- 41
316.212
485.678
Vagalurne -- 46
346.213
485.764
Vitanic -- 10
346.214
485.964
Ceotas de Natal Satelite -- 27
346.215
436.034
Ecônomo -- 32 •
346.216
486.081
Durlux -- 14
346,217
486.125
Emblennática -- 23
346.218
485.147
João Rainallio
6
346.219
486.245
Cofirninas -- 33, 38
346.220
486.457
Ilanleca -- 10
346.221
486.479
São Lourençc -- 41
346.222
486.890
Calda. -- 48
346.223
487.055
Bibo -- 41
346.224
487.085
InlobUhda São Joaquim -- 33
346.225
487.145
V Per -- 33
346.229
487.163
Nossa Senhora cl ,:t Gruta -- 42
346.227
487.806
AG A -- 27
346.228
487.908
Edifer
10
346.228
488.971
Laboratório Nordeste -- 3
346.230
489.536
Edlon -- 1
346.231
489.801
Fxpegtolú -- 3
489.977
flortendrilu, -- 41
346.233
489.999
Calmar -- 11
346.214
490.083
D'Alsace
348.235

354.677
362.460
373.781
317.035
386.640
390.320
406.113
448.106
460.586
462.688
485.250
485.950
487.001
487.123
488.331
489.824
490.152
480.337
490.341
490.352
494.295
494.917
495.594
497.265
499.088
499.372
501.726
501.748
502.144
502.167
504_561

MARCAS - CLASSES

288.834
Ibilas.S.A. --.33
330.354
Emblemática. -- 47
352.505
Cantilake -- 3
375.308
Bull-Dog -- 46
386.062 1 Roclii -- 41
387.186
Lucky Siar -- 42
389.864
Preclicta -- 8
390.218
Novo tiorizoutt
42
394.568 1 laragtiú -- 33
399.684
Ordene -- 38
402.516
Wings - 33
403.113 1 Bazar Fftrnze Ltda. -- 13, 73. 36 e 37
403.283
Prouvost.-- 24
40/.814 1 Rollastic -- 11
409.793 1 Po/ltron -- 8
424.124 -I 12acz -- 16
430.085
Cruz de Lweita -- 41
431.018 .Turnersàaft de 1.890
33
433.155
ldopa
28
440.361
Orquestra Marabá -.33
441.149
41
1cór
441.538 1 Somates -- 6
444.409
Comp. Otalá de Seguros Gerais -445.122
AO -- 11
445.634 i PD 31
445.701
Cl.G.T. - 3
447.199 1 Montealta
148.807
Selectoados -- 33
451.256
Cidade Maravilhosa -- 38
453.506
Pedra Branco -- 4
453.836 1 Amotn1 --- 2
453.848 1 Nitracno -- 2
454.270
Cometa - 47
454 577
Fierrel
451.724
Sura -- 12
455.010 1 Associi.das -- 36
456.151 1 Motubelo
46
456..6(16
Phill!grand -- 8
158.193
Ind. e Com. de 114...;viras J . Dip S.A. -- 33, 4
459.141
Tevetan -- 32
462.347 1 Sul Annereaua ._
165.478 1 Paccage -- 6
466.369 1 Planaltina -- 42
466.405 1 hnex
28
171.571
F)KAN' -- 11
471.577
Quaker 1-.!,tate O -- 47
475.350
InteMors - 32
478.101 i Super 011.1 -- 21
479.672
13S - 6
489.880
Cajaic -- 2, 19. 33 e
490.863
Asinatropd -- 3
492.237 1 X, affr
8
492.517
Onc.Md d -- 40
493.467 1 Samoa -- 36
494.479
Casa jundia -- 11
494.519
Elite Construções -- 16. 33
496.820
Comac -- 10
497.350
Dernwhios -- 48
497.568
Super-Bios -- 23
499.877
lrov -- 36
410.203
krupp -- 21
528.596
Companhia de Seguros Guanabara -- N. C
605.035
lantzen Nada Melhor -- 36
660.328
iksabrasfl -- 7
746.471
Laboratório VVamtm: -- 2. 3 e 48
766.845
Bugre -11
772.896
Pala -- 10
772.985
Sulina -- 41
774.359
Gotas Binai --- 3
774.818
Reguitti -- 26
775.097
Radioso; -- 17
778.331
LeaD -- 4
778.331
Quinno -- 3
778.333 j Chocolax - 3
778.533 1 Saroma -- 11
778.568 1 Esperança -- 23
778.568 1 ArautJ -- 23 .
773.755
Propmto SD EsseU -- 41
778.756
Progadu SD Essedê -- 41
778.774 1 Fiação Sâo IVMIZOS
22
778.775 1 Mandara -- 44
..
778.777 , Landa .eud
6

346.927
346.928
346.929
346.930
346.931
346.932
346.933
346.934
346.935
346.936
346.937
346.938
346.939
346.910
346.941
346.942
346.943
316.944
346.945
346.916
346.947
346.948.
346.919
346.950
346.951
346.952
346.953
346.954
346.955
346.956
346.957
346.958
346.959
346.960
346.961
346.962
346.963
346.964
346.965
346.966
346.967
346.968
346.969
346.970
346.971
346.972
346.973
346.974
346.975
346.976
346.977
346.978
346.979
346.980
346.981
346.982
346.983
316.984
346.985
346.986
• 346.880
346.881
346.882
346.883
346.884
346.885
346.886
346.887
346.888
346.889
346.890
346.891
346.892'
346.893
346.894
346.895
346.896
346.897
346.898
346.899
346.900
316.901'

5
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 23 DE JANEIRO DE 1967
Termos

Marcas -- Classes

Registros

778.778
778.778
778.803
778.804
778.806
778.807
778.823
778.857
778.866
778.965
7/8.966
778.973
778.974
778.976
779.118
779.120
779.144
779.313
779.353
779.361
779.437
779.438
779.439
779.440
779.441
779.566

346.902
346.902
346.903
346.904
346.905
346.906
346.907
346.908
346.909
346.910
346.911
346.912
346.913
346.914
346.915
346.916
346.917
346.918
346.919
346.920
346.921
346.922
346.923
346.924
346.925
346.926

Fiel - 8, 10, 11, 17, 40
Cidix - ( 8, 11, 12 e 21
Cidix - 6, 8, 11, 12 e 21
Cidix - 21
Cidix - 11
Cidix - 2
Piloto - 8
Banquete - 44
M Cormick - 7
Pertecta - 13
Perfecta - 15
lrOvador -- 41
(:uproxylo -- 1
jabaquara-- 10
Servir -- 32
Fan - 10
Confecções Punaury -- 36
Curso Magnetron -- 33
Fennate -- 2
I)uponol -- 1
Peri Bom -- 23
Feri Cinc -- 23
Peri-Fan -- 23
Pedfino -- 23
Peritex -- 23
Coca-Cola -- 43

PATENTES EXPEDIDAS EM 17 DE JANEIRO DE 1967

TERMOS

PATENTES

TERMOS

PATENTES

100.436
102.092
125.660
125.683
128.249
104.715
109.218
121.363
127.403
128.924
131.548

76.775
76.776
76.777
76.778
76.779
76.780
76.781
76.782
76.783
76.784
76.785

131.777
132.144
132.974
135.467
135.600
135.931
136.358
136.927
139.463
/41.017
142.131

76.786
76.787
76.788
76.789
76.790
76.791
76.792
76.793
76.794
76.795
76.796

MODELO DE UTILIDADE

TERMOS

80.947
118.784
123.144

TERMOS

PATENTES

126.085
128.999

6.545
6.546
6.547

PATENTES

6.548
8.549

MODELO INDUSTRIAL

INIRMOS

mamam

I

TMMOS

PATENTES

11.

143.441
1
8.192
159.951
0.193
lible~~.144~~44~~

21384
6.195

296.325
436.2'49

Panancericano -- 43
L-Làons In'eema:ional
Lllahutelei - 18

47i 509
483.906
494.5ão
49a.z32

441.332

L -- 11
Servo System - 8
benano - 41
niur.au,a - 2á
- 23

498.Z,16
496.324

it11r.a -- 21
Liaria -- 6

b.dei

498.144

"Ilzal.pci

49J.814
5,40. •hv6

1-1110 -- 36
ILbesa -- 16

502.928
503.519
504.320
504.6 /9

505.310
500.427
505.494
535.544
505.855

.344.4.5
3s:4.'doci

e Perfunaatia licuaolo
344.727
33

34/.741

1- ameiras -- 38
F.,ures -- 46

5ãu .0 16
bb0.82a

502.404

344.4áJ

tas Regina --

45d .04Ü

502.291
62.368

347.725
341.744

50

3á

21
ce44Jaac
1, 11“ ;..e4.43, D/ogarna
á e 48
-- 41

456.8,,3
494.8u9

560.848
580.801

'REGISTROS

MARCAS E CLASSES

:VERMOS

1

Etna -- 6
beudy-Jones --

Enes

32

34.4:442
344.'143
34.4.744

11

36
Brinquedos e Decorações
Balrabel -- 38
Loja Nova -- 23 -- 24 -- 36 -- 37
C) Radical Fluminense -- 32

Duraex

Macedence -- 42
Pero/co -- 1
Edificio Santo Amaro --33

347.746

-- 49

6
-- 6
2ermoval -- 6
Instituto Carlos A. VVernek -- 33
506.896
Pras-Le -- 31
507.026
Pollyana -- 8
507.227
32
() Evangelista de Crianças
501.448
Tuge,' -- 6
T
507.600
Tergal -- 11
507.603 j , T
Alanabo -- 36
507.724
Classico -- 41
5u4.457
Conte -- 42
509.783
Fumada Drogaria Perfumaria Colombo -497.865
3 e 48
Classe 44
King
198.481
King -- Classe 8
230.358
classe 48
Vasenol
232.399
Sementes Ctxrachni -- Classe 45
234.559
Sementes Cprradini -- Classe 45
234.560
Sementes Corradini -- Classe 45
234.561
Sementes Corradini -- Classe 45
234.562
Classe 45
Sementes Corràdini
234.563
Sementes Ctxradind -- Classe 45
234.564
Sementes Corradind -- Classe 45
234.565
Sementes Corradini -- Classe 45
234.654
Sementes Corradint -- Classe 45
234.655
Sementes Corradini -- Classe 45
234.656
Sementes Corradini -- Classe 45
234.658
Sementes Ctxradbal -- Classe 45
234.767
Xaxado -- Classe 41
295.451
Platina S. A. Comercio e Administração de Bens
302.590
__ Classe NC
Steel-Vent -- Classe 6
303.415
Clba -- Classe 46
305.769
Marajó -- Classe 33
310.382
Classe 21
Iterdix-VVestinghouse
359.548
Matalux-M -- Classe 11
388.289
Marplasto -- Classe 16
399.368
Classe 23
Far~sie
404.704
FIeparexine -- Classe 3
419.171
Alvorada Brasileira -- Classe 32
422.673
Classe 17
Saxgent
425.692
Classe 3
Normagrim
428.653
ótioa Hermann - Classes 8, 10 e 33
444.254
Phenformin - Classe 3
446.946
Crane Packing Company - Classe 6
456.838
Uleica - Classe 41
458.728
Magui - Classe 41
464.308
A Sereia - Classe 41
465.687
Cortume Progresso S. A. - Classe NO
467.418
475.102 1 Tpbias Barreto - Classe 16
Vinilspuma - Classe 28
475.793
Noticias de Management - Classe 32
476.455
Bali - Classe 42
478.706
- Classe 32
486.354
Goma-Flex - Classe 17
486.595
Batista Paulistano - Classe 32
487,775
Asabrasil - Classe 21
492.107
U. 5. Electrical 540tors, Inc. --

34/. 41
34i.743
347.549
347.750
347.551
347.753
341.734
341.755
347.756
347.757
347.754
347.759
347.760
347.761
347.762
347.563
347.764
347.74
347.766
347.767
341.bd4
347.683
347.684
347.685
347.686
347.687
347.688
347.689
347.690
347.691
347.692
347.693
347.694
347.695
347.696
347.697
347.698
347.699
347.700
347.701
347.702

347.703
347.704
347.706
347.706
347.707
347.708
347.709
347.710
347.711
347.712
347.713
347.714
347.715
347.716
347.717
347.718
347.719
347.726'
347.721
347.722
347.723
347.724
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 6 DE JANEIRO DE 1967

Termos

MARCAS - CLASSES

.1

Wrinos

346.776
Fidalgo - 41
346.777
Luxar - Rádio - 8
346.778
41
Castelo
346.779
A Seda Carioca - 23
•
346.780
MLB 2
346.781
Abram - 36
346.782
Celucrete - 16
346.783
16
Aluminex
346.784
Padaria e Confeitaria iRo D'Alva - 41
346.785
oRny - 36
346.786
Super-Vulcão - 6
346.787
Telegel - 8
346.788
Kar - 42
346.789
Pen-Duostrep - 3
346.790
Mammuth - 39
346.791
Topanol
1
346.792
Quo Vadis - 41
346.793
Kolyohimbina - 3
346.794
Grandes Figuras - 32
346.795
Adisa - 34
346.796
Basar Imperial - 8, 11, 14, 15, 16, 38 e 49
Aviquipo Around The World - 21
346.795
346.798
«T» - 21
346.799
«T» -- 11
Transportadora Continental - 33
346.800
Colesterino - 48
346.80,1
346.802
Sicatex
38
Oscar - 6
346.803
«A Popular» - 23 - 35 e 36
346.804
Victória - 70
346.805
Café Araçanga - 41
346.806
«R» e figura de Codia
346.807
16
«Weld»
346.808
8
«Esperança» - 36
346.809
Helfax - 8
346.810
Pluma - 23
346.811
Pluma - 34
346.812
Campista - 21
346.813
1571assarb.s -- 7.
346.814
Springwall - 40
346.815
«Galo Branco» - 11
346.816
Tanfetamin - 3 •
346.817
«Sirigui» - 41
• 346.818
«Mãe da Vida» -- 42
346.819
«Belaverin» 346.820
. Pilo Americano - 41.
346.821
Gvitas
25
346.822
• Civitas -7. 16
346.823
«Capuava» . -- 1
346.824
«Fototron» - 6
346.825
I . P.E. • S.A. - .16 - 33
346.826
Copan - 16
346.827
Moflex - 11
34.6.928
Paira - 48
346.929
«Sicedison» -7- 47
346.830
Orientador Fiscal ImpCisto de Consumo «Renda» 32 346.831

Rio, 18-1-1967. - Assinei e encerrei 34 laudas do expediente. Diretor do S. Documentação.

Nilton

Alvitre Xavier,

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 9 DE JANEIRO DE 1967

Tênues

.240.943
249.820

MARCAS - CLASSES .

Classes

Registros

o

136.334
173.205
183.205
192.800
194.206
194.752
219.295
234.784
273.812
281.486
289.217
290.745
302.296
307.171
310.852
319.735
319.765
321.536
327.176
340.766
350.872
355.194
356.775
356.776
357.250
359.818
362.462
456.927
367.281
367.775
429.902
370.422
372.279
375.315
375.601
379.800
379.803
381.050
392.252
398.112
402.680
409.480
418.438
419.216
425.719
425.974
426.880
426.881
429.705
429.845
429.918
430.796
435.000
436.369
448.101
455.550

Marcas -

Registros

Frevo -- 41
346.832
Casa do Pescador -- 11 -- 11 -- 12 -- 22 -- 28 -31 -34-35
-- 35 -- 24 -49
346.833
266.444
Sedacol -- 3
346.834
267.563
Olava -- 2
346.835
281.624
Titon -- 1
.
346.836
346.837
285.848
Santa Cecilia -- 41 e.43
346.838
288.689
Artstudio
8
290.183
346.839
ErbIsil -- 3
305.257 1 Tentação -- 36
346.840

316.295
318.601
323.258
328.449
334.912
340.764
340.765
340.767
367.831
374.558
375.645
381.671
382.163
385.024
356.179
387.932
400.034
400.899
411.333
415.139
416.876
425.723
426.208
432.049
434.168
437.433
46.232
449.35)9
451.556
452.415
453.858
455.145
465.315
469.065
472.194
476.070
178.162
481.416
481.660

Barsan - 2
Vesainin
3
helmicron - 3
Atresin
3
Trilafon - 3
Adisa - 22
Adisa - 24
Adisa - 37
«Edifício Monsanto» - 33
«Braluz» - 8
Nldnard -- 8
Sena - 5
Dorflex
3
Protectora
2
«Jumb> - 48
Ceb:ose
3
- 8
Siván -- 16
A Margueza -- 36
Vigor - 42
Sol do Rio Grande - 42
Fanam:1 - 11
•
Normacilin - 3
Broxedent -.48
• Fa/con - 21
Dumex - 2
Or(„Janoquimica Brasileira S.A. - 1, 2, 4 e 28
Tacha - 16
Aduais - 43
Mearim - 41
Kestomatine - 3
Servitec - 16
Sutilex - 3
Diamante Negro - 17
Corclox/e - 3
Utoplex - 1
Beco - 6
.Gterne - 48
Rulú - 38

Registro8,

346.841
346.842
346,843
346.844
346.845
346.846
346.847
346.548
346.139
346.550
346.851
346.852
346.853
346.554
346.855
346.816
346.857
346.818
316.889
346.860
346.861
346.532
346.863
346.864
346.865
346.866
346.857
346.568
346.869
346.870
346.871
345.872
346.8'3
346.874
346.875
316.876
346.877
346.878
346.879

C.;E:14. 11/.4 1CWOS EXPEDIDOS EM 9 DE DEZEMBRO DE 1966.
rêrtrios
239.868
298.009
295.010
345.771
346.253
3/4.69/
382.231

Marcas -- Classes

Regisnos

Atornal - 1
345,066
Emblemática - 12
345.067
Emblemática - 12
345.068
Emblemática
11
345.069
Marmicoc - CoIorama - 8
345.050
Glycosacchareto - '4
345,071
Ao Parar ne Caminho. : . Mande Vir a l'atuzinhc
42
345.072
384.164 1 Real - 25
384.164
385.872
Em Matéria de Pintura, Quem Dá as fintas t Renner
1. 4 e 16
345,074
357.315
Utii
-8, 11, 21, 35, 39 e 47
345.075
387.316
Util -6. 8, 11, 21, 33.39 e'47
345.076
389.602
Durex - Gramar'. - 16
345.077
394.036
Auriema, Inc. - 8 .
345.078
396.392
Ao Barulho de Pinheiros - 23, 24, 34, 36, 37
345.080
395.411
Bramaq - 7
345.079
401.024
141órida - 41
345.081
402.395
Steatil - 15
345.082
403.339
Lopetex - 23
345.083
4(15.637
Engenharia de kf'und,açõer/ Recife - 33
345.084
406.103
Dois Córregos - 16
345.085
406.628
Neosultazon -- 3
345.086
408.58u
Ipanema - 50
345.087
410.681
São Francisco - 36
345.088
426.170
Ai - 8
345.089
429.949
Albin - 8
345.090
443.22%
Fie/ Organização Contábil - 33
345.091
443.650
Progresso
41
345.092
444.234
Schmidt - 28
345.093
443.097
17.rominal - 2
345.094
447.167
Mágica - 29
345.095
447.268
Auxilium S. A. - Financiamento, Crédito e Inv-stimentos - 33
345.096
490.214
Gaivota - 44
345.097
449.721
Pan-Americana - 33
345.098
450.347
Rou)graf
17 .
345.099
451.691
Lanverno - 37
345.100
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Marcas - Classes

_

1

Registros

454.783
Minerovita -- 3
345.101
45).739
Usa Castor -- 41, 42, 43
345.102
462.527
Aladin! -- 8
345.103
1.)ictricia - 41
462.6AJ
345.104
463.473
Califórnia -- 40 1
345.105
4°5.84,7
Rekex-- 40
' kr d
345.107
166.288
Unas Imóveis - 33
345.108
466.294
7,15G-Estnan -- 2
345.109
4c8.515
Nasostine -- 3
345.110
4i0.322
Capricho -- Plus-Vita
I.P.S.A. -- 41
345.111
488.623
Cisne -- 17
345.112
501.246
Vab. São judab
-- 33
345.113
491.312
Astralon -- 37
345.114
4
49',732 j lerral
345.115
492.229
Elcomatic -- 8
345.116
499.871 1 Edificio Mont Bleu -- 33
345.117
500.080
Cindes -- 41
345.118
500.286
§ - 48 -- 4)
345.119
501.818
Mais urna Ihcuca
42
345.106
515.999
Lafran -- 3
345.120
645.685
São José -- 41
345.121
655.74/
C) Operário Padrão -- 33
345.122
661.395
Yeda -- 42
345.123
773.099 1 Lanibrefta -- 49
1'345.124
773.100
Laznbretta -- 47 .
f . 345.125
773.102.
Coração -- 36
345.126
Imperial -- 11
773.107
345.127
7/3.111
Bragantina -- 42
345.128
773.383
Varieties -- 41
345.129
773.396
Os Mais Belos Sorrisos São os Sorrisos Colgate -48 345.130
773.520
Itahnetal -- 16
345.131
C)deon -- 40
773.759
345.132
774.397
C) Pequeno Construtor -- 49 .
345133
774.570 Widakorn -- 5
345.134
774.573
Azulon -- 3
345 135
774.574
Favorft -- 21
345.136
774.675
Talvis -- 41
345.137
774.827
Dureffian -- 1 .
345,138
774.828
Durethan
6
345.139
774.830
Vulkollan -- 49
345.140
774.831
Moln5pren -- 10
345.141
774.832 Moftophen - 20 .
345.142
774.833
Moftopren -- 28
345.143
774.834
Mohopren -- 31 . .
345:144
774.335
Moltopren -- 40 .
345.145
774.888
Latituelve -- 3
345.146
774.891
flurhnicina -- 3
345.147
774.892
Sepatuelve
3
345.148
7r4.934
llaborfiel -- 48
345.149
774.936
Lisail -- 48
345.150
775.055
llnic -- 1, 2, 4, 17, 47.
345.151
775.059
Meteor -- 32.
345.152
775.092
Alcnzar -- 44
345.153
775.093 1 Mazurka -- 44
345.r54
Wipla -- 5
345.155
410.212
Derenne
345.156
775.125
N.0
345.157
775.118
Santista
34
2
343.158
775.354
Mascatox
343.159
Desmocor -- 1
775.355
345.160
Accohva -- 48
775.446
345.161
775.448
Pyra -- 32
775.485 I Capricórnio -- 22
345.162
CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 12 DE DEZEMBRO DE 1355
Marcas - Classes

Têrrnos

Tiete - 22
344.542
Tiete - 12
344.551
Cimbres - 42 .
395.607
344.545 Tiete - 30
Charnpion
4
406.890
Asa-Mirim
3
421.959
Mtresmalt - 8
, 426 ..601
Sapataria Mickey - 36
.428.400
8
33
Eletro Fazia Limitdas
435.103
Zip -- 41
435.445
Fábrica Diana - 41
'441.992
Fábrica de Massas S. Francisco de Paula - 41
444.656
: +14.998 Auto Mecânica (Ws -iam:no - 21, 33, 47
Magazin A Prhnavera - 8, 13, 23, 35, 36, 37, 18
446.477
451.270 A Mietto
451.518 I Alvorada

36

Registros

'45.230
345.251
345.232
345.233
315.234
345.235
345.236
345.237
345.238
345.239
345.240
3/5.241
245:242
345.213
345.244
345.245

Têrmos

Marcas - Classys

8
455.211
Tubos A14.s
456.824
Saldanha -- 41
457.095
Vera Lucia -- 41
Belbonet -- 48
458.294
458.643
Sul Arnertcana -- 42
450.676
Ga. Raulicéa de ismdánblistração Cipa - 33 ...
461.112
Restaurante Tropical -- 41, 42, 43
461.618
Diriam
1
462.096
Capital Idéia -- 15
462.316
13z..zztr Piedade -- 8. 11, 14
461.484
TrunLdor -- 41
462.422
T,uansinho • - 41
Ribena
4E2.7 1 1
3
463.112
Apolonio
8
464.247
48
Laqu4 Kotrix
464.360
Grampo de hegmançe Noite Feliz - 11
465.329
Condominio Pa l atittm
33
467.261
Exna
3
467.950
Gybefone
38
470.362
Rental
33
471.356
Campeã
6
471.172
Pdpine
5
Norte Pesca Limitada
478.636
N. C.
479.820
Embleniadca
6
430.651
Prestigio
16
482.240
Parez
1
33, 41, 42, 43
Rio Café Concerto
483.392
Ycalka
16
484.303
Tran.brasil.- -- 41
414.19 7
Diadema
49 .
489.910
N. C.
A Esplanada RGurlas S. A.
416.923
Dinacanfol
483.951
3
10
LInect
490.369
Sempre Viva
490.971
42
37
Bariloche
491.802
8
491.894 1 Disc-Jóia-Disc
491.955. Rinit
3
Oletron
492.888
3
Doh-Flex -- 39
493.393
493.982 1 Construpan
16
Abati
494.257
41
Arsenovircol
491.240
3
Detbrona
494.246
Flerbikill
2
494.289
494.446 1 San-Co Produtos Alimentícios -- 41 .........
494.490
Vec..2 Abre
11
Afine Seu Paladar Pele '1,a" de Lacta -- 41 ......
494.491
5
494.570
Svens
Imobiliária Vila Diva - 33, 16 ........., ........
495. 1 07
495.688
CI -- 14
495.8E4
Delta -- 24
Quinta do Doutor - 42
496.038
Colivamin - 3 . ................. ........,..,
496.343
Riocal -- 16
497.210
Gyno-Sterosan
3
497.371
497.435
Padaria e Cenfeita.-ia Peixoto -- 41
497.5(.18
Vigilante Redovftftio I. B. F. -- 49
.......
497.600
Eastill
497.896
Remper
6
Stevaux
.497.938
5
498.098
José Felipe Irmão -- 21
36
Degala
498.452
Cigifundi
5
498.761
498.42
I. P E. C -- 33
499.310
Reis -- 11
499.442
Ruscalin -- 3,
499.549
Gmenfer - 15
500:407
Apnredda -- 19
500.424
Dourado
41
500.646
Mayfaft -- 11
Pedreira Jomar -- 4, 16
500.816
501.021
Jéca -- 8
Edificio D. Pedro II - 33
501.071
501.095
Ti-e's Irmãos -- 24
501.112
Sete Léguas - 6
DunnVit
10
501.289
501.306
AL Lopes -- 16
501.371
Linhares
3
501.403
Famahcense
41
5C1.434
Instanfix - 48
501.452
Sestrieres -- 37
141.ozect-C)=1"ool -501.475
501.562
Gilypso - 16

:reg :t-os

,,45.216
345.247
345.248
345.249
345.150
345 :51
345

S3

345.254
l'gíj

345.387
3 4 5 253
25c/
345 251
345.252
345.263
345.254
345.25-3
345:256
343 26-7
345.258
345.2&)
34'7.273
345.271
345.::73
345.27./
3 45 'i75
345.27:'
345.377
145.170
145.179
343.730
345.251
315.281
345.283
341.281
345.2.35
345.2.8
345.283
345.39d
345.';91
345.292
345
315.295
345.318
315.7
345.20,8
3
345.300
345.301
345.3,2
3-.5.303
345.3N
345 :k15
345.306
345.07
3''t5 $08
)45.309
345.310
345.311
345.312
345.313
345.314
545.315
345 316
345.317
345.318
345.319
345.320
345.31!
2 45 322
345.323
345.314
31. 325
345.325
34.5
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedado Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr G wazo peie:, o Caferiz...ento dc pedida, chtrenta i3 dite
{g:dera° apresentar suas oposieôes ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles g$119 SO áragai'em pzejuclizeá'ci,
TaRMO N9 127.027
(de 23 de fevereiro de 61)
J. R. Geigy do Brasil
Processo de produzir novas 1, 2
'aludi 3, 5 dioxo pirazolidinas 4 substituídas.
Pontos caractertsticos
1. — Processo para produzir novas
; 1, 2 diaril 3, 5 clioao pirazoliclinas 4
eubstituídas na fórmula geral:

ou suas formas tautemeras, na qual.
R1 representa um resto alquilo cem
3 átomos de carbono no MáXiI110; 112
representa hidrogênio, um resto alquilo ou alcoxi com 4 átomos de carbono no máximo ou um resto alquilsulfonilo com 3 átomos de carbono
no máximo, um átomo de haiogeolo
ou' um grupo bidroxilo; e R3 representa hidrogênio ou um resto hidracarboneto com 10 átomos de carbono
no máximo, que pode ser interrompi
do numa ondeia e/ou num anel eventual por O, S, SO ou SO2 e substituido por átomos de halogénio em átomos de carborn, com ligação múltipla,
e seus sais com bases orgânicas ou
1norgilnicas, caracterizado pelo fato de
que um derivado de ácida malônico,
eventualmente substituída, da fórmula geral:
na qual R3' representa. um resto correspondente à definição para R3 com
exceção de restos interrompidos por
SO ou S02; e X significa um resto
hidrocarboneto com 8 . átomos de carbono no máximo, especialmente um
resto alquilo inferior, é condensado,
em presença de um condensante alcalino, com um derivado de hidrazobenzeno da fórmula

na qual R2' representa um resto correspondente à definição para 32 com
exceção do grupo hidroxilo, ou um
resto aralcoxi ou um resto alfa-aicoai-alquilo inferior, no qual o grupo
alcoxi e o grupo alquilo podem, também, estar entrelieados em anel; e
um dos sfinbolos Y1 e Y2 é hidrogênio e o outro é hidrogênio ou um
derivado do ácido malônicoSEETA0a
resto acuo facilmente uparável; ou

um derivado do ácido malônaeo
fórmula geral

da reação no qual R2" é representado per ara dos restos mencionadas,
clifeict:C.ss de R2' e hidrolizado ou bidrogenolizado para a formação de
uni composto da fórmula 1, e, so de•
Oe
e
sejade, o resultante empaste da fórmula geral é transformado num sal
r.pv, '-' -',:q)\ -h,5,3.<.+Vie :55o,
,
caia uma base orgânica ou inorgâ-. 0 ada
5p
(5, ..cal,
:'
eife
eaal"of`
e
' geb ' aver02020: OrQ,(0,NP ,24, "nsk:S5 nica.
3. O processo de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de
L'
al,
0.
o
u•
.
aa9,que um composto da formula geral:
ca
e.f>,
00,0te
„fisO
,001, 0
capto inferior ou um resto corresponV
te'c'es'N'IP
dente à definição para R2, e R1 e
R3 têm o sianificado indicado no ponto 1, é oxidado para a formação de
na qual R2" é um resto correspon- um composto da fórmula geral I.
dente à definição para R2 com exto aciloxi, ou um resto alfa-alcoxialquilo, no qual o grupo alcoxi e o
grupo alquilo também podem estar
entreligados em anel, ou um resto
aralcoxi; ou um derivado do éster
maléfico da fórmula geral:

Finalmente a requerente reivindlo
ca, de ccôrdo com a legislarâo
cevei, a prioridade do correspondeuta pedido
pedido de paten",,e depositado na
Repartição de Patentes da Suíça, em
24 de fevereiro de 1960, sob o nitte
mero 2.072-60.
TËRMO 1\I9 755.887
De 24 de rovemlno de 1965
Requerente: Organização Comerclg
Paraiso Ltda.
Local: Rua Dr. Francisco Porta
n9 219 — Paraíso Siiq Gonçalo E. do Rio.

Classes: 1, 8, 11, 15 o 40 — cirdQm
na qual R2'' é um resto elquil noanas classes.
4. O processo de acórdo com o
é reagido em presença de um agente ponto 1, caracterizado pelo fato de
retentor de ácido, com um derivada que um composCo, obtido segundo o
TERMO INT, i58.063
de hidrazol2enzeno da fórmula geral ponto 1 ou 2, da fórmula geral:
ILI e o produto reacionar direto é traDep. em: 12 de dezembro de 1963
tado com um condensado alcalino; em
seguida, um produto reacional obtido
Patente de Modelo Iadustral.
segundo uma das três modificações
processuais precedentes, na qual R2'
Titulo: Modelo Ornamental de As.
respectivamente, R2" é representado
'see: sento para Vasor_ Sanitários — Mo,"
roG
por u OC13 restos mencionedos, difev1.0-'es
cv,:t
troco
delo industrial.
rentes de R2, é hidrolizado ou hidrogenelizado para a formação de
Requerente: Cerámjca Sanitária Per
0,0.1.1k.i, vcoux,,
um composto da fórmula geral I, se
2';`"2:,
M.11e S. A. — São Paulo.
desejado, antes ou depois, um composto com resto R3' interrompido por jt,..a. 000 '`5
0,0
„,
S é oxidado para, a foereacão de um
resto R3 interrompido por SO ou 802
513.c
e, se deselado, o resultante composto
da fórmula geral I é treneformado na qual R3" significa um resto hlnum sal com uma base orgânica ou drocarboneto geminadamente bivalente cozo 10 átomos de carbono no
inorgânica.
o qual pode ser interrom2. O processo ao eaõado com o máximo,
AP
"
por O numa cadeia e/ou num
ponto 1, caracterizado pela fato de pido
anel
eventual
e
substituído
por
átoque um ácido malônico, eventualmen- mos de halogênio em átomos de car-.
Cacarterísticas
te substituído, da fórmula gere':
bono com ligação múltipla, e o resultante composto C fórmula gerei:
1 9) <edilodélo ornamento): de assenta
para vasos sanitários», que se cansei.,
trai por anel de assento elíptico, carac.
terizado essencialmente ror seus late.
ruis trazeiroz se2rerez-- uma inflexão de
curvatura, para logo a seguir concoro et, be, e§(4 ", •
darem com a faca ret ilínea trazeirc, utte
diante cantos arredondados; pelo lata
./
.45
65 7
'°'2oaa
"e".
" /
ainda deste anel de arscnto, na zona
cPP s 4;":"./ "
compreendida pela inflexão da curva,.
•
/T o
O o
ê,,ra, ser clorado de um' trecho entalhado
para a articulaçCo da tzmpa: pelo fala
01:1
•
ainda da tampa .ar datada de uma ner,
vura trapezoidal, projetada ao lonçr rir
' 02
seu eixo longitudinal, cuia base deeere
tg,
Mira menor projetaese para cima coa
4è43. .43„.
uma pequena inflexão ie curvatura, c
é trznsforrnatio ptr raduao 0: a-5 2 cr- r,a mesma linha d oco.,23rno elíptico dt
tampa, formando um bico elevado abc9
neo2.ssári3, conforma e significada
na qual Ra" eR1 têm o SiallifiCade B2", por hidrólise ou yodrogsr,lise, to frontalmente, c finalmente pelo fale
indicado no ponto 1, e una produto num comp osto da fórmula gerz1,da base maior t-,:zeira, d tnencio2mda
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PATENTES DE INV,ENÇÂO
Publicação feita de acõre.o com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
durante 30 diel
1 29 Da data da pubf, -ação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para- o deferimento do pedido,
poderão apresentar suas oposições rio Dnpartamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

nervura trapezoidal, porjetar-se para
fora do traçado elíptico da tampa, indo
casar-se com o trecho entalhado
anel de assento, encobrindo totalmente
o eixo de articulação.,
2°) «Mocklo ornamental de assento
para vasos sanitários», de acordo com
o ponto 19), e tudo conforme substan,
cialmente. descrito reivindicado acima, e
pelos desenhos anexos demonstrativos.

cialmente como aqui descrito, ceia particular referência aos exemplos dados.
A Requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o art.
21 do Decreto-Lei n o 7.903, de 27 de
agõsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes nos EE.UU. da
América, em 17 de junho de 1960, sob
n° 36.743.

TERMO N° 129.608

TERMO 1\1° 130.987

b

De 19 de julho de 1961
De 31 de maio de 1961
Requerente:
General Aniline t Filia
Requerente: Halcon International, Inc.
Título: Processo para' descorar solu- Corporation — Estados Unidos da America.
gões de ácido maléico bruto'.'
Titulo: Emulsões aquosas sinNticas
estaveis.
Pontos Característicos
1 — Processo para descorar soluções
de ácidos maleico oruto, caracterizado
por compreender pê-las em contato com
carbono ativado e uma resina permuta.
dora de cationtes em (forma ácida)„ tarda qual a uma temperatura nos limites
de 10° a 110°C, sob condições tais que
ela entra em contato com, pelo menos,
alguma resina depois que ela entrou
em contacto com o carbono.
2 — Processo de acôrdo com o ponto
I, caracterizado pelo fato de que a solução passa através de uma primeira
zona contendo carbono ativado, depois,
através de uma zona contendo resina e,
depois, através de uma zona contendo
carbono ativado, sendo a quantidade de
solução por 0,5 partes por peso de carbono ativado em cada zona e por 0,12
partes de resina, compreendida nos limites de 10 a 450 partes.
3 — Processo de acôrdo com o ponto 2, caracterizado pelo fato de que a
velocidade de circulação está nos limites de 0.011 a 5.5 partes por segundo.
4 — Processo de acôrdo com o ponto
3, caracterizado pelo fato de que a alimentação é de 350 partes por peso de
solução contendo 38% de ácido maleico, cada zona de carvão ativado contém 15 partes, e a zona da resina contém 20 partes de resina permutadora de
cationtes de ácido poliestircno sullênico,
a velocidade de circulação sendo de 0.11
partes por segundo.
5 — Processo de acôrdo com o ponto 3, caracterizado pelo fato de que
o materna de suprimento é de côr liquida segundo Gardner de aproximadamente 15, e o efluente é de cõr Apha d
cerca de 60.
6 — Processo de acárdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que o
ctrbono e a resina estão intimamente
misturados.
7 — Processo de acôrdo com o ponto 3, caracterizado pelo fato de que o
material de suprimento é de c& liquida
Gardner de cérea de 8, e o efluente é
de cõr Apha de cerca de 35.
8 — Processo para descorar soloOes de ácido maleico ' bruto, substan-

pontos Característicos
1 — Um processo para preparar um
co-polimero de enxerto de estireno sobre
um substrato de k-vinil-lactama polimera, caracterizado por submeter uma mistura de estireno monomero numa solução aquosa de uma N-vinil-lactama polimera e condições de polimerizaçã'o na
preesnça de uma catalizador de polimerização fornecedor de radicais livres, para formar emulsão aquosa estavel do
cc,polimero de coxerto e, se se quiZer,
isolar o co-polimero de enxerto.
2 — Um processo, de acordo com o
ponto 1, caracterizado pela citada Nvinil-lactama polimera ser a N-vini1-2pirrolidona.
3 — Um processo, de acôrdo com o
ponto 1 ou 2, caracterizado pelo citado
catalizador ser um composto gerador de
oxigênio em condições de •polimerização.
4 — Um processo, de acordo com
qualquer dos pontos precedentes, caracterizado pelo citado catalisador ser hidrosoluvel.
5 — Um processo, de aoárdo com
qualquer dos pontos precedentes, caracterizado pelo citado catalisador ser o
per-sulfato de amonio..
Reivindica-se, de acordo com a Convenção Internacional e -o Art. 21 do
Código da Propriedade Industrial, a prioridade do pedido correspondente depositado na Repartição de Patentes dos
Estados Unidos da América, em 16 de
novembro de 1960, sob n° 69.571
TËRMO N° 131.164
De 26 de julho de 1961
Requerente: Texaco Trinidad, Inc. —
Ilha de Trindade.
Titulo: Revestimento de poços,
Pontos Característicos
1 — Um revestimento de poço caracterizado pelo fato de ser constitutido por
um agente aglutinante, sendo o dito revestimento, um cilindro apresentando um
diâmetro interno disposto ao longo do

seu eixo geométrico, e apreesntando paredes de alta permeabilidade.
2 — Um revestimento, de acôrdo com
o ponto 1, caracterizado pelo fato de que
o tamanho das cascas fragmentadas corresponde a uma medida para crivos no
limite de 8 a 80 malhas por polegada,
de acôrdo com o padrão U.S.S. (Uni-ted States Standard) .
3 — Um revestimento, de acôrdo com
os pontos 1 ou 2, caracterizado pelo
; fato de apresentar de 6.5a 95% de peso
'do material das cascas, sendo o complemento um agente aglutinante insolúveL
4 — Uni reevstimento, de acôrdo com
quaisquer dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato s de as paredes do citado revestimento possuirem um grau
de permeabilidade dentro do limite de
10 a 800 darcies.
5 — Um revestimento, de adiai° com
quaisquer dos pontos característicos precedentes, caracterizado pelo fato de que
as cascas duras fragmentadas são dos
frutos da nogueira, moscadeira, castanheiras, aveleira, nogueira-pecan, e dos
caroços de pêssego, ameixa, e abricó.
6 — Um revestimento, de acôrdo com
quaisquer dos pontos de 1 a 4, caracterizado pelo fato de que as casacas duras fragmentadas são de côcos.
7 — Um revestimento, de acôrdo com
quaisquer dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato de que o agente aglu.:
tinante insolúvel, é unia resina insolúvel
de consolidação por calor.
8 — Um método de instalação de uma
estrutura continua de revestimento de
poços num poço em terreno de fdianação inconsistente, caracterizado pela inserção de uma pluralidade de unidades
de revestimento, como foi reivindicado
em quaisquer dos pontos precedentes,
no interior do citado poço, a fim- de for.
marem uma coluna das citadas unidades
de revestimento encaixadas, constituindo uma estrutura de revestimento continua.
9 — Um método, de acórdo com o
ponto 8, caracterizado pel ofato de que
as citadas unidades de revestimento, que
estão em relação de encaixe, são unidas
por um agente aglutinante insolúvel, a
fim de formarem uma estrutura de revestimento contínua.
.
10 — Um método de acôrdo com os
pontos 8 ou 9, caracterizado pela aplicação de um cimento .c,insolidável ás
paredes terminais das citadas unidades
de revestimento' de poço, e pela inserção de uma pluralidade das citadas unidades, no interior da citada cavidade
de poço, a fim de constituirem uma coluna das citadas unidades de revestimento, em relação de encaixa, e pelo tratamento do citado cimento consolidável,
a fim de ser constituída uma estrutura
de revestimento continua.
. 11 — Um método para instalação de
uma estrutura de revestimento no interior de um poço, caracterizado pelo fato
de apresentar unidades de revestimento
para serem inseriadas no interior do

poço, de acórdo com quaisquer dos pontos de 1 a 7, permitindo que as mesmas
sejam lançadas livremente uma a uma,'
a fim de cairem num .determinado pois-.
to no interior do poço, constituindo um
revestimento, pelo assentamento de uma'
unidade na parte superior da outra e
unindo-as no citado ponto.
12 — Um niétido de acôrdo com o
ponto 11, caracterizado pelo fato da
que as extremidades das unidades chi
revestimento são cobertas com material
de cimento de consolidação lenta, antes
da sua inserção no interior do poço, de
tal Maneira que a subsequente consolidação do citado material de cimento.
com as unidades de rcvesimento assentadas uma sare a parte superior da outra, no citado ponto, uma as citadas
unidades, constituindo um sólido revestimento.
13 — Urn-revestimento de poço, como
foi substancialmente descrito antes, fazendo referência aos desenhos anexos:
Reivindica-se, de acõrdo com a Convenção Internacional e o Art. 21 do
Código da Propriedade Industrial, a prioridade do pedido correspondente depositado na Repartição de Patentes da Ilha
de Trindad, em 21 de março de 1961g
•
sob o n9 35.
'I2RMO DE PATENTE N9 129.881
(de 8 de junho de 1961)
Mead Johnson & Company — Estados Unidos da América.
Titulo: "Processo para preparar quinolinas e quinolinas 4 substituidas",
Pontos característicos
1 — Um processo para preparar qulnelinas equinolinas 4-substituídas
ulas:
tendo as férm

•

em que W é hidrogênio, metila ou aicoxi inferior, X é hidrogênio, halo-,
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr 9 prazo para v deferimento do pedido. durante 30 dias
Nderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que os jukarem prejudicados.
gaio, metila ou alcoxi inferior, Y é para formar um composto da fórhidrogênio ou halogênio, z é oxi- mula
gênio, imino, ou metil imino, é nitrogênio, mamilo ou setenila ou zetil-metenila, R 1 é alquila inferior
feral alquila inferior, alquileno inferior
ou hiedroni alquila inferior, R2 é hl-drogénia, hidrori, metoxi, cloro, me-tua, ou rriercapto, é hicho

com uma pirronnii mvtlI nima i
substituída da fórmula

'

8 — O processo segundo o pont a fim de produzir uni composto la
1, caracterizado por se reagir um com- formula
posto da fórmula.

Orm um alcóxido de metal ah...uo e reagir dito composto com tildro-.
da fórmula
gênio em presença de um catausador

de hidrogenação para formar uru
com osto da fórmula

p

para formar um composto da fórmula

(Ar

-‘

2

41.2

0.4.,,4

11

-

151

ç4)-/\
yaNaz

CH
2

para formar um composto da fórmula:
em presença de um fenol e um ao
do mineral, para formar um compostc
da fórmula

ri
Q, W, X, Y. R e R2 tem na
significações do ponto 1, R2 é hl-.

em que

sendo que nas /Omitias precedentes,
X. Y, Q RI e R2 têm as significações
do ponto 1. e R4 é hidrogénio ou um
grupo metila.
5 — O processo segundo o po.ito 1.
caracterizado por se reagir uni composto da

drogénio ou um grupo metila, e R5 •
R6 são independentemente radicais
hidrocarbonados ali! áticos inferiores,
tendo até 4 átomos de carbono.
10 — O processo segundo o ponto,
em que X, Y, Q, RI e 32 têm as caracter'Lzado por se reagir una com •
significações do ponto 1, e Me é uri, posto da fórmula
metal alcalino selecionado de sódio,
potássio e lítio.
9 — O processo snundo 9 ponto 1,
V
caracterizado por se reagir ¡tra comem que X, Y, RI e R2 tem. as algo- posto da fórmula.
ficações do ponto 1, e R3 e R4 silo
Independentemente um átomo de hdrogênio ou um grupo metila.
7 — O processo segundo o ponto 1,
caracterizado por se reagir uma
fenozi quinolina com uma 3-pirrolidil metil omina 1-substituida ern presença de um ácido mineral para formar uma 4-(1-substituída 3-pirrolicom um composto da fórmula
dil metil omino) quinolina.

.

cem unia pirrolicut meta anima 1
substituída da fórmula

1111,,

com um composto da fOrriula
AVISO AS REPARTIÇÕES
PÚBLICAS

O Departamento de Imprensa Nacional avisa às
Repartições Públicas em geral. que deverão providenciar a reforma das assinaturas dos órgãos oficiais,
até o dia 28 de fevereiro
corrente, a fim de evitar o
cancelamento da remessa a
partir daquela data.

R5
n•n•

_ 2

ari
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PATENTES DE- INVENÇÃO

Publieacao feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 ria data da pólicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
nolerao apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
a fim de produzir um composto
fCrmula

•
••••n,..

a fim de propore,ionar um composto
da fórmula

O

' \

A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção . IrLernacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n 9 7.903, de 17
de agôsto de 19-'3, as prioridades cics
na Repartição de Patentes dos Esta
correspondentes pedidos depositad,s
dos Unidos da América, em 9 de junho de 1960. e 10 de março de 1461,
sob n9 s 31.877 e 94.710. respectivamente.
TERMO N9 97.937
de 23 de outubro de 1957
Progil S.A. — França.
Titulo: — Processo de Preparação
de Tetracloreto de' Carbono e Perclorotileno por Cloração de Hidrocarbonetos Alifáticos.

e reagir dito composto com hidrogi,'
ruo em presença de um ca1alisador
Pontos Característicos
hidrogenação para formar um com- e reagir dito composto com hidrog a
n
i
o
e
m
p
r
s
ç
a
d
u
c
t
l
i
o
r
e
posto da fórmula
1 — Processo de preparação de tehidrogenaeão para formar com- tra-cloreto de carbono e percloroetiposto da fórmula
leno, por cloração de hidro-carbonetos alifáticos •de Cl a C3, caracterizado em que a reação é realizada em
muitos reatores montados *em série,
o cloro sendo introduzido na totalidade no primeiro reator, e o ou, os
hidrocarbonetos repartidos em cada
reator, as temperaturas ótimas em
cada reator sendo obtida seja por
H
resfriamento exterior dos reagentes,
seja por adição, antes de entrar nos
em que W, X. Y, R e R2 tem as em que Q, W, X, Y, R e R2 têm as reatores ou nos reatores mesmo, de
significaeões do ponto 1, RA e uxe significações definidas no ponto 1
átomo de hidrogênio ou um gruo( Ríj e R6 são independentemente radi- líquidos, de vapores ou gases reaciocais hidrocarbonados alifáticos infe- nantes.
rnetila, e R5 e R6 são independent
mente radicais hiclrocarbonados alif á- riores tendo até 4 átomos de carbc2 — Procerso- de preparação tal coticos inferiores, tendo até 4 átomos de no, e Me é um metal alcalino sel.,cionado de sódio, potássio ou Mo.
ttarbono.
mo esp.scificado em 1, caracterizado
12 — O processo segundo o pon*o por uma ou mais substâncias produ11 — O processo segundo o pont,.
1. caracterizado por se reagir uru c-- 1 caracterizado por se reagir um toras de cloro são juntados ao cloro.
composto da fórmula
posto da fórmula
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
OCH2
Art. 21 do Decreto-Lei n9 7.903. de
27 de ago5sto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da França,
em 23 dç outubro de 1956, sob n9
P.V. 36.840.
1,112

115/
com hidrogênio, em presença de um
com um alccixiáo de metal alcalino catalisador de hidrogenação, a fim de
da fórmula
produzir um composto da fórmula
20

—káca

Z

NA
em ue W, Q, X, Y, Z, R e R2 tem
as significações do ponto 1 e R5 e
R8 são independentemente radicais
hidrocarismados alif áticos inferior ,s
tendo até 4 átomos de cartono.

TERMO

N9 119.632

de 23 de maio de 1960
Requerente: E. 1. Du Pont de Nelinours and Company — Estados
r Unilos da América.
Titulo: "Aperfeiçoamentos em Tapetes e outros materiais teçidos felpudos".
Pontos Característicos

1 — Aperfeiçoamentos em tapetes
e outros materiais tecidos felpudos,
contendo filamentos téxteis preparados a partir de um polímero sintético, tendo os ditos filamentos uma

seção transversal trilobulada, essencialmente uniforme, ao longo do seu
comprimento e tendo cada um dos
lobos da • seção transversal uma configuração substancialmente simétrica,
caracterizados pelo fato de que os
lobos da dita seção transversal têm
uma razão de raio de ponto rl/R e
um ângulo de braço A dentro da escala representada pela área LNP na
figura 3 do desenho e a seção transversal tem uma razão de modificação M, dentro da escala representada
pela área VUZ na figura 4 cio desenho, mediante o que a resistência ao
sujamento visual é materialmente
maior do que aquela de tapetes ou
outros materiais felpudos feitos a
partir de filamentos de seção transversal substancialmente circular.
2 — Aperfeiçoamentos em tapetes
e outros materiais felpudos de acôrdo com o ponto 1, caracterizados pelo fato de se aplicarem filamentos
preparados a partir de um poliéster.
3 — Aperfeiçoamentos em tapetes
e outros materiais felpudos de acôrdo
com o ponto 2, caracterizados pelo
fato de se aplicarem filamentos preparados a partir de tereftalato polietilônico.
4 — Aperfeiçoamentos em tapetes
e outros materiais felpudos de 'acôrdo
com o ponto 2, caracterizados pelo
fato do poliéster conter uma proporção maior de radicais tereftalato e
até 2 mols por cento de radicais 5(sódio sulfo) -isoftalato.
5 — Ap erfeiçoamentos em tapetes
e outros materiais fel pudos de acôrdo
com o ponto 1, caracterizados pelo
fato de se aplicarem filamentos preparados a partir de polipropileno.
6 — Aperfeiçoamentos em tapetes
e outros materiais felpudos de acôrdo
com o ponto 1, caracterizado pelo
rato de se aplicarem filamentos preparados a partir de
ia poliamida.
7 — Aperfeiçoamentos em tapetes
e outros materiais felpudos de acôrdo com o ponto 6, caracterizado pelo
fato da poltamida ser polihexametileno adipamida.
8 — Aperfeiçoamentos em tapetes
e outros materiais felpudos substancialmente como acima descrito e esperificado, com particular referência
aos exemplos dados.
A requerente reivindica de acordo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei f.,.!n19 7.903 de
27 de Agôsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido, depositado na
Repartição de Patentes nos Estados
Unidos da América, em 24 de junho
de 1959, sob o n9 822.514.

Têrca-feira 28

DIARIO OFICIAL (Seçke III)

1:3\ero (.:c 15'57 713

PATENTES DE INVE ÇÃO
Ptiolleaçao feita de acõrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 2 9 Da da ta da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferaneuto do pactino, duraute 3 1 raias
poderao ap r esentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

TERMO N" 144.073
De 23 de outubro de 1962
Requerente: Caterpillar Tractor Co.
tistactos Unidos da América.
invençao: Aperte.ç.xtmento,; em uniõt s.
Reivindic:103es

1 — Uni processo para unir peças
aln avés ue uma mameluca comum, pela

tihrouuçao oe 11111d quantidade COLlillocie encara, teranca, numa veiociciam cono .olacia, IldS OCÇaS por meio
cie atrao rias peças lia mi:crias:e, caracterizauo por compreender. comprimir as
pcças sou uma pressao controiaaa
inieruice, enquanto é aplicada uma quantidade predeterminada de energia, criada pelo atrito, suriciente para aquecer
a interface a uma temperatura na qual
a 111111h) pode ser formada sob a pressão
aplicada, e controlar a r'elocidacie com
que a energia e aplezada, e controlar a
velocidade com que a energia é aplicada à interface, em zoordenação cum a
quantidade de energia aplicada, para
coutrolar o calor na interface e manter um gradiente de temperatura acentuado de cada lado da interface, até
• que a união seja formada pela pre¡são
aplicada.
2 — Uni processo de .acardo com o
ponto I, caracterizado por incluir a aplicação tle uma força às peças, numa cit.
ração capaz de produzir a pressão controlada e muna quantidade suficiente para tormar a união antes que o calor
concentrado na 'nterface seja dissipado
através das peças.
3 -- Uni proa :siso de aça:irei() com o
ponto 1, caracterizado porquz a quantidade predeterminada de energia é suficiente para gerar unia temperatura media na interface, na taIna das temperaturas de união, e a presião desenvolvida é
suflicente para deslocar da interface a
material aquecido ao estado plástico antes que qualquer quantidade substancial
do material seja adequada ao estado fundido por qualquer excesso de energia
aplicado à interface.
4 — Um processo de ardo com o
ponto 1, caracterizado por incluir a aplicação de unia primeira fôrça as referidas peças numa dirrrrio que desenvolve
uma pressão máxima predeterminada de
uma peça contra a outra, na interface,
e a aplicação siniuNinaa de unia segunda fairça ris peças. numa direção que
causa o desenvolviine u to de calor pela
resistência devida ao atrito provocado
Pelo movimento relativa das peças na
Interface. e a coordenaario da aplicação
da primeira fôrça e da segunda tôrça
para manter o calor concentrado na
Interface, com um gradiente de temperatura acentuado de cada lado da Interface, formando assim uma união em estado sólido de maneira substancialmente simultãneamente a terminação da
aplicação' da segunda fórça.
5 — Um processo de acôrdo com a
ponto 4. caracterizado por compreender
Ância

a interrupção da aplicação e da segun. Co calor e da pressãa. para prodarii sivo da pressão controlada na interface
13/Y(11'U:til/ Oh.,
da barça eia resposta à grandeza sele- , um refinamento do grão através da zona ate uma praia-aio tn,1N
ris, cai menos de 1,5 segundos, aplicacionada da resistência devida ac atrito afetada pelo calor do produto unido.
ção de urna segunda torça paia produao movimento relativo na interface.
9 — Um processo dr acairdo com o zir o movimento velai iv ) e a resistam,ponto
1.
caracterizado
por
incluir
o
piem6 — Uni processo para unir peças de
e
rla
eeia, devida n u atrito ao m ovimnto
metais e metalóides aoavas de uma in- diniento das peças na interface e o au- tivo das peças na .ate . Lare, para caisterface comum, de ac3rdo com o pon- mento da pressão de prendimento para verter uma determiaa:quantidade de
to 1, caracterizado ciar incluir a aplica- obter uma pressão predeterminada ca- poténcia mecanica Cfil calor, na mtertação de uma primeifa tõrça para com- paz de formar uma união através da in- ce, quantidade dete e minuch de potént ia
primir as peças unia contra a outra, na terface a imposição r á pida de uma de- essa que é suticieu r e para levar a reininterface. a fim de se desenvolver uma terminada rotação relativa às peças cn- peratura da interface para a faixa de
pressão controlada, a aplicação de unia quanto présas sob pressão na interface, união, na pressão inãaaaa predeterminasegunda forca para produzir o movi- para leva resta a uma temperatura de da, mas insuticien t e para kvantar a
mento relativo e a resistancia pelo atri- união na pressão predeterminada com temperatura média do material imediatato ao movimento relativo das peças na o calor concent e ado na interface e os mente adjacente a ilidw
tee ao ponto de
interface, para levar a intarface a uma arad"entes de temneratura acentuadas fusão sob a niita pressão controlada,
temperatura situada -ia faixa das tem- Cios ledos daainterfare e trabalho con- o trabalho, continuo .lo material na zona
peraturas na dita pressão controlada, o tinuo do material na zona afetada pilo afetada pelo calor p rafinar o grão
refino do grão através de trida a área calor para refinar o grão naquela parte através de tida a zona e lormar a
afetada pelo calor, e a formação da da -Lo r a afetada oe!ta -alar que é sossep- união dentro de 1.5 segunda; desde o
união e o resfriamenta da zona afetada oval de crercimento do ão, a forma- inicio da aplicação combinada da piapelo calor para abaixo cl temperatura de ção ela união de maneira substancialmen- men . a e da segunda iõrças.
recristalizacão, antes que grão refinado te simultânea com o término da rota— Um processo paru unir peças
pela segunda fõrça possa tornar a cres- ção, com o grão na dita zona era uni
de aço. de 3U/rd() corri c Nata 1. caraccer.
estado refinado, antes que o calor con- terizado por compreender o prendimento
7 — Um parcesso de atroado com o centrado na interface possa sar dissipa- das peças na interface e o aumento da
ponto 1, caracterizado por compreender do atravis das peças, e o resfriamento pressão de pranclart riam-mi umvalor
n'iraabaixo da tampecompressão dus peças tinia contra a do grão refinado nva
maior do que 560 •M/c/n2, a imposição,
outra, na aiterlace, o movimento de Mn.] ratura de cristalização, por condução pelo movimento . ela.ivo loisa-lace,
das peças em relação a outra para ge- de calo ratraves das porções não ate- de urna energia le aa a -a nafta taxa mérar calor suficiente, por atrito, para le- tadas pelo calor das peças, depois da dia de que 111 kam 'ata2 par regando,
união ter sido formada.
var a intçrface a ama temperatura
pala, levar a alambica a uma mi/palmaunião n pressão aptirada, e a restrição
10 — Um processo de acórdo tom rim mie qual a união pode ser formada
do calor total gerado e a ,00rdenação o ponto I, caracterizado pela iniposiçao pela pressão pre,.:,! n.,rm i nach. e o térmida in t rodução de calo; com
tõrças de um determinada rotação relativa às no da introdução ria energia por atrito
utilizadas na geração do calor e forma- peças mantidas em contato sob pressão dentro de 5.0 seguudas para coma ntrar
ção da união, para re.linar os grãos na intertace, para aplicar mais de 2,3 ca- o calor na intaria...e (rum um irradiante
para um tamanho abaixo da nominal de valos por centímetros quadrado à inter- de temperatura de ambos os lados da
todo o material aquecido acima da tem- face e -formar a união de maneira rubs- interface, e formar união enquanto o
peratura mintam de reseristalização, e tancialmente simultálea com a cessação; calor esta convent ',ido na interface e
resfriar para abaix da temperatura de da rotação relativa.
antes que o (J ra,laani.e de temperatura
recristalização e grão lio estado retina-,
1 — Uni processo de acôrdo com o acentuado possa ser perdido por clissido pelo resfriamento ittniosfarico normal
ponto 1, caracterizado per compreenocr patrão da calor ao aves das paras.
das peças unidas.
cm imposição de 'mia determinada gana15 — Um process puro unir duas pe.
8 — Uni proaesso paia formar tidade de rotação rçlativa às peças praças
atraaes de iria. unerface COIMAM
união cri estado sólido, de acórdo com sus sob pressão à ,aterface, para apla
ó ponto 1, caracterizado por incluir a car unia média do que 2,3 cavalos por pela introdução de Mia quantidade conseleção de unia ri-mima-atura predetermi- centímetro quadrado à interface. e for- trolacla de energia tarinica nas peças
por meio do enati jamanta por atrito
nada abaixo da temPeratura de fusão mal• a uni o cio menos e que 30
IPCSIINIS, na intartace. caracterizado
das
na qual a união era esteio sólido pode gundos depois das peças terem sido pospor compreender o armazenamento de
ser formada através da interface, o paca- tas em contato.
tuna energia de Mercia ma ama massa
dimento das peças na interface e o au12 — 1.11n processo para unir peças
mento da pressão de prendimento para de metais e inetalóides, de acardo com giratória rigidaintute as,- reiada à peça.
obter unia pressão predeterminada ca- o ponto 1, caracterizado por comprem- a conversão da armazenada em
calor, na intertace, por engajamento por
paz de formar uma uniiio em estado sót der a ro açào de anta das peças em
lido na referida temperatura predeter- relação
outra, cora as peças compri- atrito dessas peças tm inte rf ace sob uma
minada, pressão essa aue é suficiente- midas tuna contra 3 outra, sob pressão, preasào controlada que aumenta para
m nte alta para deslocar. interface
e
,o na interface, para gerar calor por atri- uma pressão capaz de Imanar uma união
material aquecido ao estado plástico aras to, até que o material se torne plástico através da inter:aae e a formação da
é insuficiente para causar elasticidade na área de contato, e a coordeaação da união de nianeira substancialmente sino material antes gut. êle seja aquecido velocidade e da grandeza de aplicação
ao estado plástico a aplicação na in- das forças produtoras de rotação sob multânea com a terminação da introterface de energia térmica suficiente, ge- pressão para produzir uma zona estreita dução da energ iat aimazenada na masra pelo atrito causado pelo movimento de material deslocado em que a dire- sa giratória.
1 4)— Um proa:isso de acordo com o
relativo das peças, para desenvolver a ção da rearientação do material desloreferida temperatura predeterminada na cado é principalmente circunferencial, onto 15, caracterizaria or incluir a cominterface, e limitar a quantidade total com unia transição branca entre o ma- binação da taxa de atai-lento de pressão
de energia de maneira sufiicentemente teria] deslocado e o não deslocado no e a pressão máxima na interface com a
quantidade de etzergiri armaaenada
rápida para formar a união em estado artigo unido.
massa giratória, para produzir uma taxa
sólido antes que o grendtente de tempe13 — Um processo de acôrdo core o tarnsferência de energia na interface
ratura acentuado possa ser perdido pela
dissipação do calor através das peças, ponto 1, caracterizado por incluir a que concentra o calor na Interface e
com o que- pode ser formada uma união aplicação de uma primeira barça para produz um gradiente de temperatura
entre peças de configuração e marssas prender as peças na interface sob a acentuado dos dois lados da interface.
diferentes, e a coordenação e aplicação -pressão controlada, o aumento progres- até que a união esteja formada,
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---Um processo auto-regulado para unir duas peças, de acrnido com o
ponto 15, cararsterizado por incluir o
trabalho continue do material na zona
afetada pelo calor, para produzir um
pronunciado refinalmento de grão durante Cicia a operação de união, e o
contraia da temperatura na interface para deslocar o material da interface à
medida que a sua temperatura sobe para a faixa plástica, antes que o material
seja aquecido até • estado fundido, de
modo que a interfaae recebe apenas a
enetgia requerida para manter uma temperâtura estabilizada na faixa plástica
até energia aimazenada na massa em
rotação se torne menor do que a requerida para superar a recistência do
atrito ao movimento relativo na interface, sendo então formada unia miniãe
pela pressão aplicada,
3

awasi

18 — Um processo para formar um
produto fabricado tendo urna zona afetada pelo calor definida por fronteiras
de stransição bruaca com material não
afetado pelo calor . e em que a zona
afetada pelo calor tem todos os seus
grãos refinados. caracterizado por compreender o prendimento das peças cai
uma interface comum sob unia pressão
controlada e movimento dessas peças
uma em relação à outra, na interface,
parà aquecer esta a uma temperatura
de 'união na pressão aplicada, a concentração do calor na interface para
• produzir um gradiente de temperatura
acentuado de amima os lados da interface e manter uma zona afetada pelo
calor estreitados doi; lados da interface,
e o trabalho do material na zona afetada pelo calor continuamente, para
manter o Grão na zona afetada pelo
calor refinado, ata a união estar formada e o material da zona ser resfriada nara abaixo da Cl o peraturn de recristlização.
19 — Uma niamiiiir. /irra unir peças
• por prendimento atritado das mesmas.
em uma interface comum e sob pressão.
para aq uecer a iiiterfaca a uma tempa
• ratara na qual
união a formada sob
a pressão aplicada, caracterizada por
coripareander• um primelim dispnsitivo
destinado a desama-Miar uma (mantida&
limitada contrniada de anemia para ser
aolicada como calor à intarface, e uni
dis p ositivo conversos de energia para
ser destinados a aoneerter a energia em
(-aiosna in ta rface, pot meio da resistencia por atrito ao movimento relativo
da interface, esse dispositivo conversar
de energia incluindo um mecanismo que
prende as peças roia pressão suficiente
para formar a união de maneira subatancialmente simultánea com a terminaçãci da introdução de energia térmica na
Interface, .
20 — Uma máquina de acanalo com
o ponto 19, caracterizada por ircluis
disporitivos limitadores que respondem
resistência pe/o atrito na interface.
para limitar a quantidade de energia
; aplicada à interface.
' 21 — Uma máquina de acórdo com o
Ponto 19, caracterizada porque o meca-

nismo destinado a piander as peças scb
pressas) incita uni seguidor Ilexivel para
facilitar o alinniammo das peças uumnte a operação de união.
22 — Lima maanina de aciardo coa,
o ponto 19, caractermado pompas- o dispositivo conversor de .energia é etrèaa
ela4 combinação com o primeiro dispos i
-tivo,parefngãtvs
tõdas as zonas matarias pelo• calor das
peças e dispositivo para controlar o tempo durante o qual o calor è aplicado a
interface e eficaz cai combinação com
o dispositivo converso; CW energia para formar a união de maneira substancialmente simultán ia COM a terminaão
da entrada de energia térmica na inter."
face.
23 — Unia maguma de ascardo com
o ponto 19, cariai:lanzuda porque o referido dispositivo conversai de energia
inclui uni dispositivo de aplicação de
energia para prender ris peças na intercace sob uma pressão controlada, o dito primeiro dispositmaincluindo um tas
positivo giratorio ;lastimam a transmitir
um número limitado de voltas de movimento relativo as peaaa na interface,
sob a pressa° contratada, para aquecer
por atrito a interface a urna temr,eratu
ra de união sob a pressão aplicaria, e
para refinar o g•ao na zona aletada
pelo calor, ate o mon:lento em que a
união e formada, e porque o dito dis.
positivo giratorio e capaz de cortar rã.
pidaiuente a entrada de unia loiça de
rotação depois do referido número de
voltas limitado, e o inércia do. sistema
giratório e suficientemente pequena pa•
ra permitir que o dispositivo de ap!icação de pressão forme a uniac de maneira substancialmente simultânea caiu
d terminação da introdução de energia
rotacional.
24 — Uma narfainna der: acbido com
o ponto 19, carameriz;rida parque o dito
primeiro dispositivo compreende uma
massa de lucrem de quanadade cunhe.
cida rigidamente associada com uma
peça e um dispositiva de acionamento,
para girar a snasaa cie Marcia 'numa velocidade predeterminada, para armazeciar uma quantidade selecionda de energia na massa em rotação, o dito dispositivo conversar de energia incluindo uns
dispositivo de aplicaaão de pressão para prender as paras sob pressão, na interface, e para forma, a união, e porque o tamat.ho e a inércia de outras
massas do sistema em rotação são ,suficientemente pequenas, em comparação
com o tamanho e a marcia da referida
massa de inércia, para impedir que a
inércia das outras massas tenha um efeito ponderava] sabre a formação da
união.
25 — Unia máquina de acôrdo com
o ponto 19, caracterizada porque os ditos primeiros distaisitivos incluem urna
massa de inércia de anantidade conhecida rigidamente asa-miada com uma peça
e dispositivos de adir-lamento para girar a massa de nerma a uma velocida
de predeterminaria nata armazenar uma
quantidade diatermia 'ri de crierqi na mas

AVISO AS REPARTIÇÕES
PÚBLICAS
O Departamente do Imprensa Nacienai avisa às
Repartições Públicas em geral, que deverão providenciar a reforma das assinaturas dos órgãos oficiais,
até o dia 28 de fevereiro
corrente, a fim de evitar o
cancelamento da remessa a
partir daquela data.

sa em rotação, e o rato dispositivo conversos de energia um dispositiva
de aplicação de pressão, para prender
as peças sob preasãe na interface c
para formar a união, porque a dita
niassa de inércia é localizada perto da
interiace para reduziu o enrolamento
elástico que poderia retardar a aplicação da energia stimazanada como CalOr na intertace ou 'quebrar a união depois de formada, e porque o tamanho e
a inércia de outras massas do sistema
em rotação são suficientemente pequenas, em comparta-ã° com o tamanho e
a inércia da dita massa de inércia. para
impedir guie a fria:ma das outras massas
tenha um eleito ponderável na turmação da união.
26 — Um primamo caracterizado poi
compreender. dois membros unidos atra
vés de uma iate:lace comum e tendo
unia zona continua de gros refinados
pelo trabalho, a aluai se estende desde
• intertace até cada uin dos membros,
e termina em unia área de pronunciado
refinamento do grão e uma transição
brusca entre essa área de refinamento
de grão pronunciado e o grão de um
membro não afetado pelo calor aplicado durante a união.
27 — Um prodate de acõrdo com u
ponto 26, caracterizado porque a união
é uma união em estado sólido, sem inaterial fundido.
28 — Um produto de acÔrdo com o
ponto 26, caracterizado porque os dois
membros são tinidos através de unia interface comum, por uni processo em que
os membros são aquecidos por atrito com
a quantidade de calor gerada, e. a introdução de calor é controlada para pro&mu; o refinamento do grão pelo trabalho nas zonas afetadas pelo calor dos
membros e pelo resfriamento abaixo da
temperatura de recristalização do grão,
no estado refinado, pelas porções não
afetadas pelo calor dos membros, por
resfriamento atmosferi:o normal do produto unido, a dita zona de grãos refinados pelo trabalho não tendo áreas
com grãos maiorea.
29 — Um produto de aceirdo cem o
Ponto 26, caracter:zsida porque os dois
membros são membros de aço unidos
através de uma interface comum em uma
união formada por um processo em
raie ama ouantirlada controlada de ener
aia térmica é introduzida nos membros
consermencia do atrito na interface,

30 dial

numa taxa suficientemente rápida para
concentrar o calor na interface com uni
gradiente de temperatura acentuado a
partir da interface, na ocasião em que
a união é formada, e numa quantidade
suficientemente pequena para fazer com
que as farças utilizadas na produção do
calor e na formação da união refinem o
grão na zona afetada pelo calor. esse
produto, quanto resfriado sob as condições atmosférica normais, tendo um tamanho de grão perto da interface menor
do que ASTM 12, êsse tamanho de
grão na interface resultando tanto do
rápido aquecimento e do trabalho realizado pelas fOrças aplicadas durante o
processo como do resfriamento rápido
fornecido pela relação entre a pequena
quantidade de calor introduzida e a massa relativamente grande dia partes, disponível para dissinaa o calor depois. da
união ter sido formada. /
30 — Um produto de arórdo com o
ponto- 26, caracterizado porque os dois
membros são unidos através de unia
Interface comum em unia união formada.
por um processo. em que uma quantidade
controlada de energia térmica é introduzida nos membros em conseqüência do
atrito na interface. numa taxa suficientemente rápida para concentrar ,o calor
na Interface com um gradiente de temperatura acentuado a partir da Interface. na ocasião em rue a união é formada, e numa quantidade stificiante pequena para fazer com nue as farças utilizadas na produção de calor e forma'cão da união refinem para abaixo do
tamanho normal do sgrãos todos os
ortioa mita tem peratura foi elevada acima da temperatura mínima de recriataliaacão pelo calor introduzido na interface. esse produto, quando resfriada
sob as condicõea atmosférica normais,
tea do uma tarnsaricão brusca do grão.
slibmancialmente idantica em tamanho e
estrute,a ao dos ir-m l-a-os antes da união,
orão ésse mie não foi aquecido acima
da temneratura minima de recristalizata
cão pelo calor produzido durante o
processo de união para o grão em uma
zona afetada pelo calor que é distintamente refinado através de tôda a zona
em relação ao grão dos membros antes
da união, grão que na interface. é quase inclistinguivel pelos processos normais de medida do tamanho do grão, a
transição brusca resultante tanto do gradiente de temperatura acentuado proporcionado pela quantidade e pelo processo
de aplicação da energia térmica introduzida pelo processo de união, como das
ferças impostas aos grãos aquecidos acima da temperatura mínima de recristalização pelo processo de união.
31 — Em um produto de acôrdo com
o ponto 26, unia zona estreita que se
estende desde a citei-lace até cada um
dos membros. ,aracterizada porque o
material ao longo do eixo perpendicular
através do centro da interface é deslocado circunferencialmente, mas muito pelico radialmente, COM respeito à localização do material nos membros antes da
união, e por uma transição brusca cinte
a dita zona cai que J cieslolarnerto
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Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
die£
E 21 Da data de publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicado°.
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10. O brinquedo das reivindicações
material ocorreu e que a porção de uni a união é formada, unia zona estreita ce, o material na dita segunda zona
membro em que não houve deslocamen- caracterizada por se estender a partir sendo deslocado circunferencialmente, 1 a 5, caracterizado pelo fato que no
da interface e penetrar em cada um dos mas muito pouco radialmente, com res- mesmo dita figura é um balão:
to do material pelo processo de união.
membros, e se prolongar com as por- peito à localização de material nos mem11. O brinquedo das reivindicaçõet
32 — Em um produto de acôrdo com
bros antes de serem unidos, e uma zona
o ponto 26, em que dois membros são ções dos membros aqueciclos a um esta- de interface na dita segunda zona, o 1 a 5, caracterizado pelo fato que no
unidos através de u:na interrace comum do plástico durante o processo de união tamanho do grão e os microconstituintes mesmo dita figura é um arame.
em que as linhas de fluxo ou escoamento
12. O brinquedo das reiVindicaç8e0
por um processo em que os membros paralelas ao eixo de rotação são espa- da zona da interface sendo tão pequenos
são prèsos sob pressão na interface e lhadas circunferenciahnente mas são des- que são quase indistiguiveis pelos pro- 1 a 5, caracterizado pelo fato 'é lue 910
mesmo dita figura é uma figurat recata,
aquecidos por atrito decorrente do mo- locadas muito pouco radialmente com cessos metalográficos de detenção.
tada de papel.
vimento relativo de rotação, a umà.tem- respeito à localização das linhas de fluA requerente reivindica as prioridades
peratura em que unia parte do material xo nos membros antes da união, o grão de idêntico pedido depositado na Re13. O brinquedo das reivincijcaçõeg
adjacente à interface atinge a uma con- na dita zona estreita sendo distintamen- partição de Patentes norte- americanas 1 a 5, caracterizado pelo fato que na
dição plástica sob a pressão aplicada, te refinado através de tôda a zona após em 23-10-61 e 9-7-62 sob os números mesmo dito modelo de figura .1é sufiuma zona caracterizada por se estender -o resfriamento atmosférico normal feito
cientemente pesado para perreanecee
desde a interface e penetrar em cada um depois da operação de união, e por uma 146.710 e 212.178. — Rio 8 de feverei- horizontal quando colocado numa po•
dos membros, e se prolongar com as transição brusca entre a dita zona cm ro de 1967.
sição horizontal.
,r
porções dos membros aquecidos ao esta- que o deslocamento da linha de fluxo
N9 5.666 — 23-2-67 -,- Cr$ 85.000
14. O brinquedo das reivinclitaçõea
do' plástico durante o processo de união ocorreu e a porção de um membro em
—
1 a 5, caracterizado pelo fato cale dito
em que o material ao longo do eixo de que não houve deslocamento da linha de
modelo de figura é suficientemente leve
rotação é deslocado circunferencial mas
=MO N.° 143.255
em relação à dita tampinha para retofluxo provocado pela processo de união.
muito pouco radiahnente com respeito à
mim uma posição vertichl inerentemente
35 —c Um dispositivo de peenctireenDe 21 de setembro de 1962
localização do Material das membros anquando colocado numa posição hoeizone
tes da união, e por unia transcrição to para ligar metais e metalôides, caRequerente: Capsie, Inc. — Estados tal •
racterizado
por
compreender
uma
união
brusca entre a dita zona em que o desUnidos da América.
15. O brinquedo das reivindicações
locamento do material ocorreu e a parte e em estado sólido em uma interface coTitulo: "Brinquedos de tampinhas 1 a 5, caracterizado pelo fato que no
de um membro era que não houve des- mum entre os membros que são unidos de garrafa".
mesmo dita figura é tri-dinaencional.
locamento de material provocado pelo e uma zona estreita de grãos refinados
pelo trabalho e que se estende desde
processo de união.
10. O brinquedo das reivindicações
Reiyindicações.
a interface e penetra em cada uni dos
1 a 5, caracterizado pelo fato que no
33 — Em um produto de acôrdo com membros,
terminando em uma transição
1. Um brinquedo caracterizado pelo mesmo dita figura é ôca.
o ponto 26, em que Os dois membros,
brusca para os grãos normais de um dos fato que ele compreende uma tampi17. O brisquedo das reivindicações
cada um tendo inclusões distintas na membros.
nha de coroa de garrafa como supor- 1 a 5, caracterizado pelo fato que no
linha de 'fluxo ou escoamento, são uni36 — Um dispositivo de prendimen- te, um disco de prender assentando fol- mesmo dito modelo de figura é sgiciene
dos através de uma interface comum
por um processo em que os membros são to de acôrdo com ponto 15, caracte- gadamente dentro dg dita tampinha e temente leve, de maneira que a tama
presos sob pressão na ir ,erface e aque- rizado por incluir unia união em estado um modelo de figura estendendo-se pinha flutuará na água.
cidos por atrito devido à rotação rela- sólido, sem material fundido, em uma transversalmente para longe de dita
18. O brinquedo das reivindicaçõeS
tiva a unia temperatura em que um pou- interface comum entre os membros que tampinha e ligado na mesma pelo dito 1, caracterizado gelo fato que nq mesa
disco
de
prender.
co do material adjacente à interface atm- são ligados, uma prkneira zona estreita
mo uma parte de dita figura assenta
• ge ao estado plástico sob a pressão apli- que se estende de ambos os lados da
2. O brinquedo da reivindicação por baixo da inteira área entre 4 dita
cada, uma zona caracterizada por se interface e termina em urna fronteira de 1, caracterizado pelo fato que no mes- tampinha e dito disco de prender.
estender desde a interface e penetrar em transição brusca de cada lado da mo dito disco de prender fica provido
19. O brinquedo da reivinclicaçad
cada um dos membros, e se prolongar interface, os grãos na dita zona sen- de uma abertura, dita figura é provida
com as porções dos Memoros aquecidos do 'fragmentados pelo trabalho através de uma língua e dita língua se estefide 17, caracterizado pelo fato que no' mesa
a uma condição plástica durante o pro- de tôda ela, para evidenciar um distin- através da dita abertura e se encontra mo dita figura forma um cesto.'
20. O brinquedo da reivindicação
cesso de união em que as linhas de to refinamento em comparação com os entre dita tampinha e dito disco de
18, caracterizado pelo fato que no mesa
• fluxo ou escoamento paralelas ao eixo grãos normais existentes fora das fron- prender.
mo ,dita figura forma uma peteca.
de rotação são espalhadas circunferen- teiras da dita primeira zona, unia se21. Um brinquedo caracterizado pelo
3. O brinquedo da reivindicação 2,
cialmente mas são deslocadas muito pou- gunda zona estreita dentro da primeira
co radialmente com respeito à localiza- zona e estendendo-se de cada lado da caracterizado pelo fato que no mesmo fato que ele compreende uma tamp;nha
de coroa de garrafa como suporte, una
ção da linhas de fluxo ou escoamento interface e terminando em uma frontei- dita língua inclui duas linguetas que disco de prender assentando folgadase
estendem
de
dita
abertura
em
sentira
de
transcrição
brusca
de
ambos
os
nos membros antes da união, de modo a
mente dentro de dita tampinha. ,e um
encontrar qualquer auperficie cilíndrica lados da interface, o material na referi- dos opostos.
modelo de figura integral com dito disa
do produto na dita zona numa direção da segunda zona sendo deslocado cir4. O brinquedo da reivindicação 2, co de prender a estendendo-se transe
substancialmente tangente, e por uma cunferencialmente, mas muito pouco ra- caracterizado pelo fato que no mesmo versalmente para fora do mesmo:
transição brusca entre a dita zona em dialmente. com res p eito à localização do dita abertura é circular.
• 22. O brinquedo da reivindicação 'MIL
que o deslocamento da linha de fluxo material nos membros antes de serem
5. O brinquedo da reivindicação 2, 21, caracterizado pelo fato que no
ocorreu e a porção de um membro em unidos.
caracterizado pelo fato que no mesmo mesmo dito disco de prender compreena
que .não houve deslocamento das linhas
37 — Um prendedor destinado a se- dita abertura é uma fenda.
de pelo menos dois segmentos coma
de fluxo provocado pelo processo de gurar ligas de aço de baixo teor de
6. O brinquedo das reivindicações plementares corri uma parte associada
união.
carbono, caracterizado por compreender'
1 a 5, caracterizado pelo fato que no de dita figura estendendo-se de cada
34 — Em um produto de acôrdo com uma união em estado sólido, sem mate- mesmo dita figura é uma figura de xao ponto 26, em que os dois membros, rial fundido, em uma interface comum drez.
ceçi2n13 e. nt0
°' brinquedo da reivindicaçãe
cada um tendo inclusões distintas na entre os membros que são unidos, unia
22, caracterizado pelo fato que no mesa
primeira
zona
estreita
que
se
estende
de
7,
O
brinquedo
das
reivindicações
1
linha de fluxo ou escoamento, são unimo ditos segmentos com plementaren
dos através de uma interface comum por ambos os lados da interface c termina a 5, caracterizado pelo fato que no têm cada um aproximadamente 180°•
uni processo em que os membros são em uma fronteira de transição brusca. mesmo dita figura é uma peça simula24. O brinquedo da reivindicação
presos sob pressão na interface e aqueci- dos dois lados da interface, essa primei- da de boião.
caracterizado pelo fato que no mesme
dos pelo atrito provocado pela rotação, ra zona tendo um alto teor de ferrita
O brinquedo das reivindicações 1 dita figura e dito disco de prender são
8.
a urna temperatura na qual algum do com grãos fragmentados pelo trabalho a 5, caracterizado pelo fato que no
de plástico moldado.
material adjacente à interface atinge à para um tamanho de grão menor do que mesmo dita figura é um palhaço.
25. Um brinquedo caracterizado pele
condição plástica sob a pressão aplica- ASTM 12, uma segunda zona estreita
9. O brinquedo das reivindicações 1 fato que êle compreende uma -tample
da e numa taxa suficientemente rápida dentro da referida primeira zona e1 que
para concentrar o calor na interface com se estende de ambos os lados da interfa- a 5, caracterizado pelo fato que no nha de garrafa, um disco de prender
um gradiente de "emperatura acentuado ce e termina em uma fronteira de tran- mesmo dita figura é um elemento tu- assentando folgadamente dentro de diâ
ta tampinha e provido de urna abertas.
a partir da intarEpfa,,,~ ocasião em spze e i~. be,geot›. ¡Rau dois lados da interfa- bular.
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da i.ublicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 d1a11
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

•
ra atra‘es da mesma, um elemento tu- bolar estendendo-se através de dita I
abertura e transversalmente, para com
dita tampinha e dito disco, dito elemento tubular sendo provido de uma
língua numa extremidade, dita língua
encontrando-se entre dita capa e dito
disco para segurar dita tampinha no
dito elemento tubular.
26. 'O brinquedo da reivindiCação
25, caracterizado pelo fato que no mesmo dita lingua é providenciada e uma
tampinha fica segura em cada extremidade de dito elemento tubular.
27. O brinquedo da reivindicação
26, caracterizado pelo fato que no mesmo dito elemento tubular fica montado
dentro de um elemento tubular externo maior.

estender-se transversalmente para longe de dito disco e para ser ligado na
dita tampinha p2lo dito disco.
•
31. Uni brinquedo adaptado para
montagem numa tampinha de coroa de
garrafa como suporte, caracterizado
pelo fato de que ele compreende um
disco de prender adaptado para assentar folgadattenu dentro de dita tampinha, e provido de uma abertura através do mesmo, e um modelo de figura
tendo uma língua no mesmo, dita língua adaptada para estender-se através
de dita abertura e encontrar-se entre
dita tampinha e dito disco.
32. Um brinquedo "adaptado para
montagem numa tampinha de coroa de
garrafa como suporte, caracterizado
pelo fato que ele 'compreende um disco de prender adaptado para assentar
folgadamente cl.-ntro de dita tampinha,
e um modelo de figura integral com
dito disco de prender e estendendo-se
transversalmente para longe do mesmo.
(N.° 5.663 — 23 de fevereiro de
1967. — Cr$ 60) .

28. O brinquedo da reivindicação
27, caracterizado pelo fato que no mesmo dito elemento tubular externo fica
montado por baixo de uma plataforma
como rodas e eixo simulados.
29. O brinquedo da reivindicação
28, caracterizado pelo fato que no mesmo um par de ditos elementos tubulares externos ficam montados numa reTÊRMO No 119.640
lação espaçada por baixo da plata for.ma para simular um veiculo com rodas
De 24-5-60
de eixo duplo.
Saunders Valva Company Limited
30. Um brinquedo adaptado para — Inglaterra.
montagem numa tampinha de coroa de
Aperfeiçoamentos em e relativos a
garrafa como suporte., caracterizado válvulas para o contrôle de fluídos.
pelo fato que ele compreende um disPontos Característicos
co de travar adaptado para assentar
folgadermente dentro da dita tampinha,
1 — Válvula para o contrôle de
e um modelo de figura adaptado para fluídos tenr:o o mecanismo acionador

LEGISLAM AERONÁUTICA
"- Leis, Decretos, Portarias, Resoluções e Despachos de interisse geral, concernentes
Aeronáutica Ova

Preço : Cr$ 300

BENS DOS IMIGRANTES
LEI N' 4.966, DE 1966
Divalgaçâo a' 969

é, A VENDA

1f

Agência 1* Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal

Em Brasilia
Na Sede do D.I.N.

formando ligação com o mecanismo
acionador.
3 — Válvula de acôrdo com os pontos precedentes, caracterizada pelo
fato de que a haste de válvula possui
um prolongamento superior que serve como indicador do grau de abertura da válvula.
4 — Válvula 'para o contrôle de
fluidos caracterizada pelo fato de ser
substancialmente como descrita nas
figuras 1 e 2 ou 3 dos desenhos
anexos.
5 — Válvula para o contrôle de
fluídos, com um diafragma caracterizado por consistir de uma peça inteiriça, moldada de material endurecido, porém flexível e compressivel,
e que compreende um membro central de fechamento, terminando uma
parte central tubular e uma parte
externa que se estende em curva arredondada contínua desde a parte
central tubular até a uma margem
adaptada para ser prêsa por apêrto
na válvula, constituindo um membro central de fechamento, a parte
tubular e aparte externa uma figura
de revolução, assim como, um membro com filete de parafuso, parcial
ou totalmente embutido na parte
moldada com' o filête de parafuFo
acessível pelo lado ôco da parte
moldada.
•
6 — Válvula com uni diafragma de
acôrdo com o ponto 5, caracterizado
pelo fato de que o membro com filête
de parafuso compreende uma cabeça
embutida na parte moldade e a haste
roscadj se projeta para fora da parte moldada no lado ôco desta.
7 — Válvula com diafragma de
acôrdo com o ponto 5, , caracterizada
pelo fato do mesmo ser provido de
uma nervura concêntrica no lado remoto do membro de fechamento,

Preço: Cr$ 80

DIVULGAÇÃO N.° 730

VENDA:
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves.

isolado do fluído controlado, por um
diafragma flexivel prêso por apêrto,
estanque a fluido, sôbre uma margem de demarcação interna circular,
o qual sofre flexões entre as posições
aberta e fechada da válvula e que
apresenta, inteiriça com o mesmo,
uma parte que forma o membro de
fechamento efetivo da válvula e que
coopera com um assento anelar na
caixa de válvula, concêntrico com a
demarcação interna da margem prêsa por apêrto, válvula caracterizada
pelo fato que o diafragma é moldado
em forma correspondente à posição
fechada e configurado de modo que,
na posição fechada da válvula, sé estenda em, curva arredondada continua desde a vizinhança da demarcação interna da margem prêsa por
apêrto até uma parte central tubular
tendo um extremo fechado que constitui o membro de fechamento efetivo da válvula, enquanto a caixa de
válvula inclui uma superfície de apoio
que se estende da margem prêsa do
diafragma para dentro, e o mecanismo acionador inclui um membro de
apoio que se estende dentro da parte
tubular do diafragma desde o extremo de fechamento efetivo substancialmente até para fora do bordo de
superfície de apoio, tendo a superfície
de apoio e•o membro de apoio a configuração tal que, em tôdas as posições da válcula, o diafragma seja
apoiado na maior parte de trás da
sua área exposta à pressão do fluído.
2 — Válvula de acôrdo com o ponto
precedente, caracterilada pelo fato
de que uma inserção metálica é incorporada durante a moldagem do
centro do diafragma, tendo a inserção uma parte projetamte roscada,

Na Guanabara
Seção & Vendam Av. Rodrigues Alva, 1
•
Agência I: Ministério de Fazenda
Atende-se i pedidoe pelo Serviço de Reembóleo Poetai
Em Bras%

Na sede do D.I.N.

Têrça-leira 28

DIARIO OFICIAL (Seção III)

Feureiro de 1967 717

CAS •EPOSUr
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Temo n.9 762.356, de 5-8-66
Colgate-Palmolive Company
Estados Unidos da América

CAPRICE
Classe 48
Para distinguir: Pertumes, essencias extratos. agua de colônia, eljua de toucador agua de beleza, agua de quina
Agua te rosas, agua de alfazema. agua
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina. bandolina. "batona' cosméticos, fizadores
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelo creme revanescent e cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele a "maquilage". lepilatórios, deso
dorantee, vinagre aromático, pó de arroz
o talco perfumado ou não. &mia para
pestana e sobranceiras. prepados para
embelezar cílios e olhos. carmim para
o rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear. sabão liquido perturnade
ou não, sabonetes. lenrifricios em pó
posta ou liquido; sais perfumado) para
banhos, pentes. vaporizadores de pertu.
me; escóvas para dentes, cabelos. unhas
e cílio% saquinhos perfumado, prepara.
Kgm O sopenbg aeased '9d ma sop

praa o tratamento das unhas, dassol.
ventes e vernizes, removedurea.da cuo.
cuba. glicerina er‘amada para os cabelos
e preparados para descoloir unhas
cílios e pintas ou sinais atiticiais. óleos
para a pele
Termo n.9 762.357, de 5-8-66
Veplan Imobiliária Ltda.
Guanabara

00,\NR,'1/4N.U.5ç4e0

000
Classe 33
Titulo
•
"---7.-Termo n. 9 762.358, de 8-8-66
Ilmobiaária São Fernando Ltda. S/C
São Paulo

IIWIOBILIARIA

S0 Fernando S/C
"une comi' re;al

Termo na 762.359.. de 8-8-66
Gitodan — Material Para Escritório
Ltda.
São Paulo

oilioDAN

Ind. Brasileira
Classe 17
Artigos para escritório. almofadas para
carimbos. almofadai' para tintas, abridores de cartas, arcahvos. borrachas
berços para atataborrão, borrachas para

colas. brochas para desenhos, cofres. paco-paco, percalina, çarnl, rayon, seda
canetas, canetas tinteiro, canetas para natural, tecidos plásticos, tecidos imper.
meáveis, tecidos de pano ouso
desenho. cortadores de papel. carbonoa.
e veludos
mrimbos. carimbadores, cola para papel.
catadores, compassos.. cestos para COT.
Termo n.9 762.361, de 8-8-66
respondência. 'desenhadores. duplicado IVIartim Afonso Ltda. Imobiliária S/C
-es. datadores. estofos para desenhos
São Paulo
estolas para canetas. estalos com minas
esquadros. estojos para lápis, espetos.
estiletes para papéis. furadores. time
MARFIM AFONSO
Para máquinas de escrever, grafite'
LTDA. MOBILIApara lapiseiras. gama arábica. gr-atraca
RIA S o
dores, lápis em gest!. la piseiras, toa
quinas Pare apontar lápis, minas pare
. Nome comercial
grafites. minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular. maqui .Termo n.° 762.362, de 8-8-66
nas de sornar, máquinas de multiplicar
IMEX — Im portação e Expcsrtação
São Paulo
mata-gaaas, porta-tinteiros. porta-caviar'
bos, porta-lápis, porta-canetas, porta.
cartas. prensas. 'prendedores de papéis
.- I X
percevejos para papeis. perfuradores
Ind. Brasileira'
réguas. raspadeiras de borrões. stencib
asara mimeeSoratos tintas a sinuosos
Classe 4
Termo n 9 762.360, de 8-8-66
Madeira em bruto
Arco) Arca:freava e C.`onstruçass Lide,
Termo n.9 762.364, de 8-8-66
Sào Paulo
Mecânica Wolpan Ltda.

ARCO',
Ind. Brasileira

WOLPAN "
and. Brasileira

contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel transparente, protos, papel!»
nhos, papéis de estanho e de alumin:o,
papéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes. papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon. papel de Ner
seda, papel impermeável, papel encerado
papel nigiênico, papel impermeável
para copiar. papel para desenhos, papei para embrulho impermeabil:zada
papel paro encadernar., papel para escrever. papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, popel de linho papal
absorvente, pape) para embrahar tabaco, papelão, recipientes de Pa pel roa
setas a'e papel. rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papei
serpentinas, tubos. postais de cartão
e tubetes de Papel
Termo n.° 762.367, de 8-8-66
Waizam Magazine, Artigos Masculinos
e Alfaiataria Ltda.
São Paulo

Ind".viggiZeiral

'

Clasca. 16
Classe 33
"ara distinguir: Materiain para construConsertos e lavagens de veículos
Ma e decorações: Argamassas, argila.
¡reta, azulejos, batentes. balaustres. blo.
Termo n.9 762.365, de 8-8-66
as de :imanto. blocos para pavimenta.
Panificadora Prestes IVI-Àia Ltda.
zão. calhas, cimento, cai, cré. Chapas
São Paulo
isolantes, caibros. caixilhos. colunas.
-firmas para coberturas, caixas dagua.
-aixas de descarga pare etistos. edifica.
RESTES MAIA
:ões presnoldadas estuque. emuiSão de
Ind.
Brasileira
a:se asfáltico. estacas, esquadrias. estruClaslc 11
uras metálicas para construções, lame.
Pão
as de metal, ladrilhos, lambris. luvas
/e Junção, !ages, lageotas. material iso.
Termo n.° 762.366, de 8-8-66
ante contra frio e calor, manilhas. mas.
Sociedade de Papéis "l. Augusto
as paro revestimentos de partdea, ma.
Monteiro ' Ltda.
',eiras para construções, mosaicos. aro
São Paulo
atos de base astáltico. produtos para
arnar impermeabilizantes as ergamos'
"áG.AUQUSTO MONI' de cimento e cai a•aráullca. pedra
TEIRO
Ai lho, produtos bem . aas. impermeaBrasiletira
silizantes liquidos ou sot outras formas
para reveatimento e outros como na pa.
Classe 38
virnentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes Aras para guardanapos de papel
papel pare forrar casas, massas anti aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
ácidos para uso nas construções. par para retratos e outóqraf0s. balões (exmetes. portas. nortõea, pisos, soleira: ceto para brinquedos) blocos para
'ara portas, tijolos, tubos de concreto carrespondência, blocos para cálculos
elhas, tacos, tubos de ventilação. tara blocos para anotações. bobinos. baachulues de cimento. vigas, vigamentos e ras não impressas, cadernos de escrevitrôs
ver, capas para documentos. carteiras,
caixas de papelão, cadernetas, caderTermo n.° 762.363, de 8-8-66
nos, caixas de cartão, ca:xas para paEstamparia Textil Bel-Art Ltda.
pelaria, cartões de visitas, cartões' ce
São Paulo
-merciols,atõnd fe
II)
tonna,
cadernos
de
papel
melimetatiera
" BEL-ART
e em branco para desersh0, cadernos
W Ind. Brasileira
esclares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, copas planograficas.
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, teci- dernOs de lembrança, carretéis de pados para confecções em geral, para pelão, envelopes. env6lucros para cha
tapeçarias e para artigos de cama e rutos ole papel. encadernação de a apri
ou papelão. etiquetas, folhas ilodicea
mesa: Algodão alpaca. cânhamo, cetim. fedhas de celulose, guardanapo:a lavam
caroá, casimiras, fazendas e tecidea de
1£ em peças, juta, lersey, linho, tylon não impressos, livros fiscais, livros de

Classe 36
Para diatinguir: Artigos de vestuArica
e roupas feitas em gerai: Agasalhos,
aventais, alpargatas. anaguas. blusaa,
botas, botinas. blusões. boinas. babe.
loços. bonés, capacetes, cartolas, caropoças. casacão, coletas, capas, chalaeâ.
cachecol.s, calçados, chapéus. dast
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, caias, camisas. eamiso'aa. CarniSetr.A
cuecas, Ceroulas. colarinhos, cueireA
saias, casacos, cialnelos. aociun(aa achega
oco, fantasias. fardas para militara cria
egiaio, t?aldae. galochas. gravatas gata,
•os, logos de IWgerle. lauetas. laquês,
!uvas, ligas, lenços, mantas. mela
nalõs, mantas. mandria°, trautilhas. pau.
etás, polos, penhoar. pulavas'. pelerissa%
peugas, cauchu,. polainas pijamas. pua
anos, perneiras. (luteranos. regaIoS
robe de chambre, roupáa. sobretudos,
suspensórios, saidas de aanno. sandálias,
se-aceres, shorta sungas. Stol.a.5 ou slacksa
toucas, turbantes. ternos. uniformes
e vestidos
Têm on° 762.368., de 8-8-66
Palomar — Equipamentos Náuticos
Ltda.
São Paulo

Ab.

4

Classe 6
Motores

I"-

•
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a correr o prazo de 60 dias para o de,ferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
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• Termo n.° 762.369, de 8-8-66
Panbicaciora Nova 'acarai Ltda.
São Paulo

NOVA JAOARAI
Ind. Brasileira•

ie

'

laa

"LOANDA
ind. Brasileira

Classe 41
Pão
Terra° n.9 702..370, de 8.-8-66
Casa Rendoso da Roupas Laia.
São Paulo

Classe 33
Consertos e lavagens de veículos
Termo n.5 762.373, de 8-8.66
Calçados Messina Ltda.
São Paulo

/129PAR1;ire

"MESSINA
Ind. Brasileira

Classe 36
•
Para distinguir: Artigos de vestuario:
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas, anáguas, blusas
botas, botinas, blusões. boinas baba
' douro" bonés, capacetes. cartolas: cara
puças casacão, coletes, capas. chales
cachecols. calçados. 'chapéus. cintos(
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas. colarhes. cueiros
salas, casacos. chinelos, dominós. achar
pes. fantasias. fardas para militares, co
/asilais, fraldas, galochas, gravatas. gor
ros, ogos de lingerie. -jaquetas, laquês
luvas, ligas. lenços, mantas. meias.
maiôs mantas, mandrião. mantilhas. pa
lletós. palas. penhoar. pulavas.. pelerinas
peugas. pouches. polainas, pijamas. pu
nhos. . perneiras, quimonos, regalos
robe de chambre. roupão, sobretudos
suspensórios, saidas de banho, sandálias
meteres. shorts. sungas. stolas ou slacki
toucas, turbantes. ternas. uniformes
e vestidos
Termo n.9 762.371, de
Confecções Golfan Ltda.
São Paulo

"GOLFAN
"
Ind.
Br asileira Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas teitas em geral: Agasalho,
avaranis. alpargatas, anáguas. blusas.
botas. botinas. r. 'ilsões boinas, babadouros. bonés, capacetes. cartolas, cara
puças. aaSacao, coletes, capas, chales,
cachecols calçados, chapéus. cintos,
cintes. combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de criatiças. calções. cai.
ças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas ceroulas, colarinhos cueiros.
Baias. casacos, chinelos, dominós. acharam fantasias. fardas para militares, co.
legiais. fraldas.. galochas, gravatas. goa
tos logos dt lingerie, laquetars laciuês
luvas, ligas, lenços. mantos: meias
maiôs, mantas. mandribo, mastilhas, ma
letós. natas. penhoar. pulover, pelerinas
peugas. pouches. polainas, pijamas. punhos, perneiras. quimonos. regalos
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios. saldas de banho, sandálias
sueteres. shorta, sunga& stolas ou slacks
toucas. turbantts. ternos, uniformes
e vestidos

a-Y

Termo n. 9 762.372, de 8-8-66
Auto Põsto Loanda Ltda.
São Paulo

Classe 36 Calçados
Termo n.° 762.374, de 8-8-66
Restaurante e Discoteca Top..i-iouse
Ltda. São Paulo

-Tor-HousE ft
(nd. Brasileira*
Classe 41
Pimentões e beringelas recheadas, batatas fritas, maionezes, rizotos lasanhas,
macarronada, pizzas, saladas diversas,
feijoada, arroz, feijão, bife a ca'valo,
bife a milaneza. bife a cavalo, gnocchi
e churrascos
Termo n. 9 762.375, de 8-8-66
Serviço Perfect de Desinfecções Lida
São Paulo

PEEFECT
Brç,sileira
Classe 33
Serviços de desinfecções .
Termo n.9 762.376, de 8-8-66
Construtora Silva Parreira S. A,
Sac Paulo

"SILVA FERREIRA
Ind. Brasileira
Classe 33
Construções
Termo n.° 762.377, de 8-8-66
Indústria Química. Waybor Ltda.
são Paulo
' WAYBOR
£nd. Brasileira
/
Classe 1
Para arannguir: Absorventes. acetona,
ácidos, acetatos, agentes químicos pau
o tratam gato e cataração de fibras, tecidos, couros e celulose; água-raz, albumina, anilinas; alumen, alvaiade, alvejantes industriais, aluminio em pó,
ai ..oniacca anti-incrustantes, anti-oxidan-1
tes, antl-corrosivos, anti-detonantea azotatos, água acidaMda para acumuladores, agua oxigenada para fins industriais amônia; banhos para galvanização,
benzinas, benzol, betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio; cal virgens, car-

vaies, carbonatos, catalizadores, celulose.. chapas totográtizes composições, extintores de incêndic. cloro.corrosivos,
cromatos, corantes, creosotos.; descorantes desincrustantes, dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, ater, esmaltes. eestearatos; feno!, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, fluitriais, fósforos industriais, tluoretos,
fundentes os: a solda; galvanizadores.
dos para freios, formo'. tostatos
gelatinas para fotografias e pinturas,
glicer.na; hidratos, hidrosulfitos; impermeabilizantes, ioduretos, lacas: massas
r..ira pintura, magnésio, mercúrio, nitra
tos, neutral zadores. nitrocelulose; pro
oxidos, oxidante, óleo para pintura óleo
cie linhaça, • produtos quimicos para impressão, potassa industrial, papéis haliográticos e preliocopista. películas sen.
siveis. papéis para fotografias e análises de iaboratório, pigmentos. potassa
nós metálicos para a composição de tintas. preparações para fotografias, produtos para niquelar, pratear e cromar
produtos para diluir tintas, prussiatos.
reativos, removedores. sabão neutro
sais, salicilatos, secantes, sensibilizantea,
sililatos, soda cáustica, soluções químicas de uso industrial, solventes. sulf a.
tos. tintas em pó, liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, paredes
construções, decorações, couros, tecidos
fibrae, celulose, barcos e veiculos. tala,
industrial thiner, vernizes, zarcão
Termo n.9 762.378, de 8-8-66
Confecções Anfra Ltda.
São Paulo

e para vitrines, artefatos de madeira
para caixas, bandejas, barris, baldes,
batedores de carne, caixas. caixões, caixotes, cavaletes, cunhas. cruzetas, cubas,
caçambas, colheres, cestos para pães.
capuz para cozinha, cabos zoara ferra.
mantas, cantoneiras,. engradaacs, estrados. esteirinhas, estojos, espremedeiras,
embalagens de madeira, escada, toro
mas, guarnições para poaia-blocos,
guarrações para cortinas, guarnições de
madeiras para utensilios domésticos
inalas de madeira, palitos, pratos. pinas. pinos, puxadores. prendedores de
roupas. pasinhas, garfinhos e colheres
para sorvetes, palitos pana (Untes. tío
boas de passar roupas, taboas de carne,
tor.Sia, torneiras, tambores. tampas,
suportes de madeira
Termo n.° 762.380, de 8-8-66
Agencia Uehara de Passagens Ltda.
São Paulo

Classe 33
Passagens
Termo 11. 9 762.381, de 8 - 8 - 66
Palomar Equipamentos Náuticos Ltda,
São Paulo

"PALOMAR
4»d. Brasileira

Classe 20
Apetrechos navais e aeronáuticos, âncoras, boias, cintas de natação, fateixa,
"WINNER
paraquedas e salva-vidas
(nd. Brasile2.1-4
Termo n 9 762.382, de 8-8-66
Alvamar — Comércio e Representações
S. A.
Classe 36
São Paulo
Par. ,i,.uriguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em . geral: Agasalhos
ALVAJN,LA...F1..
aventais. alpargatas, anáguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara
puças, casacão, coletes, capas, chales
Classe 1
cachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas. combinações, corpinhos, calças Para distinguir: Absorventes, acetona,
saias, casacos, chinelos, dominós, echaa ácidos, acetatos, agentes químicos para
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros o tratamento e coloração ea fibras, tepes., fantasias, fardas para militares, co- cidos, couros e celulose; Csgua-raz, allegiais. , fraldas, galochas, gravatas, gor. bumina, anilinae; alume% alvalari
roa logos dt lingerie, Jaquetas, laquês. vetantes industriais, alutninio em pó,
l uvas, ligas, lenços. mantas, melas. athonlaco, anti-incrustantes, anti-oxidana
ClaieSS, mantas, mandril:o. mastilhas. ma- tes. anti-corrosivos, anti-detonantee, azoetós,. palas, penhoar, pulover, peleririas, tatos, água acidulada para acumulados
ougas, pouches, polainas, pilamas, pu- res, água oxigenada para fins industria
lhas, perneiras, quimonos, regalos, ais, amônia; banhos para galvanização,
sobe de chambre, roupão, sobretudos, benzinas, benza betumes, bicarbonato
;uspensórios, saldas de banho, sandálias. de sódio, de potássio; cal virgem, car;ueteres, shorts, sungas, stolai ou slacks, vões, carbonatos, catalizadores, celulo.
toucas. turbantts, ternos, uniformes
se, chapas fotográficas. composições, exe vestidos
tintores de incêndio, cloro, corrosivos,
cromatos, corantes..creosotos; descoranTermo .n.9 762.379, de 8-8-66
Tornearia de Madeiras Cambuci Ltda. tes. desincrustantes, dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, eters esmala
São Paulo
tes, eestearatos; feno!, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, flui,nd9
dos para freios, formol fosfatos
triais, fósforos industriais. fluoretos
fundentes ra sa solda: galvanizadores
Classe 26
gelatinas para fotografias e pinturas
Artefatos de madeira em geral: Argo- glicerina; hidratos. hidrosulfitos; imper.
las, alguidares, armações para balcões meabilizantes. iocluretos lacas; massas

•
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para pintura. magnésio. mercúrio. nitratos. neutral zadores. altrocelulose; pro°iodos, oxidanre, óleo para pintura óleo
de linhaça, produtos químicos para impressão, potassa industrial, papéis hehográficos e preliocopista peliculas sensiveis. papéis . para fotografias e análise: de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de tin.
tas preparações para fotografias, produtos para ri quelar, pratear e cromar,
produtos para diluir tintas, prussiatos.
reativos, removedores. sabão neutro,
sais, salicilatos secantes, seneibilizantes:
sililatos, soda cáustica, soluções quimicas de uso industrial. solventes, sulfatos. tintas em pó. liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, paredes.
construções, decorações, couros, tecidos.
fibrae, celulose, barcos e veiculos. talco
industrial th,ner, vernizes. zarcão

:cacas. ceroulas. colarinhos, -cueiros
.aias. caaacos, chinelos. dominós, achar
les. fantasias, tardas para militares. co
egiais. fraldas, galochas, gravatas. gor
os, jogos dt lingerie. laqueias, lag-ués
uvas, ligas, lenços. mameis. meias
na:8s, mantas, mandribo. mastilhas ma
atós. polas, penhoar. pulover. pelerinas
migas. ponches, polainas. pijamas. pu
nhoa, perneiras, quinamos. regalos
uspensórios, saldas dt banho. sandálias
robe de chambre. roupão. sobretudos
sueteres. shorts, sungas. &alas Ou siacka
• toucas, turbantts. amis, uniformes
e vestidos
Termo n.9 762.386, de 8-8-66
Elikar Automóveis Ltda.
São Paulo
" ELICAR
Ind, Brasileira

Termo ta° 762.383, de 8-8-66
Revistec Editóra Ltda.
São Paulo
" REVISTEC
Ind. Brasileira,
Classe 32
Para distinguir: Almanaques. agendas,
anuários, álbuns Impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades. programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças tea'trai ,: e cinematográficas, programas
circenses
•
Termo n.° 762.384, de 8-8-66
"Moreno" Comércio de Representações
Ltda.
São Paulo
" MORENO
Ind. brasileira
Classe 33
Representações

Termo n.9 762.388, de 8-8-66
Agencia Cruzeiro, Turismo e Passagens
Ltda.
São Paulo

"CRUZEIR
Ind. Brasileira
Classe 33
Turismo e passagens
Termo n.° 762.389. de 8-8-66
Agro Pastoril "Guarizinho" Ltda.
São Paplo

GT/ ÁRIZINHO
Classe 19

Aves e ovos em geral, inclusive do
bicho da seda, animais vivos, bovinos,
cavalar, caprinos, galináceos, ovinos e
suínos

Termo n.° 762.385, de 8-8-66
Eldorado Indústria e Comércio de Giz
'nano n.° 762.390, de 8-8-66
. Ltda.
EMDA — Empresa de Materiais DlSão Paulo
dáticess e Audiovisuais Ltda,
São Paulo

"ELDORADO " ,
Ind. brasileira
Classe 17
Giz

Termo n.9 762.387, de 8-8-66
Dorosil Confecções Infantis Ltda,
São Paulo

" DOROSIL "
Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, caraPacas, casacão, coletes, capas, chaies
cachecols. calçados. Chapéus. cintos.
-cintas, combinações. cor p inhos. calças
de g enhoras e de crianças, calçaes, calças.
cesmisas,
camisolas,
camisetas,

das de borracha capsulas de borracha

Parar entro de mesa calços de borra
....ha para máquinas, copos de bormcha
para freios. dedeiras desentupideiras

discos de mesa, descanso para pratos
rnco s tos, embalos. esguichos estrados
esponjas de borracha em quebrajacte
rara asneiras, tios de borracha lisos
a:inflas de borracha, guarnições : t+.• n
automóveis guarnições para veículos
ianclielas para escolares, lõininas daorracha para degraus. listas de bar

Classe 21
Automóveis

•

golas. amortecedores assentos para ca
deitais. borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizador bu_has
ouctias para fumei°, batente de porta
batente de chassis, bicos para mamadei
ras, braçadeiras. bocais, bases para te
•etones, borrachas para carrtnros
criais, borracha para amortecedores
aninhas de borracha para redeas. cachar
de motor. câmaras de ar. chupetas cor
iões massiçus de borracha cabos para
terramentas chuveiros, calços de boi
racha, chapas e . centros de mesa cor

ENMA
Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques,
anuários, boletins, catálogos. jornais.
livros, peças teatrais e cinematográfi.
cas, programas de rádio e televisão
publicações, revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Tértno a' 762.391, de 8-8-66
Plásticos "Mapola" Ltda.
São Paulo

IVIPOLA

Xn do Brasil e
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veiculos, artefatos de borracha não Incluldos em outras classes: Arruelas, ar'
•

racha. manoplas maçanetas, proteto
ças para oara • lamas, protetores d.
para-choques pedal do acelerador, pa
lal de partida geras para businas
pratinhos. pneumáticos pontas de bar
-acha para bengalas e muletas. rodas
maasiças, rodizios, reve stim entos de
aarracha rodas de borracha Pa ra mé)
leis. sanfonas de vácuo suportes de
trator saaatas pedal do breque. re
sembaio e isolador . suportes, semi.
pneumáticos, suportes de cambio san
lonas de partidas, saltos, sotas e solados
de borracha surdinas de borracha . para
aplicação aos 4ios telegráficos e teleiô
nicos. travadores de 'porta, tige,aç
tigelas. tam pas de borracha para conta
gatas, tiras de borracha para elaboracão de substãncias auitn,cas
Termo n.° 762.392, de 8-8-66
Indústria e Comércio de
"Vanplast"
Luminosos° Ltdz,
São Paulo

TANPLAST

Ind. Brasileira

de papel transp.rente, amos, papel-1(Moa papais de estarmo e (..e alumia e.
aapeis sem impressão. papeis em branco
para forrar paredes, papel olinzmi com
Ou SM) pauta. p,ipel crepon papel de

seda, papel impermeável. papel encerado
Papel himenico. !sovei impermaavel
para copiar, papel para desenhos paliei para embrulho impermeabitzado
papei paro encadernar papel para rs;
cravar. papel para imprimir, papel pàraiana para embrulhos. papei ceiotane.
Papel celulose. popel de linho Papel
absorvente papel para caminhar tabaco. papelão. recipientes dr papei ro
de papei, rótulos de papes roJs-seta
de papel transparente. sacos de papel
serpentinas tubos, postais de carrão
e ultimes de Panei
'Ferino n.° 762.395, de
Metalúrgica Reubli Lido,
São Paulo

QUICK PREEZING

Ind. Brasileira
Classe 1/
Sorveteiras elétricas
Termo n..° 762.396, de 8-8-66
Comércio de Resíduos Texteis
Felipe Ltda.
a
São Paulo

SríO FELIPE
Ind. Brasileira
Classe 38
Para distinguir: Aros para guardanapos,
de papel aglutinado blocos para cora
.espondencta. blocos para cálculos tilos
cos para anotações, calços de t.pograiin de papel ou papelão. capsulas de
p apei, caixas de papelão, acdcrnetas cadernetas, cadernos, caixas de cartão.
caixas para papelaria. cartões de viam.- ou comerciais, cartões indicas, coaenvólucros para charutos de pape
nvelopes. etiquetas, folhas indicas
!fias de celulose. Livros com molas, livros fiscais, rastaborrao, oroarnentcei
papel transparente, papeis sem unpressã, pape/inos, papeis em branco para
rapressão papeis fantasia, menos par„--0corras paredes, papel almaço com ou'
sem pauta, papel crepom papel de seda.
papel em bobina para Impressão, papei
encerado, apel higiênico, ;valse/ tnsper.a'
meável para copiar papel para dese-1
;lhos, papel para embrulho impertneabibrulhos, papelão, reciientes de pape1.9
r osetas de papel, rótulos de papel, tulizado papel para encadernar, papel para trinpr.mir, papel arafinado para emtios postais de cartão

Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
para retratos e outógrahgs. balões (es.
ceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculo:
blocos para anotações, ho ;nos. brochu
riu não impressas. cadernos de escre
ver. Ca;PIs Para documentos carteiras
cai soe de panelão. cadernetas, cadernos, caixas de cartão. ce:xas para papelaria, cartões de visitas. cartões c0
mercioia cartões indicas. conferi. ear
tonna, cadernos de papel melimetrwle
e em branco pata desenhO. cadernos Termos as. 762.387, 762.402, 762.412 ,
e 762.413, de 8-8-66
esclares, cartões em branco. cartuchos
Dr, Wilton Magalhães
de cartolina, copas planográficas, ca
dernOs de lembrança. carreté:s de pa
São Paulo
palão envelopes. envOlocros Para dia
rutos de papel, encadernação de pape
ou papelão, etiquetas. falhas indicas
falhas de celulose g uardanapos livro
Classe 23
não impressos. livros fiscais. livros de
°ara distinguir recados em geral, tecicontabilidede. mata - borrão, ornamentos dos para contecções em
geral, para

l

COARINHG
Inc. ~s±leira
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~Ir

tapeçarias e para artigos de cama e
mesa Algodão. alpaca. can/mino. cetim
tecidos th
caroá. casimiras, tazendas
lã em peças, juta. lersey. linho, aviam
paco-paco, percalina, rama rayon, seda
aatural, tecidos plásticos. tecidos imper.
meáveis, tecidos de pano couso
e veludos
Classe 44
Artigos para fumantes. como: — Fumo
sai tôlhas. em cordas, em rôlos. picado
migado, desfiado .acondicionado em latas, em pacotes ou eia outros recipientas adequados: charutos, cigarrilhas. cigarros, boquilhas. piteiraa ponteiras
para charutos e para cigarras; cigarreiras e bedsas para fumo, resíduos de
fumo e rape. palhas e papais oara
cigarros
Classe 31
Adesivos para aedação. anéis para asa
dação argolas para vedaa ao, arruela:
para vedação: barbantes, barracas dt
campanha. betume para vedação. bu
chas para vedação. bujão (rõlha parí
tarraxa); cabos. canaletes, cordas, cor
déis cordoalhas, cordões, correias <h
transmissaca de traria espécie; enxár
cias. esferas para vedação; Milhos para
amaria lias, forros para vedação. tuge laça; gachetas: juntas para vedação
lonas. 1-snas para treios de veículos
manatiraass massas para vedação. mo
l ar para vedação: rõlhas; tampões para
varlaa aso (fins não medicinais). tendas
tiras para vedaçao. tubos para vedação
tubulações para vedação: válvulas parr
vedação
Classe 35
Couros • ptles preparadas ou não, camurças. apuros. vaquttas. pancas. e ar.
tefato dos mesmos: Almofadas de couros. arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos, guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blc.
'cos. malas, maletas. nortakiotats. portachaves. porta-niquels. pastas, pulseira:
de couro, rédeas. selins. sacos para viagem, sacolas. saltos. solas e solados.
tirantes oara arreios e valises
Térmos na. 762.398, 762.399 e
762.414„ de 8-8.66
Dr. Wilton Magalhães
São Paulo.

. rasileira
'Indr12
Glasse 23
Para distinguir tecidos em geral, tecidos para confecções em geia para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão. alpaca, cânhamo, cetim.
caroã, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, luta, jerseSt , linho, nylon
peco-peco, percalina, raml, rayon, seda

costura, tecelagem. tricotaaern e para
trabalhos manuais; tios e linhas oba
dos por processos guaiacos: tios de
raion para pneumáticos e linha de
pescar
Classe 21
?ara distinguir; Veiemos e suas partes
tegrantes: Aros pasa bicicleta& autooveis. auto-caminhões. av iões, amor.
scral ores. alavancas de câmbio barcos.
srecales. braços para veiculos.
as. carrinhos de mão e carretas. cama
asonetes. carros ambulantes. caminhões
:erros, tratores, carros-berços. carros.
-tanques carros-irrigadores, carros. car-oças. carrocerias, chassis. chapas cir.
iaarea para veículos. cubos , de veículos
:orrediços para veículos. direçâo, destilar-liaras astribos. escadas rolantes. ele
.aecires para passageiros e para carga 1
mgates para carros, eixos de direção.
freios, fronteira para veiculo. guidão
ocomotivas, lanchas motociclos, mofas.
notocicletas.. motocargas mota- furgões
-nanivelas. navios ônibus. para-choques
,lara lamas para brisas. peda .s. patifeies
-orlas para bi Jalecas. raios para bicicletas. reboque. radiadores para veículos.
-odas para veiculas. seuins. triciclos, ti.
rantes pare veículos. vagões. velocipedee, vareta de contrõle do afogador e
icelerador troieTs. troleibus. varaes de
carros. toietes para carros
Tétano n.° 162.400. de 8-8-66
Indústri ae Comércio Mileris Ltda.
São Paulo

r1ILERIS
INa. Brasileira
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e suas part
integrantés para indústrias, motores e suas partes, acessórios para automóveis, alavancas, anéis de pistão,
anéis de óleo, auto-litbrificador, máquinas para ajustar, batedeiras, bielas.,
bombas de ar comprimido, bombas hi-dráulicas, bombas centrifugas, compressores, máquinas brunidaras, máquinas
betoneiras, cruzetas, cilindros
Termo ma . 762.401, de 8-8-66
Refrigeração Esperança Ltda
São Paulo

ESPERANÇA
Ind. Brasileira
Classe
Para distinguir: n Aparelhos de refrigeração em geral: câmaras frigoríficas balcões frigoríficos, refrigeradores
Termo n.° 762.403, de 8-8-66
Kiko Modas Infantis Ltda,
São Paulo

§IKO
rasileira

puças, casacão, coletes. capas, abales,
cachecols. calçados, chapéus, cimos.
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças. calções, cai
ças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominas. ec.harpea. fantasias, tardas para militares, colepials, traldas, galochas, gravatas. gorros. jogos dt !ingeria, jaquetas, laquês
luvas, ligas, lenços, mantos. meias
maiôs, mantas, mandribo. 1/matilhas. ma
ietas. palas. penhoar. pulava. pelerinas
peugas, pouches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, quanonos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos,
suspensórios, saldas de banho. sandálias.
!meteres. shorts. sungas. stolas ou slacks
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
Tartno n.° 762.404, de 8-8-66
Silvestre de Gouveia
São Paulo

SILVESTRE
.ind. Brasileira
Lasiaas 36
Para distinguir: Artigos de vestuário:
e roupas le is em geral: Agasalhos
aventais, al pargatas. anáguas. blusas
aotas, botinas. blusões. boinas baba
louros, bonés, capacetes, cartolas, cara
ouças casacão, coletes, capas. chatas
-achecois. calçados. chapéus, cintos
aintas. combinações. corpinhos, calças
senhoras e de criançaa calções. cal.
;as. camisas, camisolas. camisetas
macas, ceroulas," colarinhos, 'cueiros
-aias. casacos.. Chinelos, doininós, echar•
•sea fantasias, fardas para militares, coegiais. fraldas, galochas, gravatas. gor.
'os. ogos de !ingeria. jaquetas. latiu&
'uvas, ligas, lenços. mantõs. melas:
nívea mantas, mandrião, mantilhas, paetós. palas. penhoar. pulover, pelerinai:
lettgas, oaches. polainas, pijamas, pu.
lhos, perneiras. quirnonos, regalos
robe de chambre— roupão, sobretudos
suspensórios. saídas de banho, sandálias,
queleres, short sungas. stolas ou slacks
toucas. turbantes ternos, uniformes
e vestidos
Térnio n.° 762.405, 'de 8-8-66
Casa de Móveis Boi Mirim. Ltda.
São Paulo

'BOI MIRIM
Ind. Brasilçira
Classe 40
Vlaveis em gerai. de metal, vidro, de
iço, madeira, estofados ou não. incha.
4ive móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banqueta&

diaisensas. divisões. divo as discoteca
h. madeira. espreguiçadeiras. esarivaniMas. estantes, guarda-roupas, mesas.
nesinhas mesinhas para rádio e teisvs•
, ão. mesinhas para televisão. mimo:nas
oara qua Irias, porta retratos. -poluirias.
a—tronas-camas. prateleiras. porta-chanéus. sofás, sofás-cansas, travesaessos e
vitrines
Tèrmo n.° 762.406, de 8-8-66
Dr. Wilton Magalhães
São Paulo
Classe 27
Cabos para utensitios. Cestos para coatura. cestos para pães. caixas para
acondicionamentos. caixas par enfeites,
estojos. guarnições para utensdios.
.peneiras. redes. suportes para filtros, sacos, telas para assentos de cadeiras e esteiras
Termo n.° 762.407, de 8-8-66
Usara -. — Utensílios e Máquinas Para'
Escrit6rio Ltda.
São Paulo

lad.JTEgsilt&ra
Classe 17
Para distinguir:
Móveis, maquinas,
equipamentos para escritório: máquinas
de escrever, máquinas de calcular., máquinas de somar, máquinas de multiplitar
Termo n.° 762.408, do . 8-8-66
Samaro — Comércio de Equipamentos
Para Escritório Ltda.
São Paulo
•

SAMARO
Ind: Brasilmira
Classe 17
Para distinguir:
Móveis. máquinas,
equipamentos para escriba' io: máquinas
de escrever, máquinas de calcular. máquinas de somar, máquina'; de multiplitar
Tênia:, n. 5 762.409, de 8-8-66
7alsú — Churrascaria Ltda,
São Paulo

Ind. Brasileira
Clases 41
Para distinguir: Pratos rápidos variados, lanches de bacias as espécies. petiscos e petisqueiras, refeições em geral,
pizzas, churrascos
'
Termo n. a 762.411, de 8-8-66
Niko Jóias Ltda
São Paulo

NIKO
bandejas domiciliares. berços biombos
Ind. zrastleira
-adeires, carrinhos para chá e café.
natural, tecidos plásticos, tecidos moer.ortjuntos para dortnitózios, conjuntos
meáveis, tecidos de pano couto
Classe 36
Classe
sala de jantar e sala de visitas
• veludos
Para distinguir: Artigos de vestuários rmbintos pare terraços landim e praia. Adereços de metais preciosos .semiClasse 22
e roupas feitas em geral: Agasalhos. -onluntoe de armários e gabinetes para preciosos e scas imitar ases adereços de
Para distinguir: noz e linhas de tócia aventais. alpargatas. anáguas. blusas -opa casinha. camas. cabides. cadeiras )eiras orPriesi, a, imitações adorespécie, fios e linhas, torcidos ou ciam botas, botinas, blusões, boinas, baba. (oratórias. cacktras de balanço. caixas nos de metais preciosos. semi-preclosos
iiiche e linhas em geral pare bordados, dotem, bonés, capacetes. cartolas, cara de rádios, colchões. colchões de molas, • suas imitações, alianças, anéis. esti.
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gos de 4antasia de metais preciosos,
Termo n. 9 762.416, de 8-8-66
balagandans de metais preciosos ou
Panificadora Trigo Puro Ltda.
semi-preciosos bandejas de metais pre,
São Paulo
ciosos, berloques , metal preciosos.
brincos de metal precioso CM semi.
TRIGO PURO
preciosos, bules de metais . preciosos,
carteiras de metais preciosas, colares
Classe 41
de metais preciosos ou semi-preciosos Pães, biscoitos, bolachas, bolos e doces
contas de metais preciosos, copos de
Urino n. 9 762,417, de 8-8-66
ciosos, diamantes lapidados. lio de ouro
Padaria Graciosa Ltda.
fio de prata, fivelas de metais precioSão Paulo
sos cafeteiras de metais preciosos, jóias
jóias falsas. lantejolas de metais preciosos, medalhas de metais preciosos
GRACIOSA
Semi-preciosos e suas imitações, palitos
de ouro pedras preciosas para laias. pedras semi-preciosas para jóia pérolas
Classe 41
'
e imitações de pérolas, pratos de me- Pães,, biscoitos. bolachas, boios ‘ e uoces
tais preciosos, serviços de chã e sle café
Termo n.° 762.421, de 8-8-66
de metais preciosos. serviços . de tical
L. M. Representações Ltda.
de metal precioso, serviços de refrescos
São Paulo
de metal precioso, serviços de saladas
de frutas de metal precioso, sc.aviços de
L .M.
sorvete de metal precioso, :a:Iberas de
metais preciosos. turibulos de metal
Ind. Brasileira
turmalinas lapidadas e vasos ae
metais preciosos
Classe 98
Cosméticos e perfumes
Têrrno n 9 762,410,, de 8-8-66
Termo n 762.422, de 8-8-66
Waldemar Bertholino dos Santos
São Paulo
BrOmag Cine Foto Ltda,
São Paulo

NÉ.
Nf
x,

te
Waldr:tr.thol...1110:•..tana
(MIRA° PASTO
a••• .•3•n
n• • • Cl ICWO lb •
ad Mas.

Termo n. 9 762.427, de 8-8-66
Mecânica, Funilaria e Pintura
"Schnell" Lida
São Paulo

SC IMELL

Ind. Brasileira
Classe 21

dást:nguir: Veiculos e suas &nes
ntegrantes: Aros para bicicletas, auto,
secadores, alavancas de cámbio barcos
'regues. braços para veiculos. bicicle
"as carrinhos de mão e carretas. catai.
ihonetes, carros ambulantes. caminhões
:arras. tratores. carros•berços. :a.rros.anoties. carros-irrigadoes. carros. :ar
nas. oarrocerias. chassis, chapas cie:tilares para vei4ilos. cubos de veiculas,
:orrediços para veiculos, direção, clesli•
meeiras. estribos, escadas rolantes, ele.
'adores para passageiros e para carga
-noates para carros, eixos de direção.
fronteiras para veictios, guidão.
ocomotivas. lanchas.. motociclos moias.
notocicietes. cnotocargas, moto furgões.
na:ib.:elas. navios emilaus..oara-choques
,ara-iamas. para-brisas perlas. pantões
odes para bicicletas., raios nata bicicieas. reboque. ra,liarleres sara veicu'os.
adas para veiculos. selins, o''cic.loa ti-antes para veicuios. velocipe,
tes. varetas de contrair do afogador e
BROMO
scelerador. tróleis. troleibus varaes dp
Ind. Brasileira
nõveis. auto-caminhões. avlões. amorcarros. toletes 'ara -arras
Classe 8
Termo
762.428, de 8-8-66
Aparelhos fotográficos, cinematográfiAuto Nisto Tratores. Ltda
cos e filmes revelados
São Paulo
• Termo n.9 762.424, de 8-8-66
Meca — Comércio e Representações
TWWEEX
de Papel e Papelão Ltda.
BrasiIelro.
São Paulo
?era

XIX; A
,ind. Brasileira
cases 38

Classe 47
Para distinguir combustíveis, lubriticantes, substâncias e produtos destinados tà
Caixas de papelão, papelão, papéis em iluminação e ao aquecimento: álcool
branco par aimpressão, papel ondulado motor, carvão a gás hidrocarboreto,
Classe 41
gás metano, butano e propano, gás en•
e cartolina
Para distinguir: Café em grão. torrado
garrafado, gás liquefeito, gasolina, grar moído
Termo n.° 762.426, de 8-8-66-- xas lubrificantes, óleos combustivels,
Blumenau Fabril Ltda.
Termo n.° 762,415, de 8-8-66
óleos lubrificantes, óleos destinados à
. Santa Catarina
Pedreira Líder Ltda.
Iluminação e ao aquecimento, óleos
São
Paulo
São Paulo
para amortecedores, petróleo e
querosene
BLENAZ
Termo
n.9
762.429, de 8-8-66
4r1d. Brasileira
Restaurante e Pizzaria Recreio dos
Motoristas Lida.
Classe 36
São Paulo
Classe 16
Artigos
de
vestuário
confeccionados
de
' Pedras para construções e pavimentaMalha
ções em geral
Termo n.° 762.425, de 8-8-66
Termo n.° 762.423, de 8-8-66
Editora Conducta Ltda.
Lana Aniceto
São Paulo
São Paulo
•••
••n• • •••• •
••••••• • •••• n•n•• • ••

ema e... • nnn•n

ela

ILIDER

MICA POIO t
RELOJOARIA DIADEMA. DE LARRY
ArICET O
Classes: 8 e 33
Titulo de estabelecimento

C ONDUCTA
Ind. Brasileira

RECREIO DOS
MOTORISTAS

Termo n." 762.430, de 8-8-66
Máquinas Para Empacotamento Vidic
Ltda .
São Paulo

VIDIC
AND. BRASILEIRA
Classe 6
Para distingi ' ir: Máquinas de arrolhar,
máquinas elevadoras, máquinas de CM,
pacotar, máquinas de encher, máquinas
de engarrafar, máquinas para lavar vasilhames, máquinas cie rotular e máquinas de transportar
Termo n." 762.431, de 8-8-66
Aba teclouro Avicol Frango Llinno"
Ltda .
São Paulo

~GO LIMPO"

Ind. Brasileira
Classe 41
Frangos abatidos
Tt'rmo 1-1.° 762.434. de 8-8-66
auffet Somei Ltda
São Paulo
•

usomEL"

Ind. Brasileira)
Classe 41
Bombons, bolos, balas, bolachas, caramelos, cremes. chocolates, drops, doces
de leite, simples. compostos de frutas
em conservas pêssegos em caldas e
Frutas secas
Termo n.9 ,762.435, de 8-8-66 •
Paulo Martins Leite
•
São Paulo

IPOIPOQUINHA
Brasil eira
Classe 43
Para distlajuir: Refrescos e refrigerane
tes, guaraná, gasosa, água tônica,
águas artificiais, xaropes para refrescos,.
bebidas espumantes sucos e sumos de
frutas para bebidas não alcoólcas,
sifões e soda limonada
Termo n.° 762.436, de 8-8-66
Goiásfer — Comércio de Ferra e Materiais Para Construção
São Paulo

IND. BRASILEIRA

"GOIASFSR* —
• Classe 32
!In d. Brasil eira'
Paie distinguir: Albuns. almanaques
anuários, boletins. - catálogos, jornais.
Classe 41
livros. Peças teatrais e cinematográfi Paia distinguir: Lanches. pâ, bolos,
Classe 5
cas. programas de rádio e televisão biscoitos, 'roscas sanduíches, empadas, Aço, alpacas, alumlnio, bronee, chumbo
publicações, revistas, folhinhas impres pastéN, pizzas, Churrascos, croquetes, cobre, estanho, ferro guza, latão, niqüeli
sas e programas circenses
cochinhas, tortas e café
rinco
•
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„ 1 ermo n•9 762.437 de 8-8-66
raidústria de Produtos Alimentícios
Teixeira Ltda.
São Paulo

Brasileire
Classe 41
aveia, açúcar, azeite, condimentos para
allnientação, colorantes, canela, preparados em massa„ farinhas alimentícias,
áarinhas, legumes em conservas, massas
Olimenticias, massas da tomate, peixes
em conservas e torrões
Termo n.° 762.438; de 8-8-66
Móveis Estofados Traila Ltda.
São Paulo

robe de chambre. roupão. sobretudos,
suspensórios, saídas de banho. sandàlias.
meteres. aborta sungas. sedas ou slacks.
toucas, turbantes. ternos. uniformes
e vestidos
Termo n.° 762.439, de 8-8-66
Indústria Mecânica "Waldec" Ltda.
São Paulo

ws, fantasias, fardas para militares, as- corrediços para veículos, direção. deell-

ecoais. fraldas, ga.achas. gravatas, gosma ogos de 'ingeria. jaquetas. bouêa
tuvas. ligas, lenços, mant8s. meiam
nata mantas, mandrião. mantilhas. paet& palas. ,penboar. pulover, pekrinam
ieugas, 'ponches. polainas, pijamas,
terr.eitras. guiavam% regales;
.abe da chambre,. empato. °abrandes:
luspenstitan. saidaa de banho sandálias.
anatares. sharts. sungas. sktfacr u
o siacIni
toucas. turbantes ternos, imitarmos
e veadas
Termo n.9 767.444, de 8-8-66
João Bernardo de °live,.
São Paulo

5~..A CW=

cÊ
rr1161,0 Tirasileirg

gacteiras. estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção.
freios, fronteiras para veiculas, guidão.
.or--,motivas, lanchas. motociclos; molas,
motocicletas, motocargas mota furgões.
maniunt ris, navios ônibus, para-choques,
para-lamas. para-brisas, pedais. panCes.
,cidas, para bicicletas, raicei para bictolatos. reboque rad/sideies paru tralstlri:Cais paro veículo.% ware& Criatstdm.
ranCe° pr,m- çratuloo, vagões, weroc2daca tramtaa
cona-Ole de efoga&-..7 a
arelera&a
an!eibur%.
=CC.. cotacs para carros
Tê:mo n.° 762.443, de 3.-8-63
Radiai Indústria de Móveis Lida
São Paula-

~tu GEEJ28.V

R100.

UPw-1.

Móveis em wrai . dâ t2aetál Verr©.
o
Classe 21
não, inaLs,
,
Sinal
de
propaganda
clve móveis para escrignicist Armário&
Têruno n 9 762.440, de 8-8-66
Ir clórico Darei 'ranhara o para ~pari
Automóveis 5655 Ltd..
Caudas, calzi4tc2klu. coolchazadas paro
São Paulo
ózacco o1cC arcitsetas
Nandejas dossichliares. berços biombos,
a destras, earrinhao aro. chá o can
aealtintas pas:a ticataitórici, conjunta,para (--//0. Ca Matar o' sala de' VIMEZ:
Geositatúoil para terraços. larikat o prata
Classe 21
do Gratárica: e gabinetes porei
Automóveis
Co
L,9 e cociaba, calma cabida. cadeiras
Temo n.9 762.443, de 8-8-66
oi atórki.s., cadeiras de_ balanço.' aduas
Io raia% colchões. colchões. de C2301e3. Auto Pôsto Rudi Lubrificantes Ltda.
São Pauto
spensars dasria:ssi faVaSSa. ‘.1=02eces
• madeira..apreguiçadeiras. 0=1~211nes. estantes. gtsarde-roupas. meras,
wir6 cc
10Nrv gtem entat.9 o wavi,,
=C-.T.W2Ca1oic
Sado
televisez (51dd:rui
DWI!:->"f"S
- çsc&-e% 1;2WpM:Zsria go/2.0=s
Classe V
gL-V.e22eira%
Para distinguir combustivellt, lubrificanC^.u9. scan., soctissna% travesseiros e tes, cubstâncias e- produtos destinados h
vittriaes,
iluminação e ao aquecimento: doca/
mofar, carvão a gás hidr~oreto;
41Urino is, 761.441, de 8-8-66
gás metano, fintaria e propalo, gás enConfecções. Clostil Ltda.
garrafado, gOs- liquefeito, gasolina; graSão Paulo
xas lubrificantes, óleos combustíveis,
ddeas lubrificantes, óleos destinados.
ilutnirraçfá e ao aquecimento. óleos
í End. Brasil e lra
para amortecedores, petróleo e
querosene
Termo n.9 762.442, de 8-3-66
Ciasse .53
Confecções Barbuio Ltda.
Peia Cstinguir: Pertigeo, dr vesti:sãs/toa
III K.,
--1@ao eatân ao , goreis Agasisfiie%
São Paulo
mreegmb. al,,unrgphan. entsgtor. Wits=;
bItie&o.
4B.81tBDIG"
12suw%., Isirridts. eaçace23.% caang..
Incl. Brasileira
•
erszeW. colatco> cts9De
tn Made/Sta eztollutaY 03

wid o 'i g2U.ty.

ccoo

'"

Qraeco. e=:f,2acCzn ewalurata calços
Cu
^ n
Ca cadimo a de ericsa. calções.
,°ára distinguir: Artigos de sreatiarÇos
[p.a CasisiSC3. camisola% eassias.
roupas feitas em geral: Agasalhao
J;ar.c.3,ezecubs. colarkskas. co-citsos.
alpargatas. anágua% blusas.
Uca, casaco% &lodos, dtmainós. acharbotinas. blusões. boleias. baba.
pisa Untada% fore'o3 para afila:ire% ao,
6432c2.. capacetes. cartolas. CEM,
bgaits,fralçon alt&a.% gniveiC..% uzo, moças, casacão, coletem capas. abales:
ktge2 de !ingeria. laue •Cs. laquãs. tiecliesols. calçada% chapêua. cintos
lezsa% n •vites, celas
coinibtaações.- corpinhos. ealçai
eme.a, cw.&102 czna22:-.%
' I senlercs e. b est-lacas.. calções. calL'ffe.:1ocalon. g2s2kw.z faalcs-n2, paZesiem; ca camisas. camisolas. camisetas.
r.sigjao, evachee. Anima pijamas. pla• "tecos. ceroulas. colarinhos. cueiros
tiStE2. r"MQ,
gaaak34 SZIas. GCOMCCe3, chinelos, dominós, achar-

Classe (II
titulo
Termo a.°. 762.445r de 8-8-66
Etnn e Restaurante &azinha Ltda.
São Paulo

93RAZINIA
¡Ind. Brasileira
Classe 41
Pimentões e beringelas recheadas, batatas fritas, malonezes, rizotos, lasanhas,
macarronadas, pizzas, saladas, saladas
diversas, feijoadas, arroz feijão, arroz
de braga bife a milaneza, bife a cavalo, a portuguesa, ravioli e churrascos
Termo n.° 762.446, de 8-8-66
r 'ioránea — Editõra. Distribuidora
Livraria Lida,
São Paulo

WTORUS.8.')
iInd. BrasiReiraClasse az
Para distir.guir: Almanaques, aciendas,
anuários, álbuns impressos. boleias, catálogos, edições impressa:4, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos:, radio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas,. programas
eircerar,s.s
Termo n.° 762.447, de 8-8-66
Orsimar Mecânica Auto Peças Ltda.
- São Paulo

.q:oRSIMÁR"-,
Ind.. Bras il eire,

PEDIDS',
Zndo rflc2 i31
Classe 40 •
iióreer.s
Geral, d.e metaft,
ssectairr% e.sa.:Cci:.:co co n.te,
dVe móveis para emildrfiess Armário%
triaarico° para banheira o para rauças
cadaa, tacoftsclati. acnichoadra pasM
rtóvels, rawece, fz,alcõez,
cadelas domiciliarei% Laços Ui:missa
aldeias, aarritalun rara chá o con
canhonas para Co6inc. oca Nua=
nora sala Co inatas e saro cie visitas.
conjuntos poro eerivGan. Medro o praia,
ronluntos do tan-.árica
.
e gabinem-o paro
copi o etn_
trilla, camaa cabides. cadeiras
oratórias. er-r•:/-ra Co Lalange anhos
de rádios, aelcheis, calcUie° do moina,
dispensas, d"vt....-0ni disruna. diaaataccs
do madeira, espreguiçadeira% serrivactarca estantes. CLIC?CDnWCIV$0., eiseCal
mestaltaa cassichao paro rEdin o tales21ão, mesinhaspst-za
,
Lo2n oolcktras
para quadres. porta-retratos. thv -ronco
poltronas-camas, pateies:2s, porta-ata
Gra 'cofias, sofâxa..=, traveweliza o
vierize.s
Term on.° 762.449, de 8-3-65
Indústria, Comércio e Representações
Incoreli Ltda.
'âo Paulo
-t• ta

40C°54"À
.5n(3.0
Classe á
Filtros de óleo para veículos
Termo n.9 762.45,, de 11-8-66—
Refrigeração Rio Branco Ltda.
São Paulo

Classe 21
Para distinguir: Veículos a suas partes
integrantes: Aros vara bialcletas. automóveis, auto-caminhões. aviões, amortecedores. alavancas de câmbio, barcas.
RIO
breques. braços para veiculas. Weide.
Ind. re.sileire
tas, carrinhos de mão e carretas, sarai.
ulionetes, carros ambulantes.. carninhõea
fil r ros tratores, carros-bercos, carrosClasse 8
tanques carros-irrigadores. carros. car- Aparemos de ar refrigerados, geladeiroças. carrocerias. chassis. chapas cir ras, aparelhos de refrigeração, ventilaafiaras para velculos, cubos de veiculas.
dores e sorveteiras
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MARCAS DEPOSITADAS
Publioagilo feita de sobrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. De data da publicação começara
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XE=325

Termo n.° 762.451, de 8-8-66
Viação Sebeal Ltda.
•
São Paulo
""5 ,Ft01511.1,"
I Ind. BrasileirgO,

Classe 33
Transportes
Termo n.° 762.452, de 8-8-66
Marmoraria Santmar Ltda.
São Paulo

"SANTMARw,
1Ind.,Brasileiri>
Classe 4
Mármores
Termo n.° 762.453, de 8-8-66
Organização COntábil jardim S. C.
São Paulo

Term on.9 762.458, de 8-8-66
Matuskela Automóveis Ltda.
São Paulo

°MATUSKELA°
Ind. Bras.
Classe 21
Automóveis, caminhões, reboques e
semi, rurais e utilitários
Termo n.9 762.459, de 8-8-66
Peixaria Guarujá Limitada
São Paulo

;IJARUJL.

comunicação interna, esterilizadores condensadores, bobinas, chaves eia-ricas,
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente, fusivel, aparelhos fotográficos
cinematográgiccrs. filmes revelados,
binóculos. óculos, aparelhos de aproxiinação. abat-jours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
dom ésti co
Termo n.° 762.463, de 8-8-66
Brilhocerâmica Industrial e Comercial
Ltda.
São Paulo

DRILHOOERÂMICAIndstria Brasileira

.INDISSTRIA BRASILEIRA

Classe 15
Para distinguk: ArtefatOs de ceâmica,
Classe 41
porcelana, faiança, louça vidrada para
Peixes e congêneres
uso caseiro, aparelhos de chá, de café,
-,T
de jantar, serviços de refrescos e de
Termo n•° 762.460, de 8-8-66
ORGANIZAÇXO
Comercial Paulista de Veículos Ltda. bebidas a saber: abajures de lampião,
VáBIL JARDIM.'
açucareiros. apanha-moscas, banaas de
São Paulo
latr:na, bandeijas. banheiras, biscoiteiras
Classe 33
bidês, botijas, bules, cafeteira, canecas
"Título
castiçais, chavenas, centros de mesa,
ompoteira, cubose. descansos de porca, Termo n.° 762.454., de 8-8-66
ana, escarradeiras, espremedores filtris
Puracal Indústria de Cal Ltda.
funis. garra 4as, globos. jard:neiras JarSão Paulo
ros, jarrões; lavadedos, lavatórios leiteiras, rnaçantias de porcelana, mantaClasse 21
"PURACAL"P\
Automóveis„ caminhões, semi, rurais e guelras, molheiras, moringas. palite:ros
pedestais, pias. pires: polvilhadires:
utilitários
porta-ff.cas, pores, puxadores, receptáTermo n.° 762.461, de 8-8-66
culos, sale:ros: serviço de chá; taças
Pinheiro Automóveis Ltda,
Classe 16
para café, travessas, terrinas, orineds
São Paulo
Cal
vasilhas, vasos anuários e xicaras
Termo n.9 762.455, de 8-8-66
Termo n.° 762.464, de 8-8-o6
Santos Mosaicos de Procelanas e
Avesa — Apolinário Veículos S. A.
1
PINHEIRO
Revestimentos Ltda.
São Paulo
São Paulo
Ind,Bras•
•

PAULISTA
Ind, Braa,

1

'Ind. Brasi1eira:1

J.-SANTOS"
Ind. Brasilei
"

'• Classe 16
Mosaicos
Termo n:9 762.456, de 8-8-66
Rencat Indústria de Rendas Ltda.
São Paulo

R.ÉNCAT
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 23
Rendas e tecidos em geral
Termo n 9 762.457; de 8-8-66
Textil Diwantcx Ltda.
São Paulo

DIWANTEX
BRASILEIRA
Classe 27
Tecidos

Clasge 21
Automóveis, caminhões, reboques e
semi, rurais e utilitários
Termo n.9 762.462, de 8-8-66
Cieca — Comissária, Importadora, Exportadora e Cabotagem Ltda.
São Paulo

AMA,
In44stria Ugasiteira
Classe 21
Vciculos automóveis
Termo n.° 762.466, de 8-8-66
Confecções Carnot Ltda.
São Paulo

Industrla 33rasi1eira:

11.NDERLEIA.

Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão
pidt-ups. geladeiras, sorveteiras. apare.
lhos de refrigeração. enceradeiras. Eis
oiradores de p6, fogões, fornos e Ioga.
miras elétricos, chuveiros, aquecedores
balanças, ferros elétricos de engomar e
nassar, batedeiras, coqueteleiras, expre.
medores, liquidificadores elétricos. mâ.
quinas para picar e moer legumes
carne, resistências elétricas, fervedores
estufas, ventiladores, paenlas e bule
elétricos, refletores, relógios de ar re.
frigerado formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas. cam.
oainhas elétricas. garrafas térmicas. re•
oscilares automáticos. lâmpadas. apare.
lhos de luz fluorescente, speselhos

Indüstria Brasileira
Classe 36
Para distinguir:. Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, 'araouças casacão. coletes. .'iapas, chales:
eachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
le senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, dorninós. echarnes fantasias, fardas para militares. ca.
, e(vais. fraldas. galochas. gravatas, gorros, ogos de lingwrie, )aguetaa,

luvas, ligas, lenços. manteos.
mantas, mandrião, mantilhas os tetos. palas. penhoar. amover. palermas:
peugas, pouches, polainas, pijamas punhos, perneiras, gu;monos. regalos.
robe de chambre. roupão. sobretudos,
suspensórios, saldas de banho. sandlalias,
sueteres. shorts, sungas. stoias ou slacka
toucas, turbantes ternos, unitonmes
e vestidos
Termo n 9 762.465. de 8-8e66
Wilterson Indústria e ComércioNide
Plásticos Ltda.
São Paulo
fra
maieM,

WILTERSON
Industria Brasileira;
Classe 28
Artefatos de material pl.àstico. a saber:
bacias, baldes, bolsas, carteiras, Caixas,
copos, canecas, estojos, jarros dantea
gueilas. marmitas pires, pratos, palitei.
ros, porta-nfgaeis, porta-notas, rociai.
artes vasilhames, vasos e xícaras
Termo n.° 762.467, de 8-8:66 .
maca — Instituto Nacional da Asses,
sono Administrativa Ltda-ir
INASA—INSTITU'r0
' NACIONAL DE AS— ";
SESSORIA Ara NISTRATIVA LTDAD,h
Nome civil
Termo n.° 762.468 de 8-8-66
Ahni — Importadora e Exportadora
Ltda.
Sãõ Paulo

• AIDIE
Ind. Brasileira;
Classe 22
Artigos dá classe
Termo n.° 762.469, de 8-8-66
Colabor Ltda.
São Paulo

ATRO ESTAÇOES:A
Classes: 8, 16, 21, 32, 33 e 30 •!
Insígnia comercial
Termo n.° 762.470, de 8-8-66
Colabor Ltda.
São Paulo
PRIMAVERA —VEã2...01
MONO —INVERNO j

Classes . 8 16. 21, 32 33 e 3112,
Insígnia comercial
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Publicaçâo feita de *cerdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
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Termo n° 762.471, de 8-8-66
Dirigente — Administração de
Compras Ltda.
São Paulo
NOVA —CRESCENTE
C REI A—MI NGUANTE
Classes: 8, 16, 21, 32, 33 e 38
Insígnia comercial
Termo n.° 762.472, de 8-8-66
Nabor S. A. — Empreendimentos
Imobiliários
São Paula
NABOR S/A'
EMPREENDINENTOS
IMOB I LI ÁRI OS.
Nome comercial
Termo n.° 762. 473 de 8-8-66
Nabor S. A. — Empreendimentos
Imobiliários
São Paulo
NABOR•

Classes: 16, 32, 33 e 38
Insígnia comercial
Termo n.° 762.474, de 8-8-ES
Colabor Ltda.
São Paulo

1113TIRIO,,
Classes: 8, 16:- 21, 32, 33 e 38
Insígnia comercial
a
Termo n.° 762.475, de 8-8-66
Granja São João Ltda,
São Paulo

SIO 301:0
Ind. Brasileira:,

r

Classe 19
Artigos da classe
Termo n.° 762.476, de 8-8-66
Super Sol S. A. — Indústria e Coinércia de Aguardentes e Álcool
São Paulo

1/10IISIRIA 13HASILEIRO

Cluse 42
-Aguardente de cana

Termo n.° 762.477„ de 8-8-66
Criações Lig-Tex Ltda.
São Paulo

LIG-TEX"'
Ind. Brasileira
Classe 36
Artigos da classe
Termo n.9 762.478, de 8-8-66
Nabor S. A. — Empreendimentos
Imobiliários
São Paulo
NàB:CR'
Ind. brasileira',

Classe 16
Artigos da classe
Tenro ° 762.479, de 8-8-66
Yoshiko Takei Akatuka
São Paulo
IVITli AMA,

Ind,

Brasileira'

Classe 46
Para distinguir: Amido. anil. 'azul da
krússia, alvaiade de zinca abrasivos,
algodão preparado para limpar metais.
detergentes. esprecnacetes. extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de.
r tara e oe macieira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, liguidos de
branguear tecidos, liguidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina ól,!os para limpeza de carros. pós de branquear roupa. salicato
Je sódio, soa; cáustica, sabão em pó.
sabão comina. sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados
Termo n.° 762.481, de 8-8-66
Desenvolvimento Agrícola Planejado
P3plan Ltda.
São Paulo

DAPLANT

Termo n.° 762.487, de 8-8-66
cos, malas, maletas, porta-notas, porta.
(Prorrogaçto)
chaves, pcirta-niquels, pastas, pulseiras
de couro, rédeas. selins, sacos para via- Produtos Rache Químicos e Farmaceu.
ticos S. A.
gem, sacolas, saltos, solas e solados,
Rio de Janeiro
tirantes para arreios e valises
Termo n.° 762.482, de 8-8-66
Armarinhos Oriente Ltda,
São Paulo

ADOVERN

• ORIENTE
Ind.. Brasileira

Classe 3'
Um cardlotônieo
Termo n.° 762.489, de 8-8-66
Manuel M. Vieira dos Santos
Guanabara

• Classe 12
Artigos de metal comum e miudezas de
armarinho: Alfinetes. alfinetes de segurança, agulhas, argolas, botões, colchetes, dedais, fivelas e fechos corrediços
garras, grifas de metal para enfeites de
INIXTSTRIA BRASILEIRA
vestidos, ilhoses, lantejoulas, miRsangas
e presilhas
Classe 41
Termo n.° 762.483, de 8-8-66
Substâncias alimentícias e seus prepaIBEP — Instituto. Brasileiro de Edições
rados ingredientes e alimentos
Pedagógicas Ltda.
Termo n° 762.490, de 8-8-66
São Paulo
Manuel M. Vieira dos Santos
Guanabara

VIEIRA

IBEP

FRIGORÍFICO
VIEIRA CARNES

Classe. 32
Para distinguir: Aluns, almanaques,
anuários, boletins. catálogis. jornais,
livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio t televisão
Classe 41
publicações. revistas. folhinhas impresTítulo
sas e programas circenses
Termo
n.
762.491,
de 8-8-66
Termo n..° 762.485, de 8-8-66
Good Seller Representações e Comado
Auto "918" Ltda.
Ltda.
São Paulo
ia Paulo
AUTO 918
S. Paulo Capitai

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 762.486, de 8-8-66
(Prorrogação)
Produtos Rache Químicos e Farmacêuticos S. A.
Rio de Janeiro

• GOOD SELLER
REPRESENTACOES E
COMÉRCIO LTDA
Nome comercial
—
Termo n. 762.492, de 8-8-6(:
Minor — Indústria Mecânica de
Precisão Ltda.
São Paulo

, Classe 50
Impresos para uso em: cheques, dupli..
MINOR-INDÜSTRIA MECÂNICA
catas, envelopes, faturas, notas promissórias papel de correspondência e reciOE PRECISÃO LTDA..
bos, impressos em cartazes, placas, tainduatr
ia
buletas e veículos, bilhetes e impressos
Nome comerdial
Braalleire
.Tênno n° 762.480, de 8-8-66
Termos ns. 762.494 e 762.495, de
Brascomex Comercial e Exportadora
8-8-66
Ltda.
Prelz das Pedras Brancas - Urbanismo
Classe
3
São Paulo
e Construção
Vitaminas e combinações das mesmas
São Paulo
Termo n.° 762.488. de 8-8-66
.-f3RA.SCOEW"-(Prorrogação)
.
.àrra. árasileirgt
Produtos Rocha Químicos e Farmacêularanje_
ticos S. A.
Classe 35
Rio de Janeiro
ITAQUITAI•TDUVA.
Couros e pties preparadas ou não. caNk
murças, couros, vaquttas. pelicas, e artefato dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas.
chicotes de couro, carneiras. capas para
Classe 33
álbuns e para livros, embalagens de
Insígnia
de comércio
couro, estofos, guarnições de couro para
Classe 3
Classe
33
automóveis, guarnições para porta-bloUm produto farmacêutico
Sinal de propaganda

Sarvitol

SYNKAVET
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Publicaçâo Sean do acordo COna o ora. 2.130 o Códfoo da Propriedade enduatred. Da data Ga publicaçâo comeaare;
Cs gorros 0 prazo do 60 dias para e deforimento do podido. Durant,° Caso prazo podomao aprasentas auam opataições ao Departamoateas
a edationssl ska Propriedado esidostrial aqueles qto co Mese:remo prejudicaaloa ocas a 001=2&10 CD maestro requerido
freios, frontelaas para veículos, guidão, sueteres, aborto sungas, atolas ou &Cm nos de metais preciosoS. semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis. artitoucas, turbante% ternos, uniformes
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
gos de eantassa de metais praciosos,
e vestidos
motocicletas, motocargas moto furgões.
balagandans de metais preciosos ou
manivelas. navios. ônibus, para-choques,
Termo nd 762.500, de 8-8-66
para-lamas, para-brisas. pedais, pantões. Fornecedora de Combustíveis SflIca semi-preciosos bandejas de metala preciosos, berloques de metal preciosos,
rodas para bicicletas, raios para bicicle•
Ltda.
PRAIA DAS PEDRAS BRANCAS –
tas, reboque, radiadores para veículos,
brincos de metal precioso ou senda
Rio Grande do Sul
URBANISMO E CONSTRUÇÃO LTDA.
rodas para veículos, seuíns, triciclos, tipreciosos, bules de metais preciosos,
rantes para veículos, vagiu, velocipecarteiras de metais preciosos. colarea
dee, varetas de contrôle do afogador e
de metais preciosos ou semi-preciosos,
acelerador. Coleis. troleibus, varaes de
Nome civil
contas de metais preciosos, copos de
carros. toletes para carros
ciosos, diamantes lapidados, fio de coro
Termo n. 762.496, de 8-8-66
fio de prata, fivelas de metais pradoTerra on. 762.497, de 3-8-66
Good Seller Representações e Comércio
• "6 gzdást r ie; $ruilefit,
aos. cafeteiras .de metais preciosos. Oiro
Celso Lauretti
Ltda.
jóias falsas. Lantelolas de metais are.
São Paulo
São Paulo
Classe 47
Pará distinguir combustíveis, lubrifican- ciosos, medalhas de metais preciosos
tes, substâncias e produtos destinados á semi-preciosos e suas imitações. pahnsa
iluminação e ao aquacimento: álcool de ouro pedras preciosas para Jólas. pea
motor. carvão a gás bidrocarboreto, dras semi-preciosas para jóia Orda3
INDUSTRIA BRASILEIRA
gás metano, butano e propano; gás en- e imitações de p érolas. Pratos 'de me-'
INDÚSTRIA BRASILEIRA
garrafado, gás liquefeito, gasolina, gra- tala preciosos. serviços de chá e de cafô
na lubrificantes, óleos combustíveis, de metais preciosos, serviços de licor
óleos lubrificantes, óleos destinados á de metal precioso, serviços de refrescas
Classe 10
Classe 8
.
de metal precioso, serviços de saladas,
iluminação e ao aquecimento. óleos
Para distinguir os ceguintes artigos e12,
Termo n. 762.499, de 8-8-66
da frutas de metal premiam, serviços do
para amortecedores, petróleo e
tilcoa: Rádios, aparelhos de televisão.
Minar — Indústria Mecânica de
turmalinos lapidadas e vasos de
querosene
picis-ups, geladeiras. corvetairas. aparePrecisas: Ltda.
sorvete de metal precioso, talheres de
lhos de. refrigeração. enceradeiras, as,
Termo
nd
762.502,
de
8-8-66
- São Paulo
metais preciosos, turibules de metal,
piraceores de pó.. fogões. tornos e toga.
Granja Maravilha Ltda.
metais preciosos
Risca elétricos, chuveiros. aquecedores.
Rio Grande do Sul
Classe 35
balanças. terras elétricos de engomar e
passar. 'batadeiras, coqueteleiras. exare.
Cauros e ptles preparadas ou riem, co,,
andores. lIquidificadores elétricos, me,
murças, couros, vaquttaa, pelicas. e ara
INDÚSTRIA BRASILEIRA
P
tebto dos mesmos: Almofadas de coso.
quinas para picar e moer legumes e
roa, arreios. bolsas, carteiras. caiaaa
JL
carne, resistências elétricas. fervedores
Classe 38
chicotes de couro, carneiras, caoas para
estufas. ventiladores. onenles e bules Para distinguir e assinalar: agenda
Jr0os-2,ria 32.asfle'icoelétricos. refletores. relógios de ar re- s, blocos de p p eak064999eLolpacar
álbuns e para livros, embalagens do
grigeredca /armas elétricas. máquina.s ações, blocos de papel para cartas, carcouro, estolas, guarnições de couro paro
automóveis, guarnições para porta-bloa
fotográficas e canernatográficcms cana tões, calendários, embalagens de papel
Classe 19
painhas elétricas, garratas térmicas. re- e papelão, envelopes, faturas, fichas Para distinguir: aves e ovos em geral, coa, malas, maletas, p orta-notas, porta.
gadores automáticos. lâmpadas. apare- papelão, papel em fõlha, aólices, che- inclusive do bicho da seda, animais vi- chaves. porta-niqueis. pastas, pulseiras
Moa de luz fluorescente, aparelhos de ques, duplicatas, debêntures, letras de vos, bovinos, cavalar, capainos, galina- de couro, rédeas. selins, sacos para viacomunicação interna. esterilizadores con- câmbio, notas fiscais, notas premisse,gera., sacolas, aaltoa. cola; e colcceo
ceos, ovinos e suínos
densadores. bobinas, chaves elétricas.
tirantes para arreios e Valia
rias, recibos, passagens
Termos ns. 762.503 a 762.504, de
Comutadores, interruptores, tomadas de
Classe 36
8-8-66
Teorno na' 762.501, de 8-8-66
corrente, fusível aparelhos fotográficos
Proa elafinguir: Artigos de vestuada
Cordova Ltda. Comércio e Indústria de e roupas falba em geral: Agasalhos,
Loana Confecções Ltda,
G Cinernatográgicos. filmes revelados.
Roupas
Rio Grande do Sul
binóculos. óculos, aparelhos de aproxiaventais, alpargatas, anáguas, blusas,
mação. abst-fours e lustrea máquinas
bams. botinas, blus8es, boinas, baba.:
Pdeaná
para .lavar roupas para uso
douros, bonés. ca p acetes, cartolas, cara,
doméstico
auças, casacao„ coletes, capao, cholas),
cachecols, calçados, chapéus, chataa,
Termo n.° 762.498, de 8-8.66
cintas,. combinaçdaa, corpinhos, calçais
Inclaiatuba Veículos S. A.
BtasUns.
de canhotas e de crianças, calçaies, cala
,São Paulo
"
ças. camisas, camisolas, caamirsta4
Classe 36
mesma ceroulas, colarinhos, etieirom
Para distinguir; Artigos da vasta:21.1os
mias, casacos, chinelos. dominós. !achara
pau. fantasias, tardas para militares, cas
a roupas feitas em geral: Agasalhas
aventais, alpargatas. magoas, blusea.
inialo, fraldas, galochas. gravatas. $4cara
INDÚSTRIA BRASILEIRA
horas, botina.% blusôes, boinas, babaros. lagoa de enguia, laqueies,
douros, banas. capacetes, cana:sias, caraluvas, ligas, latam =roas, meia°,
puças, casacão, coletes. capas, chatos.
maiôs. mantas, mandrio, mantilhas. na-'
Classe 21
cachecols, calçados, chapéus. cintos
ledes, pala: penhoar, puir:ver. pelerina,a,
Para distinguir: Veículos e suas partes cintas, combinações, corpinhos, calças
peugaa, ponches, polainas, as..19sanam pua
Integrantes: Aros para bicicletas, auto- de canhotas e de crianças. calçam cal[eittiactueffa eçuee.9.,
tahos, peolairms. ~moi raaalsea
móveis, auto-caminheces, aviensa amor- çam camisas, camisolas, camleztas
rotta
de chambre. Taipão. rolsretudota
Classe
12
tecedores, alavancas de câmbio, barcos, cueca% ceroulas. coiarinhom cueiros,
Artigos de metal de uso comum e saem. suspensórios. saldas &banho, csantialia4
breques. braços para veiculas. bicicletas. carrinhos de mo e carretas, cami- saias. =sacos, chinelos, dominós, achar- dezas de armatar.ho: Affinetea, alfinete, suciares, t3horta. cangas. coto co sladta
eaucas, turbantes, termas ulade31210:3
nhonetes, carros ambulantes, caminhões. pes, fantasias, fardas para militares, co- de segurança, açodem:3 argolas: botam:
G vestidos
carros, tratores, carros-berços. carros- legiais, fraldas, galochas, gravatas. gor- colchetes, &paia: fivelas e fechos cor
Classe 43
tanques carros-irsigadores, carros, car- ros. logos de !ingerira, jaquetao, laquês roliços; garras, orifaa de metal para 02.
roças, carrocerias, chassis, chapas 'cir- luvas, ligas, lenços, lindet8a meias. feita° de vesta ãos, ilhames lantejoulas:. PCZa distinguias Perfume% ew- gac.eas, oasZa
tratos, agua de ea/feaica água c.0
culares para veiculas, cube:- de veículos. maiôs. mantas, mandrião, mantilhas. Damissangas e passilhaa
macio água de beleza, água de csuin
cor-adiças para veiculas, direção. desli- peugas. pouches, polainas. pijamas. puClasse 23
gadairaa estribos, escadas rolantes, ele- nhos, perneiras, quimonos, regalos Adereços de metais p reciosos 42122- egua de rosas, água de alfazema, água
vadores para passageiros a para carga. robe de chambre. rolpâo. cobretudoa nreensos e scas imitações adereços de azos barba. loçOes e taen:cos lura co
engates para carros, dava de direção, suspensórios, saidaa debanho, sandálias Pedras preciosas e suas C:nações', odor- e los e para a pele. emaantina. harta
dobam: "batons", cosmaticos, fixadores
!Termo n. 762.493, de 8-8-66
Praia das Pedras Brancas — Urbanismo
e Construção Ltda.
São Paulo
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Termo n.° 762 . 511, de 8-8 . 66
Termo m° 762 . 520, dis S 8-66
iesembrar desintegrar destnatar de
de penteados. petróleos. óleos para os
Acirio Parpinelli
Robert Frolyi
palpar distribuir. dobrai irenar, ele
tabelo. creve re l uvenescente. cremes gor
Paraná
var empa«)tal encatierna estampai
Alemanha
duroso.s e pomadas para limpeza de.
tabncat arame tat,,icat artigos ie me
pele e - angu/tape dem i-atórios deso
tal, fabricar bebidas fabricar cialça.
dorantes, vinagre aromar/eu pé 1E. arru:
los, fabricai chapetw fabricai esce' v is
-e talco pertumado ou nao. lápis par;
.4.
rabricai terram 'ritos 4ahriear gelo. ta •
t3estana e sobranceiras t reparatoe pare
1~5 PNW
'a
•lricar móveis fabricai papei. fabrica
embelezar cílios e olhos cara Ia pare
A
peças. fabricar rebites fabricar roupa.
c) rosto e para os .abip.s sabá( .e creme
mndir imprimir insuitrat perfurar PI
para barbear sa bác nuurde perlumack
cotar orendet rebitai roscar selem,ou não, sabonetes demi tricios em pó
Classe -r,
sepaar, serrar tecer timbrar ror
gasta ou liquido. Sais pertumactos par; SUDstancln3 alimentícias e Jelt5 prepabanhos. pentes. vaporizadores 'de pertu rados. Essências alimentícias. Ingre- :et, tornear. betoneiras. ourrinhos
n-in,quetadores . cardadetras candensadL
!nac. escóis/as para dentes cabelos, unhas
dientes de alimentos
.es, cravadeiras. dinamos, escavadetras
e cílios, saquinhos perfumado. prepara.
Têrmo n.° 762 . 512, de 8-8 . 66
nisturado , es motores / prensas reflita
1dos em pó. pasta. líquidos e tijolo.,
Taba S. A. Empreendimentos iOres: teares. máquinas tnsurtractoras
para c) tratamento das unhas disso'
Paraná
moto motoras,
motrIzes.
aperatirzes
Rientes e vernizes removedores da cuti
Jerturatrizes rotoras, e. p eças /rire
tula. glicerina pei fumada para os cabe
ri
drantes. destas mádutnas
Êos e preparados para descolorir unhas
(.7r.
ellios e pintas ou soais artificiais óleos
RUIM
Termo n.° 762.516 de 3.8-66
Classe 8
Para a pele
Companhia Textil Santa Basilissa
Instrumentos de medição'
São Paulo
Termo n.° 762 .508, de 3-8-66
Tênnct It.° 762.521, de 8.8-66
,Çordova Ltda . Comércio e Industria de
Classe 33
Importação e
Casa Tozan S. A.
Roupas
Titulo
•
Exportação
Paraná
Termo n.° 762 . 513, de 8-8.66
CASA SANTA BASILISSA
Taba S. A. Empreendimentos
prorrogação
Paraná
•
MITSUBISHI

prorrogaçáo

LL

beard

Classe 33
Titulo
•
Termo n.9 762 . 514, de 8-8-66
Taba S. A. Empreendimentos
Paraná

Classes: 12, 13. 35, 36 e 48
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 762 .509, de 8-8-66
Brasholanda Ltda.
Paraná

LAYAFORM
Mastria Bragile1ra-7

Classe 46
Um preparado para lava.
Termo n.° 762.510, de ' 8-8-66
Irmãos Ohpfig
Paraná

Ulasse 23
ri tu fo
Termo n.5 762.517, de. 8-8-66
Policarbono — Indústrias Químicas
Ltda.
Minas Gerais

Editicia batiam
Classe 33
Titulo
TerMo n.° 762.515, de 5-5-nd
Taba S. A. Empreendimentos
•
Paraná..

13 0LICARBONO —
INDtSTRIAS QUI-

1

1

MIGAS S.A.

IniUstria Brasileira
Classe 21
Artigos da classe
Termo n.° 762 . 522, de 8-8-66
Campana S. A. Indústrias de Artefatos de Borracha e Calçados
São Paulo

PRO OGAÇÃO

GOOD LUCK

Nome comercial
Indústria Braáleirce
Termo n.° 762 . 518, de 8-8-66
CIEB — Comércio, Importação e ExClasse 36
portação de Bens Industriais Ltda. Para distinguir: tênis., keds e calçados
Termos ns. 762.525 a 762.327, de
Classe 33
8-8-66
ntulo
Farbwerke Hoechst Aktienqesellsdiaft
C IER COMERC IO
vorni. IVIeister Lucius E.) Braning
Termo n.9 762.519, de 8-8-66
IMPORTAÇXO E EX.
CIES — Comércio, Importação e ExAlemanha
portação de Bens Industriais Ltda.
Classe 23
PORTAVO DE BENS
Tecidos em geral

Edificia

INDUSTRUIS LTDA.
Nome comercial
Termo n.9 762.544, de 8-8-66
Painel — Artes e Fotos Ltda.
-..
Guanabara
Laasse ó
Máquinas ara: acabamento, achatai
arame, acondicionamento, adelgaçar
ajustar, alimentar água, alisar amas.
aar, aplainar, arrolhar, beneficiar. bu.
Classe 34
,c1,1ar. brinquetar, brunir cardar. cole.
Cortinados, cortinas; capachos; enenw,
Classe 25
ital. . compõe. comprimir condensar. cob
dos: estrados: linóleos: oh-ledos: inçamservar. cortar. coser costurar. clara) Estúdios- de arte, fotografia em geral
deiras; panos paar assoalhos pana
car. classificar. cravar debruar debu lanejamento gráfico. decoração, ainéis
paredes e tapetes
e
cartazes
i lhar, desbagar, desbastara„ descaroçar

'PAINEL

Classe 4
Título

•

Terça-feira 28

DIÁRIO OFICIAL (Seção XII)

Fevereiro de 1 9 6 7

727

MARCAS DEPOSITADAS
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Classe 36
Para aistinguir: Artigos da vestuSrim
e roupas feitas em geral: Agasalhab
aventais. alpargatas, anáguas. lusas
botas, botinas. blusões. aramas, baba
t5ouraa bonés, capacetes, ca sotas. cara
maças. casacao. coletes. capas, chato:
cachecoLs. calçados. allapeus. cinto::
cintas. combinações. corpinhos. calçai
ate aenhoraa e de crianças, calçares. cai
ças. camisas camisolas. camiseta:
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros
paias, casacos, camelos, ;tostarás, achar
pea tanta:ruis, tardas para militares co
egzaia. traidas, galochas gravaaaa. gola
os. logos de - lingerie. lauetaa ¡aguas
luvas. !aias.
inala, mantas, mandria°, mantilhas. pa
taba& palas. aclimar. pulava:. pelerinaa
aeugaa. pouches. polainas pijama& pu
alma. perneiras. .esanimas. regalos.
robe de chambre, ampla. sobretudo..
uspensórios. saldas de banho. sandálias
sueteres. &horta sungas. stalas ou Macas
toucas. 'turbantes. terno& uniformes
e vestidos
Termo n. 9 762.523, de 8-8-66
Indústria e Comércio Cril S. A.
São Paulo
19,

CRIVISION

Termo n.° 762.528, de 8-8-66
DicroLite Co.
Estados Unidos da América

e, 0

ÇTV' LITE
6.4C

Classe 8
Acessórios para instalações elétricas
Termo a. 9 762.530, de 8-8-66
Alberto Monteiro da Silva
Guanabara

Estádio Hípico
Cidade do Rio de Janeiro,
Classe 33
Titulo
Termos na. 762.531 a 762.533, de
8-8-66
Tecidos Noveas S. A.
Guanabara

tecibos Movaes
In Jiistria Brasileira

Classe 12
Botões alfinetes comuns, fechas corrediços e demais miudezas de armarinhos
não Incluídos noutras classes
IIID. BRASILEIRA
Classe 22
?los de algodão. canhamo, celulose
luta, lã, fios plásticos, fios de seda na
tarai e rayon, para tecelagem. para
Classe 8
Para distinguir antenas
bordar. para eosturar, trlcotagem e para
crochê, fios e linhas de tôda . a espécie
Term on. 9 762.524, de ,8-8-66
fios e linhas para pesca
(Prorrogação)
Classe al
Berlimed Produtos Químicos, FarmacêuAlatoares. atacadores para espartilho:
ticos e Biológicos Lida,
e calçados. 'ataduras de algodáo paia
São Paulo
Siversos fins, exceto para fine mediai
siais, bandeiras, bordados, braçadeiras
.,PRORROGACÃo
'nonas, cadeados caas ara móveis
: p ianos, carapuças para cavalos, cor
:does, debruns, La, fitas forros franja
BERLIfielED
.estâo, feltra para .órgan, fotos galar
laddstria Bras /leira dates, lamparinas, mochilas, mosquitel
ms. nesgas, ombreiras e enchimento:
Classe 3
pare roupas de homens e senhoras
Produtos farmacêuticos em geral
panos para enfeites de móveis. cala
fazendo
parte doe mesmos, palmilhas
Termo n. 9 . 762.529, de 3-8-66
passamaries, pavios, rédeas, rendas re
DicroLite Co.
de& sacas, ainhaninhas para vestido.
Estados Unidos da América •
telas, tamaos para almofadas, não Se
rendo parte da móveis. artigos este:
feitos de algodão, cânhamo. linho. lota
seda. raiou lã pelo e ara, não
'Incluidos em outras classes
Termo n. 9 762.534, de 8-8-60
Maria de Lourdes. Argollo Oliver

5\

crianç
e cl a cahç.à6
Classe 8
Acessórios para instalações elétricas

Classe 32
Para dist muur: Almanaques. atiradas
anuários, álbuns impressos, boletins, ca

Termo n. 9 762.537, de 8-8-66 a
tálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radio-1 Schwartz Indústria e Comércio Lidai
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea6ão Paulo
trais e cinematográficas, programas
• circenses
BRASINHA
Têrmos as. 762.535 e 762.536, de
8-8-66
Industria
ORMAC , — Organização de Representações de Materiais de Caastruçõas
Classe 49
Ltda.
Para distinguir jogos, brinquedos, paia
Guanabara
satonapos e artigos desportivos: Auto'.'
tomáveis e veiculas de brinquedos.
armas de brinquedo, baralhos. balas'
para todos os esportes, bonecas, Uva.,
res de natal, chocalhos, discos de arre.
inêsso desportivo, figuras de aves e
aves e animais, jogos de armar, lagoa
Classe 8
de mesa, luvas para esporte, mintam,
'ara tistinguir os seguintes artigos elê- nas de utensilios domésticos, máscaras
:ricos: Rádios, aparelhos de televisa° para esporte, nadadeiras, redes para
lick-ups, geladeiras. sorveteiras, apare.
pesca, tamboretes e varas para
hos de refrigeração. enceradeiras. aspesca
aradores de Da fogões, fornos e toga.
ramo a.° 762.538, de 8-8-66
-eiras elétricos, chuveiros, aquecedores
M. Lineu L. de Lima
, alanças, ferros elétricos de engomar
Guanabara
'assar, batedeiras. coqueteleiras. expre
:nadares liquidijicadores elétricas. má
minas para picar e moer legumes
:ame, resistências elétricas. fervedores
atufas. ventiladores, ',adilas e bule:
létricos refletores, relógios de ar ri
Pigerada formas elétricas. máquina.
Clabaa 98
'orográficas e cinematográficas. cana
aainhas détricas. garrafas térmicas, re• 'ara dtatinguir: Peftumes. easência.s. ex»
eadores 9nromaticos. lâmpadas, apare ratos. agua je colônia, água ale touca.
hos de luz fluorescente, aparelhos de odor. água de beleza, água de quina.
.oinunicação interna esterilizadores coa ,gua de rosas, água de alfazema. água
densadores. bobinas, chaves elétricas 'ara barba, loções e tônicos Pera
-otnutadores. interruptores, tomadas d. abdos e para a pele, brilhantina. bana
.-orrente. fusivel a p arelhos :fotográfica tonna. "batons" cosméticos. fixadores
einemata faeal icca. filmes reveladas te penteados. petróleos. óleos acra 09
binóculos, ócálos, aparelhos de aproai abe/o. crave reluvenescente. cremes gor.
abata iours e Warren, máquina lutosos e pomadas para limpeza da'
ide e "Mactullage° depilatórios, descipara lavar roupas para uso
imantes, vinagra aromático, pó de arrota
doméstico
Classe 16
talco' perfumado ou não. lápis para
'ara distingui r : Materisas para constna ,estana e pabrancelras, preparados 'para
'ôes e 'decorações: Argamassas. argila. anbeterar creras . e olhos, carmim para
Ireto. azuldos. batentes. balaustres, bico
rosto e para os lábio& sabão e crema
nos de cimento. blocos para pavimenta. Iara barbear. sabão liquido perfumada
;ao. calhaa. cimento. cal. cré, chapas ai não, sabonetes, dentifricios em 11911l
solantes, caibras, caixilhos, colunas. alta ou liquido, sais perfumados para.
:hapas para coberturas, caixas .dágua. lanhas. pentes. vaporizadores de Perta-caixas de deacarga aura eixos, edifica.. se. escõva.s para dentes, cabeias. unhas,
:Ses prernoldadas, estuque, imuisilo de
calos, saquinhos perfumado, prepara.
base asfáltico, estacas, eaquadrias, estru- tos em nó. pasta, liquidas ,e diaba
turas metálicas para com:trações, larne- liara e_tratamento das unha& &isola
as de metal, ladrilhos, lambris, luvas rentes e vernizes, removedores da cutia
de junção, lagos. lageotaa, material iso- culat. glicerina perfumada para os caba, lante contra frio e calor, manilhas, mas- •tas e preparados para deserdaria unhai.'
sas pare revestimentos de partdes, ma- ditos e p intas ou :sinais artificiais. &o*
deiras para construções, mosaicos, pro• Para a pele
dutos de base asfáltico, produtos para
Termos ns. 762.539 a 762.543, de
*ornar impermeabilizantes as argamas8-8-66
sas de cimento e cal. hidráulica, pedra.
Companhia Autocarrocerias Cermava
pulha, produtos betuminoso& impermeaGuanabara
bilizar:tas liquidas ousob outras formas
para revtstimento e outros como na pavimentação. peças ornamentais de ca
inepto ou gesso para tetos e paaedes.
p apel para forrar casas, massas antiINVOSTRIA BBASE
ácidos para uso nas construções, par-metes. portas, p ortões. pisos, soleiras
aaase 5
para p ortas. bailas. tubos de concreto. Aço em bruto, aço preparado, açd
, elhas. tacos. ruilos de vtntilação. tan- doce, aço para tipos. aço fundido aço
lues de cimento. vigas, vigameatca e n arcialmente trabalhado, uso
cabl
vitrôs
refinada, iram kinupe ebr?tlo
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Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se juig rrem prejudicados com a concessào do re g istro requerido
parcialmente trabalhado. bronze .dia
manganês bronze em pó. bronze en
parmaimente preparado cimente me
barra em fio. chumbe em rarute
falia° cobalto, bruto ou 1)arca:limem2rabalhado. couraças estanha OrUte 3'
pnrCialmence rrahT1Nal0 t erre em Orut.

em barra tarro manganês ferro velho
gusa em brite 01) parcialmente traha
' faiado giisa temperado ausa mateave
laminas de matai, rata em toma tatâ,
era (Olha lata° era chapas latão eis
vergathões. ligas inetaneas innalhas
ma g nésio manganês metais- nãe tratar
Pfiados ou parcialmente tranathados
Cais em massa metais satampatos,
Eitda:5 para
nume. e zinco
Classe 6
Máquinas e suas partes integ t-antes
saber: bombas de .incendio, b locos de
motor. caixas de lubrificação, cartel' de
embreagem carter de motor, cilindros.
filtros de Oleó, mancais, ata..ininas de
furar, molas par amáquinas, motores a
combustão, pistões. serras ineeãnicas,
talhas e tachos de válvulas
Classe 8
Amperímetros, amortecedore.; de choque, 'aparelhos para Teduzir consumo
de gasolina. aparelhos verilicadores de
velas de ignição. baterias d acumuladores, bombas de ar para prienniáticos,
buzinas. palhetas para limpadores de
parabrisas, painéis para veiculas, tomadas e interruptores eléWc`os. x, rutiladoTCS para refrigeração • de motores e resisU'ncias elétricas -

Tenazes. travaleiras, telas d; arame. tor.
ar, ras, trincos. tubos para encana a to
trilhos para virias de cor'rer, taças,
travessas, turibulos; vasas vasilhames
e verruma
Classe 11
•
'ara distinguir . Veicu,os e sua5 'arte
utegrarttes: Aros para oicia ietas sato'oveis auto-caminhões aviões amor
reedores. alavancaa de cfm.:no oarcoa
regues bre,;os udrd veiemos
earrrahos te ,nâe e ca r retas arra

'-anctes. carros ammi lantes camin +ases
trar,-,re;
c. .1 ^7ns berços
sarros
moles. carros-irr, igarines carros ,ar
içam oarrocerias. chassis chapas cif
atares para varridos, cubos' ir vartiaas
arredIços para veictitos direção •-tesli.
adoras. estribos, escarras raiantas ele •
adores para na Rsage,-,» e para carga.
ngates para carros. eixaa de direção.
fronteiras para vele,,; 08 . quvi50
reomotivas lanchas rraaruca . los, mulas
iotocicletes. motoçargas u.ote furgões
ianivelaa navios. nrabsus. para-choques
ara-lamas p
ara-orisas ca uats oaraões
oda, para Sic!cietas. 'ato: para hicocke•
as. reboque. radia durei, pa r a va.icutos
onas para veiculas. :vilas. Tiziclos
antes para veici.dos. vagães veiocire
res. varetas de contrõle ao- afogador
,eferador trOiras croie;hus varaea
carros. roletas
-arror
_

Termo n. Q 762.515, de S-8.66
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São Paulo
Classe I I
Ferragens. ferramentas de ti:ida espécie
PRETO
cutelaria em gerai e outris artigos dr
metal a saber: Alicates. alavancas. ar
Inações de metal. abridores de latas
NÚCLEO OE Ixn ROPAGANDA
arame liso ou tarparlo, assadeiras. açu
careiros; brocas, bigornas. baixelas
bancleijas, bacias, baldes. bunbonieres;
bules; cadinhos, cadeados. castiçais, co
lheres para pedreiros correntes, cabides
chaves; cremones. chaves de parafusos
conexões . para encanamento, colunas
BRANCO VERMELHO
caixas de metal para portões, canos
mear!, chaves de Fenda chaves isglêsa
cobe Çõcs , can,ecas. cipos, cachepots.
Classes: 33 e 50
centros de mesa, cOouctelciras' caixas
Titulo
para acondicionamento de ai:mentos
caldeirões, caçarolas, -chaleiras. catatel.
Tèrmo • n." 762 . 547, de 8-8-66
Les Laboratoires Roussel
ras, conchas coadores: distintivos, do.
bradiças; enxadas, enxadões. sferas.;
França
engates, esgtilchos, enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, espuma,
PRORROGACÃO
deitas: formões. çoices, 'erro para ^.ortar
capina ferrolhis. lacas. tacões, fechaduras ferro comum a carvão. teruteiras
funis. fririnaa para doces, freios para
3stradas de ferro. frigideiras: ganchas
grelhas gar'os. ganchos para quadros
gonzis para darruagens; insígnias; / i
-mas.lâinroetasdlx
jarras; machad:uhas. molas para por
molas para venezianas. martelos das.
retas, matrizes; nava n bas; puas; pás, ore
gos, parafusos, picões. porta-gelo; poClasse 3
viras. porta-pão, porta-ióias, paliteiros Uni produto farmacêutico iria/amo como
panelas. roldanas. ralos pra p:as, rabi
medicaçio anti-anemic a
+-te a regadores; serviços de chá e café
Seit'a •:, serrotes sachos. sacarrolha; te.p . vas. talheres atlhadeiras, torqueze.

RUBROCITOL - FERRO

es Laboratoíres Roussel
Paris
França

Tèrmo ri, 7 762.5'16. de 8-8-66
Armações de Aço Probel 5. A
São Paulo

PRORROGAÇÃO

SONNOLANNA
Indústria BrasiIeir.
Classe 37
Cob:rtores e acolchoados sara camas
Têrrilo n." 762.549. de 8-8-66
Amada ° Rossi C, Cia.
Ri,)

Grande do Sul

si

C1se 1.6
Estruturas metálicas. vigamentos esquadrias. terragens
para construção,.
chapas isolantes, caixilhos,
placas para revestimento e para coberturas,
tubos, encanamentos. balaustres conexões para canalização e tõlhas de flan.
dres para telhados
Termos ris, 767.5-11 e 762.552. de
8-S-65
( Prorrogação)
- "lhe Sherwin-Williams Cordnany
L':::t-dos Unido ,: da América

PRORROGAÇÃO

Classe 1

, ara distinguir: Absorventes. acetona
Lidos. aCetatoS, agentes quimicos pare
t ratamento e ' coloraçâo de Fibras. te
, dris. couros e celulose: água-raz. ol
anilinan: alúmen. alvaiade. al
p lantes industriais, aluminio eza oé
maníaco. anti-incrustantea anti-oxidan
ias. anil-corrosivos, anti-detonanteo, azo
t atos. água acidulada para acumulado
-es. água oxigenaria para fins industii
sis amônia: banhos vara galvanização
'-,P rizinas, benzo!, betumes. bIcarhonat'e sódio, de potássio: cal virgem. cai
-t5e.a, carbonatos catalizadores, celulo
a h,nria fotoo r áfiras comoosiÇOes
tintares de Incêndio. cloro. corrosivos
zromatos. corantes creosotos: descoran
•
desincrustantes dissolventeor e0911P
•
(-‘-nrflF;eas enxofre. ater. asma'

Preço do Número de Hoje: Cr$ 50 — (NCr$ 0,05)

-es se.stearatos: fenol. filmes sensibili-

:ados raira fotografias. fixadoree finitos para freios, tormot tostatos
'riai s
fósforos industriais
titioretaa,
• indentes para solda; gaivanizadorea,
ieirittras para fotografia+, e pinturoau
hidratos hrdrosutitos: Imper.
leabilizantea. loduretos lacas; massas
p intura., maqm,sia. mercúrio nitraas, neutral zadores. narocelulosar pra sidos QK Marre, óleo para pintura. óleo,
is linhaça Produtos quimicos para Lmmassa°. p otassa industrial papéis ha()gráficos e p rellocomsta pelietaas senis:els naPéis nara fotografias e análles de laboratório, p igmentos ai:nassa,
metálicos para a composição de tinis preparações p ara fotografias pradoOs nata nmuetar, marear e cromar.
rodirtos p ara diluir praosiatos.
-eativos. removedores. sabão netatro,
•
sabcilatos secantes. sena:bilizantea.
Matos. soda saaatica. soluçê.” guio:mias de uso iti, panai, solventes. guitaos, tintas em pó. liquidas, sólidas oti
lastosas para madeira. terfo. °andara
onstruções, decorações. cOuros tecidos,
ibraa. celulose, barcos e veleMos talco
idustriaL th ner, vernizes, zarcão
C lasse
. ê,re distinguir:C
i
sorventen,
acetona,
.idos acetatos, agentes quimiceo Dago
/raramente e coloração de Ibras, te-das. couros e celulose; águs-raz,
na. andinao: alumiei, alvaiade. at..ntes industriais, alumínio em pó.
moniaco. anti-inerustantea anti-ozidass-s. anti-cor rosivos, anti-detonantee, azoaras. água acidulada para acumuladoes. água oxigenada para fins adoenta amônia: banhos 'are gatvanização.
+enzinas, benzo!, betumes, bicarbonato
'e sódio, th potaasio: cal wrgests. carões. carbonatua, catalizadores, ceitil°. chapas totog rã f +caiu como 3tiiçôes. asntores de incêndio, cloro, corrosivos.
-roniatca. corantes. crrosotaa; descoraraes defincrustantes. dissolventeo;
cSes fotográficas, enxofre, ate r . carnal-e s. eestearatos: feno!, filmes sensibilliaidos para totogralias. foradoreo. fialios para irmos. formol tosfatos indtso:riais. fósforos industriaik fluoreCo
f undentes para solda; gavantaadcmes
!alatinas para fotografias e pintune,
ilicerina: hidratos, hidrosulfitos: Capa-arreai-alisam-as, loriuretos lacas; masaaa
+ara pintura, magnésio. mercúrio. aitsm.
os. neutralizadores. altrocelulosc;
”cidos. 03:dance, óleo para pintura óleo
le linhaça, produtos quimicen paro tasiressão, potassa industrial pa01.2 be: °gráficos e prellocopista, peliculos seuiveis, papéis para fotografias e anált;es de laboratório. pigmeatos. POta390.
a ós metáliros para a composição de tiranretn-açõee para totmtraPas. Pende-os para niquelar, pratear e ermo?.
Irodutos para dl:tdr tintas. PrijsaiatOa.
, vos. removedores. sabão G2tieser,
'ais. salicilatos secantes. seusabilizaatea.
+Matos+, soda cáustica. soluções quistraaa de uso industrial, selvente.s. saibos. tintas em pó, liquidas. sólidaa eu
nastosas para madeira ferro. paredea.
mhstruções, decorações. couros. tecidos.
'bras, celulose, barcos e veiculas talco
industrial th;ner, veratzes, Bacelo

