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1
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE PATENTES

REVISTA DA PROPRIEDA
INDUSTRIAL

N 180 ..466 - Troi S. A. Ind. o
Com .
Ns. 180.672 - 180.673 - ArteFatos de Metal °eia S A.
N9 180.683 - Ind. Quimiiaa
A
nh b
em S
i S. A .
N° 180.690 .- Pan Produtos Alimentisios Nacionais S. A.
N9 180.715 - Colga te Palm ative
Company..
N° 18).816 - Dai Nihon Bungu
Co. Ltd .
N° 18n'. 823 - Conlecçõas Anka Li.
mitada .
N9 180.726 -. Anuro José Coadond
Alcorta
N° 180.728 - G unja Barra Azul.
N9 180.735 - Colgate Palmolive
Company..
N° 180.839 - Shuni1 Nishimarn .
N° 180.840 - C:irios Ferreira Bernardo.
N9 180.793 - Ai .-.)no Doquech

N° 178.022 - I'. V. PhilipsvG;oeiN9 172.640 - Vitturio Macellari
lampentabrieken
Ancora
Ind.
e
Com.
N°
172.862
-Rio, 24 de fevereiro de 1967
N9 178.089 - - COsmotone S. A.
Ltda .
N° 172.863 -- Ancora Ind. e Lota. Ind. Eletrônica.
EXIgénjién
N° 178.129 -• jozi•lito Ezequiel de
Ltda .
Almeida.
Ancora
Ind
.
e
Com.
172.864
N9
Termos com exigências a etunprir:
.N° 178.108 - Rolf Carl TborsLtda .
N9 135.870 - Bruno Balsimelli
Ancora ind. e Com. tensen.
N° 173.002
Neto.
N. 178.354 - Fábrica de ApareLtda .
N° 149.811 - N V. Philips .c31oeiN9 173.977 - Darea Artigos Para lho e Material EL:rico Fama Ltda .
lampenfabrieken.
N° 178.353 - Ceriimica Sanitária
Cabeleireiros S. A
A.
N.9 14). 819 - Gundar Ruud .
Porcelite
N° 174.178 - Televolt S A. Ind.
N° 150.027 - General Frigorifica
168.318
- 5 A. Eletro MorN9
Elétricas.
Espaiiola S. A. Ge fresa
setteriz Voipato.
Telex
olt
S
.
A
.
N°
174.480
Standard
Filterbau
N° 150.058
N° 178.341 - l'ne Singer Company.
Gesellschaft Mit r3eschrankter . Ha ftung. Elétricas.
N° 178.449 - Cristais Prado S A.
N9 150.062 - Tecalemit (EnginceN9 175.506 - Doris Medas GenN9 178.457 - - Ind. Plásticas Faling) Ltd.
fecções Para Senhons Ltda.
brasa
Lida. Raymundo Rocha
No 175.576
N° 178 450 - Ciscais Prado $ P.
Compagnie de Saint Franco.
Irmão.
N° 150.202
N 9 168.419 - Bruno Linillierme
Shell Internationale
N9. 150.205
Rocha
'Theodoro
Hollnagel
N 9 175.577 - Ra yrnundo
EXPEDIENTE DA 01V ISM) DE
Research Maaesclmppij N .V.
N° 178.598 - Masahiro (Seno .
FGranco.
PATENTES -• REPUBLILAD t )5
N° 150.214 - Paul Alphen.
N° 178.525 - Oscar Jophilis
Trol S. A. Ind. e
N° 176.969
POR TEREM SAIDO COM
N. 150.215 - Inocéncio Perez FiSilva e Pedro Al na da Costa.
Com.
INCORREÇÕES
g iieiróa .
Bahia
ind.
Reunidas
N° 176.970 N9 178.564 - Fabt , ca de Filó S . A.
150.248
Mateus
EtablisseN9
S. A.
N° 178.563 -.Fábrica de Filó S.A.
Rio 24 de .:ev. , eir, de 1967
Turenne
Imirt.on S. A. Ind.
• nients Barbier Bernard
N9176.972
178.562 Fábrica de Filó S.A.
I\I9
Predial de Eletrônica.
N. 150.587 - Cia,
N° 168.527 - Calçados Visa Ltda.
Ta uba té
N° 179.501 - Ornei S. A. Ind. e
N. 176.978 - Com. e Ind. de Mán Ca n CumN9 150.606 Uma vez decoencio o prazo de re.
Ltda,
Com.
quinas
Mont-Mor
p an
considertnão previsto pelo artigo 14
NP 177.372 - Abelardo M. Car178.600
Masabino
Seno.
N9
Moi.hto Le4e. neiro.
da sei 4.048, de 2c: ck dezembro de
N° 150.628 N.9 178.620 - EgIdlo D. Vizio.
. V. Philips'Gloei1962, e mais les dias para eventuais
N° 150.805
N9 178.688 - Irmãos Ferraro Me- jantadas de recoasiderações, e se do
N° 177.406 - Ancora Ind. e Com.
lanipenfabrieken
talúrgica
S.
A.
Ltda.
mesmo não se civer valido nenhum inAncora Ind. e Com.
N9 150.806 - So1va v 6 Cie.
N 9 178.623 - João Araújo Cruz. teressado. ficam notificados os requeN° 177.407
V.
Philips'Gloelay
mando
Maciel
.
N° 150.829
N° 178.777 Ltda.
rentes a compareun .ein a êste DeparN 9 150.8-/q - P•nil Alphen.
lampenfabrieken.
ti
At>
Debnler
Bens
tainato a fins le c±:tuarem o paga.
177.464
N9
1\1,, id .)11 :.;ori 5 Hall
N° 150.855
N9 178.796 - 1'V:reides S. A. Fá- mento .1a primeira anuidade no prazo
tiengesellschaft.
Ltd .
brica
de
Talheres.
N° 177.543 - Neopae Embalegent
de sessenta (601 dias, na forma do
r,
Cia.
Ltda. S. A.
N
Na. 178.797 - 178.796 - 178.792 parágrafo único da artigo 33 do Çódi.
N° 150 92
N9 i 50.931 - M.0 6 Cia. Ltda .
- 178.799 - 17 13.791 - 178.795
go da Proprieda:le Industrial, para que
N9 177.567 - Mon Mutile
EngineeN° 150 914
178.793 - Hércules. S. A. Fábrica sejam expedidas ai respectivas cartas
Munia
rã
Albuquerque.
flane
ring ) Ltd.
de Talheres.
paintes:
N° 177.618 =- Intertron 81. A.
N°
179.886
Pedro
Pakrauslças.
N" 140.267 - hene Poulenc S.A. Ind. Eletraelee1.
Pr o ilégio de Irme-,..ti) deferido .
N9 179.951 - Snosuice
N° 146.145 - Ind. de Máquinas
177.659 - Metalúrgica Paulista
N°
N°
180.034
Foluecedora
de
MaRetilorte Ltda .
N° 144.309 - Aperfelçoamentos enit
S. A.
N° 165.657 - Luiz Murça'.
N . 177.658 - Wietalúrgica Paulista teriais de Construção e Artefatos de ou relativos a processos cia fabricação
Cimento Forma Ltda.
N9 166.575 - Nadir Srt$Se Soade dispositivos senil condutores S. A.
res.
Cie. Ltda.
177.655 - Meta181.',17
177.656
N9
Ne.
7. Philips'Gloeilam wniebricken.
EquipaN° 167.105 - - 1Ea S. A.
N.9 180.179 - Aurel Stoiceseu.
lúrgica Paulista S. A.
mentos Elétricos.
180.406
Geraldo
Monteiro
Laurindo
Augusto
Exiq 'mins
N° 177.663
N9
Lima e João José de Jesus.
N9 167.149 •-• Armenplast Ind. de de Castro.
N° 180.639 - Robert Hocq.
Termos com exigências a cumpr1r:1
Artefatos de Plásticos Ltda.
N9 177.681 - Meta l úrgica Paulista N° 180.841 - Trol S. A. Ind. e
N" 168.088 - Antonio Agnello da
N9 139.009 - Philips Petroleura
S. A.
Silva júnior .
Com.
.4
C..ampany.
N°
177.785
Jorge
de
Castro
Tei
N.9 169.119 - Orlando Carpi JúN9 180.641 - R:men Hocq.
xeira e jacks Littor4mblatt.
1\1°
139.293
Imperial
Chemicál
nior.
N° 180.651 - FrigoOico Armour
N° 177.713 -'- Cano Ernesto VaIndustries Limited.
NI' 170.023 Kanneth Daniel Ha- lente.
do Brasil S.
I
- Onnim Koundakel)6
our N° 148.670
rm
A
N° 180 652 - Frigorifico
,
•
ley..
Ind. Químicas Lenir
jian.
178.020
e
N° 170.262 --- jogo MMIlt12 P. Ld N
Ido Brasil S. ai
Ltda,
•
Pino..
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Repartições Públicas'
deverão remeter O expediente
destinado à publicação nos
jorymis, diariamente, até às
-

Ana

As

EXPEDIENTE
DEPA TAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
4DIRETOR 451E reA(

25 hora.

reclamações pertinen.
matéria retribuída, nos
casos de erros ou orrtisJões.
deverão ser formuladas por
escrito, à Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, no mãxi
mo até 72 horas após a saída
dom firOos oficiais.
originais, deverão ser
dactilografados e autenticadas, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendan.
- Excetuadas as puro e
exterior, que serão sempre
nuas, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer
época, por seis meses ou um
ano.
- As assinalaras vencidas
Mera° ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinan-'
les a verificação do prazo de
validade de suas assinaturas,'
no parte superior do enderêço
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OCÇA0 n t n
ecoa° do pubdoldodo ao oxpodtonte oo GOPo,to,no...e,
Woolc,, a , do Propriodado fnduotrto g do PAInlotd,.0
' do ind‘Votrlo OCormirolo

tawesso cles Oftcinae do Depertamcnto de tmçrcase, Nacional

ASSINATURAS
PiEPABTIÇÕES C PARTICULARES I

FoNctoNdelas

Capital e interior:;
Capital e Interior:
Semeslro
Cl 4.500
.• Cl 6 000 Semestre .
Ano . O
. . . Cr 12.000 Ano
Cl 0.000
Exterirr:
,
Exterior:
Ano
• Cu$ 13.000 1 Ano .
..
. Cr4 10.000
vão impressos o número do
talão de registro, o mês e o
ano em que iindará.
â fim de evitar solução de
contihuidade no recebimento

PriNP 149.379 - Metalúrgica Villa- contrato da patente n° 52.934
vilégio de Invenção ) .
' iruna Ltda .
Mori
-N° 151.184
The Mead Ccrporo doa ( no pedido
de transferência da patente n.9 57.336
- Privilégio de Invenção) .
procescs
Arquivinuctuo
Pfizer CoNoration do Brasil (no
Foram mandados arquivar os pro- pedido de averbação de contrato na
patente n° 56.336 - Privilégio de Incessos abaixo mencionados:
venção).
N9 111.787 - Indústria e Comércio
Metalúrgica 3ec:1-er (no pedido de
ie Mica e Micanite Sulmica Lida.
alteração de nome da patente número
N° 131.929 - lacob Keim.
5.979) - Modelo de Utilidade) .
N. 123.618 - Artrite Resina USheaffer Pen do Brasil Indústria e
nited .
Comércio S. A. (no pedido de conN9 151.413 - Socony Mobil
trato de exploração da patente nú....ornpany.
N° 155.447 - Sandoz Parents L td. mero 63.726 - Privilégio de InvenN9 155.472 - Farbenfabriken Bayer ção) .
1.ktiengesellschaft. - Arquivem-se os
Johnson E/ Johnson (no pedido de
irocessos.
transferência da patente n 9 69.081
x‘çênclos
Privilégio de Invenção) .
Johnson & Johnson ,(no pedido de
Exigência da -icção republicada por
• 'r saído com incorreções no Boletim. transferência da patente n° 69.505 Privilégio de Invern9lo)
.10 dia 9 de aneiro de 1967.
Conrado Sorgenicht Filho (no peMecânica e Estamparia Rodege Ltda
no pedido de transferência da patente dido de transferência da patente número 74.871 - Privilégio de Inven./Iodêlo Industrial n° 3.426) .
Copamericana 5. A. Ind. e Caia. ção) .
' ao pedido de alteração de nome da
.intente Modelo Industrial n° 4.117) . E:WEB:ENTE DA DIVISÃO DE
PATENTES - REPUBLICADOS
Kaspar-Winkler 15 Co. Inhaber Dr.
POR TEREM AIDO COM IN5 chenker-Winkler (no pedido de
CORREÇÕES
:-ansferência da patente n9 4.2534odêlo Industrial) .

Rio. 24 de levem eiro de 1967

Beco Dana 5 A. Indústria e Co--,
nércio de Webidas (no pedido de transExigências
erência da patente n.9 5.585 Modêlo
ndustrial) .
Têrmos com exigências a cumprir.
Romeu [Serias' (no pedido de tratisN°
134.442 - Dravo Corp .
Modêciên(ia da patente n 9 5.619
N 9 150.065 - Continental Elektrocic Utilidade) .
industrie Aktiengesel:scliait Voto* £4
Chirti Peabod y & Co. Inc . ( no
occlido de averbação de contrato da Haefiner.
N° 166.370 -- Ciba Société Ano' atente n° 17, J65 - Privilégio de nyme,.
nvenção) .
N 9 154.463 -- Adrema -Werke G.
Manufatura de Brinquedos Estrela
A.
(no
p,.(lido
de
averbação
de
.

dos jornais, devem os assinantes providenciar a res.
pectiva renovação com antecedência mínima de trinta
(30) dias.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PESQ:IISAS
•
Rio. 24 de fevereiro de 1967
Notificaçao
Uma vez decorrido prazo de reconsideração previsto pelo artigo 14 da
Lei 4.048, de 29 de dezembro de 1961,

As Repartições Públi(
cingir-se-âo às assinatura
anuais renovadas até 28 ds
fevereiro de cada ano e aã
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores. acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, svii.
citamos usem os interessados
pra- ferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos- a favor
do Tesoureiro do Deixaria.
mento de Imprensa Vectorial.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da assinatura
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exern.
plar atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, na vênda avulsa.
acrescido de Cr,9 5 se do rnrmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.
N° 502.051 - Passo Doble - são
Paulo Alpargatas S. A - Cl. II.
Registre-se com exclusão de alfanges e ferro comum m carão.
N° 502.052 - Passo Doble - São
Cl. 5.
.
Paulo Alpargatas S. k.
N9 502.053 - Passo Doble - São
Paulo Alpargatas S. A - Cl. 32.
N° 502.054 - Passo Doble - São
Cl. 27.
Paulo Alpargatas S. A .
Registre-se com excjso de capachos .

e mais dez dias para eventuais juntadas de reconsiderações, e se do ingsmo
não se tiver valido trmhuin interessaNP 502.055 - Passo Doble -- São
do serão logo expedidos os certificados Paulo Alpargatas S. A. - Cl. 49.
abaixo:
N° 502.056 - Passo Doble - São
Marcas detaida
Cl. 8.
Paulo Alpargatas 5. A.
N. 5 502.041 - Passo Doble - São
Paulo Alpargatas S. A. - Cl. 26.
N 9 502.043 -. Passo Doble - São
Cl. 20.
Paulo Alpargatas S. A.
Registre-se com exclusão de toletes
para remos.
N° 502.644 - Passo Doble - São
Paulo Alpar45atas S. A. - Cl. 22.
- Registre-se considerando fios e linhas de tôda espécie soinente da finalidade da classe 22.

Registre-se com exclusão de enroladores de cabelo elétricos.
N° 502.057 - Passo Doble - São
Paulo Alpargatas S. A - CI. 42.
N9 502.059 - Passo Doble - São
Paulo Alpargatas S. À. - Cl. 7.
N. 502.060 - Passo Donk - São
Paulo Alpargatas S. A. - Cl. 10
Registre-se com exclusão de cadeiras para clinica médica, mesa de ope-

ração e mesas para curativos.
N° 502.066 - Passo Doba - São
São Paulo
N9 502.045 - Passo Doble
Alpargatas S. A. - Cl. 4. Cl. 6. Registre-se com exclusão de borracha
Paulo Mim 'gatas S. A
N° 502.0W - Passo Doble - São bruta, gomas e colas em bruto, gomaPaulo Alpargatas S. A - Cl. 12. laca - e guta-percha.
N° 502.047 -- Passo Doble - São N° 502.067 - Passo Doble - São
Paulo Alpargatas S. A. - Cl. 9.
Paulo Alpargatas S. A. - Cl. 31.
Registre-se com exclusão de assoN9 502.068 -Passo Doble -- São
vios
Paulo Alpargatas S. A - Cl. 21
N.° 502.08 - Passo Doble - São - Registre-se com exci'n.ão de andoPaulo Alpargatas S. A - Cl. 17. rinhas, carburadores, desligaclores, ferRegistre-se com exciLsão de cader- ro de pára-lama e velocípedes.
nos de mata 1 borrão paca escritórios e
N° 502.069 - Passo Doble - São
móveis de aço para es,....itórios
Paulo Alpargatas 5. A. -- Cl [I.
N° 502.049 - Passo Doble -- São
N.9 502 . . 070 - P0 , so Dale - S:
Pauít, )aius . A. Cl. 4. - Paulo Alpargatas S. A. - Cl.
. 15
Registre-se tom exclusão de mortaRegistre-se com ex,t :são de 1 ires
lhas.
de lampião.
S•
Uoble
N° 502.071 N 9 502.050 - Passo Dobie - São
- Cl. li.
Paulo Alpargatas S
- Cl. 25. Paulo Alpargatas 5.

Segunda-feira
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Registre-se com excluJão de bibelôs
e considerando "vidraças" como "vidro para vidraças".
N° 502.072 -. Passo Doble - São
Paulo Alpargatas S. A. - Cl. 18.
Registre-se com exeiusão de armadilhas para caçar animais.
N9 502.073 - Passo Doble
São
Paulo Alpargatas S. A. - Cl. 47.
- Registre-se com excliÁsà'o de óleo
para descarbonização.
N° 502.076 - Passo Doble - São
Paulo Alpargatas S: A - Cl. 37.
- Registre-se com exclusão de panos
de algodão para limpeza dos móveis.
No 502.077 - Passo Doble - São
Paulo Alpargatas S. A. - Cl. 30.
N° 502.081 - Sioux - Auto Aurora Ltda. - Cl. 6.
N° 502.094 Milton - Companhia de Cigarros Souza Cruz .-- Classe 44.
N9 502.110 - Scofani- Vicente
Francisco Seofani - Cl. 36.
•
N° 502.121 - Liris Face - Leão
Jayme Obadia - Cl. 48,
Registre-se sem direito ao uso exclusivo da expressão Face
NO 502.152 - Souza Pereira Comércio e Representa.;oes Souza Pereira S. A. - Cl. 6.
N° 502.153 - Souza Pereira Comércio e Representações Souza Pereira S. A. - Cl. &.
N° 502.155 - Souza Pereira Comércio e Rejmesentweões Souza Pe.
reira S. A. - Cl. 21.
N9 502.184
Alecrim
Alecrim
Bouticlue Ltda. - :1 13.
IST° 5-02.186 - Tragante - Indústria e Comércio de Sabão Traganae
Ltda. - CI. 46.
N9 502.227 - Pivo jacas
Pivo
Jacas Ltda. - Cl. 4
N° 502.235
Franplis - Cia.
Franco Brasileira de Tecidos S. A.
- Cl. 23.
N° 502.239 - Sintergren terfite Metais Sintetizados S. A. Ind.
e Com. - Cl. 11 - Registrem-se
com exclusão de metais e ligas metálicas.
N9 502.257 Magé Semanário Serviços Gráficos Ipiraaga Ltda. Cl. 32.
1\1° 507.081 - Rádio América Cl. 32.
Rádio América S. A.
N. 507.127
Mearimaid - The
Mearl Corporation - CI. 1.
Oswaldo
N° 507.248 - Tipart
Francisco Siqueira - Ci. 38.
N° 507.264 - Colibri - Armando
'Zafiro - Cl. 9.
N9. 507.269 -- Schineariol - Destilaria Schincariol Ltda. - Cl. 43.
N° 507.271 - SAM - Sociedade
Paulista de Utensílios Domésticos Limitada - Cl. 17.
N9 507.272 - SAM - Sociedade
Paulista de Utensílios Domésticos Limitada - - Cl. 40.
N° 507.274 - Kuwaka - Ind. e
Cl. 41.
Com. Caxingui Ltda.
N° 507.282 - Dozepter Branilabor Produtos Farmacêuticos Ltda. Cl. 3.
LaboN° 507.284 - Septiolan
ratório Clitjx S.A. - Cl. 3,
N° 507.290 - Fatrlan e- Ford
Motor Company - Ci. 21. - Re"acessórios"
gistre-se
considerando
Emblemática - jc •
NO 507.292
com o"partes integrantes".
seph Bancroff 6 Sons o. - Cl. 23.
N° 507.302 - Cinqaasia - E. I.
Du Ponte De Nemours and Company
- Cl. 1.
N° 507.306 - Batching - Condoroil Tintas S. A. - Cl. 16.
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N9 507.307 - Kastollne
Condoroil Tintas S. A.
Cl, 16.
N° 507.309 - Lubeex
Condoroil
Tintas S. A. - Cl. 16.
N9 507.310 - Polar Freezing Condoroil Tintas S. A. - Cl. 16.
N° 507.317 - Majerski - José,
João Majewski - Cl. 26.
N° 507.337 - T •-• Ind. de Papéis . de Arte José Tscheikassky S. A.
- Cl. 38. - Registre-se sem exclusividade da letra T.
N9 507.338 - T - Indústria de
Papéis de Arte José' Tscherkassky
S. A. - Cl. 28. - Registre-se sem
exclusividade da letra T.
N° 507.340 - Araxá - Predial
Araxá Ltda. - Cl. 11.
No 507.341 -- Predial Araxá Ltda.
- Araxá - Cl. 15.
- N° 507.342 - Arn.cá - Predial
Araxá Ltda. - Cl. 16.
N° 507.353 - Lay - Carroçaieas
Lay Auto-Partes Ltda. - Cl. 21.
1\19 507.355 - aipi=
Nilo de
Araújo Borges - Cl. 8.
N° 507.366 - Acel - Acel Publicidade Ltda. - Cl. 52,
No 507.367 - Riacho - Produtos
Alimentícios Riacho Leia - Cl. 41.
N° 507.373
Vizótica
Vizótica
Com. e Ind. Ltda. - Cl. 28.
N° 507.375 - Ferbravi Ferbravi
Com. de Ferro e Metais S. A. Cl. 5.
No 507.379 - Instituto Brasileiro
de Eloqüência - M. Petersen Cl. 32.
N° 507.388 - Reis -- Auto Pôsto
Reis Ltda. - Cl. 47.
No 507.395 - J . Leonardo - João
Bruno Leonardo
Cl. 48.
N° 507.399 - 1. Kuwano - I.
Kuwano - Cl. 41.
N° 507.403 - Cabana Grande Cabana Grande Churrascaria S. A.
-- Cl. 41.
N9 507.404
Luzibra - Cerealista Luzibra Ltda. - Cl. 41,
N° 507.408 - Nobra
Nobra
Agro Comercial Ltda. • - Cl. 19. No 507.409 - Etruria - Metalúrgica e Cromeação Etruria Ltda. Cl. 21.
N° 507.411 - Do Cobra - Lanches Do Cobra Ltda. - Cl. 38. Registre-se na classe 38.
N° 507.420 - Taguatinga - Representações e Imp. Taguatinga Ltda.
-- Cl. 14.
• N9 507.422 - Siinarelli - Fab. de
Bebidas Simarelli Ltda. - Cl. 42.
N° 507.423 - Mogipas - Mogipas
Representações e Conta Própria Ltda.
- Classe 16.
RecapaN9 507.430 - Timbá
gem Timbâ Ltda. - Cl. 39.
N° 507.434 -- Giumaparaf - Giumaparaf S. A. Ind. e Com. - Classe 40.
NP 507.436 - Adamobi Eletrotécnica Adamobi do Brasil S. A-. -Cl. 6.
N 507.438 - Reunidas - Casa
de Carnes Reunidas Ltda. - Cl. 41.
N° 507.440 - Arizona - Ind. e
Com. Carvalho Souza Ltda. - Classe 41.

Março de 196? 779.

Insígnia de Comércio deferida

N9 502.830 - Crédito Instantâned
A Sensação Modas S A. -- Cl. 48..
N° 507.249 - Rert Rer' t Repa ros
N° 503.934 - Micro-Strainning
Eletrônicos Ltda. -- Cl .33 --- Ar- Glenfield
Kennedy Limited - Cl. 8.:
tigo 114.
N° 507.056 - Beira Alta - Eduar.
do Augusto Santinho - Cl. 42.
Nome Comercial deferido
N9 507.279
Hidroequipo - Ins.
talações Hidráulicas Hidroequipo Ltda.
N° 503.336 - Companbiaa de Me- - Cd. 6.
lhoramentos Caldas Novas - CompaExigéncias
nhia de Melhoramentos Caldas Noyas
- Art. 109 n9 2.
Termos com exigências a cumprirt
N° 486.589 - Lusarte Estrela
Título de Estabelecimento . deferido
initada.
N9 487.081 - C. r. A. ConstruN° 502.079 - Passo Doble - São
Paulo Alpargatas S. A. - Cl. 33 - ção Terraplanagem c Asfaltamento.
N° 487.950
Instron S. A. inArt. 117, no 1.
N° 507.070 )tica's Bar :osé dústria e Comércio.
N" 502.105 - Oscar Gomes Car.
Pereira de Castro Chaves - Cl. 41,
dim.
.12, 43 e 44 - Art. 117, n° 1.
No 507.257 --- Organizações Sul
No 502.127 -.
Poubel.
Americanas de Comestíveis - Org.
N° 502.208 -- Laboratórios BruAmericanas de Comestíveis Ltda C_ nean S. A.
Cl. 41
Art. 117, a° 1.
No 506.542
Mário Aparecido
N9 507.258 - Supermercado de Mani.
N° 506.882 -- ind. de Moagem
Cascaclura - M. Francisco Imp. e
Export. Ltda, - Cl. 41 --,Art. 117, Graiaú Ltda.
N° 507.145 - Ind. Sonolar S . A.
ii° 1.
No 507.255 - Belacap Turismo e
N° 507.265 - Eletro Dog Eletro Radiobraz S. A. - C . 41 e 43 - Empreendimentos Ltda,
Art. 117, n9 1.
D iv er sos
N° 507.275 - Escritório Jurídico
Brasília - Dr. José Panlo Moutinho
N 9 502.182 .- Alecrim Boutique
- Cl. 33 - Art. 117, n9 1.
N° 507.277 - La Noican Confec- Ltda. - Prossiga-se com exclusão da
ções - Motoyasu Gaiolas - Cl. 33 classe 35 em face do género de negócio de artigos de couro t considerando
e 36 - Art. 117, n' 1.
No 507.287 - Clube dos Artistas incluiclos em todas as classes reivindide Minas
Gerardo Magella Mello cadas artigos para presentes.
N° 505.250 - Veb KraftfahrzeugMourão - Cl. 33
Art. 117, númbeliõrwerke Drespen. -- Aguarde se
mero 4.
a solução a aser dada às marcas per.
N° 507.288 - Clube dos Artistas tencentes à Alemanha Oriental.
do Rio Grande do Sul Gerardo Maleita Mello Mourão - Cl. 33 EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Art. 117, n9 1.
PESQUISAS
N° 507.315 - Casa Negara Toshiuki Naagura Cl. 11, 12, 36,
Ru); 21 de fevereZro . de 1967
42, 43, 44 - Art. 117, n° 1.
N9 507.321 - Automóvel Clube de
Notificação
Petrópolis - Normand ojorge Soares
- Cl. 33 - Art. 117, n° 1.
Uma vez decorrido o prazo de re.
N9 507.339 - Pred..zi Araxá - considerseio previsto p olo art. 14 da
Predial Araxá Ltda. - Cl, 11, 15, Lei n° 4.048, de 29 de dezembro de
33 - Art. 117 n° 4
1961, e mais dez dias para eventuais
N° 507.361 - Drogaria Veneza - juntadas de reconsidera .;ão, e do mesGertrudes de Almeida Mendonça - mo não se tendo valido nenhum ' interessado, serão logo expedido sus cerCl. 3 - Art. 117, no 1.
N° 507.362 - Mercentil São José tificados abaixo:
- José Pontelo Netto - Cl, 33 e 40
Marcas defer,das
Art. 117, n9 1.
N° 507.371 - Tecelagem Suely de
No 306.757
Pim& - Requerente:
Americana - Ricioti COVeZi
Cl. 23 Prink Cosméticos S. A - Classe 48,
- Art .117, n° I.
N° 506.770 -DN MB - ReNP 507.402 -- Ext.-ep-ito Bandei- querente: DNMB -à- Distribuidora Narantes - Externato Bandeirantes S/C cional de Materiais Básicos Ltda.
- Cl. 33 - Art .117, n° 1.
Classe 16.
N9 506.771 -DNMB- Reque.
Marcas indeferidas
rente: DNMB - Distribuidora Nacional de Materiais Básicos Ltda. - Clas.
No 502.816 - Crédito Inátantâneo se 11.
- A Sensação Modas S. Z.. - CI. 9. • N° 506,773 - D N
B - Re.
N° 502.817 Crédito Instantâneo querente: DNMB
Distribuidora Na- A Sensação Modas S.A. - Cl. 11. cional de Materiais Básicos Ltda,
N° 502.819 - Crédito Instantâneo Classe 5.
- A Sensação Modas S.A. - m. 13.
NP 506.775 -DNMB-Re.
No 502.820 - Crédito Instantâneo querente: DNMB Distribuidora Na.
- A Sensação Modas S. 11.- Cl. 14. cional de Materiais Básicos Ltda. <=,
N° 502.821 - Crédito Instantâneo Classe 26.
- A Sensação Modas S.A. - Cl. 15.
N° 506.777 -DNMB- Re.
N9 502.822 - Crédito Instantâneo querente: DNMB - Distribuidora Na.
ASensação Modas S.A. -- Cl. 23. cional de Materiais Básicos Ltda. ==..
N° 502.822 - Crédito Instantâneo Classe 31.
-- A Sensação Modas S.A. - Cl. 23.
N9 506.778 -DNMB-Re.
Frase de propaganda deferida
N° 502.823 - Créciãs Instantâneo quere.ste: DNMB . - Distribuidora Na.
-- A Sensação Modas S.A.
Cl. 28, -tonal de Materiais Básicos Ltda,
No 502.250 Biscoitos Príncipe O
No 502.824 - Crédito Instantâneo Classe 28.
Soberano dos Biscoitos - Fábrica de - A Sensacão Modas 3.2k. - Cl. 30.
N° 506.781 - Atnseclim - Re.
Biscoitos Príncipe Ltda. - Cl. 41 N° 502.829 - Credito Instantâneo querente: Olin Mathieson Chemical
Art. 121.
-- A Sensação M-..clas
.- Cl. 41. Corporation - Classe 3.
-

7130 Segunda:181ra é
N° 506.791 -. Colorida
asa Requerente: Luiz Pereira Leite -Oasse 49.
N9 506.804 Hawai Recaterente: São Paulo Alpargatas S. A.
- Classe 24. (Coa... :levando protegidos apenas os ar nos da classe) .
N° 506.805 - Rush -- Requerente
Rosena S. A. Achniristraçao inclastria
e Comércio - Classe 47.
NP 506.820 a- PP -- Requerente:
claaMetalúrgica IVloramb Lida
s e32.
N° 506.821 - PP - Requerente.
Metalúrgica Mortanbi Ltda. • - Classe 16.
N° 506.824 - - Requerente:
Metalúrgica Borunbi Ltda. - Cl.sse 11 . (Considerando protegidos apenas os artigos da classe) .
N9 506.825
PP -- Requerente:
Metalúrgica Costurai Lida Classe 8. ( Consideram:ta protegidos apenas
OS artigos da alasse) .
N° 506.826 -- P
-çaserente: Metalúrgica Morambi L 'ata
as, Classe 32.
N 9 506.827 - -- Requerente: Metalürg,ca Corumbi Lida .
- Classe 16.
N° 506.828 - Pash -Pull Recaserente: Metalúrgica Moratnbi Lida. Classe 8. (Conaal s ran lo aroéegidos
apenas os artigos da classe) .
N° 506.829 - vante - Reg ue gente: Hubert, Lopes aa Cia. Ltda. Classe 35.
N9 506.838 - Turbai-ião - Requerente: Vicente ,.1c111 .,to da Silva Classe 32.
N° 506.844 - iocla teck - Reguesente : Comercial Agrícola industrial
Classe 4.
lockheck Ltda.
N° 506.846 - O Cantor de Banhei- Requerente: Bras ileiro Sactelsrao
Ltda. - Classe 32 .
N° 506.847 -- Gshane - lequesente: Irmãos Gehrinf - S. A. Indústria e Comércio - Classe 46.
N° 506.8 4a - ; ida a Raqueseute:
Raimundo Avelino Silva -- Classe 41.
N° 506.852 - V trameo -- Requerente: indústria de Calçados eVifrarieo" Ltda .
a.ase 36.
Na 506.853 -- Cosmar -- R eq.n
rente: Cosmar - -Indasarta e Comer cio
Classe 16.
Ltda .
N° 506.859 - h Allyn Requerente: Weich Ab.n Inc -- Classe 10.
N° 506.860 .- Duo - Regi teaenfe:
WM Wrigley jr. C.o • apar a -- Cisotie 41.
N9 506.861 s Elsa-asa - Rasa/seacme: Morganite Cr asable Lintited . Classe 31 .
RegueN° 506.864 - Desiex
Clas.
gente: Atelier "Desta Ltda .
se 25.
N 9 506.866 - ase-sais:as - eitsegente: Comisca C.Oopertiitkva Mista
Agrícola de Cambe Ltda . - Classe
41
Na 506.877 - jotesal
Produtos Vegeta's Jokral Ltda.
rente: Produtos
-- lasse 4.
N° 506.881 -- Nava 1-honor - Requerente: António Cardos Bezerra Classe 4!.
Requeren'e:
ld
N9 506.883 .
Fábricas ie Sabaes Ltda -Ria)
Classe 46.
N° 506.885 - Le Roi - Reguegente: Le Rol -nublam e Representações Lida. - Classe 32.
N9 506.888 - Pomar - Reguesente: Avelino Pumar: S. A. Produtos
Ctasse 2.,
yarmaauticos
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N° 506.889 - Pomar - Regue
rente: Avelino Poma; 8, A. Produtos
Farmacêuticos - Classe 3.
N° 506.898 - Eraia Filmes - Re.
querente: Sociedade Cultural e Artística Latino Americana - Classe 8.
N9 506.903 - 'uca - Requerente:
Comércio e Mc/asa-ta de Cereais Ltda.
-ar Classe 41.
N° 506.907 - • Brescia
Recuerente: Gráfica Bres. Ltda
se 32.
N9 506.916 -- Receito. -- Requerente: Jose Viana da Silva - Claa
se 41 .
N° 506.917 --- Casb Box -querente: Som - 'adastres ae Cemercio S AI - 4..lasse 8
N° 506.921 - Moina, Pagueta Requerente: ;osé Aadrade Santos
Classe 41.
N9 506.930 - A Vingança do Chteo
Mineiro - Regia , ente: João Salvado).
Perez - Classe 32.
N° 506.931 - --- Requerente:
Móveis de Aço A ala Lida. - Classe
17. ( Consideranda protegidos apenas
os artigos da atasse
N.° 506.937 - A a comi na - Requerente: Agromina S. A. -- Classe 19.
N° 506.938 - Ag rumina - Requerente: Agrpni t , ta S. A. Classe 45.
N° 506.966 - Diria -Fiou Requer ente: José Martins Bertinelli -Classe 48. • ( Casisideranslo proteg aios
apenas os artigos da classe )
N9 506.967 - Plenátio - Regue.
rente: Ubaldo . Si ;afira - Classe 32.
N° 506.969 -- Casnolandà - Re.
querente: Cooperativa Central dc Laticinios do Paraná Ltda . (Fundada por
Batavo e . Castrol anda ) - Classe 43.
N9 506.981 -- Saio:denteai - Requerente: Laborou Plane° Vé/ez
&latrias Química a Fannacautica S . A.
- Classe .3.
N° 506.987 - New Life a- Requerente: José s Segundo - ralasse 26.
N° 506.997 - Decornatic - Requerente: Concioasal notas 5.. A. Classe 16.
N9 507.025 Fras Le - Requerente: Francisco Stedile S. A. Manufattiras Para iareios - Classe 6.
N° 507.035 - R E r. - Reguerente: Armações de Aço Probel S A.
- Classe 21.
N° 507.036 Tamiss Pt querente: Indústrias Yorlr 8. A. Produtos
Cirúrgicos - Classe 10. N° 507,043 Enoltestona - Requerente: Laboratório Americano de
Farmacoterapia S. A., - Classe .3.
N° 507.053 - Chès Ca_pqcine Requerente: Artigos Pata , Pintura e
Decoraçãet em Geral Chi& Capucine
Limitada - Classe 15.
N° 507.055 - SabaNne Cusical -Requerente.: Jeremias Pellemino Classe 32.
N° 507.061 - Delluiagono Requerente: Delloiagono & Cia. - Classe 40.
W 507.075 - Grosso - Requerente: Grosso Construtoen Ltda . Classe 16.
N° 507.077 - Cocei/nu S. A. Pio.
dotes ,Quimicos Cozeima - Classe 1.
N° 507.084 - Piseplast - Requerente: Fábio Rodrigues -- Classe
. (Considerando „protegidos apenas
os artigos da classe) .
NP 507.087 - N O A -- Requerente: Noá Indas tia ride Cavais
e Estofados Lula. --a Cassa-, 40.

N° 507.088 rente: Engenharia
S. A. - Classe
N' 307.089 rente: Engenharia
S. A. - Classe
protegidos apenas
se) .

Março de 1967
Socotan
Regue.
Industrial Socotan
31.
Socotau
RegueIndustrial Socotan
6
(Considerando
os artigos da das-

NG. 507.090 - Soe ›tan - Requerente: Engenharia Indueria) Socotan
S. A. - Classe: 15
N° 507.091 -- &nota,' - Requerente: Engenharia Industrial Socotan
S. A - Classe
.
N° 507.092 - Soeatan Regueretne: Engenharas Industrial Socotan
S. A. - Classe 11
N° 507.098 -- PosSer
Regue,
rente: Sociedade Anónima Knowles
Foste r de Importação e Comércio -Classe 2.

lonseno E; Cia. Ltda. - Classes 33
41. (Art. 114 do C.:6e11go)
Na 507.165 - Associação dus Advogados de São Paulo - Requerente:
Associação dos Advogados de São
Paulo - Cla:sse 33. ( Art . 114 do
Código) .
Sinal le P:opageada deferido

N° 503. 734 - Iakyrana - Requerente: Luiz Ansalda s- Classes '13 -32 . (Art. 121 do Cdtgo)
Expressão te Propaganda defenda
N° 503.562 - Não e• Oferta Nem
Saldo é Preço Peg ,Pa g Mesmo Requerente: Supermercados Peg-Paq
S. A. - Classes 2 -- 19 - 26 27 - 29 - 32 -- 37 --- 33 -- 39 41 ---12--13-44-45- 46
47 --• 48. ( Art . 121 do Código)
N 9 506.70 1 Biotônieo ..Forrew ra
N° 507.102 -- Enen - Requerente: Filen,. S. A. Fios Texteis In- Faz Campeões de Saúde - Requerente: Instituto Medicamenta Fontoura
dustriais -- Classe 22
N° 507.115 -- Diabra -- Reque- S. A. -- Classa 3 (Art. 121 do
rente: Dietricia 5. A. Produtos Die Código)
tad :os e Nutriciona1s - Classe 41 .
Nome Comei ci1 del.rr;do
N 9 507.130 - Sartz - Reque.rente:
Angelo Dalle Colle • -- Classe 42.
N° 503.31'; indastria de Papais
N° 507.135 -- Catnate - Regue-ente: Cia. Mate Oeste Paraná S. A. de Arte José Tschericassky S. A. -Requerente: Indústria de Papeis de
Comate -- Classe 43
N9 507.141 - Mariiara - R coe- Art eJosé Fscherkassky S. A. (Arrente: Marliara Indústria
S.
e tigo 109 a° 2 do :...Sci'gr,)
N° 503.373 Ferraz
Comarca° - Classe 4.
N° 507.151 -- Segasserra - Re- Cavalcanti S. A Requerente:
querente: Segasses r a _Madeireira Ltda. Construtoraa Ferra7 Cavalcanti t. A .
(Art. 109 n" 2 do Código) .
- Classe 4.
N° 503.773 - ‘.:;oripanitia de 1)eN° 507.169 - A Cidade de l'alaandera - Requerente. j usasnal Custódio senvolvimento industral e Contercidl
- Requerente: Companhia de Desen.
Leite - Classe 32.
N° 507. 1 80 -Fôiha Candaguari - volvimento Industrial e Comerciai .
Requerente: Raimundo Pinheiro Costa (Art. 109 n° 4 do Cód'go)
- Classe 32.
N° 507.000 - Ir terlar isina
N° 507.196 - Nasa,lax. -- Reque- S. A - Requerente: Interlar 'rutin-rente: Instituto Químico Campinas mo S. A. (Art. 109 n 9 2 do CóS
- Classe 3.
digo) .
N" 507.202 - Rensor Regyereate:
N° 507.013 - Estaleiec:/ Falieott
Confecções R.enSor Indústria e Comér- Brasil S. A.
Requere:nas: Estalairea
cio Ltda . - Classe 36.
Ellicott do Brasil S. A. (Aia . 109
N° 507.212 Tanenee - Reque- n9 2 do Código) .
rente: Viação lauense . Ltda. - ClasN° 507.148 - Eastrônica Carioca
se 21.
S. A. - Requerente. Eletrônica CaN° 507.225 - rullyana - - Re- rioca S A (Art. 10) n° 2 do Cóquerente: Indústrias de Chocolate Lac- digo) .
ta
. A. - Class , 43.
Titulo de Estabel..:•.:Mienin dele! Ido
N° 507.234 -. Iguaçu -- Reguerente: Tecidos IguaçA 5. A. CiasN9 501.023 - Insti-uto de Cirargia
se 36.
Plástica do Rio de Janeiro - RequeN° 507.246
Dua.1-e - Reque- rente: Georges da Silva - Classe 33,
rente: Siniões
Ltda
- (Art. 117 n° 1 do Código) .
se 36.
N° 501.992 - Indústria e Cométeio
Nq 507.247 - O. 13.
Requerente: O. B. Ferramenta:, Ltda .
Cias- Auto Peças - Requerente: Indústáa
e Comércio Auto Pes na Welton Ltda.
se 11.
-- 'Classes 6 - 8 - 21 - 33. (ArNome Civil decido
tigo 117 n° 1 do Código).
N° 503.625 - Corretagens "LL"
N° 503.332 - Ctra I3atikva de Seguros Gerais - Requerente: Requerente: Gottlib Goldenthal Corretagens "LI," de Seguros Gerais Classes 8 - 13 - 17 - 33. (Art. 117
- Classe 33. (Art. 1 09 n° 4 do Co- n° 1 do Código) .
digo) .
N° 503.656 - Canil Delta - ReImsignie deferida
querente: José Rala Gabaglia - ClasN7. 503.719 - "J" --- Requerente: ses 19 - 33. (Art. 117 a9 1 do CóAgência Marítima Johnson S. A. - digo) .
Classe 33. (Art. 114 do Código, sem
N° 503.663 -Belas) --a Requerente:
direito ao uso da letra "J" isolada- Dirceu Amaro - Clasaes 33 •a- 8 -mente) .
14 - 40. (Art. 117 n" I do CU.
N° 503.802 -- C.I.F R.A - Re- digo) .
querente: C .I . F. R . A. S/A Crédito
N9 503.689 - Clubs Campestre a
Investimentos Financiamento Represen- Náutico Iguaçú Requere n te: Nas
tações e Administração - Classe 33 dim Kayat - Classe 33 ( Art . 117
(Art. 114 do Códige )
n° 4 do Código) .
N° 506.992 -- Irmol - Requerente:
N9 503.743 - Draat na - Rape,
Irmãos Moreira Ltda. - Classes 4 rente: Auto Mecânica Dra.-erra Ltda.
44. (Art. 1)4 do Código) .
IV' 507.137 -- Frigorifico São Fran - Classe 33. (Art. 117 n° 1 do Cóciso " do Paraná
• Regue: sente ,Ca- digo) .
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N5 503.968 - Transmainãe - ReN° 507.211 - Club dos Artistas da
N° 503.'925 - Terreiros da Bahia
querente: _Takeb Ikeda - Classe 21
Bahia - Requerente: Geraldo Majelta - Requerente: Indústrias Reunidas
(Art. 117 n9 1 do Código) .
Mello Mourão Classe 33. (Artigo. Bahia Ltda.
Classe 2.
N° 503.984 - Escritório Pedrinho 117 n9 4 do Código) .
N° 503..927
Noc Dalin - Re.
Requerente: Pedro Goneialves querente: Norival Dias de SeiN3S
Classe 33. (Art . (17 n 9 1 do CóMarcas indeferida,
Classe 2.
digo) .
.
N9 503.9n
Neoliter
RegueN°
501.417
Eur
)peia
RequeN° 503.985
Escritório Fedrinho
rente: Dou Baxter, Inc - Classe 10,
rente:
Renovadora
de
Assoalho
EuroRequerente: Pedro Gonçalves N° 504.245 - Esticabem 'RequeClasse 33. (Art. 117 n° 1 do Có- ¡mia Ltda. - Classe 46.
N° 501.429 - Arte Típica Japonesa rente: José Antônio Ferreira da Silva
digo).
N9 503.990 - Riviera Country Club - Requerente: Arte Tipica Japonesa - Classe 48.
Requerente: R ivie: s Country Club Publicidade Ltda . - Classe 32.
N° 504.297 - Boca de Anjo - N° 502.533 - Ana-Alérgico - Re- Classe 33. (Artaa 117 n° 4 do CóRequerente: Distribuid ira Indairssú Liquerente:
Malharia
ucena Lida.
digo)
mitada - Classe 42.
•
,
Classe 36.
1\19 503.992 - Mentia Barreto ProN9 503.314 -- Paraná-Máquinas -N° 504.336 - Rapsódia - Reinoservix - Requerente: .A maro Men. Requerente: Paraná Máquinas Ltda querente: Rapsódia •- Filmes e Discos
na Barreto Filho - Classes 32 - •33. Classe 7.
Ltda. - Classe 8.
( Art. 117 n° 2 do Código) .
N° 503.379 Pox -- Branco AbN9 504.444 - K111 Fire -- RequeN° 503.993 - Mente Barreto Pró- soluto - Requerente: Cia. Química rente: Kill Fe Comércio de Extintores
moservix Requerenta • Amaro Meri- Duas Ancoras - Classe 46.
Ltda . - Classe 8.
na Barreto Filho - Classes 32 -- 33.
N°
503.441
-Paulistana
•
ReN° 506.705 - Cata Daqui - - Re(Art. 117 n 9 2 do C,clage) . •
querente: Floricultura Paulista na Ltda. querente: José da Cruz Mm hado N° 504.489 - Esaiatório Técnico - Classe 45.
Classe 41.de Contabilidade e Assuntos Fiscais
N° 503.513 - Rolaram Comércio . e
-- Classe 33.- (Art. 117 n 9.1 do - CóN° 506.830 - Histarias Coloridas
importação de Rolamentos Leda.
digo) .
- Requerente: Editóra de R e istas
Roliman - Classe 6.
:lasse 32.
N9 503.521 - Pague-Pouco -- Re- Sociais Ersol S. A.
N° 506.716 Drogaria Ma nhães
N° 506.891 - Met..ana -- RequeRequerente: Nicecio Manhãea - querente: Supermercado Pague Pouco
rente: Américo Vicente de Souza FiClasses 2 *- 3 - 4 - 10 38 -- S. A. - -Classe 8.
lho - Classe 41.
41 - 48. (Art . • 117 n° 1 do Código) .
N° 503.524 - Pague Pouco - ReN9 506.797 N9 522.085 - Ervilha: - Rque
Guri Calçados - • querente: Supermercado.; Pague Pouco
Requerente: T. J. Vasconcelos Bar- S. A. - Classe 41.
rente: Manoel Pereira , de Almeida
N° 50.3.525 --- Paaue 'nuca -- Re. S. A. Indústria e Comarcio Clasbosa -- Classe 36. (Art. 117 n° 1
auerente: Superme'rcad
do Código) .
Pa g ue Pouco se II.
S.
A.
Classe
28.
No 506.835 - Eletr o Londri N° 503.529 - Pague Pouca; -- Re- Expressão de Propaganda indefernia
Requerente: Eletro Lnclri Ltda . querente: Supermercado:, Pague Pouco
Classes 8 - 33. (Ari. 1.17 n" 1 do S. A. - Classe 48.,
N 503.521 -- Compra Muito e
Código).
N9 503.545 -- To.tometal -- Re.. Pague Pouco - Re Ira . ente: Super
N° 506.854 - Conutar
Lidais querente: Comércio e • Indústria Todo- mercados Pague Poli( o S A. Clastria e Comércio Requerente: Cons- metal Ltda .
ses 8 - 28. - 29 - 41 - 4 2 -- 41
Ciais ! 5.
.
mar - Indústria e Comarcio Ltda . • -N° 503.631 1 Di-Sam - Reque- - 46 -- 48.
Classe 16 . (A rt . 117 n 9 1 do Córente: Studio "Di-Som Filmes e Gra.
N° 503.330 - O Fcaãc da Eco
digo) .
vações L,tda .
• lasse 8.
norma -- Requerente- Cia. a3eral de
N" 506.855 - Coirama; - Indústrta • c Comércio - Requerente: Coasmar - Indústria. e Comércio Ltda . Classe 16. ( Art. 117 n9 1 do Código).
N° 506.886 -, Le Roa Turismo e
Representações Ltda.' -- Requerente:
Le Rol Turismo e Rapresentaeões Limitada - Classes 32 -- 33. (Art. 117
ti° 7 do Código) ..
1;

CÓDIGO BRASILEIRO DE

N 9 506.897 - Scaizt - Sociedade
Cultural e Artistica Latino Americana
- Classe 33. (Art. 117 n° 1 do Código)
N° 506.919 - Edificio Brasília • Requerente: Luiz Monteiro Pinto Classe 33. (Art. 117 n° 4 do Coa
digo)...
N9 506.993. - Serraria Santo Antonio - Requerente: Irmãos Moreira
Ltda. Classes 4 - 33 (Art. 117
n° 1 do Código)
N° 507.030 Cohstrutorzi Pavi- •
terra - Requerente: Construtora Paviterra fatela - Classes 1 6 -- 33.
(Art. 117 n° 4 do Código) .
Nu 507.134 - Construtora Santa
Quitéria - Requerente: Construtora
Santa Quireria Ltda . - Classes 16 33. (Art. 117 n9 4 do Código) . •
N° 507.143 -- R.epresantações Schroma -- Requerente: Representações
Schroma Ltda Claase 41. ( Artigo
117 n° 1 do Código) .
N° 507.175 - Carnerciai LapanFarinácia e Drogaria - Requerente:
Comercial Lapan Ltda Farmácia
e Drogaria - Classes 3 - 48. (Artigo 1t7 n 9 1 do Código) .
N° 507.209 - :lu e dos Artistas
de Pernambuco - Gerardo Maleita Mello fvlourão - Classe 33. (Art. 117 n" 4 do

TELECOMUNICACÕES
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Indústrias - Classes 6 - 8 - 10
11 - 32 - 40.
N° 501.168 - Descubra Você Esta
Delicia -- Requerente: Sociedade A11.
godoeira do Nordeste Brasileiro S. A.
- Classe 41.
insígnia O:deferido
N5 .503.632
Di-Som - Reguerente: Studio "Di-Som" Filmes e Gra.
vações Ltda. .--Classes R -- 12 - 33.
Frase de Propaganda irdeferida
N" 506.988 - Uma Sentinela de Sua
Economia - Requerente: Arinazens
São Domingos S. A. - Importação e
Comércio -- Classes ii - 42 -- 43
-- 46.
Titulei de Estnbeteennento inckfc, ido
N" 504.293 - Mercados de Oportunidades -- Requerente. João Baptista Leite Alves - Classe .13.
N.". 506.973 - Super Mercado Paque Menos - Requerem:e. Demeterco
Cia. Ltda. - Classes
-- 42 43 -- 46 --- 48.
Exigencias
Tarmos com exiganeiaa a cumprir:
N9 503.457 - Agimo, Pontes de
Gois.
N° 503.548
Igreja Ev. agelica
Pentecostal .
N9 506.663 - Colw,te-Palrno(ive
Company..
N" 503.893 -- Ganam o Ca rdivale.
1)i versos
Foram mandados argwvar os seguir:es processos abaixo menaaanadcs:
N° 506.686 -- Represciit,,,.õcs SebeInes Ltda .
EXPEDIENTE DA -3a.(-1;`-‘0,
PESQUISAS
Rio, 2a de fevereiro d. 1,%7
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de re.
consideração previsto pelo ari. 14 tia
Lei n" 4. 048, de 29 de dezembro de
1961, e mais dez dias aara eventuais
juntadas de reconsideraaão, esc: do
mesmo- não se tiver S, 1 i ci o nenhum
interessado, serão logo expedidos, -cas
certificados abaixo:

1967
. Marcas deferida';

.*
PREÇO: - Cr$ 1.400
A VENDA:
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves.
Agência Ministério da Fazenda
Atende-se a pedido pelo Serviço de Reembõlso Postal
Em Brasília
Sla sede do D. I . N.

N° 509.641 - Jó - Casa Jó Parafusos e Ferragens Ltda. - Cl. 11.
N9 509.652 - Peristnal Poriathal S. A. Laminação e Com. -.
Cl. 16.
N° 509.694 - Manc Sitie - Ind.
Química Mantiqueira S. k.
Cl. 18.
N° 509.705 - Sievom
Wilhianst
de Mattos - Cl. 3.
N9 509.726 - Dantim ,-- Danem Fornecedora Industriais c Comerciais
Ltda . - Cl. II.
N° 509.727 - Falcão
Plásticos
Fala0 Ind. e Com. Ltda .
Cl. 28.
N9 509.728 - Pinhotec
Pinhotte
Mercantil Madeireira Ltda. - Cl. 4.
N° 509.734 - Super Dcgs - Ind.
e Com. ai* Máquinas Sanar Dog's
Ltda . - Cd. 6. - Registre-se considerando protegidos apenas os artigos
da classe.
N° 509.735 - Montaalta
Mona
tealta Soc . Técnica de Montagem hm

782 Segunda-feira 6
dustrial Ltda . CI. 6. .- Registre-se
considerando protegidos ap-”ias os artigos da classe.
N9 509.736 - Col trena • - C.amina ri a Coltrefix Ltda .
Cl. 36.
.
N° 509.745 - D. J. L -- Representações e Com. D 1. L. Ltda . .
.- Cl. 16.
N9 509.754 -- Hilios --t Hilios Metalúrgica Ind . e Com. -tataa -- Ciasst, 5.
N° 509.755 - Seditaac - Ind . e
Com. Metalúrgica Dag-[ Ltda -Cl. 40 .
N° 509.757 - Pot guat - Potiguar
P t . i1.mto, Com. e Imp.. Ltda . Cl . 6.
N9 509 768 - Coburg
Comp .
1,:tor71 Crbana e A g ricota Cubara C.1 7.
N° 509.771 - R-co R,' • -- Auto
Peças Reco Reco Ltda .. - Cl. 21.
11 egistre-se consid-randO
protn f i elos
.; a-a-ir os a tipos da classe.
N9 509.7R-2 - Amitex
Ind. e
Ciam le Roupas Ama, a Ltda .
N° 09.791 - Pabrea 1‘1 a ai c -.1a-ta Pau l o Pableu S. A.
Cl 23.
SaN° 509.795 - Sarnit..icnica
ala - Clasmit:nalica Ind . e Com
se 16.
N9 512.403 - Boletim do Leite Otto Fransal - Cl. 32.
N° 512.427 -. ' A . Miranda Relvas Ind . e Com S A. Cl. 26.
N9 512.440 -- Morato - Gonçalo
Morato j Cl. 46.
Demanel
N° 512.443 - Demapei
Artefatos de Madeira e Papel Ltda .
- Cl. 17.
Da:minei - Datar-ao:4
N" 512.444
Artefatos de Madeira e Puel
Cl. 26.
N9 512.445 -- Demap - Demanel
Fanal Ltda
Artefatos de Madeira
- - Cl. 27.
N° 512.456 - Manzoto Ind . e
Com. da Tecidos e Gonfecçõaa Manzoto Ltda . - Cl. 36
N9 512.486 - A VO7 do Talmãe.
Durval Borges de 011 veta - Classe 32.
N° 512.491 - Vibed.asan
mio - Produtos Químicos C5M . e Ind.
S. A. - Cl. 3.
N° 512.492 - Conxis Cia. •Panlista de Chenille Taaelág ‘al , e Confecções .- Cl. 23.
N9 512.493 - Conxis - Cia. Paulista de Chenille Tecelag.an e Confec.
Cl. 4.
ções
Ns. 512.494, 512.495 e 512.495 Conxis - Cia. Paulista de Chenille
Tecelagem e Confecções - Cl. 37,
36 e 34,
N° 512.501 - Leimoni -- Torção
e Tecelagem Leimont Ltda .
Cl. 23.
N9 512.506 .-- Martindli - Alvaro
Martinelli - Cl. 36.
N° 512.507 - Martinell. -- Alvaro
Martinelli - Cl. 23.
N° 512.510 - Paratodos - Antônio C. Madeira - Cl. 46.
N9 512.517 - Fitex - Fitex Ltda.
Ind . Textil - Cl. 22
N° 512.518 - Makimat - Ind. e
Com, de Ferros Makima: Ltda .
Cl. 6.
N9 512.544 - Meias 474
Textil
• Capitólio Ltda .
Cl. 36.
N° 512.554 - Baronecit tano Grecco - Cl. 36.
IVIadil MaN° 512.560 - Madd
deireira industrial Ltda . - Cl. 4.
N9 512.561 - Piastra= - Piasrama Ind . Plástica Ltda .
Cl. 36.
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Ns. 512.562 e 512.563 - Plastrp
Plastirama Ind. Plástica Ltda. Cl. 34 e 36.
Gerda
N° 512.568 - Alkeluz
Dietrich
Cl. 46 .
N? 512.576 - Guimarães - Com.
de Máquinas e Ferrametaas Guimarães
Ltda . - Cl. 8.
N° 512.577 - Guimdiaaa - Com.
de Máquimis e Ferramentas Grdmarães
Ltda.
Cl. 6.
N° 512.582 - Roth aio -- Metalúrgica Rothom Ltda . - C. 8.
Delomi ta e
N9 512.623. - Dosil
-Minérios do Brasil Dosti Ltda
Cl. 1. Registre-se considerando
protegidos, apenas, os ao igos da classe.
N° 512.627 - Pakan - Cidarn Cia.
de Instrumentos e Ap 'relhos Mecânicos - Cl. 11.
N9 512.650 - He rma - Harmax
Mveis Ltda. - Cl, 40.
Ind . e Com, de R efrta aração latda
N° 51 9 .651 - Porteira - Portella
- Cl. 8. - Registre-se considerando
protegidos apenas os artacs da classe.
N° 512.655 - Emblemática Memphis S A Ind. -ie Sabonetes e
Perfumarias --a Cl. 46. Registre-se
ronsidarando protegidos, apenas, os artinos da classe.
N9 .512.658 Alianaa -- Curtume
Afiança Ltda. - Cl . 35. - Registrese consid arar-lo oroteg.dos, apenas, os
artigos da classe.
tume Aliança Ltda . - Cl 35
N° 512.659 - Emblemática - CorRegistre-se considerando protegidos.
ap-nas. os artigos da lasse.
N9 512.661 - jeca V.a, â Itália Piarallsi - Cl . '32.
Alb
N° 512.665 --' ibéria -- Pada a
Belo Horizonte Ltda . - Cl. 41
N° 512.667 - Asteca • - A st-. 'a Arquitetura Servicos Técnicos E5 Adm.
- Cl. 16.
I\19- 512.670 - F.xtratiicin - Farbenfa l)riken Bayer AkteagsiarlIscha ft Cl. 3.
N° 512.671 .-- Radionai - Agfa
Cl 1 .
Aktiengesallschaft
Agfa
512.672
Radiolis
N9
Aktiengesellschaft - Cl. 1,
GuN° 512.706 --- Publimans
bliminas - Publicidade em Minas GeCl. 1 e 33.
rais Ltda .
N° 512.708 - Akarli -- tal) . I Iexavitrat Ltda. - Cl. 3
N9 512.717 - Farroupilha - Tasso José Bangel e Danilo Vital de Castro - Cl. 8. - Regist&se considerando protegidos. apenas, os artigos
da classe.
N° 512.718 - 1 9 de Maio - Raphael Giugni - Cl. 32.
N° 512.719 - RosenstrausS - Pianofatura Paulista S. A. - Classe 9.
SchlossinN° 512.722 -- Palmes
ger & Cia. Ltda . - Cl. 34
SchlossinN9 512.724 - Palmes
ger & Cia. Ltda . - Cl. 28.
N9 512.735 Popular - Depósito
Popular Super Mercado 5. A. CI. 19.
N° 512.743 - S. G. A. - S.G.A.
Agro Industrial e Comercial - CI. 43.
N° 512.744 - S.G.A.
S.G.A.
Agro Industrial e Comercial - CI. 42.
S.G.A.
N° 512!746 - S.G.A.
Aro Industrial e Comercial -- Cl. 19.
N 9 312.757 - V1afer - José Lara
- Cl. 2.
N9 512.760 - Dracoita - • Dracnne
Development Ltd . - Cl 21.
N° 512.761 - Cada,: - Ciaxo
Laboratories Ltd. - Cl. 3.
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N° 512.762 - Bacheloi- - Britishekmerican Tobacco Compuly Ltd. Cl. 44.
N° 512.764 - Calvirnin - Lab.
Nacional de Pediatria S. A. - Classe 3.
N9 512.769 -,- Solbexan
Byron
Industrial Farmacêutica Ltda. - Cl. 3.
Sinal de Propaganda deferida
N9 509.633 - Sadia - - S. A. Ind .
e Com. Concórdia - Cl. 33.
Nome Civil deferido
N° 507.810 - Soe. Civil Hospital
Presidente O Acima -- Cl. 33 •Art. 109 119 4.
N° 508.572 - Prodimec Promo;
cões Divulgação e Estudos de Mercado
Ltda . - Cl. 33 - Art. 109 n° 4.
N9 508.732 - Clube dos Girafas
- Clube dos Girafas -- Cl . 33 -5Art . 109 n° 4.
N° 512.581 - Sussex Soc. Imobiliária Ltda. - Sussex Soe.
Ltda .
Cl. 33 - Art 109 n° 4.
Frase de Propaganda de,ferWa
N9 508.569 - O Preço se Es quece . A Qualidade Fica - S. Helman
- Cl . 36 - , Art. 121.
Expressão de Propaganda deterida
•

N° 508.020
Cachdrinho Es Carumba - • Alcebiades da Silva Rezende
Cl. 33 e João Dorazil da Cruz
•Art • 121.
Insígnia de fertd1
N 9 508.564 - Prodipar - Prodipar
S. A. Propaganda e Pai-ticiPações Cl. 33 - Art. 114.
N° 508.692 - Figura de Incho -Amendoeira Imp e Com. S. A. Cl. 1
Art . 114.

N° 508.698 - Dimaccvisa Distribuidora de Materiais de Construção
Vila /zabel Ltda - Cl. 16 e 33 Art. 114.
N9 509.306 - Sadia
S. A. Ind.
e Com. Concórdia -- Cl. 3 - Artigo 114.
.N° 512.401 - Irodusa Inch .
Reunidas Octaviano Duarte S. A. Cl. 4. 22, 23 e33 - Art . 114.
Nome dmiercial deferido
. N9 508.458
Contabilidade Mecanizada e Participações Comepa S. A.
- Contabilidade Mecanizada e Partici.
paç6es Comepa S A. - Art. 109
n° 2.
N° 508.576
Prodipar S. A. Propaganda e Participações - Prodipar
S. A. Propaganda e Participações
Art. 109 n9 2.
N° 508.687 L- Cia. Comercial de
Café S. A. - Cia. Comercial de
Café S. A. -- Art. 109 n 9 2.
N° 508.688 - Amendoeira Imp e
Com. -S. A. - Amendoeira 'mi). e
Com. S. A. -- Art. 109 n° 2.
N9 508.753 Fab. de Velas Ouchana Ltda. - Fab. de Velas Ouchana Ltda. - Art. 109 n° 3.
N° 508.755 - Ramalho Agro Industrial Mercantil S. A. Ramatho
Agro Industrial Mercantil S. A. Art . 109 n° 2.
.
N° 509.461 - Continental S. A.
Adm . e Participações - Continental
S. A. Adm. e Participações - Ar
tigo 109 n9 2.
N° 509.529
Transf rio S. A
Transportes Rodoviários
Transfrio

S. A. Transportes Rodoviários
tigo 109 n9 2.
N° 512.602 - Saboia Corretores
Ltda. - Saboia Corretores Ltda. • n
Art. 109 n° 3.

4

Título de Estabelecimento deferido
N9 508.060 - Pinto Es Rente
Pinto 6 Rente Ltda .
Cl. 16 '=K
Art. 117 n° i.
N9 508.068 - Cottage Club - S.
Carnicelli Cl. 33 -- Art. 117 nú,
mero 4.
N° 508.069 - Santa Vitória Coun.
try Club - S. Carnicelli - Cl. 33 Art . 117 n° 4.
N9 508.084 - jacquas Publicidade
- Jacques Adissi - Cl. 33 e 32 Art . 117 n° 2.
N9 508.107 - Padaria e Confeitaria
Nossa Senhora de Fátima Di Cunto
Francesco 6 Irmãos - Cl. 41, 42 e
43 - Art. 117 n° 1.
N° 508.117 - 1. A. e. Instituto de
Antropo Cibernética - i.A c. Tnstitut ode Antropo Cibernética S. A.
- Cl. 33
Art . 117 119 1 .
N° 508.185 - Metodo Intel
lati
George WhittIe
Cl. 33 - Art. 117
n 9 1.
N° 508.186 - instituto Intel
Ian George Whittl e- Cl. 33 - Ar.
tigo 117 n° 1.
N9 508.187 - Cond :mínio Tourist
- Construtora lonas Gocclon Ltda . Cl. 33 - Art. 117 n° 4.
N9 508.192 - Selaria Santa Tea
rasa - João Serra Rios Es Co.
Cl. 35 - Art. 117 n° 1.
N° 508.195 - J. G. Tapeçarias -.
Corrêa E/ Corrêa Ltda. - Cl. 34
Art. 117 n9 1.
N° 508.196 Transportadora e
Mercearia Cruz de Malta - Alfredo
Augusto Rodrigues Piunca -- Cl. 33
e 41 -- Art . 117 n9 1,
N° 508.198 -- Blokart
Blokart
Artefatos de Cimento Ltda. a- Cl. 16
- Art. 117 n° 1.
N9 508.212 - Invicta Marcas e
Patentes - Invicta Marcas e Patentes
S. A. - Cl. 33 - Art. 117 n° 1.
N° 508.233 - Condomínio Mar e .
Sol - Con9trutora lonas Gordon Ltda.
.- C1 . 33 - Art . 117 n° 1.
N° 508.236 - Mine-ação Matheus
Leme - Mir-ração Matheus Leme
mitada - Cl. 4 e 48 - A ,-r. 117 número 2. *
N.° 508.285 -- Casa Maria Apare,
cida - Seba Pedro Eberienos - Clas,
ses 23, 36 e 37 - Art. 117 n° 1..
N9 508.351 - Le Mazot - Renè
Brulhart -- Cl. 33, 41, 42. 43 e 44 Art. 117 n9 1.
N° 508.352 - Le Mazot - Bar e
Restaurante - René Brulhart - Cias,
ses 33, 41, 42, 43 e 44 -- Art. 117
n9 1.
N° 508.391 - Organização Contá,
bil Liberty - Mizukami Es Ishi Ltda
Cl. 33 - sArt . 117 n° 1.
N° 508.393 - Palácio dos Pneus
de Ourinhos - Alberto inana 6 Filho
Ltda.
Cl. 39 --- Art. 117 n° 1.
N° 508.397 - Credi Paula - Tulha
de Paula Brito - Cl. 8 - Art. 117
n° 2.
N° 508.448 - Interloias - Irmãos
Chamlian Es Cia. Ltda. - Cl. 36
Art. 117 n° 1.
N° 508.479 - Campinas Country
Club - Soe. Civil Faz:anda Taubatê
Ltda. - Cl. 33 - Art. 117 ri9 4.
N° 508.561 - Pe 'azaria Ri' Mar
Shotara Sano - CI . 11
Art. U7
a 9 1.
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N° 508.708 - Transpoetes Lep Burton Stewart Miller Cl. 33 Art. 117 n° 1.
N9 508.709 - °Uca ABC - Para.
jala Namur -- C1.8 e e 33 - Art. 117
gr 1.
N9 508.728 - Alvadia - Alvadia
Bar Ltda. - Cl. 41, 42 e 43 --Art. 117 n° 1.
N° 508.759 - Alfaiataria Rafael
Campos - Pedro Rafael Campos Cl. 33 - Art. 117 n9 1.
N° 508.775 .- Nadia - Emp. Fluminense de Engenharia Ltda. - Cl. 33
- Art. 117 n9 4.
N° 512.782 - Loja do Shampoo
Magnólia Produtos Para Cabeleireiros
Art. 117
Ltda. - Cl. 11 e 48

O 1.
N9 509.444 - Vulcão das Louças
- Hélio Vieira Salomon - Cl. 8, 11
14 e 15 - Art. 117 n° • 1.
1\19 509.465 Tavola - Calda Lanchonete - Tavola - Calda Lanchonete Ltda. - CI. 41, 42 e 43
- Art. 117 n° 1.
N° 509.566 - A Vegetariana Agostinho Antunes Proença - Cl. 41
Art. 117 n9 1.
N° 509.763 - Centro Comercial
Iguatemi - Condêssa Claudia Matarazzo Theotólty - Cl. 33 - Art. 117

e 4.
N° 509.784 - Ind. e Com. de
Bebidas. Conte - Maria Pacote Conte
6 Filhos - Cl. 41. 42 e 43 - Art. 117
O 2.
N9 512.400 - Pab. de Balas Patureba - Valmir Gomes da Rocha Cl. 41 - Art. 117 n° 1.
N 9 512.473 - A Pernambucana Lundgren Tecidos S. A. - Cl. 23
- Art. 117 n° 1.
N° 512.611 - Agência Copacabana
e- Maria Anna von Petenyi - Cl. 33
e- Art .117 II9 1.
Exigências
Termos com exigèneiaa a cumprir:
Cia.
N° 508.626 - Strassburger
Ltda.
N9 508.673 .-- I. 3. P. P. Ind. Bras. de Peças de Precisão Ltda.
N° 512.753 - Inds. Reunidas São
Francisco S. A.
- •
N° 509.463 - Minasaço S.A. Inch.
Metalúrgicas.
Silen Auto SilencioN9 509.564
sós Ltda. Ind. e Com.
N° 508.584 - Sentinel - Produtos
Domésticos _Ltda.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PRORROGAÇÃO
Rio, 24 de fevereiro de 1967
Prorrogaçâo de Marcas
Foram mandados prorrogar os se
guintes têrmos abaixo memeonados:
N° 559.715 - Emblemática - Requerente: Náradi, národni podnik Classe 11.
N° 701.948 - Corcovado - Requerente: Delfim Madeira & Cia. Ltda.
- Classe 36.
N° 708.945 - Mecicol - Requerente: Laboratório Vebel de Produtos
Farmacêuticos Ltda. - Classe 3.
N° 738.944 - Pratt Whitney Requerente: Pratt éi Whitney Inc. Classe 11.
N° 744.837 - Combinação Crai Requerente: Conservas Crai - Ciasse 41.
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N9 750.866 - Glime toxi Requerente: Laboratório Vebel de Produtos
Farmacêuticos Ltda. - Classe 3.
ReN° 757.831 - Emblemitica
querente: Venus Pen
Penei' Corporation - Classe 17.
N° 757.989 - ToUchon '8 Co. Requerente: Wittnauer S' Cie. Société
Anonyme - Classe 8.
N9 762.524 - Berlimed - Reguerente: Berlimed Produtos Químicos Parmacêuticos e Biológicos Ltda. - Ciasse 3.
N° 781.598 - Saturno -- Reguerente: Indústrias Gráficas Saturno Limitada - Classe 17.
N 9 781.743 - Flex - Requerente:
Metalúrgica Glex Comé rcio e Indústria
S. A. - Classe 46.
N° 782.135 - Urso Preto - Requerente: Aktiebolaget Alborg PorlandCemente Fabrik - Classe 16.
ReN° 782.138 - Chemigum
Rubquerente: The Goodyear Tire
ber Company - Classe 39.
1\19 782.176 - Sítios e Fazendas Requerente: Dagoberto Alberto Severi
- Classe 32.
N° 782.243 - Canavial - Requerente: Ribeiro Fonseca - Laticínios
S. A. -Classe 41.
1\19 782.258 - Lede.le - Reguerente: American Cianamid .Company Classe 2.
N° 782.275 Shaff,r - Reguerente: Shaffer Tool Works .- Ciasse 6.
&soma' -- RequeN° 782.335
rente: Refinações de Milhn Brasil Ltda.
- Classe 41.
N9 782.409 - Saponal Recate
rente: Companhia de Produtos Quimicos "Fábrica Belém" - Classe 46
N° 782.426 - Brazilia - Reguerente: Indústrias Gaspantab S. A. Classe 6. •
N° 782.461 - 33 (UFE) - Requerente: União Fabril Exportadora
S. A. (U.F.E.) - Classe 46.
N° 782.467 - Careta - Requerente: União Fabril Exportadora S.A.
(U.F.E.) - Classe 46.
N° 782.662 - Lua de Mel Ross Requerente: The Sydney Ross Co. Classe 48.
N9 782.708 - Ramy - Requerente:
Companhia Industrial de Conservas
Alimentícias "Cica" - Classe 42.
N° 782.709 -- Ramy - Requerente:
Companhia Industrial de Conservas
Alimentícias "Cica" - Classe 4.
N9 782.715 F N V - Requerente: PNV - Fábrica Nacional de
Vagões S. A. - Classe 21.
ReHawatara
N° 782.721
querente: Augusto Ferreira da Costa
- Classe 48.
N° 782.836 -- Iguassú - Requerente: Gillette do Brasil Limitada Classe. 48.
.
N9 782.838 - Amazonas .- Requerente: Gillette do Brasil Limitada
- Classe 48.
N° 782.899 - Dimar Reguerente: Companhi aSwift do Brasil Classe 2.
N° 782.907 - Veleiro Reguerente: Indústrias de Chocolate Lacta
S. A. - Classe 41.
N° 782.912 - Brasília - Requerente: Indústrias Gasparian S. A. Classe 23.
N° 782.964 - Sulfacursina - Requerente: João Gomes Xavier & Cia.
Ltda. - Classe 2.
N9 783.142 - Carbo•Cooler Requerente: 1V(olonnier aros.. Co. Classe 8.

Inn•••nnC=n

N° 783.389 - Cruzeira c/eniblema
- Requerente: Companhia Brbsikira
de Cartuchos a- Classe 18.
N9 '783.397
SoIrmomeco -. Requerente:
Laboratórios
Andrômaco
S. A. - Classe 3.
N° 783.398 - Azubea
Reguerente: Laboratórios Andnainaco S. A.
- Classe 3.
N° 783.405 - 2 Ferreiros Requerente: H. Theo Moller S. A. Comércio e Indústria - Classe 1.
N9 783.453 -. Icterusan - Requerente: Indústria Química e Farmacêutica Schering S. A. - Classe 3.
N° 783.454 - Arcano! -• Requerente: Indústrias Química e earmactitica Schering S. A. -- Classe 3.
N° 783.455 -- Mercatin -o Requerente: Indústria Química e Farmacêutica Schering S. A. - Classe 3.
N9 783.473 - Cross Fax - Regue.
rente: Abel Morra/ Lim.ted Ciasse 12
NP 783.698 - Barulax Reguerente: Chimica Baruel Ltda. - Classe 3.
N9 783.922 -,- Antera - Reguerente: General Aniline E, Film CorooClasse 2.
ration
N° 783.923 - Afitara - Reqüerente: General Aniline
Filtra Co:- ,
poration
Classe- 46.
N° 783.939 - Mimosa - Reguerente: Fundição Progresso S. A -Classe 1/.
N° 783.940 - Mimoso - Reguerente: Fundição Progresso S. A. --Classe 8.
N° 783.968 - Velas São Caetano
-- Requerente: Dal'Mas S. A. In..
dústria Agro Química Brasileira Classe 46.
N9 784.027 - A Fazendeira - Requerente .. Domingos 13 4 es Duarte Classe 42.
N° 784.031 - Tintes - Reguerente: Maurice Belióres - Classe 48.
N° 784.175 - Plus Ultra - Requerente: Fábricas Germade S .A. -Classe 36.
N9 784A76 - Plus Ultra - Requerente: Pábriéas Germade S. A. Classe 39.
Barbasol - Re1\1.° 784.256
querente: Chas Pfizer 6 Co. Inc. Classe 48.
N9 784.260 - Horlick - Requerente: Horlicks Corporation - Classe 3.
N° 784.399 - Dimar Reguerente: Companhia Swift do Brasil Classe 46.
Nó 784.400 Dirnar - Requerente: - Companhia Swift do Brasil Classe 35.
N° 784.401 - Dimar - Requerente: Companhia Swift do Brasil Classe 46.
N9 784.407 - Trarepax - Requerente: Indústria Brasileira de Produtos Químicos S. A. - Classe 3.
N° 784.481 - Cara de Anjo Requerente: Emprêsa Gráfica "O Cruzeiro" S. A. .-- Classe 32.
N° 785.357 - Aliança - Recneerente: Solha 8 eia. Ledts. a.e Ciasse 26.
Prorrogação de Marcas
Foram mandados prorrogar os seguintes termoe, abaixo mencionados
com as apostilas indicadas pela Seção:
, N9 782.306 - Olivier - Reguerente: White Motor Corporation Classe 7.
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Nó 782.306 - Olivier -- Regue*
rente: White Motor Corporation
Classe 6.
N° 782.137 - Good Year - Re..
querente. The Goodyear Tire Ruh.ber Company - Classe 39.
N° 782.389 - Penton - Requerente: Winthrop Products Inc. -e
Classe 3.
N° 784.373 - Ernalematica Requerente; J. Sarcone 8 Cia. Ltda. -ae
Classe 36.
N° 784.499 - Untisal Regue.
rente: The Sydney Ross Co. - Classe 4
Insígnia prorrogada
N° 753.889 Clube do Livro Requerente Editóra Clube do Livro Limitada - Classe 32.
Nome Comercial prorrogado
Atlanta Mercantil
N: 782.302
e Marítima Ltda. - Requerente:
Atlanta Mercantil e Marítima Ltda.
Título de Estabelecimento prorrogado
N° 608.089 - Metro-Passeio - Requerente: Metro-Goldwyn-Mayer do
Brasil
Classe 33.
N9 688.255 - Casa Fernandcs - Requerente: Viúva Antonio J. Fernandes El Filhos Ltda. - Classes 1 14 -- 17. (Incluindo-se as classes 16
e 28 e retificando-se n Termo de depósito).
N" 781.579 - Guarda Móveis Gato
Preto - Requerente: Aureliano Macharlo Lima - Classes 17 - 33 40.
NP 781.645 Sanophone Requerente: Sanophone Ltda. - Ciasse 33.
N° 781.596 - Brazfabril - Requerente: Brazfabril S. A. Indústria
e Comércio -- Classe 21.
N° 782.720 - PlanetaRegueClasrente: Irmãos Nuble Ltda.
se 33.
ReSant'Anna
N° 783.125
Clasquerente: Roberto Della Badia
ses 33 - 36 - 37.
N° 783.959 - Casa Renato - Requerer. te: Casas Renato S. A. Artigos
Para o Lar - Classes 34 - 37 - 40
(com inclusão da classe 24).
N9 784.433 - Fábrica de FósForos
São Paulo - Requerente: Inchletrias
Andrade-Latorre S. A. - Classe 46.
EXP2DIENTE DAS DIVISÕES E
SEÇÕES - REPUBLICADOS
Rio. 24 de fevereiro de 1967
Notificacilo
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo art. 14 da
Lei n° 4.048, de 29 de dezembro de
1961, e mais dez dias para eventuais
juntadas de recotesideraçeies, e se do
mesmo não ris tiver valida nenhum
interessado, serão logo expedidos os
certificados abaixo:
Marcas deferid.ag
Eles
N° 501.018 - Motorgran
trónica Grandin Ind. e Com. Ltda.
cl. 8. - Registre-se com exclusão de
automáticos para motores de arranque,
platinados e distribuidores de motores
para autos.
N9 501.438 ..- Openinos • Erest
cl. 36.
Edelstein
N° 501.047 - Inpergai - Ind. de
Perfilados Garcia 8 Cia. Ltda, eee,
Registre-se considerando co.
cl, 5.
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N° 501.953 - Galgo Turismo kao elemento nominativo característico, se considerando protegidos apenas os gister Company - cl. 17. -- Registre-se considerando partes' ou compo- José Caseiro Faria da Silva - cl. 33.
apenas Inperga (fls. 9 11).
artigos da classe.
N° 506.505 - Fama - Fab. de nentes como partes integrantes
- Registre-se de acôrdo com o art. i17
M9 501.331 - Finlayson's - The
Lineu Thread Company Ltd. - cl. 22. Artefatos e Material Elétrico Fame LiN°. 493.988 - Automóvel Club n° 1 na classe 33 e considerando ineN° 501.414 - Expoente - Alves 8 mitada cl. 31. - Registre-se con- A B C - Automóvel Clube do Brasil xistentes as expressões e outros locais
siderando protegidos apenas os artigos - cl-. 47.
Arten - cl. 40.
de publicidade constantes da aplicação.
Ne 506.104 - Padaria Renascenaa
Sestrieres
S. A. da classe..
N° 501.454
NP
499.996
Conquistado-São
lbril Scavone
Dembata - Forjaria
- Geraldo Bockis de Oliveira cl. 23.
N9 506.538
cl. 5. Paulo Alpargatas S. A. - cl. 27. - - 14 (art. 117 n° 1) .
N° 501.468 - The de Havilliend e Es:amparia Dembata Ltda.
Registre-se com exclusão de capachos.
Airchaft Company Ltd. -- Dragon
N° 506.544 - C B N - Bdcir
N° 506.910 - Condomínio Ivladson
N° 500.000 - Conquistador - São
cl . 33
Noureddine - cl. 36.
Hall - Jorge Tabete
"Processo ADEG 05/400.892-66
Paulo
Alpargatas
S.
A
cl.
25.
Nage - Manufatu117 n9 4) .
ci. 21.
N9 506.545
el. 34.
N° 500.012 - Conquistador ra de Tapetes Nage Laia
N9 501.484 - Agape. - H. FoiN° 506.548 - Org Preadirn cl. 9. Registre se Com ex N° 296.396 - Calcium Combin - Paulo Alpargatas S. .A.
- cl. 1 .
Antonio Canato cl. 33 (art. 117
Registre-se
com
exclusão
de
assovios.
Lab. Conti do Brasil Ltda. - cl. 3.
:_lusão de tintas e vernizeu.
Ind. n9 1) .
N9 500,207 - Emblemática
N° 444.709 - Solotox - Solorrico
N° 501.493 -- Edelweiss Com. e
N° 506.595 - Colégio Notre Dame
e
Com.
Floratex
S.
A.
cl.
36.
Imp. Ltda . cl. 1. - Registre-se S. A. 1nd .e Com. -- cl. 2.
de
Sion - Irmã Marie Ferdinanda
Registre-se com exclusão de leques.
apenas para preparações para
N9 460.511 - Moderlux -- Mário
Sion - cl. 33 (art. 117 a° 1)
cl. 3
fintas.
Ribeiro Júnior
N° 500.324 Belsazar - Jenoptik
N9 506.654 - Dig ne - Iniobiliaria
Sarco Jena •G M B H. - Registre-se consi- Difre S. A. - cl. 33 (a r . 117 nuN9 501.494 - Wisia - Confecções
N° 461.042 - Sarco
VvIsla Ltda . cl. 36. - Registre-se International Corp. - cl. 8.
• derando elementos como acessórios.
mero 1) .
com exclusão de leques.
N9 466.572 - Lubriluta - Lubra
N9 501.105 - Sete Léguas - São
N° 506.678 - A Pane-lula Real bicara -- lufe Máquinas Domésticas Ltda .
N° 501.495 - Incora
Paulo Alpargatas S. A. - cl. 13. Kerpel Vasserman d . 3 -- 13 oir.
Ind. e Com. de Radias e Televiso-es cl. 47. - Registre-se colando as etiN° 501.330 - Clangrant - William tigo 117 n 9 1) .
quetas nos exemplares de fls. 4-5.
cl. 8.
Grant & Sons Ltd. - cl. 42.
N° 470.500 - Crise
Alarens indd, iida;
N° 501.591 - Contact - Prod
meu gaio defezid9
Contact S. A. -- cl. 38. - Registra- cietã Farmaceutici Italia - el. 3.
N° 501.995 - Irriga Trator -- - Irra com exclusão de zonfeti. papel ceN.° 507.877 - Falha Democrática
N° 506.605 - Facilito - TV Ralofane e serpentina.
- Gráfica e Editara Carça lida - diocentro S. A. - cl. 33 (art. 114) . rigação e Tratores Para Agricultura
riga Trator Dist. de Máquina de Ir.
N° 501.612 -- Arbor -- Artefatos cl. 32.
Ltda .
cl. 7.
de Borracha Arbor Ltda - cl . 39.
N9 492.164 - Gazet ana Sociedade
Nome Comercial deferido
N.° 506.242 - Avara - Soc. MeRegistre?se com exclusão de a:48cl] - Editóra Gazeta do Potra Ltda . canizadora de Lavoura Avara lada
tos de borracha.
cl. 32.
N9 501.707 - Comércio de Tecidos
cl. 7.
11Mipe
N° 475.234 - Copival Sociedacl
N° 501.654 - Maflpe
N9 506.496 - Andreanse - Soc.
Ind. e Com. de Massas Finas Lida. Espaiiola de Productos Fotográficos Franpatex S. A. - Comércio de
Tecidos Françatex S. /. (art . 109 Andreense de Montagens Ltda
Valca S. A. - cl. 1.
- cl. 16.
.
n° 2) .
cl . 25.
irmãos
Org
501.659
I
tape
va
508.449
jucapato
N9
Ne
ExiOriciti
cias- Charnlian & Cio. Ltda. - cl. 36.
Farmacêutica I tapava Ltda . Titulo de Estabelecimenw deferido
ae '3.
N° 512.042 - Urânia -- Dist.
Termos com exig'enaias a carpi ir.
N° 501.665 - Eles São Assim - Llrânin de Livros e R -vistas Ltda. N9 294.728 -- Casa Moreira Nettermartins Prod. e Promoções da ci. .12.
N° 501.492 - Peças NItivilop de
Comercial Gentil Moreira S. A. - Parabrizas Ltda .
ci. 32.
Vendas S/C Ltda .
N° 498.205 - Dialobil,- Bracco cl. I - 5 -- 6 - 7 - 14 -- 16
N9 501.642 - Mac r az - Ebaila
N9 501.816 - Aniveuario Santista Ind. Crimica S P A - cl. 3.27 - 28 - 29 - S. A. Ind. e Com.
18 - 20 - 26
- Soe. Anônima 'Moinho Santista 1nd
N 491.939 - Nacional Casha Re. 30 - 31 - 38 - 40 - 44 - 46 Gerais -- cl. 41.
gister Co. - The National Cash Re- 48 - 49 (art. 117 i° 1) .
Diversos
N° 501.924 - N ,JVOS Rumos Iayder Rosa Gomes - cl. 32.
Cia.. Editara Nacional (no pedida
N° 501.925 - Novos Rumos de impugnação do termo 445.022, marIayder Rosa Gomes --cl . 32.
ca Terramarear) . - Concordando
Filmtur
N° 502.028 - Filnitur
com os pareceres acima emitidos deliro
Consórcio Técnico de Filmes e Tuo pedido de impugnação.
rismo S. A. cl. 8. - Registre-se
Promusica Emissoras de • Programas
sem direito ao uso exclusivo da expresMusicais Selecionados Ltda. (no pesão Film e da parte emblemática.
dido de impugnação do ta'rmo 463.010,
N9 502.040 - Passo Doble - São
Anuim
vea-rsce.a Música Ambiente) .
Paulo Alpargatas S. A. - cl. 28.
N° 506.073 - Aços Brooklin S.A.
N° 508.650 Pimaaa Plásticos Li- Abrosa cl. ti. - Registre-st
mitada. - Torno sem efeito o pedido
considerando protegidos apenas os arde arquivamento de fia. 9.
tigos da classe.
N° 508.652 - Pimaco Artes (as N° 506.118 Coma:a Prcd.
ficas Ltda . - Torno sem efeito o peContact S. A. - cl. 38. - Registredido de arquivamento de, fie. 7 .
se considerando protegkios apenas os
Tonbeas S. A. Ital.
N9 522.012
artigos da classe.
DTVITTAACX0 N. 0 970
e Com. de Aparelhos Inetrônicos. NO 506.191 j Turb.tpato - Lab .
Mantenho o argui ,nanto.
Rio Qurnica Ltda. - el. 3.
N° 397.977 - tiurval Borgts de
N° 506.207 - De Repente --- Cartrak4;04 eR8 200
Oliveira.
- Não tendo pago a taxa
los Alberto Monteiro Los,sler e Ferfinal, indefiro a restauração solicitada.
nando Barboza Lim 3- Cl. .32.
Guarde-se o processo como arquivado.
N9 506.219 - La Settimana
N9 501.497 - Peças Muvilop de
- Sebastião Roma - cl. 12
Aguarde-se.
Parabrisas Ltda .
NP 506.297 - Pavine1
Pavinel
Repreaenta.çõea
N° 522.578
a- Pavimentadora e Con;trt.tora r,tda .
Arquive cc.
e Com. Joselza Ltda .
cl. 16.
N° 522.474 - S M VENDAf
Haia Brom N° 506.327 -- Bidu
e Mocassins Ltda. - Arquive-se.
Grarg - ci. 2.
N9 522.285 - Lanches Baaaaa n cli
Guanabara
Na
N9 506.329 - Santa Gertrudes
Ltda. - Arquive-se.
Ce râmica Santa Gertrades Ltda .
Seçâo de Vendas: Avenida Rodrigues Alves n'
N° 521.889 - Ind. Tosco Laia .
J. 16.
- Arquive-se.
Agenda Ii Ministêrio da Pasenda
N° 506.403 - Jacui - Cia RioAtende-se a pedidos pelo Serviço de Recta:Siso Postal
Reconsideras-fio de despacho
Erandease de Adubos CRA - cl. 4.
• Registre-se considerando protegidos
Agrotex S. A. Tel. e Com. k,ras
Bui Brasília
penas os artigos da classe.
pedido
cie reconsideração da me r,.;:
N° 506.487 - Reprimo - Repres.
Na Sede do D.I.N..
Aerotex,
termo 454.504) . ManteVIA. e Com. Ltda .
cl. 6.
nho o despacho concessivo do fegb tro
N° 506.498 - Levianit - Embalace onnsiedgeoraaeçoslohimento ao pedido de !etiara Levianit - cl. 28. - Registre-
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade- Industrial:
11 29 Ds, ,ibta da publicação de que trate o presente artigo, começará a correr o pra.y
z para det.nmento OJ pedido. durse,,,,,
i "atedio apresentas suas oposição& ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
o
ERMO DE PATENTE N 139 .348

Mr*

6: O aparelho de acôrdo com o relação não proporcional entre os des- que o ina,aco é colocado em relaçáo
ponto 5, caracterizado pelo fato de locamentos dos membros prineipa,s e aos dois membros de artiuilu-zão de
De 25 de maio de 1962
que os meios de sensibilidade associa- secundários correspondentes.
modo que o momento exercido tl ir17. O aparelho de acôrdo com qual, ticuiação pela pressão de fluido oputita
Molins Machine Company Limited — .dos com uma articulação de estrutura
principal transmitem sinal de retôrno quer um dos pontos 4 a 16, caracteri- ao muvimento. do êmbolo de macaco
InOaterra.
zado pelo fato de que os ditos ina:s aumenta quando aumenta o nwthentz)
nulo: «Aparelho de manipulação aos meios de .contrõle
exercido pelo objeto de carga lia mes1111% i C a».
7. O aparelho de acôrdo com o são sinais elétricos.
ponto 6, caracterizado pelo fato de que
18. O aparelho de acôrdo com o, ma articulação.
Pontos Característicos
a mudança nas condições físicas detec- pontos 13 e 17, caracterizado peio fato
31. O aparelho de acôrdo com os
tadas pelos meios de sensibilidade e de que a diferença nos valores deter- pontos 29 ou 30, caracterizado pelo
• 1. Aparelho de manipulação maçã- uni deslocamento,
minados é obtida por. um deslocamento fato de que o fluido é conectado atranica auxiliado por poténeia para conna polaridade do sinal elétrico a partir vés de uma válvula de redução ...amáO
'aparelho
de
acôrdo
com
o
8.
trolar um objeto de carga, caracterizado
de
um dos meios de sensibilidade.
vel de ajustagem manual a unia tante
pelo fato de compreender uma estrutura ponto 6, caracterizado pelo fato -de
19. O aparelho de acôrdo com qual- externa de pressão de fluido.
que
a
mudança
nas
condições
físicas
principal na qual ai gibros articulados
32. O aparelho de acôrdo ,:ani os
pelos meios de sensibilidade quer um dos pontos 4 a 16, caracteriprincipais suportados a partir do mem- édetectado
zado pelo fato de que os ditos .minais pontos 29 ou 30, caracterizado pelo
uma
resistência
ao
movimento
por
bro de base principal proporcionam tini membro de articulação associada. são sinais hidráulicos.
fato de que. o dito atuador
membros de agarramento conectados aos
tem o seu lado de pressão de mação
O
aparelho
de
acôrdo
com
o
9.
O
aparelho
de
aeôrdo
com
qual20.
jaiernbros articulados principais e :-..clupta- ponto 8, caracterizado pelo fato de que
iontrolanclo a pressão do fluido /mortedos em atuação para agarrarem e mo- o sinal de retôrno é usado para trans- quer um dos pontos 4 a 16, caractM- cedor do macaco.
zado
pelo
tato
de
que
os
ditos
sinais
verem o objeto de carga com um núme33. O aparelho de aciirdo com qii.tiuma resistência correspondente ao são sinais pneumáticos.
ro de graus de liberdade de movimento, mitir
na articulação corersponden.
21. O aparelho de acôrdo com qual- quer um dos pontos 29 a 32, caracterisendo os membros de agarramento mo- movimento
quer um dos pontos 6 a 18, caracteri- zado pelo tato de que o fluido que se
víveis em relação ao membro de base te da estrutura secundário.
Inove para fora clo macaco Imo sentido
principal para diferentes posições por
10. O aparelho de acôrdo com o zado pelo fato de que os sinais prove- do acumulador passa através de um
nientes
dos
meios
de
contrôle
aos
meios
/terem deslocamentos relativos transmi- ponto 9, caracterizado pelo fato de
estranguladoi .
tidos aos membros de articulação prin- que a resistência ao movimento dos transformadores e os sinais de retôrno
34. O aparelho de manipulação mecipais e sendo cada posição determi- membros de agarramento é convertido são transmitidos por ondas de rádio.
22. O aparelho às acórdo com o cânica operado por potência construido
.isada pela disposição dos membros arti- a urna resistência correspondente ao
ponto 21. caracterizado pelo tato ue 'arranjado e adaptado para operar subsculados principais, unia estrutura se- movimento dos membros de contrôle
cundária compreendendo membros de
11* . O aparelho de acõrdo com os que os sinais de retõrno são conver- tancialmente como descrito aqui ( ou;
contraia operados manualmente que são pontos 9 ou 10, caracterizado pelo fato tidos em sinais visuais os quais são referência as figuras 1, 2 e 4 a 6 dos
dotados de um número correspondente de que a resistência ao movimento de transmitidos por meio de televisão de desenhos anexos.
35. O aparelho de manipulação mede graus de liberdade de movimento uma articulação secundária é ocasio- arco fechado.
23. O aparelho de acôrdo com qual- i:ártica operado por potência, construido,
por meios análogos e meios de contrôle nada por um atuador hidráulico.
quer um dos pontos 2 a 22, caracteri- arranjado e adaptado para operar conoperantes em resposta a mudanças nos
12. O aparelho de acõrdo com o zado pelo fato de que a base secundá- forme descrito aqui com referência
1 deslocamentos relativos dos meios aná- ponto
7, caracterizado pelo fato de que ria é movível em relação à base prin- figura 3 dos desenhos anexos.
logos e membros da estrutura, principal unia disposição
única nos membros se- cipal.
para atuarem os membros de agarraA requerente reivindica de aciirdo tom
cundários resulta numa disposição única
mento a fim de agarrarem e moverem dos membros principais.
24. O aparelho de acôrdo com os a Convenção' Internacional e o aetigo
o objeto de carga.
13. O aparelho de actirdo com o pontos 21 <e 23, caracterizado pelo fato 21 do Decreto-lei n° 7.903, cle 27 de
2. O aparelho de acôrdo cum o ponto 7, caracterizado pelo fato de qae de que os sinais são transmitidos e re- agôsto de 1945, a prioridade .io cor/ponto 1, caracterizado pelo fato de uma diferença em valores estabelecidos cebidos pelo equivalente a uma apare- respondente pedido depositado na Reque os meios análogos compreendem entre os meios dos sinais de sensibili, lho transmissor e receptor portátil.
partição de Patentes na Inglaterra, em
25. O aparelho de aceira° com o 26 de maio de 1961, sob a 9 19.101.
atm membro base secundário que supor- dada provenientes das articu/ações p einta membros articulados secundários si- cipais e secundárias correspondentes con- ponto 24, caracterizado pelo fato de
5'5)
mulando os membro., articulados prin- duz a mais que uma disposição dos que os membros de contrõle são .3garra- (ri" 6.089 — 27-2-67 =
pyl•n•n=•.0
cipais, sendo os membros de contrôle membros principais para uma disposição dos por uni operador colocado em ou
adjacente aos meios de agarramento.
movíveis em relação ao membro base única dos membros secundários.
139.'712
26. -O aparelho de acôrdo com o TER.1n10 DE PATENTE N9
secundário para posições diferentes com
O
aparelho
de
acôrdo
com
os
14.
ponto
1,
caradterizado
pelo
fato
de
que
cada posição transmitindo um deslocade 6 de junho de 1962
, mento a pelo menos um membro arti- pontos 12 ou 13, caracterizado pelo os meios análogos são uma alavanca
fato
de
que
a
relação
entre
as
extenPperry
Ranciti Corporation — Esinclinável universalmente na extremida •
culado secundário e sendo os meios
de contrôle sensíveis a mudanças nos sões dos membros principais e secun- de da qual são fixados os membros de tados Unidos da América.
deslocamentos relativos dos membros dários correspondentes é idêntica, com contrôle operados manualmente.
Titulo: "Comutação de Tempo Lios sinais provenientes .cloa meios de
secundários adjacentes.
27. O aparelho de acôrdo com o mitada para Memória Organizada de
3. O aparelho de acardo
o sensibilidade proporcionais ao dêsloca. ponto 26, caracterizado pelo fato de Palavras".
mento relativo dos membros de modo
ponto 2, caracterizado pelo fato de que que o deslocamento de uni membro que os membros de contrôle são gurte
Pontos Característicos
meios de sensibilidade, são associados secundário conduz a um deslocamento de unia unidade que é girável em relação
à
alavanca
(por
exemplo,
tuna
roda
com cada articulaçáb formada Pelos proporcional de um membro principal
1 - Sistema de memória magné.
de direção ou alavancas de coinaudo
dois membros adjacentes, um dos quais correspondente.
Uca, contendo uma pluralidade de
manual) .
é movível em relação ao outro e são
disposições de duas dimensões apre15. O aparelho de acôrdo, com os
adaptados para detetarem mudanças nas
28, O aparelho de acôrdo com o ciavelmente semelhantes, cada unia
condições ftsicas em relação à sua arti- pontos 12 ou 13, caracterizado pelo ponto 4, caracterizado pelo fato de que das quais inclui uma pluralidade dl
fato de que uma diferença na magni- a resistência ao movimento de um'mem- núcleos magnéticos, tendo cada um
culação associada.
tude entre os sinais provenientes dos bro da estrutura principal devido à fôr- dê1.1's urna característica do histore4. O aparelho de acendo com o meios de sensibilidade associados com
se su}acstancialmente retangular, e caponto 3, caracterizado pelo fato de que articulações principais e secundárias cor- ça exercida pelo Pés° do objeto de paz de ser operada numa condição
os meios attaadores são associados com respondentes resulta num deslocamento carga compensado por um macaco ope- saturada, de estado estável, ou de
tempo /imitado, como uma função
cada articulação da estrutura principal angular desigual entre os membros prin- rado hidraulicamente.
dum campo magnético duma carace são adaptados para efetuarem um cipais e secundários.
29. O aparelho de acôrdo com o terística de duração de amplitude
deslocamento relativo da articulação asponto 28, caracte,izado pelo fato de
com todos os nu.
16. O aparelho de acôrdo , om os que o macaco operado hidraulicamente preeetertninada,
sociada na recepção de sinais provecleos referidos dispostos em colunas
pontos 12 ou 13, caracterizado pelo tem o seu fluido amortecedor_ conecta- e
nientes dos meios de contrôle.
linhas e incluindo urna Primeira
5. O aparelho de acõrdo com o fato de que uma relação não linear es:. num acumulador.
pluralidade de condutores cada uni
sinal
dos
meios
de
sensibilientre
o
ponto 4, caracterizado pelo fato de que
dos quais é acoplado indutivarnente
30. O aparelho de aeôrdo com o uma coluna separada e uma segunda.
os meios de sensibilidade' transmitem dade e o deslocamento relativo da sua
ponto
29,
caracterizado
pelo
fato
de
pluralidade de condutores cada um
articulação correspondente resulta numa
sinais aos meios de contrôle.
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e
dos quais é acoplado indutivamente
a uma linha separada para produzir
uma pluralidade de tampos magnéticos para colocar os núcleos referidos em pelo menos dois estados magnéticos estáveis e uma terceira pluralidade de condutores cada um dos
quais é acoplado indutivamente a
núcleos predeterminados dos núcleos
referidos para sentir o estado magnético dos núcleos referidos, caracterizado por compreender: cada um dos
condutores de coluna da primeira
pluralidade referida que conduzem
um sinal de leitura-escrita simétrico
em que o asinal de leitura referido é
duma primeira polaridade e o sinal
de escrita referido é duma segunda
polaridade oposta à primeira; cada
um dos condutores da . linha de segunda pluralidade que conduzem um
sinal de polarização da primeira polaridade referida e um sinal de dígito
-da segunda polaridade referida, em
que o campo prociazido pelos sinais
de polarização e de leitura referidos
têm uma característica de duração
de amplitude suficiente para levar o
estado magnético dos núcleos referidos a uma primeira condição de
saturação do estado estável, o campo produzido pelos sinais de polarização e de escrita tem uma característica de duração de amplitude insuficiente para levar o estado magnético dos núcleos referidos a um estado estável apreciavelmente diferente do primeiro estado estável referido, e o campo • produzido pelos sinais
de escrita e de digito tem uma característica de duração de amplitude
suficiente apenas para levar o estado
magnético dosa núcleos referidos a
uma segunda -eondiçã,o do estado estável do tempo limitado; e meios de
transformador acoplando os sinais de
leitura-escrita refaridoe à primeira
pluralidade de condutores de coluna
referida.
2 — Aparelhagem de acôrdo com
o ponto 1, caracterizada pelo fato de
que os condutores da segunda pluralidade de condutores referida de duas
linhas adjacentes são interaclopadas
para formar pares de linhas com pelo
menos um condutor da terceira pluralidade referida de condutores acoplando todos os núcleos de cada par
de linhas com o condutor referido
acoplando urna primeira metade dos
núcleos referidos nenn primeiro sentido magnético e unia segunda metade dos núcleos referidos num segundo e oposto sentido magnético.
3 — Sistema de memória magnética contendo uma pluralidade de
disposições 'de duas dimensões substancialmente sem elhantes, eada uma
das quais inclui liMki pluralidade de
núcleos magnéticos com uma característica de histerose substancialmente retangular e capaz de ser operada
numa condição saturada de estado
estável, ou de tempo limitado, como
uma função dum campo magnético
de característica de duraçaa de amplitude predeterminada; com todos
os núcleos referidos dispostos em Y
colunas de X linhas com um dos
núcleos referidos em interseções alternadas das colunas e linhas referidas com cada uma das colunas referides a formar uma palavra ge

2
parcelas e incluindo uma primeira
pluralidade de condutores cada um

dos quais é acoplado indutivamente tável de tempo limitado; o campo
a uma coluna separada e uma ee- produzido pelos sinais de escrita e
gunda pluralidade de condutores ca- de polarização tem uma caracteristida um dos quais é acoplado induti- ca da duração de amplitude suficienvamente a urna linha separada para te apenas para levar o estado magproduzir uma pluralidade de campos nético dos núcleos referidos a uma
magnéticos para colocar os núcleos condição de tempo limitado mas é
referidos em pelo menos dois estados suficiente para levar o estado magmagnéticos estáveis, uma terceira nético dos núcleos referidos a uma
pluralidade de condutores separados, terceira condição de estado estável
cada um dos quais é acoplado indu- de tempo limitado; e meios de transtivamente a núcleos predeterminados formador acoplando os sinais de leidos núcleos referidos para sentir o tura-escrita referidos à primeira pluestado magnético dos núcleos referi- ralidade de condutores de coluna redos, caracterizado por compreende: ferida.
cada um dos condutores de coluna
da primeira pluralidade conduzindo 4 — Aparelhagem de acôrdo com o
ponto 3, caracterizada pelo fato de
um sinal de leitura escrita simétrico que os condutores da segunda pitaraem que o sinal de leitura referido é lidade referida de condutores •de liduma primeira polaridade e o sinal nha de duas linhas adjacentes são
de escrita referido é duma segunda interacoplados para formar pares de
polaridade oposta; cada um dos coa- linhas com pelo menos um condutor
dutores de linha da segunda plurali- da terceira pluralidade referida de
dada conduzindo um sinal de pola- condutores acoplando todos os nea
rização da preeneira polaeidade coa- cleos de cada par de linhas com o
duzindo um sinal de polarização da
primeira polaridade referida e um condutor referido acoplando uma prisinal de dígito da segunda polaridade meira metade dos núcleos referidos
num primeiro sentido magnético e
referida, em que o campo produzido uma segunda metade dos núcleos repelos sinais de polarização e de lei- feridos num segundo e oposto sentura referidos tem uma característica tido magnético.
de duração de amplitude suficiente
para levar o testado magnético dos ,e — Sistema de memória magnética
núcleos referidos a uma primeira em que . uma pluralidade de disposicondição de saturação de estado es- ções de duas dimensões apreciaveltável, o campo produzido pelos si- mente semelhantes de núcleos magnais de polarização e de escrita tem néticos tendo características de hisuma característica de duração de terese substancialmente retangularas,
amplitude suficiente apenas para le- tudo disposto em linhas e colunas e
var o estado magnético dos núcleos tendo meios magnetizantes que são
referidos a uma •ondição de tempo acoplados indutivamente aos núcleos
limitado mas é suficiente para levar referidos para produzir uma pluralio estado magnético dos núcleos re- dade de campos magnéticos para
feridos a uma segunda condição es- locar os núcleos referidos em pelo
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menos dois estados magrOacos estue
veis • e tendo meios de detecção qui
são acoplados indutivamente aos núcleos refernis para detecar o esta&
magnético dos núcleos referidos, cae
racterizado por compreender: un
primeiro meio magnetizante acople..
do indutivamente aos núcleos refc
ridos para conduzir um primeiro sinal duma primeira polaridade e we
segundo sinal duma segunda e °poste
polaridade; sendo os primeiro e segundo sinais referidos de igual ain
plitude e duração; um segundo meia
magnetizante acoplado indutivamente aos núcleos referidos para conclue
zir um terceiro sinal da primeira polaridade referida; Um terceiro mel'
magnetizante acoplado indutivamen
te aos núcleos referidos para condu
zir um quarto sinal da segunda po
laridade referida; sendo cada um dee
primeiro e segundo sinais individual.mente de duração insuficiente pata
dar lugar a que o fluxo nos núcleo:
referidos atinja a condição do esta,de
estável correspondente à amplitudç
de cada um dos sinais referidos; sendo os primeiro e terceiro sinais refe
ridos da mesma polaridade e cumula
tivamente de amplitude e tearaçO
suficiente para dar lugar a que c
fluxo nos núcleos referidas atine
uma condição de saturação; sendo ee
segundo e quarto sinais referidos ch
mesma polaridade e sendo cumulatk
vamente de duração insuficiente pe
ra dar lugar a que o fluxo nos nú
cleos referidos atinja a condição el(
estado estável correspondente à aar,
plitude dos sinais cumulativos reie.
ridos; permitindo o melhoramentc
que os primeiro e segundo sinais rai
feridos sejam acoplados por trans
formador aós núcleos referidos.
— Aparelhagem, de acôrdo cole
o ponto 5, caracterizada pelo fato f2e
que pelo menos um dos segtmdcs
meios magnetizantes referidos acople
todos os núcleos de duas linhas adjq
cientes para formar pares de linha:
com pelo menos um dos meios de detecção referidos acoplando todos
núcleos de cada par de linhas com
o meio de detecção referido acoplando uma primeira metade dos núcleot
referidos num primeiro sentido magnético e uma segunda metade doe
núcleos referidos num segundo e acato sentido magnético.
7 — Sistema de memória magnética
caracterizado por compreender: uma
pluralidade de disposições de núcleos
magnéticos de duas dimensões substancialmente semelhantes; estando os,
núcleos em cada uma das disposições 1
referidas de duas dimensões dispostos
em linhas e colunas; tendo os núcleos referidos uma característica de
histerese substancialmente retangular; meios acoplados indutivamente
aos núcleos referidos para conduzir
pelo menos uns primeiro, segundo,
terceiro e quarto sinais para produzir pelo menos uns priineiro, segundo
terceiro e quarto campos magnéticos
respectivamente, para colocar os núcleos referidos em pelo menos dois
estados estáveis magnéticos; sendo
cada um dos primeiro e terceiro campos referidos individualmente de duração insuficiente para dar lugar a
que o fluxo nos núcleos referidos
atinja a condição de estado estável
correspondente à amplitude de cada
um dos campos referidos; sendo as
primeiro e terceiro campos cie igual
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12 — Aparelhagem, de acôrdo com prarieiro e terceiro sinais referidos à1
mplitude e duração mas de polari- em que o campo produzido pelos silinha de pala.ra referida.
ades opostas; sendo os primeiro e nais de leitura e de polarização refe- o ponto 11, caracterizada pelo fato
16 Elemento de memória maga
gundo campos da mesma polarida- ridos tem uma característica de du- de que os terceiro e quarto sinais
são da mesma polaTidade nética, caracterizado por compreen.
e e cumulativamente de amplitude ração de amplitude suficiente para referidos
produzem
Cumulativamente
um
der; pelo menos um núcleo magnétl.
duração suficiente para dar lugar a levar o estado magnético dos núcleos e
e o fluxo nos núcleos referidos referidos a uma primeira condição duração de amplitude insuficiente co tendo uma característica de hispara
dar
lugar
a
que
o
fluxo
no
terese substancialmente retangular e
tinja uma condição de saturação; inicial de saturação do estado estáendo os terceiro e quarto campos vel; o campo produzido pelos sinais núcleo referido atinja urna condição capaz de ser operado numa condição
de
estado
estável
mas
suficiente
para
de
escrita
e
de
polarização
referidos
saturada, de estado estável, ou de
mesma polaridade e sendo cumutivamente da duração insuficiente tem uma característica de duração dar lugar a que o estado magnético tempo limitado, como urna funçao
de
amplitude
suficiente
'apenas
para
do
núcleo
referido
atinja
uma
seguisdum campo magnético duma caracara dar lugar a que o fluxo nos
úcleos referidos atinja a condição levar o estado magnético dos núcleos da condição de estado estáve l de terística de duração de amplitude
referidos
a
uma
condição
de
tempo
tempo
:imitado.
predeterminada; uma pluralidade de
o estado estável correspondente à
meios acoplando indutivamente peto'
mplitude dos campos cumulativos limitado e é insuficiente para par
13
—
Elemento
de
memória
magnélugar
a
que
o
estada
magnético
do
menos
um maneiro, sç,undo, terceieferidos; incluindo os referidos meios
copiados indutivamente uma plura- núcleo referido atinja um estado es- tico caracterizado por compreender: ro e quarto sinais ao núcleo referido
idade de linhas de palavras para tável substancialmente diferente da pelo menos um núcleo magnético que para produzir pelo menos um prI.,
plicar os primeiro e terceiro carn- primeira condição inicial saturada de te morna característica de hie.terese useiro, segundo, terceiro e quarto
es referidos aos núcleos referidos, estado estável; o campo produzido substanc_almente retangular e que é campos magnéticos, respectivamente,
ma pluralidade de linhas de dígitos pelos sinais de escrita e de dígito capaz de Ser operado numa condição para colocar o núcleo reierido em pe/ara aplicar os segundo e quarto referidos te muma característica de satuiada, de estado estável, ou de lo menos um primeiro, segundo o
ampos referidos aos núcleos referi- duração de amplitude suficiente ape- tempo limitado, como uma função terceiro estados magnéticos estave s;
os e uma pluralidade de linhas de nas para levar o estado magnético dum campo magnético duma caracte- sendo os primeiro e tercf-o <7) sinais
letecção, determinando o . estado dos núcleos referidos a. uma dondição rística de duração de amplitude pre- referidos impulsos bipolares simétriagnético dos núcleos referidos de tempo limitado mas é suficiente determinada; uma pluralidade de cos e miltuamente exclusivos no temo.
suando os . núcleos referidos são afe- para dar lugar a que o estado mag- meios acoplando indutivamente pelo po; sendo os segundo e quarto sinais
ados Por combinações predetermina- nético do núcleo referido atinja um menos um primeiro, segundo, tercei- mutuamente exclusivos no tempo;
as dos primeiro, segundo, terceiro e segundo estado estável; e meios de ro e quarto sinais ao núcleo reieridu tendo o primeiro campo referido urna
'uarto campos referidos; linhas se- transformador acoplando o sinal de para produzir pelo menos um primel- característica de duração de ampliai.
aradas das linhas de palavras refe- leitura-escrita referido ao primeiro ro, segundo, terceiro e quarto campos de predeterminada de modo que,
m,agnéticos, respectivamente, para quando está combinado com o segunidas acopladas indutivamente a ca- condutor referido.
colocar o núcleo referido em pelo meda núcleo duma coluna correspon9 — Elemento de memória magné- nos um primeiro e segundo estados do campo referido, a combinação te.
ente de cada uma das disposições de tica caracterizado por compreender:
ferida é suficiente para dar lugar a
s uas dimensões referidas; linhas se- pelo menos um núcleo magnético ten- magnéticos estáveis; sendo os primei- que o fluxo no núcleo referido atinaradas das linhas de dígito referi- do uma característica de histerese ro e terceiro sinais referidos impulsos ja urna condição saturada e coloque
as acopladas indutivamente a cada substancialmente retangular e sendo simétricos bipolares e sendo mutua- o núcleo referido no primeiro estado
núcleo duma linha das disposições de capaz de ser operado numa condição mente exclusivos no tempo; sendo os estável -referido; tendo o terceiro
•uas dimensões referidas; linhas se- saturada, de estado estável, ou de segundo e quarto sinais mutuamente campo referido urna característica de
aradas das linhas de detenção re- tempo limitado, como uma função exclusivos no tempo tendo o primei- duração de amplitude predeterminaferidas acopladas indutivamente a dum campo magnético duma carac- ro campo referido urna característica da de modo que, quando está combia
úcleos predeterminados de duas li- terística de duração de amplitude da duração da amplitude predeter- nado com o segundo campo referido°
modo que quando está a combinação é insuficiente para doe
has adjacentes das disposições de
meios acoplando in- minada de com
o segundo campo re- lugar a que o fluxo no núcleo referi..
duas dimensões referidas; pelo me- predeterminada,
dutivamente pelo menos um primei- combinado
nos um meio de transformador para ro, segundo, terceiro e quarto sinais ferido, a combinação referida é sufi- do atinja uma condição de estado es.
acoplamento dos primeiro e terceiro ao núcleo referido para produzir -pelo ciente para dar lugar a que o fluxo tável mas é suficiente para colocar
no núcleo referido atinja urna con- o núcleo referido no segundo estado
sinais referidos a sinais respectivos
menos una primeiro, segundo, tercei- dição saturada e coloque o núcleo ,N,tável
referido; tendo o . quarto
das linhas de palavra referidas; ten- ro e quarto campos magnéticos, res- referido
no primeiro estado estável campo referido uma característica de
do cada um dos meios de transfor- pectivamente, para colocar o núcleo
referido; tendo o terceiro campo re- duração de amplitude predetermina.
' ador referidos pelo menos primeiem pelo menos dois estados ferido urna característica de duração da de modo que, quando está comb1.
ros meios de enrolamento; tendo os referido
magnéticos estáveis; sendo cada um
primeiros meios de enrolamento re- dos primeiro e terceiro sinais de de amplitude predeterminada de mu- nado com os segundo e terceiro camferidos primeiro e segundo terminais; Igual amplitude e duração mas de do que quando está combinado com pos referidos, a combinação referida
o segundo campo referido a combi- é insuficiente para dar lugar a que
sendo cada uma das linhas de palaopostas e produzindo ca- nação referida é insuficiente para dar • fluxo no núcleo referido atinja a
vra referidas acoplada entre os pri- polaridades
da
um
individualmente
campos
com
a que o fluxo no núcleo atinja condição de estado estável mas é su.
meiro é segundo terminais referidos uma característica de duração de lugar
de pelo menos um dos primeiro, amplitude insuficiente para dar lu- uma condição de estado estável e é ficiente para colocar o núcleo referio
insuficiente
para levar o estado magmeios de enrolamento referidos.
gar a que o fluxo no núcleo referido nético do núcleo referido à área de do no terceiro estado estável referido,
17 — Aparelhagem, de acôrdo com
8 — Elemento de memória magné- atinja a condição de estado estável, alta permeabilidade; tendo o quarto
ica compreendendo; pelo menos um e meios de transformador acoplando campo referido uma característica de o ponto 16, caracterizada pelo fato de
núcleo magnético tendo uma carac- os primeiro e terceiro sinais referi.- duração de amplitude predetermina- que os meios a.coplados indutivamenterística de histerese substancialmen- dos a um primeiro dos meios de aco- ad de modo que, quando está com- te incluem: uma linha de palavra
te retangular e sendo capaz de ser plamento indutivo referidos.
binado com o terceiro campo refe- para aplicar os segundo e terceiro
operado numa condição saturada, de
rido, a combinação referida é -insufi- campos referidos ao núcleo referide
10
—
Aparelhagem,
de
acôrdo
com
estado estável, ou de tempo limitado, o ponto 9, caracterizada pelo fato de ciente para dar lugar a que o fluxo uma linha de digito para aplicar os
como uma função dum campo mag- que os primeiro e segundo sinais re- no núcleo referido atinja uma con- segundo e quarto campos referidos
nético duma característica de dura- feridos são da mesma polaridade e dição do estado estável mas é sufi- ao núcleo referido; e o elemento
ção de amplitude predeterminada; produzem cumulativamente um cam- ciente para colocar o núcleo referido magnético referido incluindo ainda
pelo menos primeiro e segundo con- po com uma característica de dura- no segundo estado estável referido. uma linha de detecção acoplada Indutivamente para a determinação do
dutores cada um dos quais está aco- ção de amplitude suficiente para dar
14 — Aparelhagem, de acôrdo com
plado indutivamente ao núcleo refe- lugar a que o fluxo no núcleo refe- o ponto 13, caracterizada pelo fato estado magnético do núcleo referido.,
rido para produzir uma pluralidade rido atinja uma primeira condição de que os meios indutivamente aco18 — Áparelhagem, de acôrdo cont
de campos magnéticos para colocar inicial de saturação de estado está- plados incluem: urna linha de pala- o ponto 17, caracterizada pelo fato do
o núcleo referido em pelo menos dois vel.
vra' para a aplicação dos primeiro e incluir ainda um meio de transforestados magnéticos estáveis,' um terpara acoplar os primeiro e
terceiro campos referidos ao núcleo mador
11
—
Aparelhagem,
de
acôrdo
com
ceiro condutor que é acoplado induterceiro sinais à linha de palavra
tivamente ao núcleo referido para o ponto 10, caracterizada pelo fato de referido . ur-a linha de digito para referida.
determinar o estado magnético do que os segundo e terceiro sinais são a aplicação tr,7 segundo e quarto camnúcleo referido, caracterizado por de polaridades opostas e produzem pos referidos ao núcleo referido; e o
19 — Elemento de memória magcompreender: o primeiro condutor cumulativamente um campo com elemento de memória magnética re- nética, caracterizado por compreeno
referido conduz um sinal de leitura- uma característica de duração de ferido incluindo ainda uma linha de der pelo menos um núcleo magnético
-escrita simétrico em que o sinal de amplitude insuficiente para dar lu- detenção indutivamente acoplada pa com uma característica de histerese
-radetminçãodestamgné- substancialmente retangular e capa:
leitura referido é duma primeira po- gar a que o fluxo no núcleo referido
laridade e o sinal de escrita referido atinja uma condição de estado está- tico do núcleo -aferido.
de ser operado numa condição satuvel
ou
para
dar
lugar
a
que
o
estado
8 duma primeira polaridade; o se15 -- Aparelhagem, de acordo com rada, do estado estável, ou de tempo
gundo condutor referido conduz um magnético do núcleo referido atinja
ponto 14, caracterizada pelo fato limitado, como uma função dum
sinal de polarização da primeira po- um estado estável apreeiàvelmente ode incluir ainda um meio de trans- campo magnético duma característica
laridade referida e um sinal de dí- diferente da primeira condição ini- formador para o -acciplamcno:o dos de duração de amplitude predetermigito da segunda polaridade referida ci al saturada de estado estável.
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nada: urna pluralidade de meios acoplando indutivamente pelo menos um
primeiro, segundo, terceiro e quarto
sinais ao núcleo referido para produgir pelo menos um primeiro, segundo.
terceiro e quarto campos magnéticos,
respectivamente, para colocar o niii•
tleo referido em pelo menos um primeiro e segundo estados estáveis
Inainielicos; sendo os primeiro e terceir o campos referidos mutuamente
exclu ivos no tempo; tendo o priOleiro campo referido uma caracte-.
irisrica de duraçãe de amplitude preqr,l terminada de modo que, quando
sltt combinado com o seguira° campo referido, a combinação referida é
suí ciente para dar lugar a que o
fluxo no núcleo referido atinja uma
condição saturada e coloque o n úcleo referido no primeiro estado estável referido; tendo o terceiro campo referido uma característica de duração de amplitude predeterminada
de modo que, quando está combinado com .o segundo campo referiao, a
combinação referida seja suficiente
Para dar lugar F.. que o fluxo no núcleo referido atinja urna condição de
elado estável e seja insuficiente para levar o estado magnético do núcleo referido à área de alta permeabilidade; tendo c quarto campo referido urna característica de duração
de amplitude predeterminada de modo que, quando está combinado com
a:m s er:lindo e terceiro campos rèferidos a c, -"ii irina,...ão referida seja lnaufie
ra- a dai lugar a que o flu-

xo no núcleo referido atinja lima
condição de estado estável mas seja
suficiente para coloca/ o núcleo referido no segundo estado, estável referido.
20 — Aparelhagem, de ricurdo com
o ponto 19, caracterizada pelo fato
de que o meio referido acoplado indutivamente inclui; urna linha de
palavra para aplicar os primeiro e
terceiro campos referidos ao núcleo
referido; uma linha de dígito para
aplicar os segundo e quarto Jampos
ao núcleo referido; e o elemento de
memória magnética referida incluindo ainda uma linha de detecção acopiada indutivamente pura determinar
o e:tado magnético do núcleo referido.
21 — Aparelhagem, de acórdo com
o ponto 20, caracterizada pelo fato
de incluir ainda um meio de transformador para acoplar os primeiro e
terceiro sinais referidos à linha de
palavra referida.
22 — Elemento de memória magnética, caracterizado por compreender pelo menos um núcleo magnético
tendo unia característica de histerese
substancialmente retangular e capaz
de ser operado numa condição saturado, de estado estável, ou de tempo
limitado como uma função dum
campo magnéti co de característica de
duração de amplitude predeterminada; uma pluralidade de meios acoplruido indutivamente pelo menos um

primeiro, segundo, terceiro e quarto
sinais ao núcleo referido para produzir pelo menos um primeiro, segundo, terceiro e quarto campos magnéticos respectivamente, para colocar
o núcleo referido em pelo menos um
primeiro, segundo e terceiro estados
magnéticos estáveis; sendo os primeiro e terceiro campos referidos
mutuamente exclusivos no tempo;
tendo o primeiro campo referido uma
característica de duração de amplitude predeterminada de modo que
quando está combinado com o segundo campo referido a combinação referida seja suficiente para dar lugar
a que o fluxo no núcleo referido atinja uma condição saturada e coloque
o núcleo referido no primeiro estado
estável referido; tendo o terceiro
campo referido uma característica de
duração de amplitude predeterminada de modo- que quando está combinapo com o segundo campo referido
a combinação referida seja insuficiente para dar lugar a que o fluxo
no núcleo referido atinja uma condição de estado estável mas seja suficiente para colocar o núcleo referido
no segundo estado estável referido;
tendo o quarto campo referido uma
característica de duração de amplitude predeterminada de modo que,
quando está combinado com os segundo e terceiro campos referidos, a
combinação referida seja insuficiente
para dar lugar a que o fluxo no

núcleo referido atinja uma condição
de estado estável mas seja suficiente para colocar o núcleo referido no
terceiro estado estável referido.
— Aparelhagem, de acôrdo com
o ponto 22, caracterizada pelo fato
de que o meio acoplado indutivamente inclui; urna linha de palavra
para aplicar ps primeiro e terceiro
campos referidos ao núcleo referido;
urna linha de digito para aplicar os
segundo e quarto campos referidos
ao núcleo referido; e o elemento
magnético referido incluindo ainda
uma linha de detecção acoplado indutivamente para a determinação de
estado magnético do núcleo referido.
24 — Aparelhagem, de acôrdo com
o ponto 23, caracterizada pelo fato de
incluir ainda um meio de transformador para acoplar os primeiro e
terceiro sinais à linha de palavra referida.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei n9 7.903 de
27 de agôsto de 1945, a prioridade do
corespondente pedido depositado na
Repartição de patentes nos EE.IT(.7.
da América, em 22 de Setembro 6a
1961, sob n9 139.947.
84425-TRL.
(N9 006090 — 27-2-67 — Cr$ 20)
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Termo n.° 762.736, de 9-8-66
Mercearia Bragança tala.
S5o Paulo
MERCEARI A

BRAOAIni£
Ind. Brasileira
Classe 11
Alcachofras. aletria, alho. aspargos,
açúcar. alimentos para animais, amido.
emendoas. ameixas. amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia. aveias. aze:te azeitonas banha, bacalhau. batatas. balas.
Siscoitos, bombons, bolachas. baunilha.
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó. cacau, carnes, chá.
caramells chocolates. confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de le:te. cremes
alimenticios, croquetes, compotas. cangica coalhada. castanha, cebola. condimentos para alimentos. colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas. espinafre essênc:as alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de toe.
mate. farinhas alimenticias, favas féculas. flocos, farelo, fermentos. feijão
figos. frios. srutas secas naturais e cristalizadas, glicose goma de mascar, gor
duras. grânulos, grão de bici gelatina
goiabada. geléias, herve doce berva
mate,. hortaliças lagostas, linguas, leite
condensado, le:te em pó. legumes eu'
conservei, lentilhas, linguiça louro, mas.
las alimenticias, mariscos. manteiga.
margarina. maimelada macere/Ai, massa de tomate. mel e melada. mate. massas para mingaus. molhos miluscos.
moítarda, mortadela, nós moscada, nozes. óleos eomestivels, ostras, ovas.
pães, paios pselinés pimenta, pós para
pudins, pickles. peixes, presuntos. patês, pett-pois pastilhas, pizzas pudins;
quelios. rações balanceadas para animai& regueliões, sal. gagá sardinhas.
sanduiches, sorvetes, suei de tomate e de
frutas. torradas tapioca. tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas pare alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Termo n" 762.737,, de 9-8-66
Mãos de Fada Confecções Ltda.
Silo Paulo

IIXOS DE PADA
Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos cif vestuários
• roupas feitas em gerai: Agasalhos.
aventais. alpargatas. anaguas, blusas.
botas. botinas. blusaes noivas, baba&tiros. trones capacetes. cartolas carapuças. casaca°. coletes. caoas. chateei.
caebecols. calçados, :banéus. cintoa
cintas, combinações, corninhos. calças
de tenhoras e 'de crianças aaições. cal
cals. camisas. candso'as camisetas
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros
gafas, casacos. elinelos. loamnós. achar
nes. I5 5a larcas para militares as.
egiais fraldas. galochas. gravatas gor-

-os, logos de !ingeria. jauetas. laqueia

boba, ligas, lenços. mantes. melas
nalõs. mantas, mandria°, tr.aetilhas. pa .
etós, palas. penhoar, pulover. pelerInas,
peugas. pouches. polainas pijamas. punhos, perneiras, quimonos. regalos,
robe de chambre. roupa.), sobretudos,
suspensórios, saldas de -ranho. sandálias,
sueteres, shorts, sungas. atolas ou slacks,
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos

Termo n.° 762.739, de 9-8-66
Walter Venditto
São Paulo

CORISCO
Ind. Brasileira
Classe 4,4
Para distinwiir: Pedras ei,..ra isquelios
Têrmos as. 762.743 a 762.747, de
9-9-66
Casa :Vliirano S. A. Con:ercizd e
Importadora
São Paulo
MURAX0
¡

Ind. Bra sil eir a

Classe 36
Para distiaguir: cartões aomerciais e
de visitas, envelopes, blac as de papel
para cadas, notas fiscais, liar as fiscais,
notas promissórias, letras de câmbio,
faturas, recibos, duplicatas, rótti,os e
etiquetas de papel, caixas e caixotes de
.papel para embalagens, livroa era branco e cartolina
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas, anáguas. • blusas
botas. botinas, blusões, boinas, babadoproa. bonés. capacetes. cartolas. cara.
ouças.. casacão, coletes. capas, chales
cachecols, calçados, chapéus. cintos
:antas. combinações, corpinhos, calvo
saias. casacos. -chinelos, domin6s, achar
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros
pes, fantasias, fardas para militares, co
legiais. fraldas. galochas, gravatas. gor•
e s. logos cif lingerie. faqueias, laguêa
luvas. ligas. 'enços. maiôs. meias
.,naitis, mantas. 'mandribo, mastilhas. maiôs, palas. penhoar. pulover. palatinas.
aeugas. pouches, polainas. pijamas, pu.
lhos, perneiras, quimonos. regalos,
'oba de chambre. roupão, sobretudos,
uspensórios, saldas de banho, sandálias.
ueteres, shorts. sungas. atolas ou alacks
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
Classe 92
Para distinguir: Almanaques, aaandas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
eircenses
Classe 13
Adereços de metais preciosos sem:preciosos e scaa imitações adereços de

)edras preciosas suas imitações, ador
nos de metais preciosos. semi-preciosos
e suas imitações. alianças, anéis. artigos de 4antas1a de metais preciosos.
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos bandejas de metais preciosos. berloques de metal preciosos
brincos de metal precioso ou semipreciosos, bules de metais preciosos,
carteiras de metais preciosos. colares
de metais preciosos ou semi-preciosos
contas de metais preciosos, copos de
ciosos, diamantes lapidados, fio de •oure
fio de prata, fivelas de metais precio
sos cafeteiras de metais preciosos, jóias
ióias falsas lantelolas de metais pre.
ciosos, medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitasões, palitosde ouro pedras preciosas para Jóias Pe
-drasemipco jóaérls
e imitações de pérolas. .pratos de me.
cais preciosos, serviço, de chá e de cate
de metais preciosos, serviços de acta
de metal precioso serviços de refrescos
de metal precioso. Serviços de saladas
de frutas de metal precioso. rerviços de
sorvete de metal precioso. :asheres de
Metais preciosos. turibuloo de metal
turnialinas lapidadas e vasos se
metais precioso,
Termo n.° 762.749, de 9-8-66
H. P. Produções Fotográficas Ltda.
São Paulo

alantas medicioaia, pedras em bruto,
auebracho, raizes "vegetais, resinas, resinas naturais, residuos. testeis, Stlici*
seivas. talco em bruto, cisto, xisto
betuminoso' e cilicio
Têrrno n.° 762.750, de 9-8-66
Fábrica de Estopas São "Jud.is Tadctl
Ltda .
S:io Paulo

DEPOSITO E FILIAL
SX0 JUDAS TADEU
S. Paulo Capital
Classe 33
Titulo
Tèrmo n.° 762.751, de 9-8-66
Fiibrica -de Estopas São ludas Tadeit
•
Ltda.
São Paulo

"DEPOSITO E FILIAL
SIO JUDAS TADDEU,
Ind. Brasileira
Classe 4
Para distinguir: Estopas de tôda
espécie
"
'Ferino n.° 762.752, de 9_8_66
E. A. Squibb &. Sons, Inc.
Estados Unidos da Amériaa

Z. P.
Ind. Brasileira

Classe 8
Para distinguir: Filmes revelado...a aparelhos fotográficos e cinematográficos,
óculos., relógios, rádios e aparelhos de
televisão
Ternio n.° 762.748, de 9-8-66
Nuria
Mármores e Granitos Ltda.
Classe 3
São Paulo
Preparações farmacêuticas, ima) tia i ve
preparações vitaminicas

NURIA
Ind. Brasileira

•

Termo n.° 762.753, de 9-8-66
E. A. Squibb F.:/ Sons, Inc.
Estados Unidos da América

Classe 1
Substâncias e produtos ar origem alai
mal, vegetal ou mineral, em bruto os
parcialmente preparados: Abrasivos em
classe
bruto, argila refratária. asfáltico
Preparações- medicinais e farmacêuticas
bruto, algodão em bruto borracha em
Termo n.° 762.754, de 9-8-66
bruto, bauxiia. benioim breu, eInfora
7oseph.E. Seagram Cr Cons. , Incebruto, chifres, ceras de plantai ceras
Estados tinido da América
vegetais de carnabba e aricuri. criem
de cavalo, crina em geral, cortiça cai
bruto, cracas vegetais, espato ervat
medicinais, extratos oleoaoa. estopas.
enxofrar. Milhas, fibras vegetais, flores
secas. grafites, goma ars. brio. granito
em bruto, kieselghur, líquidos de Pis&
Classe 42
taa, tater em bruto ou parcialmente
Bebidas alcoólicas, não medicinal,
preparados, mintrios metálicos, madeiTermo n.° 762.755, de
ros em bruto ou parcialmente tuba.
The Cross Company
.
filadas. em toras, serradas a apialnadas
F.sia,sclos Unidos da América
mica, mármores em bruto, filado de
aia» ganes. 6leos de cascas oegetair,
.Sleos
. em bruto ou parcialmente prepsa
-olombagina em bruto. pê, de
moldariam para lundições. pedras briradas, piche em bruto, pedra calcária.
Máquinas-ferramentas

PRENDEROL

LEILANI
Pak
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita da acemdo com o art. 130 do Código da Propriedade industriai Da data tia publicava° começará
a carros' o prazo de 60 cilas Para o deferimento do pedido. Durante 'esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Dapartamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que as julgarem prejudicados com a concessão do registro requerida
Têrmos os. 762.756 a 762.787, de
9-8-66
Amo S. A. Indústria e Comércio

Pw..ns-nui

susunsá

• Classe 15
Paro distinaua: Artefatos de ceamIca
Dorcelana, faiança. louça vidrada para
slco caseiro aparelhos de chã, de cata
ia tantas, serviços de refrescos e de
esebidas a saber: abais:mo de lampião.
açucareiros. apanha-moscas, bacias„ de
atrasa. bandeilaz banheiras, biscoiteiras
Paid& moitas. bules. cafeseirma canecas
Castiçais, chavenas centros de masa
aompateira cubocê. descansos "e porcaPana. escarradeiras, espremedores filem
Punis. garra i-as, globos. jard:nelras
Roo Jarrões. lavadedos. lavatórios leiCalvas. maçanttaa de porcelana, maz2eguelras. molheiras. morfinas. palite:ros
ssedestala pias. pire% polvilleadirea
Dorta-facas p otes, puxadores. recePtã.
aulos. aale:rom serviço de chã: taças
ara cafa. travessas. terrinas. oriniSta
vasilhas, vasos sanitários e zicarao
Classe 40
Móveis em geral, de metal, vidro. de
aça, madeira. estofados ou não. incha
eive móveis para escritórios: Armários
Catnários para banheiro e para roupas
amadas. almofadas. acolclioac3aa para
móveis. bancos, balcõw, banquetas
Rianclejas domiciliares. berços biombos
andelms, carrinhos para ehâ e =tê
Confuntoa para dormitórios. conjunto:
Dom colo de tantas e cala ( olaitas
(amiantos para terraços. jardim e praia
teonlunSca 4e artaárlooa gabizietsu pea
Gop; e casinha. canana cabiam c:macia:as
atrasarias, cadeiras de balanço. caixa:
g e rádios, colchaes. colchaea de molas
Raparam:a divisaes. divrasa discos:seca
0.2 madeira. espreguiçadeiras. escama/asa
Shaa. estantes. quarda-roupaa, mesas
mesinhan mesinhas p aro radio a teleVatoninhas para televisão. -moa-Punas
para auadres. porta - retratos. -ones
aoltronas-camas. prateleiras. porta-clio
'ama sofás aofas-caman, travesseiros e
saarlaaa
asasse 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinado% álbuns (em branco). tanso
jaara retratos e out6grafea. balflasa ezceco para brisiquedcia) blocas para
aerrespondência. blesara pasas) cálculos.
Ceg para raurZaça" tebtees. trOdita•
cm riaa Impressas, cederam de asaraca p as Para documentai ~Ima.

Minei de panelão. cadernetas. eader•
Um caiam de cartão. asas para paralela, castfto de v!âts5, ~etni

merciois, cartões indicas. confeti. car- dubos artificiais nora o solo. álcalis
tolina, cadernos de papel melimetrade .sara fins agricolas. bactericidas. cera:
e em branco para desenha cadernos r(Mn? curtem& cianamide de calcar
esclares. cartões em branco. carauchos orno adubo para sol, cletumaJo.es
de cartolina, copas planográticas. ca laantetantes usados na s aricultura
demos de lembrança. carreté:s de .pa 'sai horticultura escórias ltsias para
'Lhos, essências rara enterminai
palão. envelopes envólucros para cha
ratos de papel, encadernação de pape, cais e plantas daninhas, catraios de
au papelão. etiquetas. tôlhas indicas suassia p ara tms horticolas tertilizan
fõlhas de celulose. guardanapos. livros es para o solo tormici a a guano triz?
não i mpressos, livros tiscals, livros de \rugas. mas s as nara enxertos pastilha:
contabilidade, mata-borrão. ornamentos 'ara destruir insetos, preparações parr
servar o seio. p reparutet, para des
de papel transparente, protos, papela
afias, papéis de estanho e de alumin:o truir insetos. banias e plantas dam
papes sem impressão. papéis em branca ilhas. Si. 1: para tias agricolaa sais para
para barrar paredes. papel almaço con, fias horticolas. substancias quirn mas
ou sem pauta. papel crepon papel de aara destruir insetos hervas e Plantaiseda. papel impermeável, papel encerada daninhas venenos contra a vermina
venenos para inaetoa e visgos
pape) higiênico. popel impermeáve•
para copiar. papel para desenhos. paClasse 13
pel para embrulho impermeabitzadc Adereças de metais preciosos semi
oN4
papel paro encadernar, papei para es •
scé,s , ncrações adereços de
cravar. papel pare imprimir, papel pa. pedras preciosas e suas imitações. adar
mana para embrulhos. papel celotane nos de metais preciosos. semoprecioso,
papei celulose. papel de linho papel e suas imitações, alianças, anéis, arti.
absorvente papel para embrahar ta- gos de 4antasia de metais preciosos
baco, papelão, recipientes de Papel su. balagandans de metais preciosos ou
setas de papel. rótulos de papel. rolos semi-preciosos bandejas de metais pra.
de papel transparente, sacos de papei ciosos. berloques de metal preciosos.
aerpentinas tubos. postais de carta(' brincos de -metal precioso ou semi.
e tubetes de papel
preciosos, bules de metais preciosos
Classe 37
carteiras de metais preciosos, colares
Roupas brancas para cama e mesa de metais preciosos ou semi-preciosos
Acolchçoados para camas, colchas. co- contas de metais preciosos, copos de
bertores, estregões, fronhas. guardana. ciosos, diamantes lapidados, fio de ourc
pos, jogos bordados, jogos de cosudaa, fio de prata. fivelas de metais precialençóis, mantas para camas, panos para CC3 cafeteiras de metais preciosos. jóias
cosinha e panos de pratos, toalhas de lanas falsas. tantejolas de metais pra.
rosto e banho; toalhas de mesa, toa, ciosos, medalhas de metais preciosos
lhas para jantar, toalhas para chã e semi-preciosos e suas Imitações,, palito:
café, toalhas para banquetes, guarni- de ouro pedras preciosas para Jóias- Pe
ções para cama e mesa, toalhinbas
-drasemipco jóaérls
(cobre pão)
e imitações de parolas. Pratos de maClasse 3ti
tais preciosos, serviços de chá e de cate
Para distinguir: Artigos de autuados de metais preciosos, serviços de liam
e roupas 'citas em geral: Agasalhos de metal precioso, serviços da refrescas
aventa . a alpargatas, .anáguas. aluam de metal precioso, serviços de saladas
botas botinas. biusfles. boinas, baba- de frutas de metal precioso. ezrviços de
turmalásaa lapidadas e vasos de
puçan, casacão. coletas. capas chalsa
cachecols. calçados. chapam .claras sorvete de metal preciosa, talheres de
cintam, combinações. corpinhos. calças metais preciosos, turIbule° de metal.
metais preciosos
de senhoras e de crianaaa. calções. cal.
Classe 12 camisetas.
camisas.
camisolas,
çag.
cuacan. ceroula:vs. colarinhos. ~CM Alfinetes agulhas, presilhas, argolas, b°.
saias, wanacoa, caindo% dominan echar.
tões, colchetes, .ganchos, dedais %velas
pea. fantasias. fardas para militarea.
fechos eorred:ços. garras. grifas de me.
legisda, fraldas. gatocace. gravatas, gos tal para enfeites de vestidos, missangaa
roa. jogata de alagaria racitt~ taquan
lantejoulas e ilhosas
luva, ligas. lenço?. tnan gsa, meias.
17
males, mantaa mandrião. mantilhas. oaa Para dlealiagulrenane
artigaa, mãqtaina2 a fasa
Lata palas. penhoar. ptdover . palmavas dares, capa eoladores, cestas para
Penas, ponches. polainas. pilesa-an pa- paio a eorrespeadência canetas. cara.
cho& amaina. qui:nonas. regi:dm pessoa, cofres, canetas tinteiro. caretas
robe de chambre. roupão. so~int, esferográ licaa; canetas Para escuteis
suspensórios. saldais de banha. easscleSas carga para canetas eaferograficaa de
sueSaakea. sóssets. cangw. mias co dado acabadores. datadora° cora minas, deis
acama, turbantes. Craca nadem-Da
atinam para lápis e canetas, esquadros
e vweltlos
mastiga-a para secretaria. estofas. borra
dias de apagar, espátulas, furadores
Classe 34
Cortinados, cortinas, capachos. encera- Ruidosa para escrever. bastas. adrtca
dos, eatrados, linóleos, oleados; passa- fitas para maquilaras de CaeaVer. ficha:
aura arquivos ema:dores. grampeadarea
deiram panos para assoalhas; para
grampos e 'gana/usa para esc-tatá-ales
paredes e tapeteis
godeta. gama-arábica. Instrumentos de
Classe =2
Suba:teçam e . preparações quissalcas escrever e de desenboa armes ou cosi
saber: aduba& juntos de oragos de escrever e dera.
sraaAista me agricultura,

lha: ara mesas ou !xeretarias. foges ou
sampantos do tipo de imersão para meias ou 9eLretárias, lápis esterograticaf.s.
Japis. la p iseiras, molhadores. minas, má4uinas e apetrechos para apontar lápis,
máquinas para escrever, calculas e co'
mar maquinas para grampear, mopoteeas minas c-O atalaias para lápia
seiras.- e acatadores, metros aro escritórios e para desenhos, papel carbono.
os-nas para canetas, penas esterografl
erfuradores. atai s para escritórios
-om fechos de metal, porta-tinteiro, aosa- lápis. pemas-canetas, porta -canetas
ss aroçrCiti çes. porta- carias boa Dci/oartas. curta blocos>. •penas. prenses
orendaslores da papais percevalesa. r(J.11.12.5 afanais separadores acra arariam acinetes. tintas para escreves e),.
'tas para escrever aralinhas, tiritas para
:aranhas tintas para dup licadoras. tia.
.-as Dans impressão e tintas Para decanhos. coniuntos de artigos de aceravas
e desenhai para mesas ou aecaataaiaa
Classe 19
Aves e ovos em geral, inclusive do
bicho da seda, animais vivos, bovino,
cavalar caprinos, galináceas. aviara a
suinosi
Classe 20
Para distinguir: âncoras, bolas, cintei
de natação, cintos de segurança, Paraquedas e salva-vidas
Classe 18
Cápsulas de papel para fulminantea,
cápsulas para armas de fogo, cartuchos
de dinamite, cartuchos de papel para
munições, dinamites, esoletas comuns,
espoletas elétiicas, espoletas de peacussão, estopins, fulminantes (espoletas),
petardos, projétis, pólvora para caça
pólvora para minas, torpedos e fogos
de artifícios como sejam: bengalas, bengalinhas, foguetes. fósforos de cena lápia de fogo, morteiros, pipocas, pistolas,
pistolões, roclinhas, tragues, rojões e
chuveiros
Unem .2'3
Para distinguir: Veicules e slü.16 N.Mte n
~grafites: Aros, cara hadsiataa assua
móveis. auto-caminraea, aviCen cassa
tecedores, alavancas Q2 cambio banca
breques braças caro veicules. Weidesala carrinhoa de ma a canetas canalriliostetea carros atinhulantea caminhões.
zarrois. tratorea canoa-berço& caregatanques carros-irrigadorea, carros ear•oças, careweriaa cl Ma, chapas
Mares para veirsioss cubos do velioafe2
carrinhos para maquitiata de escrever,
corrediços, para veiculos direção. dessitt
ladeirae. estribos. escadas rolantes elevadores para osaisagetros e para carga
engates p ara mos e A do direção
freias. aronteirs sara I. alculoa, guidão
toecrinotivaa. tendias. molas
raotocicieta2. citiotecarea. moto hm-gasta.
unaivelaa swkria3,
Para-diaseaw

sara-lama para-biris. sedais. patisõea
sacha para bicicletas, raras para ladeie
ms. rabeares. eadiadcacs para srs.>~
sedas para vetando.% cetim: saletetna
santas, para CF22015.1.C3. , a021123. vdrícipe
tea, mareie de easstrê • de alagadea
aceleradas tróleis excetua varaea
camas, Mareai Rant carreia
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Classe 16
Pare distinguir: M.ateriwa para construções e decorações: Argamassas, argila
areia. azulejos, batentes. balaustres. bla
cos de cimento, blocos para pavimenta
ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga pare afixo& edificações prernoldadas. estuque. emulsão de
base asfáltico, estacas. ee,guadrias. estruturas metálicas para construções. lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lages. lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas pare revestimentos de paradas, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as ,argaanas1
aas da cimento e cal, hidráulica. pedregulho, produtos betueninosos. tmpermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revtstimento .2 outros como na pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para , tetos e paredes,
papel pare forrar casas, massas anti-.
ácidos para uso nas construções, par.
caretas. portas, portões. pisos. soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto.
, telhas, tacos, tubos de vtntilação, tanques de cimento. vigas, vigamentos e
vitrais
Clame 14
Vidro comum, laminado. trabalhada
em tôdas as formas e preparos, vidro
cristal para todos os fins, vidro indus.
trial com telas de metal ou • composições especiais: ampolas, aquários, as.
Ladeiras, almotarizes, bandejai, cubetas, cadinhos. cântaros, cálices, centro
de mesa, cápsulas copos, espelhos. ca.
carradeiras, frascos, formas para doces.
fôrma para fôrnoa, fios de vidro. gar.
rafas, garrafões, graus, globos, haste.
jarros, jardineiras, licoreiros, mamadei
ras, mantegueiras, pratos, pires, portajóias, paliteiros. potes, pendentes, pe.
giestais, saladeiras, serviços para co
frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves.
sas, vasos, vasilhames, vidro para vi.
draças, vidro para relógios, varetaa
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para para-brisas e
xícaras
Classe 10
Massas plásticas para fins odontológi
co,s e guta Percha. pontas de guta-per
cha para obturações de canais, cera Ia.
minada. cèra para inanis:ações e araeulaçâo ileal base. cara colante, gandra.
Ca, godivas. verniz .solante gesseo
amalgamas líquidos e pós para limpeza
e p olimento. lixas porcelana, ruge, dia
coo e roda;, para desgaste, guta-ercam
dentes artificiais. dentaduras. alatidaa
tdrófilo. catam seda e cr na ara atourata agulhas ara Injeções. instrumento:

metros depressores; anuscóp.os: retos
cópias; bugias; adenótomos; abre-bocas
abaixa-linguas. aparadores; porta-amaa
gamas; escavadores: extratores: colheres cortantes. calcadores e alicates
Classe 9
Instrumentos musicais de corda e suas
partes: vaalão, lira. órgaao hamomos,
cravos. espinetas, citaras; violinos; vio.
las; harpas; pianos; violoncelos; contrabaixos, banodlins; rabecas; guitarra:.
Instrumentos musicais de sopro:, metá
ticos ou não e suas partes; barítonos,
sax-trompas. saxofones, trombones de
pistão; clarins; trombetas; cornetins,

ciar:netas; pianos; flageolets, flautas:
eboés; helicons: trompas de pistões.
gaitas; gaitas de bôca; ocarinas; chata.
melas; outros instrumentos musicais:
gaitas de fole: harmoniuns; adufes; san
fonas; harmônicas e castanholas
Classe S

Para distinguir os seguintes artigo: ele
tricos; Rádios, aparelhos de televisãe
plck-ups. geladeiras. sorveteiras, apare
lhos de refrigeração. enceradeiras, as
curadores de p ó fogões. tornos e toga
reirca elétricos, chuveiros. aquecedores
nalanças, ferros elétrizos de engomar
p assar, batedeiras, coqueteleiras, expre
medores liquid.licadores elétricos, ma
quinas para picar e moer legumes
carne, resistências elétricas. fervedores
estuf a . ventiladores. paenlas e bule:elétricbs, refletores, relógios de ai te
frigerado formas elétricas. máquina.,
fotográficas e eme matográficae. caia
pa:nhaa elétricas, garrafas térmicas. re
cimbres automáticos. lâmpadas, apare
lhos de luz fluorescente. aparelhos d,
comunicação interna, esterilizadores coa
densadores. bobinas, chaves elétricas
comutadores. interruptores, tomadas
corrente, fusível aparelhos fotográfico
• cinematográgicos. filmes revelados
laii:óculos. óculos, aparelhos de aproai
-nação. abar-lours e lustres máquina
para lavar roupas para uso
doméstico
Classe
Máquinas a utensílios para serem dsa
das exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me

cânicos e empilhadores combinados
arrancadores mecânicos para agricultura batedeiras para ceerais, bombas

para adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceifados para arroz, charruas para afieiccItura cultivadcres, -debulhadores
destocadores, desentegradores; esmaga
dures para a agricultura escarrificado .
res. enchovadeires. facas para máqui
nas agrícolas /assadeiras gadanhos.
garras para arado, grades de discos
ou destes, máquinas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas mácirúrgico: para operações, cadeiras nora quinas vaporizadoras, máquinas de
clinica medica canuius conta-gotas vi- tundir, máquinas niveladoras de terra
dros canta-gotas pincéis para garganta máquinas perfuradoras para a agricul.
lura mácicinas de plantar. motochar
facas. p nas anatônucas: tesouras. :os
totornos, serrs serras para raquictemia ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
or-ceie. roçar, de . sernear; para asfaltra: de
maneios. oistc ris, afasta:toras,
curaras. elevadores espát.das, torquir de triturar, de astarelar terra
protetores. uai furadores limas; para para irrigação, para matar formigas e
Osso: n ani eras. 'mame iro: esterosdipic outros insetos, para borrifar e pulveriesri leres, especulos dilatadores; esteta- zar desinfetantes, para adubar, para

agitar e espalhar palha, para :olhe
algodão, para colher :areais aásaurnas
amassadoras para Mas agricolas. de
cortas árvores, para espalhar oara ca
ornai, máquinas combinadas para a.
mear e cultivar, de desbanar para co.
sacar, máquinas e aacinhus para fcraa•
geras, máquinas toscadoras ordenado.
ras mecânicas. ra l adores mecânicos, ro
tos cotnp-essores para a agricultura
sachadeiras. 'semeadeiras. ,ecadeiras
marcadores de terra tosadores de fira
ma, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agricolas
Classr. 49
?ara distinguir logos, brinquedos, pas
;atempas e - aramos desportivos: Auto
;armáveis e veiculas de brinquedos
irmas de brinquedo baralhos, bola:
iara todos os esportes, bonecas, árvores de natal, chocalhos. discos de arre
(nessa desportivo, figuras de aves .
aves e animais, logos de armar. logra
Je masa luvas para esporte. mmiatu
utensilios domésticos, máscara
iara esporte. nadadeiras. rêdes par:
pesca. tenboretes e varas para

pesca
Classe 29
Para distinguir: espanadores. esctiva:
comuns, lambazes, rôdos, vassouras
vasculhos
Classe I)
Armações para guarda-chuvas, guardasóis e sombreadores; bengalas, cabos,

capas esticadores, guarda-chuvas, guar*da-sóis, sombreadores e seus pertences

er. e de madaaa. goma para lavanderia, limpadores da luvas. liquidos
irancayar tecidos liquides mata - gordoma para roupas e mata óleos para roup as, oleara. óleos para limpeza de car.-os, pós de broquear roupa. saacato
te sódio, soda cáustica, sabão em pó.
sabão comum, ubão de esfregai e sanonáceos. tijolos de polir e verniz
para calçados

Classe 41
Alcachofras aletria. alho, aspargos,
açúcar. alimentos para animais, amido.
amendoas, ameixas, amendoim, araruta.
arroz. adm., aveia, avelãs. aze.te azeitonas banha, bacalhau. batatas, balas.
biscoitos, bornbors. bolachas. labundha,
zafê em pó c em grão. camarão, canela,
-to pau e em pó, cacau. carnes chá,
zaramelis chocolates, confeitos. cravo
-areais, comaiho. creme de le te cremes
n limenticios, croquetes, compotas. canj ica coalhada. castanha, cebola. condinentos ,ara alimentos colorantes,
-houriços, dendê, doces, doces de fru-as espinafre essénc:as alimentares. emnadas ervilhas, euxovas, extrato de toénate, farinhas alimentícias, favas fén ilas. flucos, tareio, fermentos, feijão
'fios frios. !auras sêcas naturais e cris-alizadas. glicose, goma de mascar. gorlurasa grânulos, grão de bict gelatina.
asiabada. geléias. berva doce nova
mate. hortaliças lagos:us, línguas leite
.oadensado, le.te em pó. legumes rtn

azinserva, lentilhac linguiça louro masis alimentícias. mariscos. manteiga.
panos, ponteiras, varetas e virolas
nargarina, marmelada macarrái, masClasse 47
sa de tomate, mel e melado, mate, mas- rificanPara distinguir combustíveis. lu a
as para m:ngaiia, molhos. moluscos:
tes, substâncias e produtos destinados
nostaraa, mortadela, nós moscada, noiluminação e ao aquecimento: álcool
te& óleos contestiveis, ostras, ovas,
motor, carvão a gás hidrocarboreto.
p ães. paios pralmés pimenta, pós para
gás metano, butano e propano, gás enpickles, peixes, presuntos, pagarrafado, gás liquefeito, gasolba, grap et:t-pois pastilhas, pizzas pudins:
xas lubrificantes, óleos combustivels,
óleos lubrificantes, óleos destinados õ 4ueijos. rações balanceadas para animais, requeijões, sal. sagú sardinhas.
iluminação e ao aquecimento, óleos
iandoiches, sorvetes, saci de tomate e de
para amortecedores, petróleo e
F rutas, torradas tap:oza, tâmaras, talhaÇUCPOSerle
tremoços. tortas. tortas para ali.
Classe 43
mento de animais e aves, torrões
Para distinguir: Refrescos e reirigeran.
toucinho 'e vinagre
tes, guaraná. gasosa. água tônica.
águas artificiais, xaropes para refrescos.
Casse 31
bebidas espumantes sucos e sumos de kdesivos pata vedação. anéis paro ve,
Frutas para bebidas não alcoólcas.
lação argolas para vedação. arruelas
sifões e soda limonada
,ara vedação: barbantee barracas dp
Classe 44
camparam, betume paro 'vedaçâo. buArtigos para fumantes, como: — Fumo chas para vedação. boião rôlha para
em fôlhas, em cordas. em rôlos, picado rarraxa): cabos, canaletas, cordas. carmigado, desfiado .acondicionado em la- dais CI.S rdoalhas. cor,iõr s. correias de
tas, em pacotes ou em outros recipien- trar. missão de tôda asparei t raártes adequados; charutás, cigarrilhas. ci- las, esferas para vedação; atilhos para
garros, boquilhas, piteiras. ponteiras imarradias*, '.orres para vedação. 'tugepara charutos e para cigarros; cigarrei: gachera•
:untas para vrda,
ras e balsas para fumo, resíduos de
'onaa lonas p ara freios de v mos;
fumo e rapé, palhas e pr.:péis para
-nanga tiraa massas para ved. , ,o, mocigarros
re para vela ..ão; rêiihm :ninõ '• para
Classe 45
Mação ( fins não na dicinais 1. tendas.
Para distinguir: Plantas, seMentes e
1.4 para verlac;in tuboç para vedação,
mudas para a agricultura, a horticulua ra
uhulacões p :ra vedarão;
tura e a floricultura. Fieiras naturais
vt-ria
Classe 46
Classe 76
Para distaiguis : Amido. arai. azul da
Xeretaras de madatro .:111 na -1;i A cop rússia, alvaiade de zinco abrasivos.
MI e)00
,Tql )enio preparado para limpar metais as, alguidares.. atm :Ne : 1 : •
detargentes. espreesincetes, eatrato de e ara vitrines. 51 %• ta!os 1 • tr. n-,
anil, factila para tecidos, f69kros de para catei;', bandeias r,
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;aias. casacos, chinelos, dominós. achar.
Termo n.° 762.792, ch. 5.8-66
batedores de carne, caixas. caixões. cai
xote, cavaletes, cunhas. cruzetas cubas, Segas S. A. Organização de Empresas aes, fantasias, tardas para' militares. co.
'egiais. fraldas, galochas, gravatas, gore IVIobilizaçãe de. CapKais
caçambas. colheres, cestos para pães.
-os. logos dt lingerie, jaquetas, laguês,
capuz p ara cozinha, cabos para ferraSão Paulo
ligas, lenços. mantõs meias.
mentas, cantoneiras engradanos. estra.
maiôs, mantas. mandribo, mastillMs, mados, esteirinhas. estolas, espremedeiras
„ tAs. nelas. penhoar. pulover. pelerinas,
embalagens cie madeira, evada, tor.
ACOCS POPULARES
peugas. pouches, polainas, pijamas, pumas, guarnições para porta-blocos
nhos, perneiras. guimonos. regalos,
guarn;ções para cortinas, guarnições de
robe de chambre. roupão, sobretudos,
madeiras para utensílios domésticos
suspensórios, saldas de banho, sandalías,
malas de madeira, palitos, pratos. pi.
Classes: 33. 38 e 50
sueteres. shorts, sungas, stolas ou slacks.
pas. pinos. puxadores prendedores de
Expressão de propaganda
toucas, turbantts. ternos, uniformes
roupas. pasinhas. garfinhos e colheres
e vestidos
Termo n.° 762.793, de 9-5-66
para sorvetes, palitos para dentes, tí.
Merval S. A. Administração e
boas de passar roupas. táboas de carne.
Termo n.° 762.796, de 9-8.66
Representações
tor Siâ. torneiras. tambores, tampas,
ADM — Administração de Imóveis
5mm-fies de madeira
Ltda.
São Paulo
Térin ou.' 762.758, de 9-8-66
São Paula
Fortarks Brasileira S. A. — Indústrias
Metalognimicas
L
R
V
A
FOR TANICS
INDIISTRIA ERASILETRA
Classe 28,
Guarnições de papelão-amianto para
. fins isdustriais
Termo ti.° 762.759, de 9.8,-66
Perez Aron Alenta),
São Paulo
P0R

Industria Brasileira

ADM ADMINISClasse 33
My rca de serviço, para distinguir a
prestação de serviços de administração
e representações em geral
Termo n.Q 762.794, de 9-8-66
Administração de Imóveis
ADM
Ltda.

r,v.E R

Classe 36
Calçados em geral, de cavalheiros,
senhoras e crianças
Termo n.9 762.791, de 9-8-66
Santapaula Melhoramentos S. A.
São Paulo
ARTODROM O'
INDÜSTRIA BRASILEIRA
Qasses: 2,1 , 33, 41, 42. 43 e 44
Titulo

TRAÇA° DE IMO.

imememir"S

VEIS LTDA.

DON RAMON,
INDUST RIA BRASILEIRA

Nome comercial
Termos ns. 762.797 e 762.798, de
9-8-66
Fundição Guaporé Ltda.
São Paulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 1
Esmaltes, fluxos (pastas para soldar
mordentes, tintas e vernizes
--_ —
Termo n.° 762.790, de 9-8-66
Mercantil João Destri S, A.
São Pzulo

parcialmente ti abalhado, ferro em bruto,
..M- barra, terso manganês. tarro velho.
guse em bruto ou parcialmente traba:hada gusa temperado. gusa maleável,
lâminas de metal, lata em fõlha. latão
em fõlha. latão em chapas, latão em
vergalhões. liga metálica, !imanam.
magnésio, manganês. metais não trabalhados ou mar cialmente trabalhados. metais eia massa, metais estampados,
metais para solda. niguel. ouro, zinco
corrugado e zinco liso em Rilhais
Classe 8
Para distinguir aparelhos domésticos
para macarrão, cafeteiras elétricas, chaves elétricas automáticas de bola, chuveiros elétricos., fôrmas elétricas, máquinas de moer carnes e legumes, torneiras de compressão e válvulas
Termo n.° 762.799, de 9-8-66
Rascobras Indústria e Comércio de
Tecidos Ltda.
São Paulo

Classe 38
Para distinguir impressos em geral e
artefatos de papel para uso; apólices.
bandejas, blocos, cartões comerciais e
de visitas, cadernos, duplicatas, envelopes, fichas, letras de câmbio, notas promissórias, papéis de carta e oficio, papel almasso e carbono, memoranda
Térmo n.° 762.795, de 9-8-66
Confecções Sarraf Ltda.
São Paulo

Classe 36
Pira distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas, anáguas, blusa*,
botas, botinas. blusões, boina• babadouros, bonés, capacetes, cartolas, caraouças casacão, coletes, capas, chata:
cachecoLs, calçados, chapem', cintos,
cintas, combinações. corpinhos, calças
le senhoras e de crianças, calções. cal,;as, camisas. camisolas, 'camisetas,
saias, casacos, chinelos, dominós. echac•
,es, fantasias, fardas para militarei. MV
adporan •saol3an somaps and musa
egiais, fraldas, galochas. gravaras, Ftros, ogos de !ingeris. ja quetas, leda&
luvas, ligas, lenços, mantas. 0:1411111;
maiô& mantas. mandrião. mantilhas, pis.
letóa, palas. penhoar. p ulavas. Pelariam
oeugas, pouches, polairias, pijamasi, punhos. perneiras. quimonos, regai”
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho. ~Mim.
,tieteres. aborta sungas, atolas ou glacie
toucas,"turbantea terem uniformes
e vestido.
Urino 11.9 762.800, de 9-8-1966
Manufatura Sul Americana de Tabacos
Sociedade Anônima

. Classe •36
Para distinguir: Artigos de vestuários
Classe 5
roupas feitas em geral: Agasalhos. Aço to br
uta aço preparado, wr
aventais, alpargatas, anáguas, blusas. doce, aço para tipos, aço fundido, aço
'roas, botinas, blusões, boina', baba- parcialmente trabalhado, aço pálio. aço
(louros, bonés, capacetes, cartolas, cara. refinado, bronze: bronze em bruto ou
ouças, casacão, coletes. capas, chales, parcialmente trabalhado, bronze de
eachecols, calçados, chapéus, cintos. manganês, bronze em p6, bronze em
:Entras, combinações, corpinhos, calças barra, em fio, ciliumbo em bruto ou
ie senhoras e de crianças, calções, cal- parcialmente preparado. cimento me.
ças. camisas. camisolas, camisetas. tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros. trabalhado. couraças, estanho bruto ou
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