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E X PEDI ENTE
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A.
el viça ' s
( 8
) - ',
' FP R I ED AD E \
R-EV I ST A DA f:''C)
Searle & Co. - Na
G.
1 N UST RI A L
co nsideração que deferiu
.192 858 marca •Neodratiriti.
TéNe'i,"¡;5-2,9,' &

.

re0 tis•rin0

n."

N." 452.021 , -- SANAF - SerDiversos:
rolheria
Artística Nacional de Aço
De 3 de março de 1967
- -Soilt Lpo
r0 ()19 .ii)e -did
iln-iistst,'n gl u
de.^fi707.:
T.
SANAI'- Chia- aN
e Ferro Ltda.
Despachos mu recursos:
se 6.
De 3 de março de 1967
m
incuto
conto processo nôvoman O Senhor Secretário da IndusIV. 452.022 - SANAI- - Ser- tenho a exigência publicada no
Republicado por ter saído com
tr.! a Heraldo Souza Mattos deu
ratheria _kl-VÁ:Lica Nacional de Aço D . O. de 28-6-66 fls. 8.
provimento ao re,curso abaixo in- incorreções. '
- SANAF - Clase .Ferro L a. td
N.° 502.638 -- Shiguern amaExigência
terposto, a fim de reformai a dese 5.
ne - Prossiga-se com os exem cisão anterior.
com
exigências
a
cum• p j:rmos
N."
452.023
- SAN AI" -- SerN.°. 238.799 - Marca* Luescilin;
ralheria Artística Nacional de Aço piares de fls.•12 e 14 na classe 10.
,
e E 2Ita-ç
.." 4t6x.8pm
- Cias_ t .1.0
Requerente Cia. Química RhoN.° 148.603 •- Joseph Bancrott e .F•rro Ltda. dia Bras.; Recorrente - LaboraãoALbt'ditar°. s-b111)11)-ocisr:
&
Sons
Co.
tório Lutecia S. A. - Processo
s N'
3.9.494.492
Diatermo Coagu- siga-se com exclusão de esmaltes.
indeferido.
Diversos:
lador Dentário Helena
eo vernizes
crid óleos,
scutintas
Machado
de Campos - Classe 10. Iaitcas'o
tl as a l
N." 132 573 - Linardo Alves da
Diversos:
N.' 494.720 - Yestus Stragillum a prioridade dos artigos excluídos
N.° 124 699 - Cia. Teperman Silva - Arquivado.
nUo
isso depositar
Domingas Diontsia Mirtins - devendo para
(te Estoramentos - Arquive-se o
pedido nt,ts classes 4, 16 e 28 e
EXPEDIENTE Do DIRETOR
Classe 34
recurso nos têxinos do art. 196,
DA DIVISA() DE MARCAS
N.° 495.888 - 3 Cillndros - citar o número do presente tèrmo
H Iluea "b" do CPI.
Oficina Mecânica 3 Cilindros LiDesarquivamento de marcas:
De 2 de março de . 1967
mitada - Classe 21.
Foram'
tornados sem efeito os
Notificação.:
N ° 496.709 - Transmotor
arquivamentos nos processos lbaiExpediente do Diretor Geral
• Uma vez decorrido o Prazo de Transmotor ComéN • io e Indústria xo mencionados cuias exigências
reconsideração previsto pelo arti- S. A. - Casse 21.
já tinham sido cumpridas.
De 3 de março de 1967,
go 14 da Lei n.° 4.048 de 29 de
N. 416 093 - 13aurn - Dist.
N.° 512.413 - Canfecçôes MasRepublicado por ter saído com dezembro de 1961 e mais 10 dias
veças Bauru T.tda. - Clas- terson Ltda.
correçõ es.
para eventuais ;untadas de recon- s .9
liderações e se da mesmo não se
Codifar Dist. de
N. 479.043 - Hidra Chemie - N.° 623.775
Di versos
tiver valido nenhum interessado Fornecimentos industriais e Re- Produtos Farmacêuticos Ltda.
Francisco Baptista Ferreira - serão logo expedidos os certifica- p reesntaçrõe,... Fiei' S. A. - CiasN.° 527.318 - Alberto Serrão
No pedido de restauração da pa- ('OS abaixo. •
•
Coelho de Sampaio •.Tunior.
se 6.
•
tente. n." 5.484 - Concedo a resN.° 529.094 - Instituto BrasiMarcas deferidas:
Titulo de estabelecimento in- leiro de Marketing.
tauração de acôrdo scom o artideferido:
g6 206 do CP.l. •
RocN.° 572.386 - Acryfoil
N.° 528.351 - irmãos Cortes
N.° 468.053 - Brasília - . Ha
Cdmptoir Industriel D'Etirage et kland ental Co. Inc. - Classe 10.
idr Mufios Ltda.
Elétrica Brasília Ltda. - Classe
Profilage dc Métaux - No pedido ' Restauração de marcas
•
N.° 4 3,2.606 - Induspão
n.° 33.
de restauração da patente númetrio e Comércio Ltda.
ó:. •
SAPI. - 'Serviço
N.°
430.206
ro 44.275 - Concedo a restaura- Auxiliar das Prefeituras. do InteN.° 493.724 - Riviera - .fn•
Recompensa industrial:
ção de aeôrdo com o art. 206 do rior Ltda.
dústria de Malhas de Nylon 1,..tda.
Classe 50 - ConceN.° 27.214-66 - Uma medalha
1:P1
Foram mantidos os arquivamendo a restauração.
de exposição vitivinicola e indus- tos nos processos abaixo meneio.,
Foram mandados -prorrogar de N.° 3(31.617. - É . de Chult -- trial do Estado de São Paulo nados.
acôrdo com o art. 42 os seguin- Produções Herbert Richers Grab!son - Registre-se de
tes processos abaixo mencionados. Classe 32 Concedo a restai'. Irmãos
N.° 414,245 - Conclui - Cia.
acôrdo com o art. 159 do CPI.
.Petromdinien Nacional,
Indústria de Papéis de Arte José rução.
ExigOncias:
N° 516.842 - Antônio FernanTitulo 'de estabelecitnento deTscherkassky S. A. .- Junto a
priTrêrmo. s com exigeneias a cum- des Pereira Marques.
ferido:
. patente ti.° 5.039, para o desenho
N.° 519.155 - Franco Ferrari.
N.° 416.911 - Calçados Alves
ou modelo industrial nôvo modelo
N.° 526 721
Cine Antenas TV
Richarçlsm
Merrel
Inc.
Na
Souza
Calçados
Alves
de
Ltda.
de papel artístico •-- Prorrogue-se de
alteração
de
nome
da
marca
fórSouza' Ltda. - Classe 36 - ArN.° 527.202 - Panamar impormula 44 térmo 387.924 - Face o tadora
Parfunis Christian Dior S.a.r./ tigo 117 n.° 2.
e Exportadora Ltda.
tempo, convido a requerente a
- Junto a patent&n.° 1.579 para
• .Marcas indeferidas:
N.° 415.403
cumprir a exigência de fls. 15.
Renovadora dê
•
'o desenho ou modelo industrial
Sef- N.° .671.977 - Empresa de Pes-' Pneus Aracatuba Ltda.
SANAF
N.°• 452.019
nôvo modelo de frasco -- ProrroN° 423.872 - Rubens de Lima
ralheria Artistica Nacional de Aço ca Oceania Ltda.
gue-se.
e Ferra Ltda. - SANAI? - Cias- N.° 464.430 - Minnesota Mi- Rosa e Serafim Gaspar de Azeve....
Humble 011 &• Befining Company se 11.
ning And Manufacturing Company do,Ferreira.
- Junto a patente n.° 4.855 para
N" 452.020 - SANAI" - Ser- N.° 466.404 - Recuperadora de N.° 447.676 - F. Almeida Caã4
o desenho .• on modelo industrial rolheria Artística Nacional de Aço Ferro Mitiga Ltda.
tro & Cia.
novo modelo aplicável em rastro e Ferro Ltda. - SANAF - Cia;- N.° 522.599 - Indústria T?.spa•
N.° 448.299 - Cia. Taubaté
(le pneumáticos - Prorroutie-se. 511 8.
riola Tmitacion S. A.
•
dustrial,
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1)1" PATENTE
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- As Repartições Pubi;cos
- As Repartições Publicas
eingir-se-a()
às assinaturas
kteverão renleter o expediente
ami ais renovar/as ale 28 de
destinado à publicação tios
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e as
Tornais . diariamente, ate às
RAL
MIRE TOON
iniciadas, em qualquer época,
15 horto..
ALBERTO DE BRITO PEREIRA.
,pelos órgão.s competentes.
- As reclamações pertinenoas ites ncto
c•-iEFe o. strç
- .4 fim de possibilitai- a
ONE E DO EIER% IÇO DE RUGLACAÇ 15EG
tes à matéria retribuída, nos MURILO FERREIRA ALVES
FL ORIA NC) Gl t IMA CE:3 remessa de valores acompacasos de erros ou omissões,
nhados de esclarecimentos
klè ()Mi() ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
quanto a sita aniicactio, soft.escrito, à Seção de Redação,
i>
rifamos usem os interessados
das 13 ¡Is 16 horas, no mári
oubOctela•oa do ..... lon&o •o Oap.,tameAOIR
preferancialmente cheque ou
Azio até 72 horas após a soUla
o.otp,. n do e, o pri.dadb'fld..tII do OOneatda...os
vale posto!. emitidos o favor
dos órgãos oficiais.
Tesoureiro do !ti-parlado
•
brnr".64e nos OficinEe elo DWirlstrcrito de- trni.rensa Nes n unal
originais deverão ser
mento de Imprensa N'ocional.
Ilartilografados e atilenitm- Os suplementos às edira
dos. ressalvadas, por (piem tle
çães
dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
direito, rasuras e emendas.
f ornererão aos asSinante.s que
- Excetuadas as para o •
(IS solicitarem .no elo do (1$.
....r7ccioN imos;
REPAeTtçrws _n PNIcrul.A.AnEs I
goe sertio sempre
Sim)
C«pital e Inter‘or:
Copilai e Interior.
((limais, as assinaturas poder-- O funcionário público
4
fe-Cio tomar, em (violei:ler Semes;re • • . Cr$ 6 00°1 Semestre . • • Cd
federal,
para fazer jus ao
9 OVO'
CE$
• •. . . Cr 12 000 .4i/o
êpoca, por seis meses ou um
conto indicado, deverá provar
í
Exterior:
E.rleri.r:
outo.
esta condição no ato da as. . . Cr$ I ° 000 nua/ura.
- Cr$ 13 000 Ano .
- As assinaturas ¡vencidas 4110
poderão ser suspensos seta
I• - O custo de cada exem
aviso prévio.
vtio impressos o numero do dos jorna i s, 4UP/uri. os as- piar atrasado dos órgãos ofi_
• Poro facilitar aos assinou- talão de rergistra. O Ines e o simailes providenciar a res. ciais será, na venda avulsa,
pec;ioa renovaçao com ante- acrescido de Cr$ 5 se do
a verificação do prazo de uno em que findará.
4 firo de 'evitar solução de' cm'Ír . ia min/ma de trin'ta.1 mo ano, e. de Cr$ 10 por ano
ronlidade de suas assinalai os,
dct . m.rido. .
kl& parle superior do enderi;ço continuidade no reeettmento GO) dias
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Gaç ate 00

da Inchiat•I• • Corné n oea

.

•

N.' 526.972 '520 379 - Transportes
N.
, S. A. Indústria de . lsolantes Tertroog Lida
N.° 523.160 - Laboraiõrio Var. ino Acustos. •
ConsulN." 526.987 - Aspac
Riacêntico Gonzaga Ltda.
N.' 357.732 - Copen (.tu_np tores Associados de Publicidade
s. A.
?autista de Energia Nuclear.
N." 360.392 - Ibras
N. "527,488 -- Bebidas Peti-/. In!Tia Brasileira de Seringas S. A dústria e Comércio Ltda.
N. 361.878 . - Forest S. A. Fá
N." 527.559 - Eshunparía Mon.
Ibrice de Condutores Fflétricio . .
te Bérico Ltda.
N. 363.751 - Laborquimica
Paraibanas Con.
N." 527.574
Ltda. fecoões Ltda.
N." :180.530 - Lab. Emer S. A.
N." 527.976 - Açougue c Mel'
N." 507.045 _ Cofeeraço S. A Ç','ara Pontagrossense Ltda.
!Cia. Mercantil de Ferro e Ano.
N.' 528.178 - Oliveira Placido
N.° 509.664 - Fledebras
•
k Cia. Ltda.
'fria e Mineração Ltda.
N. 528.196 - Org. Brasileira
- N." 513.561 - Fábrica de Vi
de Lojas Ltda.
agre Perola de Lisboa Ltda.
N." 528.437 - Francisco D o nieN" 514 111 - Mosele k. Cia. talco Sicca.
Ltda. -- Mantenho os' arquiva..
N. 528 454 - Bisel S. A. Co.
linentos nos processos ardina menro, -;-cie c Indústria.
kionnilos.
N.° 528.497 -- Jorbel Indústria
..k. • quivainento de processes:
(iráfica. Ltda.
N." s28.50. 9
Cia Brasileira
Foram mandados arquivar os de Habitação Popular.
Procesos abaixo mencionados. .
N." 528.763 - Lwtone Corretores .1c• Seguros Gerais.
N.° 528.068 - Magnu g Films
• N.° 528. .997
Wheat Market
N." 529.212 - Magazine Espor- Development
Service.'
Vivo Fida.
N.° 529.017 - Guanabara CoN" 735.571,- Simon Flelss.
mérci oe Representações Ltda. •
N." 469.205 - Sotepi - Soc.
N.° 529.117 - Casa Stella
`Técnica de Financalmento e de Legumes Ltda.
Imóveis Ltda.
N.° 59.232 - Enéas 'Ribeiro
N . 526.679 - Móveis Jussara
Sobrinho.
ltda.
N.° 529.426 - Produtos em Ae.
N." 525.688 - Laticínios. 3 T rosol Indústria. e Comércio Ejeto
Ltda.
N." 525.689 - Paraná Agrícola
529.431 - Produtos de Ar.
2.1ída.
N.° 526.892 - Emprèsa N. S. roso) Indústria e Comércio Ejeto

N. 529.609 - iiidústria e CO'. -c se exarado a fls. 10. para o
efeito de ser aguardada a solução
Lida. •
N. 529.706 -- Blotec 1 folio:1 ria final dos- temos de os. 442.264
4359.
e Comérc-io 'Alonobloeos de 1;imento e Areia Lida.
Temo: tioc. Técnica de AdmiN." 529.769 -- Windsor Calça nistração e Condomínios Ltda. dos Ltda.
No pedido de reconsideração que
N:' 672.080 - Inilástrias Saboa deferiu o tênino 500,977 marca
ria Brasileira Ltda.
Tecnae 7-- Nego acolhimento ao
N." 733.461 - Busing Antonio- P edido ' te reconside raç ã o interbilwerke Aktiengesellsehaft. Posto e mantenho a decisão recerN." - 733.462 - Bussing A ~mo- rola que concedeu o registro por
entender que a Ma rei pleiteada
bilwerke Aktiengcsellschaft.
N.° 759 251 - - • Lanifício Ideal nestes autos níio colide com o
lioine civil da recorrente cuja atis. A.
" .759.253 - Abel de Barro, vidade é bem diversa da titular
Comércio e Indústria • cle Tintas da registranda.
ti_ A
Valeria Financeira S. A. Cré.
-ju. 254
Arany] dito Financiamenlo
liavestoneo• tos - No pedido de reconsidera'
eao que deferiu a marca Valeria
N. 353:645 - Distrilmidora
lãrnio 461.341
Nego acolhimenTecidos Coteninga S. A.
to ao pedido dr reconsideração
-- A rquivem - se Os processos.
interposto e munetnno o despachd
Reconsideração de despacho. : recorrido de N'gi'd"-st..
Mercantil SHISSa indústria e CoLab. Varnorquion Ltda. - No
mércio S. A. - No pedido de Pedido de reconsiderarão que dereconsideração' que indeferiu a feriu a marca V ; ta g ernina ferino
marca Emblemática termo 345.779 o." 3°35 - 887 -- Nego acolhimento
- Reconsidero o despacho que ao. pedido de r ec onsi d era iAo
.
e
indeferiu o presente dido de re- mantenho o (re g i-incho de regisgistro para o fim de concedê-lo tre-se,
visto que as marcas em litjgio
D'Ahronzo S. A. Comércio e
nestes autos- são inconfundíveis: Indústria de Bebidas _ No pedido de reconsideracão mie deferiu
Ultraquimica S. A. Indústria
Comércio - No p edido de recon- o tèrmo 450.163 marca Candimba
de fa..
sideração que indeferiu a marca -- Mantenho o docuoeho
.n
tit0 ao pe:10,0hin/
e
nego
lhas
12
Neosedin tèrnio 457.246 - Reconsidero o despacho de fls. 10, dido de reconsid.raeão.

aguarde-se o pedido de caducida-

Labs. LeP001 S. .\ -- No Pede do registro 230.519.
dido de recons í deri , efio une dele!VESA Tndústria Brasileira de riu o ternin 491.240 marca AtaEmbalagens S. A. - No pedido inicina - Nego neolliírocoto ao
e mande -reconsideração que deferiu o pedido de reconsil.er:10,:-”)
Ltda.
I
'Aparecida Turismo.
N.° 529.453 - Café Dubom In- têrmo 475.653 marca Velumatic - tenho o despache, de registre-se.
N.° 52.g ,913 - Audibras Soe.
dústria e Comércio Ltda.
Empresa Água São Luiz S. A. Reconsidero o' despacho de regisIfIrasiieira de Auditores Ltda.
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Mamas
Latias
N.° 513.318 -- Pines - Sei'stics; N.° 491L110
4Eniia S. A. - Classe 3.
Gemsni - Classe 11.
N." 513.346 - Astro Rei - in- N.° 506.733 - Galo de Ouro fíústria e Comércio de Artefatos Eder Iofre - Classe 28.
de Cimento Astro Rei Ltda. --N.° 507.785 -- Mecanoplast. Classe 16.
Meetittoplast S. A. Indústria e CoN." 514.828 - Sarcoclorin - inércia) - Classe 6 -- Registre-se
Produtos Farmacéntli los Simes do considerando protegidos :IPC111.1%
Brasil S. . A - Classe 3.
os artigos da clase.
N." 516.811, - Cacir - Antonio • N.° 508.642 -- Washington CriaXavier de Mendonça - Class, 43. eões ---- Washington Luiz Borges
N." 317.870 - Garibaldina - Indústria e ComSrcio - Classe. 36
"
Cervejaria Oriente Ltda. - das- •N." 508.735 - SOmbrero -- 13117.Sedorabra
N.* 330.2.1'8 se. 42.
zanc S. A. Comercial Industrial e
Viin's .industrial Farmacêutica LI•
Im portadora - Classe 48 -- ReN * 32.3 . 32 t --- A Teutaçâo
ninada -- Classe 3,
gistre-se com exclusão de lançaN.° 335.013 - Caçula - Mima - Home }Tachara --- Classe 37.
N." 332.391 - Caçula - Nicro. l u.i . rumes classe 49.
lite S. A. 'indústria e Comércio
N" 509 992 - Gomada - .1osé
lite S. A. Indústria e Comércio - Classe 8.
Expediente da Seção
'Sidero Alexandre - Classe 41.
N.° 339.388 - Telettex - Re- classe R.
de Interferência
dutores Transmolecnie.a S. A. Em- • N." 510.338 _._ RR - Indústria
N.^ 336 • 7:1:1 - Tooanol
Classe 6.
oeriat Chemical ladustvies Ltd. - de Tintas e Vernizes 1114 -lab. De 3 de março de 1967
N.° 341,a60 - Tailor Sport - Classe '1.
Classe . 23 -- Registre-se. som di- •
Linificia; Leslie SÃ -- Classe
N.° 3(;0 :661 - Rio D'Alva - reito ao uso exelnsieo da l etra it .,
Notificaçãci
a." 23,
Falira: Cardam, Junior - Classe i asnladamenle. e de açucareiro.
Uma vez decorrido O prazo de
o." 411
N • 31x 9.17 -- Ypirangatex
reconsideração presosto pejo arti11) • " 4 -- Hereules
(.1 " •
I nN " 379 .850 - Tent45°
go 14 da Lei n.° 4.048 de 29 de Fiae5o 'Tecelagem e Estamparia
Soutiens
i'entaeão
1,i(:erl'ciaria
ftrahnmo 5. A•
do
dusIria
'Ypiranga
Iafet
S.
A.
Classe
24.
dias
10
se
4".
dezembro de 1961 e mais
N." :450 . 368 --- Emblenálica - , "itada -. Classe 36.
511 ;44:4
pare eventuais juntadas de reConSaldo ‘i e('ne -43.
Ais Labs. Primá 3 A. indústria e
siderações e se do mesmo não se Bale Rianconl - Classe
N" 420.537 - Tocabrm
Fruidgo141
353.856
N."
Classe 8 tiver valido nenhum interessado
r reiln Mor) ererde
Classe 3.
serão logo espedirtns os certifica 01e i rr-ra Piatan• 3. A. •- Lia se Reais-o-e se com O exelte'.:14.i
N" 511.360 - Finmal - Vima!
n.° 47. •
raninaltdtas elAtrieas. font'vtrafos.„
Comere ; a1 de Ma s eria;s liara
dos abaixo.
N." 3119.2C10 •• Sito tionealo
s d e ti-te- ("javali/4'5o fada, --• Cla,se
desnertadores. apart-lho
.
Marcas deferidas:
.1min Ribeiro Pessanha - Classe.
anarellios ;Iara re-em-...o.
Novnlit Sn.
N
N •" 5 1 1 • 391
reorndlieão de ", 011".. e s.-maios, to_
N.° 206.528 , -- Serra 'Longa - n." 41.
eiedade Are-mima Indústria e Cov;i1 vtl'as me t. ,•, (
Indústria de Cerveja e 'Bebidas
N." .393.580 -- P. Polenglii •• • i• em di s ens rereptares
, do Matér i as Piãsfieas
':ara radas,
Oe.idental Ltda. - Classe 42.
Polemill i 3, A Indústria
Geral
('tass 23 - Ilsasistre-se
ComN.° 213.289 - Caboclo
rn fie Psodtdos Alimentícios - Na 426 540 - Gela beta - A I.
an uso • exclusivo da
panhia l i nian dos flefimidores de Classe A)
Scedo nonterverde --- Classe 8 -, letra N . ist+1111.aTriente.
Classe 41.
N" 430.903 - Poleswia
Açucar e Café
Car- Tte o; -fre s I . e.nui etielt1S5 de gelaN" 511.498 .- Reinablo - InN.° 239.547 Miss Más- tarm, rfi tom I ia LI íI a . - asss deiras.
/ 1 '11 11 ; rnS, 1'1' ; Wri •
du
iria York 3. A. Produtos Ciriir- 0.•
z-t ei as fl a eeidas Trineiro Lida.
,A
fri!inrifienS.
.4.
N ase; 172
Ricos - Classe 311.
Ferniln 1-4;as
" 431 0"I - - T rtas -- Aços
1-1G
N. 247.168 --- beta - Reta
N."
511
Metalta.Pilas S A.
A f er: • a e til
a;,
1,1 da . 1-31 t 4, e :n./N e Cai' meio - Classe, 24
i a (I
V-1G fada. -- Classe -H
Engenharia C
sem d ; relto ao uso isolaSnmiteo N.." 439 41 A1
- Classe M.
.- Per° i. ase-ae cora exclusão de si
Soc. de :d144 . ria+ ,, (I^ •o das
n1) R E E,
laaasessa,
269,4;41 __ ri/Mimes --4i s trrie0 Lida .IS -••
4 4. 9 .697 • P,CA
N.
511.9741
Santista - Comfilmes Ltda. -Classe 8 __ Re- .;N."
e,:eltição
a7,, coro . (4 America
Classe !;""i..-,T.,` • 'a' coal
remitia Santista Dist. de Cons;erOstro-se com as exclusões assina-,ibotieteiras.
a..,.,^d-t-s
sem
direito
" R - Re a;stre- sa
vas
Pelse e Pescado - CImi 'se
la ta s a fls. 11 verso.
N." 417.07 -- Coral /1.:(9 e x efip.z1V(1 (/ :4 C5 ItIrC's'ZIO
n." 41.
N° 271 556 - Rider Canela -Coral
T,tda.
c•
t
in
d
iroz
,
.
-1
.
vâ
r“," n •(.,111,-, do ellehé.
N.° 512.o10
Gvitiba - Cola
Società Azionar ia Veruiotitli
I 1.
Caiba 441..orecentações
o
riflai Spinnatiti Fratelli. Caneja ,4's
N°. 189.527 - Crio Rei - Si
do Coco
N" 4-17 311
17.
mar n5 ilt I ma de N ylon S. A, In
Cia. - Classe 42. .
.10,1 0 )/ini 3:,crie st,) 41:1 Costa Sn
N.° 271.649 - Fernel Canela - deed eia
Comércio - Classe 4.
1 n4.1
namarea
_
Socleté Azionar ia Vermonth Ape
N." 497 574 - Piem/ante Alberto dos Santos -. lio41;1 .154 _
N.
vitral Sauna i Fratelil Ganeia
leo a '',''''''ia de Fleb ; tias Ltda.
, , 1 ,,, r t r, S'i I)
Sia?.
r"
r,,•'1'",:
saia , _ Classe 42.
(4 .,,A., 42.
t l asse 32.
N saa . aaa _ Ja r dim da
Tyre
Terco
ConN."
871
Pecortint
N."
494 - Ou r n ARC Ileronditioning dorna Tintas 3. A. - Classe 1 :1ar e 1l•titattran1)- 'Jardim da Sé
E o 01 fi In e et
sor n•-ala; e 'relveis:ir; S. A. - 1Ltda.
('lasso
41,
Company Lirnited Classe 8 - Paasiso.e.se C om as excinsões fei- Classe R.
Registre-si . ils 11 e 13 com ex- tas as (4111:4 retro.
Iíseressão de propaganda deN s 4e1 504 Voz de Ouro
N." 508. 594 - Retstizol
clusão de "e partes de todos os
ferida:
111.54lio e Televisa° S. A
lin
/'
artians a0 ; n ,11 referidos".
Dermatolngi s els e
N." .393.585
Candida a MaioN. 292.810 - Saturno - Sa- Olokeennaentische Spezialpraparate - Classe 8.
• 181 9518 - thlre Verde - ral de Ifig'em.
indúst4.ia Quiturnia 3. X kerimuladnres Eté- c..arar11- - (lasse 3.
Ri. Nisbizima - Classe 41.
mica Anhembi 3. A.•
Classes
()lens -- Classe 1.
N.° 511. 524 - RIM', Indústria
N ° 432 53'). - SInsa nranea - lis 1. 2 e. 46 art. 121.
-.Eles Solas de Meia s 'Myrop Soe. Anemima -- Moin h os flel tuidos Catarinense LiN.° 294 nsr;
N.° 324.710 . - Ofertas M'S/ dústria e Comércio Eles Solas Li- Classe. Rit
m itada
ClaSSP 41.
Mad nuoiselle Mod . ,s e Confereões
mitada - (lasse 11 - Registre-se
N. • 5t1.717 - CS --. Campos
3.
A. - classes 12. 13, 22. 23. 94,
N
•
482
036
Evesaísi
.lelenm eselusa° de alfanges classe 18 Saltes S. A. Indústria e Comérc.-ia
32. 35. 341. :17, 4.8 e 49 Ariiplanti Everest L. C:dr-aterra S.A.S. 30.
Classe
11
Registre-se
'coa;
eo '121.
N.° 295.452 - Naxado - Ma- ClaSSC
exclusão
de.
alfanges
na
classe
18
noel Cordeiro de Mello Neto N° 485 4446
Trinnevae
Sleat ae , aa massanda deferido:
e ferro comam a carvão na t..lasse
Classe 43.
;sorvar. Comércio de Triaas e Sal
"
"
8
N.° 290.270 - Cavalinho - LI•
N,° 187 064 - 11. P. Erreoè
r - Gl a - Chis-se 41.
N.° ;12.555 - Primo Lar nere.eê Ilelaexaes . p ab l icas Ltda. sana de Castro - Classe 1.
Móveis
Primo
Lar
Ltda.
Classe
N."
437
411
rprapen
Vitalacte
N° 298 5411
la°"^ 23 - Art. 121.
Norwich Pharmaeal COMPally dústi la de Chocolates Lacta S. A
o w , n crei p / deferido:
N.
512.870
Crisval
Cri•s- Clw: s: 2.
N.° 14 9c7 - Pion000 1Tádia
- Classe 41 --Registre-se com
N " 487.944 • - PM - Petronii- S. A. I n dústria e COIllél'ela exclusão de produtos para lacden- val S. A. Cnmercial e Agro Indusfias ' Petróleo Minas Gerais 3. A Pinneee Radie S. A. In
trial - Classe 23. les e colmam.
d óstria e
Classe 46.
N.° 512.924 - Crisval CrisN* 293126 -- Malt-Tes InCotroS ts( 4 0
Art. 109 o." 2.
N." 489.989 - Quemov - -- Par
dústria o Comércio de . Matérias val S. A. nalvn P ,.0 11 e Agro ImitisN ° .288,141 - Indústria de
e Pastelaria (Nemo, Ltda. - Parniaa mentos e Cald n iras [TerPrimas Walbe Ltda .. - Classe 41. trial - Classe 22.
Classe 41,
et-mies S A. - T odt5s1r i a EaniN.° 513.229 - De de France N.° 302,.596 Fina-Lac - Co
N.° 491,093 - Avacyl
M. ti. namentrw e Caldeiras lierettles
fie
de
Franee
Restaurante
Ltda.
mércio e Indústria Pina Ltda. Pomos - Classe. 46.
11 • 109 n,* 2.
Classe 1 - Realstre-se com ex - -- Classe 41.

No pedido de reconsideração que
indeferin o nome comercial Enna
-prêsa Agua São Luiz S. A. térnto
a. 382.421 - Nego acolhimento
ao pedido de reconsideraeão interposto e mantenho o indeferimento em face do disposto no art i go 95 is." :17 do CPI.
Coznpauhia Santista de Papel No pedido de reconsideração que
indeferiu a 'marca Companhia
Santista de Papel tênis° 508.137
de
-Neg o acolhimento ao pedido dereconsideraçã o e mantenho a
cisãn recorrida de indeferimento.

alusão de corantes miai-1 .21a para
uso nas indústrias.
N. 305.083 - Rescrsedina Laboratoires Reatout S. A. R. I.
- 'Classe 3.
N.° 308.862' - Tora -.Autora
ma S. A. Comercial .EmportaélovA
e Espoetadóra ---;• Classe 6.
N. 324.5:34 -7-. Appflt Ardia
elos Luminosos Appflt Ltda. --s..
Classe tt --- Registre-se na classe

4,11
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Segunda-feira 13

N.' 511.667 - Extra Báz• -) N9 460.177 - Mate Cola - Vieira
• N." 290.743 - Tegelel - Aparelhos Elétricos Ltda. - Telegel Prosei Produtos Sintéticos Lhla. Costa & Cia. Ltda.. - Classe 43.'
N9 461.372 - incopar - In. e Co- Aparelhos Elétricos Ltda. - - Classe 1.
mércio de Parafw.os Ineopar Ltda.
Art. 109 n.° 3.
N." 512.088 - El-Co a - E1-Coa - Classe 11.
.
Título de estabelecimento de- Indústria e Comércio Materiais
I
N9 461.498 - Ouro - A B C RáElétricos Ltda. - Classe 8.
i ferido:
dio e Televisão S. A. - Classe 8.
Sir llObert
N." 512.256
N9 478.337 - Café Parais() - Por' N.° 201.186 - Casa -Nova
Classe 36.
Cia.
firis Sz Pereira Ltda. - Classe 41.
Joaquim de Souza Filho (!li Cia. Becker
N9 450.973 - Stahl = &hal S. A.
N-.° 512.418 - Eamera - 1(aLtda. - Classes 8, 15, 16, 23, 36, lucra
Engenharia Ind. e Comércio Filmes Ltda. - Classe 8.
38 e 48 - Art. 117 n.° 1.
N." 512.734 - Popular -- De- Classe 16.
N.° 217.209 - indústria de Ai- pósito Popular Supermercado So- N9 482.127 - Bsasília - Agência
• tefatos de Alumínio e Bocais para eiedade..Animinia -- Classe 41.
Brasília de Viagens Ltda. - Classe 38.
Lampeões Nair - Classe 11 Chon BB - •NO 484.816 - Tarmapar - TermoN.° 512.965 Art. 117 n.° 1..
N." 285.724 - Sorveteria Péro- Maça() e Tecelagem Ya Chon S. A. par Emplcmantos Elétricos Ltda. Classe 8.
la - Saladino Cortizo Gonzalez - - Classe 22.
.NO 485.677 -- C. A. Tempo - MePolwax - Besi - talurgica
N.° 513.163
Classe' 41 - -Art. 117 n.° 1.
Wallig S. A. - Classe 32.
e Plósticas S. A .
N." 294 953 - Fábrica "taioba i,
No 486.401 - E. B. - Editora BaBesinpia
--Classe
46.
das Noivas Jayme Wajnberg nas S. A. -- Classe 32.
N.° 200 849 - Odontricina Classes 24. 36, .37 e 40 - ArtiLaboratório Farmacêutico Efedril NO 487.133 - B 3 - Magazine 13B
go 117 n." 1.
Ltda. - Class: 38.
A. - Classe 3.
NO 487.605 - Americana - Prcaço
• N » 352 989 - Farmácia Droga
N. • 246. 368 - Bi mien Coni- Produtos de Aço S. A. - Classe 11.
Cia.
Renato Geromel
Azul
No "488.307 - Brasil São Paulo 4, 10, 41 nanbia Argentina de Cosméticos
Lida - Classes 1. 2.
S. A. Industrial e Comercial -- Espelhação Brasil São Paulo Ltda.
e 41 - Art. 117 n.° 1:
•
- Classe 14.
•
N 476 560 - Casa •das Fábri- Classe 48
N9 438.319 - Realqui - Laminaca .; __ Pardo Mendes Conto ; it- Cia.
N e 263.363 - Polyvital - For- ção
Baukus S. A. - Classe 38.
o
sellslicnfabriken
Baver
Aktieng
Ltda. - Classes 23, 36 e 37 N
o 489.3669 -- Amber - Modas
chaft
Clas,-.e 3.
Ari 117 P " E.
Amber Ltda. - Classe 37.
N.° 281.515 N. 513.759 - Barroco Drive In
N9 492.531 -- Agua dai Gruta A Gruta Indústria e Comércio de
Ilu g o Abreu Junior - Classes Nenbern - Classe 3.
Bebidas e Conexos Ltda. - .ClasN.° 299-.591
Astron
ris 33, 41. 42 e 43
Art. 117
ti
Indústria s e Comércio de Lu. se 42.
1.
N9 496.595 - Dona Vitória -- CaN.° 112.707 - 'fon St - %ra- ndoosos Elétricos Ltda. - Classe
fseira Dona Vitório Ltda. - -Clabio) A l med Sned - Classe 36 -- n° R .
s 3 41.
Art. 117 n." 1. N." 306.691 - Constantino - No 497.222 -- Café Horizontina Au e n Mec A n'ea Constantino -Lida Carlos Pfistscher
N.. 461 45-,5 • - Chly Perfumes
Classe 41. ".
Cid Carlos Xavier (I,. Andrade - - Cla r - e 91.
NO 497.092 -- -Wimac - Wimac
N.° .307.234 -- A Imperial -- Instrumentos Médicos Ltda. - ClasGrassa -4 8
Art 117 n.° 1.
N 407 379 _ F n rinácia Droga- A imp erial Modas S. A. - Clas- se 10.
N9 497.999 Papa - Cipaço S. A.
ria fi Perfumaria Minerva Barão se 35
Comercial' ImpOrtadora Brasileira de
- Minerva S. A. Drogarias For
N.° 307.502 - Ternoletric
macias e Comércios liennidos - Ternoletrie industrial e Comercial Ferro e Açs - Classe 16.
N9 498.251 - Icape - Icape InClas s es 3 e 18 - Art. 117 n." 1.
Ltda. -- Classe 8.
dústria e Comércio de Aparelhos e
N° 307.692- - Elminho - Elmo produtos Eletrônicos - Classe 11.
Marcas indeferidas:
%bailo & C i a. Ltda. - Classe 23
N9 498.363 - Café Governador N. e 160.226. - Bezerra - FranJoão Maciel de Medeiros - ClasN."
314.059,
Zoni
indúscisco Vasconcelos Bezerra de Car Irias Ponte Bamenzoni S. A. - se 41.
Classe 3.
N9 498.380 - Jornal Juvenil Classe 36.
N.° 195 502 - Hercules - FunEmprêsa Jornalística Guarany Ltda.
N.° 360.216 - Artrizin - La. - Classe 32.
dica° Técnica Ltda. - Classe 6.
N.° 329 746 - Emblemát i ca -- boratór i o Léo do Brasil S. A. -N9 499.190 -- Bonlar - Modas a
Agência World Press Ltda. - Casse 3.
Exposição Clipper S. A. - ClasN.° 372 742 - Agrobras - So- se 8.
Classe 32.
ciedade Brasileira Agro industrial No 499.778 - Dentinal - LabsraN.° :355.259 - São Gonçalo - Ltda. -• Classe 41.
til S. A. - Indústria Farmacêutica
Xndústria e Comércio Agro PeN.° 391.681 - Su p re-Lar - Su- - Classe 3.
cuária São Gonçalo Ltda. - Clas- p ridora Domiciliar Ltda. NO 491. 798 - Londiane - Jorge
se 41.
Ernesto Gaullier - Classe 43.
se 46.
N.° 355 259 -- São Gonçalo N9 490.899 - Aprovou - Sonda
N.° 439.341 Paraizo - No- S. A. - Soc. de Óleos Nacionais e
Padaria São Gonçalo Ltda. minando Gomes da Silva - Clas- Derivados Alimentícios - Classe 41.
Classe 41.
se 41.
N"9 500.521 - Velha de Minas N.° 444 657 - .São Francisco de
N.° 4-11.113 • Schriery -. Ma- Raul
Haroldo Guerra - Classe 42.
Paulo -- Irmãos Lo Blanco Lida lharia São Nicolau
Ltda.
ClasP.uraque - Manoel
N9 501.191
Classe 41.
se 36.
•
Guilherme dos Santos - Classe 3.
N.° 457.001 - Chopim - MalN.° 445.317 - Mirim - Soa..
N° 501.621 -ABCD-ABCD
taria e Cervejaria Londrina S. A. (mim Pinto • cio Nascimento - Ações Brasileiras Comercial e Distri- Classe 42,
Classe 41.
buidora Ltda. - Classe 38.
N." 492.603 Júlio
N." 145..-562 - Imperial - Em- No 501.630 - Marba, - FrigorífiBortini - Classe 8.
nortadora e Exportadora Imperial co marbah T,td - Clas.sv 41.
N9 502.104 - Jornal ao Disco N. 495.189 - T.Jrazan - Clau- Ltda. - Classe 6.
dio Ferreira & Cia. Ltda.. - Clas- No 445.998 - Cromabel - Kenneth Oscar Gomes Cardim - Classe 32.
No 502.170 - Emblemático - Coo.
Carlton Hancok - Classe 46.
se 3.
Central de Laticínios do PaN ° 507.648 - Horse Power - .N9 446.782 - Parola - Cervejaria perativa
Ltda. - Classe 41.
Horse . Power Mecânica Ltda. - Parola S. A. Ind. Com . e- Agricul- raná
N9 502.276 - Fama - Usina Santura - • Cla.sse 42.
Classe 21.
NO 448.697 - Kid - União Fabrff ta lgar1a4in, - classe 4J-.
No 502.676 - Cormopolense - ReN." 510.382 • LeadersOn - Exportadora (U P E) - Classe 46.
Eletrôn i ea Leaderson Ltda. - N9 450.382 - Carsil - Kemwell ge Baracat - Classe 42.
NO' 502.836 - Netuno - Fundição
A. G. - Classe 1.
Classe 8.
Netuno
Ltda. - Classe 5.
Lacre
N. 511 299 - Bico de
No 458.811 - Romanex - Manu- • N9 504.846 - Ludovico - Indús- José Araujo Costa e Arlindo factura D'Impression de Wesaerling tria de Calçados Ludovico Ltda. - Classe 23.
•
GlIbert - Classe 41. •
Classe 36.
N9 459.548 - .Martelux - IndúsN. 511.360 - Ondas -- MinsIto
No 506.110 - Diapin - Probiotttria
Brasileira
de
Tintas
Vai
S.
A.
cal Laboratórios Ltda. - Classe 3.
Classe 32.
S0117fl
No 506.748 -- Galo de Ouro - Eder
N.° 511.393 - Cruzeiro - Hu- - Classe 1.
No 460.039 -- Figafolin - Produtos Jofre - Classe 46.
bert Suadonn - Classe 28.
Farmacêuticos
do
Brasil
Ltda.
NO '509.752 - Júnior - Perfumarias
N.° 511 628 _ pico - Lahib Classe 3.
Phebo S. A. - Classe 48.
Nasiin Kailas - Classe 48.

•
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NO 506.914 - Vassoura - Abreu
Industrial de Bebidas Ltda. - Clas"Se 42.
N9 507.413 - Central - Casa Central de. Carnes S. A. - Classe 41.
NO 507.625 -- Imperium
Crações Imperium Calçados Ltda. Classe 35.
N9 507.691
Guarujá - Goaruj-a 'Heti Ltda. - Classe 33.
NO 508.147 - Sterius
Sterius
Eletrônica Ltda. - Classe 8.
NO 508.407 - Japão - Indústria e
Coméscio de Café Japão Ltda. Classe 41.
1\19 508.797 - Leme - Leme Indústria de Eengrsnagens e Estruturas
Mecânica Ltda. - Classe 6.
N9 508.8E5 - Café Gaucho - José
Pedro cl Jesus - Classe 41.
NO 509.162 - O Jornal Ferroviário Demisthóclides Baptista Classe 32.
N9 509.602 - Arroz São Domingos
- Onofre Minelli -- Classe 41.
Frase de Propaganda Indeferido
Na 508.641 -- Washington Completa sua Elegância - Classe 36.
Nome Comercial Indeferido
No 439.515 - Cobrafe Comercial de
Ferro Ltda. Cobrafe Comercial
Brasileira de Ferro Ltda.
N 9 477.98'7 -- continental Sociedade Comercial de Automóveis Ltda. -- •
Continental Sociedade Comercial de

Automóveis Ltda.

Exigências
Termos com exigências a. cumprir:
NO 218.560 - Frigoríficos Nacionais
Sul Brasileiros S. A.
NO -289.2E5 - Buaiz S. A. InrúsIria e Comércio.
N9 306.709 - Enárico Engenharia
Industrial e Comercial Ltda.
N9 315.912 - Rockwell Spring And
Axle Company.
N9 324.647 - Ind. de Tabacos Tina-.

bó Ltda.
N9 325.939 - Fundição Metalarte
Ltda.
N9 332.103 - Nordon Ind.. Metalurgicas S. A.

N9 440.246 - Coinca Comércio e
Indústria Cacique de Alimentação
S. A.
IsT9 518.242 - Volkswagen do -Brasil Ind. e Com. de Automóveis S. A.
NO 467.853 - Borg Warrier Corp.
NO 475.477 - Thompson Ramo

Wooldridge Inc.
No 475.478 - Thompson Ramo
Wooldridge Inc.
No 482.468 - A P R Agro Pecuária Remanso Ltda.
N 9 483.960 - Mário Pereira Nunes
NO 489.257 - U.siminas Siderúrgicas de Minas Gsrais S. A. Nsiminan
NO 489.938 - Agrobrasil Empreendimentos Rurais S. A.
NO 492‘.861 - Ames Crosta Mills

Co. Ltd.
NO 495.184

othon Bezerra de

Mello Fiacão e Tecelagem S. A.
No 495.346 - Irmãos Raineri S. A
Ind. de IVira s,s a s Alimentícias.
NO 500.300 - Biscoitos Aymord
Ltda.
Diversos

NO 486.388 - Maquibrás S. A. Máquinas e Equipamentos Aguarde-se.
-Expediente do Serviço de Recepção
Informação e Expedição

Em 3 de março de 1967
Notificação - Uma vez decorrido
o prazo de reconsideração previsto
pelo art. 14 da Lei tio 4.048. de 29
de dezembro de 1961 e mais dez dias
para eventuais juntadas de reeonsi-

Segunda-feira

13

DIÁRIO OFICIAL (Seçíbá 111)

Março -de 1967 877

N9 510.528 - Pla.visa Ltda.
N9 506.893 - José de Lobão Por"armas - Requerentes:
talada Neto.
N° 510.529 - Plavisa Ltda.
Irmõas
Miasakki.
508.081
N9
N9 510.583 - Flávio de Magalhães
N9 506.934 - Star Sociedade TransN9
5083182
Tokuze
Minohara.
Pinto.
portadora Auto- Rodoviária Ltda.
N9 508.086 - Maproquiraica IndúsFábrica de
N9 507.054 - Famil
749 510.615 - Farymann Diesel,
tala
e
Comércio
Ltda.
Artefatos Metálicos Industriais Ltda,
a'arny 84 Weidmann.
N9
508.038
Padaria
e
ConfsitaN9 510.669 - Minna Ella Podorois.
N9 501.060 - Indústria e Comércio ria Pararnount Ltda.
ki .
Vera Ltda.
508.1's
Talceshi
Yoneyama.
N9
N9 • 507.173 - Eletrônica Nord.au
N 9 510.846 - Emprasa Offill de
N 9 598.167 - Shlgeo Shikata.
Limitda.
Bebidas Ltda.
N9 508.16-3 - Henrique Matias.
N9 507.259 - Marrnorite Planauto
749 511.595 - Organizações Sul
749 508.169 - José Rocha Sobral.
Privilégio de 'Invenção Deferido
Limitada.
N 9 508.204 - Gravadora Pa,ulicéia .Americana de Comestíveis Ltda.
'Ferio
e
.Brazeorte
N 9 5u .372
N9 511.636 - Padaria e COnasita.
Ltda.
1\19 114.703 - Processo de Fusão Aço Ltda.
Indústria Química ria Higienopolis Ltda.
N9 508.219
Elétrica de Minérios - Elektrokmisk
N 9 5aa .424 - Sugar S. A. Socie- Guarulhos Lida
749 511.637 - Girasol Bar e ResA. S. - Deferido, ficam sem efeito dade
de Organizaçáo e Abastecimento
N9 508.244 - Icarai S. A - Ad- taurante Ltda.
o despacho de arquivamento tendo de Lojas.
N9 511.633 - J. Pinto
A. Lôbo.
ministração e Comércio.
• em vista o número do têrmo ter saído
749 511.639 - Café Sa g Francisco.
Fortunato Galluzzi
N 9 5oa.457
Ia'? 508.298 - Indilatria ótica Vicom incorreções.
N9 511.646 .- Sindicato dos Con.
.cia. Ltda.
Viria Ltda.
Administração Sa- tabilisdas do Rio de Janeiro.
749 508.365
N't autaaaa - Morei. -- Advocacia
Exigências
N9 512.957 - Ralo Miguel TricaAurninistraça.o, Coutabilidacia e Re- baúna S. A.
rico.
Têrmos com exigências a cumprir: preaenamões Lida,
508.368 - Disfercal DistribuidoNa 5a ats6 - amoral Advacac a ra749
Miguel Stabile (unto ao desenho ou
N 9 513.829 - Ruy A. de Athayde.
de Ferramentas Decorte Ltda.
modem industrial .paten..e rat 4.542) AuminsaraCa.o, Contai:alidade e Re749 513.840 - Jorge Elias Antônio.
749 508.377 - Gomes tit. Gomes
preaentaçôes.
Ltda.
N 9 84.546 - Eletromecanica Bento
N9 515.843 - Ma,bral Ltda. - InLtda.
Gonçalves S. A.
N 9 607.581 - Maury de Oliveira
N9 508.487 - M.antejo - Produtos dústria e Comércio.
N9 163.347 - Willys S. A.. Produtos Horas.
749 515.848 - Urber - ColonisadoAlimentícios L Ida.
de Petróleo.
•
iat' 507.616 - Imobiliária Nair,
749 508.488 - Mantejo - Produtos ra Litorawa Ltda.
Diversos
N9 515.849 - Lab. de Análises cli13.-asileira Ltda.
Alimentícios L tela.
N 9 507.L58 - João Antonio de
N9 508.530 - Soei:dada Brasilei- nicas Nossa Senhora Do Rocio Lida.
Laudelino Freitas - Azeveao.
105.3'15
ra de Imóveis Ltda.
- N9 515.050 - Madeireiras Dois ViArquive-se.
Na aui.659 - -Mau Antonio cie
Na' 508.056 -- Antônio Batista Fa- zinhos Ltda.
N9 114:477 - Indústria Univercom Azevedo.
leiro.
749 515.851 - pindorama - OrgaLimitada - Arquive-se.
N9 5e .663 - Pastelaria Santos Ou- , N 9 508.667 - Antônio Batista Fa- nização Técnica Imobiliária Ltda.
149 133.880 - Ema Beckmann Dieleiro.
Nç' 515.854 -- Madeireira Bom Sua
ter Becamann e Uta Beckmann - inont Ltaa.
IN ?aa12 - Indaga:na Industria
749 508.669 - Adelino dos Santos. cesso Ltda.
Arquive-se.
749 515.855 - Eleito Inataladora
Gerai ue retalhara Limitada.
N9 509701 - Mineira Tecidos e ArParanaguá Ltda.
N9 501.713 - lnaugema Inclúatria tefatos Ltda.
Arquivamento de Processos
Geral ue ivialharia
- -Química Elmer
N^ 508.702
749 717.497 - Laboratório Clinico
N 9 501.714 - lnciugema indústria Ltda.
Foram mandado arquivar os seSilva Araújo S. A.
Gerai
ae
Malhax.a
Limitada.
Vaclav Egert.
guintes processos aoaixo mencionados:
749 503.705
N9 734.67 - Cooperativa dos ProDadugema Indústria
N 9 507.715
749 508.801 - Brogas Marteletes dutores de Leite de Cataguases Ltda.,
',alamos - Requerentes
Geral
de
Malharia
Limitada.
Mecanica oamar Lie Peças-Bromap Ltda.
N9 2a0
N9 768.674 - Super Modas Ltda.
749 508.802 - Imobiliária Presidenmitada.
749 768.675 - Super Modas Ltda.
• N9 507.716 - Indugema Indústria
.4uã.3b8 -- Walgratz Represen- C.teial cie aaaiharia Lattitada.
te Ltda.
749 768.705 - Casa das Lixas Ma749 508.853 - Criaçõzs de Calçados sil S. A.
taçóes S. A.
1nctugema tudústr
N9 501.717
Belini Ltda.
14 9 a69.9a9 - Agência La•s Vegas Geral de Malharia Linatadad. t
749 472.480 - Instituto Central da
de Automoveis Limitada.
N9 508.864 - Antônio Alvas Go- Povo.
I•4 9 507.718 - Indugema Induatiia
E9 363.621 - Laer.e ale Oliveira Geral, de Malharia ,imitada.
mes. •
749 478.315 -- Indústria e Comércio
749 508.959 - Indústria Químicas
Medeiros. •
507.719
Indugema
Indústria
N9
Marques Ltda.
Lanzara
S.
A.
3v1.075
N9
Guarulhos Vida.
Geral cie iviaiharia annitada. •
N9 496.010 - Dimacovisa DistribuiGrafica Editõra
Panificadora e Con749 509.055
Indugema Indústria feitaria
dora de Materiais de Construção Vila
• N9 501.722
Vila Ré Ltda.
N 9 374.871 - Armazéns Gerais RiGerai ae malharia annuada.
beirã() Preto Lt da.
N9 509.075 - Inclinem Indústria Isabel Ltda.
1N 9 501.123 - Indugema 5nclizatria Geral de Malharia Lida,
N . 4997.683 - Banco Nacional de
N9 416.302 - Seraphim Gilberto Geral
ae 'Malharia Limitada..
Minas Gerais S. A.
Candello,
Indústria
749 509.076 - Indugeina
N9 507.726 - Indugema indústria
749 500.050 - Tecim Soc. Temo
Fermag Comérc o Geral ele Malharia Limitada.
N9 491.690
Geral de Malharia Ltda.
Industrial Ltda.
e Industria de Madeiras Limitada.
Indaatria
749 509.07'7 - Indugema
749 500.573 - Nova América Arte-.
N9 507.728 - Indugema Indústria Geral de Malharia Ltda.
' N9 506.267 - Professor Eugênio
fatos de Papéis e Papelão Ltda.
Gelai de malharia Limitada.
Monteiro.
Indústria
749 509.078 - Indugema
749 500.408 - Exportadora São Lula
N9 506.268 - Professor Eugênio . N9 507.730 - Inclugerna Indústria Geral de Mal
haria Ltda..
Ltda,
Gerai cie Malharia Limitada.
Monteiro.
Indústria
749 509.079 - Indugema
N9 507.731 - Indugema Indústria Geral de Malharia Ltda.
749 500.500 - Dante Guarino.
Professor Eugênio
N 9 506.269
Geral de Malharia Limitada.
740 500.752 - Auto Braka São JuMonteiro.
509.084 - Indugema Indústria
N9
N9 507.736 - Indugerna indústria Geral de Malharia Ltda.
Professor' Eugênio
das Tadeu Ltda.
N 9 506.270 Geral de Malharia Limitada..
749 500.874 - Casa Naves - Fera
Monteiro.
749 509.190 - Nobilis - Tecidos e
ragens e Materiais de Cônstrução
N 9 507.738 - Indugema Indústria Criações Exclusivas Ltda.
Professor Eugênio
N9 506.271
Metalúrgica Aluci- Ltda.
749 509.249
Geral de Malharia Limitada.
Monteiro.
749 500.922 - Herminia, de Oliveira
N9 507.740 - Indugema Indústria nante Ltda.
Professor , Eugênio
N 506.272
Leone.
749 509.216 - Foto Agenor Ltda
Geral de Malharia Limitada:
Monteiro.
N9 501.061' - Cooper, McDougail
749 509.281 - Plácido Ferreira
Paofessor Eugênio
N 9 507.741 - Induga.rna Indústria
N 9 506.273
Robertson Llmited.
Geral de Malharia Limitada.
Martins.
Monteiro.
Professor Eugênio
N9 507.742 - Indugema Indústria 749 509.284 - Laticínios Santa Cla- 749 501.174 - Emílio Zaanariola..
N9 506.274
Geral de Malharia tainntada.
ra Ltda.
Monteiro.
749. 501.342 - Confecções Rosangea
N9 507.743 - Induiaema Indústria
COMer- la Ltda.
749
509.595
Somerset
Professor Eugênio Geral
N9 506.215 de Malharia Limitada.
Metaa
N9 501.282 - Geomina
ciai e Importadora Ltda.
Monteiro.
lurgica e Mecânica Ltda.
749 509.688 - 8. Souza Ribeiro.
N9 507.744 - Indugema Indústria
N9 506.276 - Professor Eugênio
N9 501.381 .- Luiz de Castro Vin.
Mansur Rachid
749 509.123
i.keral de Malharia Limitada.
alonteiro.
teu.
N9 507.745 - Indugema lndilsta\ia Rahmé.
N 9 506.271 -- Professor Eugênio
M. G. Duque Mega.,
749 501.435
Ueral de ,Malharia Limitada.
749 509.125 - Organização Rejoar
Monteiro.
749 501.625 - Paulino PIlle.
(56.558 - Lidio Casagrande 84 Cia.
N9 507.746 - Indugema Indústria Ltda.
N9 501.819 - &deito Garbolotto
749 509.819 - Radial Diesel - CoN9 506.577 - Alcides Soares do aleral de Malharia Limitada.
N9 507.747 - Indugema Indústria mércio e Importação de Motores Cia.
Couto.
N 9 507.751 - Sociedade Paulista Ltda.
N9 506.580 - José Martins Filho.
749 501.825 - Ioly Debrandino Carde
Automóveis Ltda. .
749 509.884 - Emulei/e Mendes doso.
N9 506.581 - , José Nunes de Ohv'eira.
749 501.832 - Adelino dos Santola
N9 507.803 - Cleraey Modas Ltda. Franco.
NO 509.892 - Toyota do Brasil 3.
Ary B. de Azevedo..
749 501.840
Indugema Indústria A.
N9 508.052
N9 506.582 - Irmãos Redor Ltda.
Comércio.
Indústria
e
749 501.881 - Saltarei Organiza9S49
N9 506.583 - Indústria de Plástico, Geral de Malharia Limitada.
de Mo Fisco-Contabil Ltda.
749
510.262
Armações
Indugema Indústria Probel S. A.
N9 508.053
Zilcia L.da.
749 506.929 - Joaquim Luiz Mer
Ceral de Malharia .Limitada.
Nç' 506.691 • - Emil Lang,er.
N9 510.312 - Alga Moras Ltda.
Altamtro da. IVIatta.
N9 508. 054 - Indugema indústria
N 9 506.723 - Eder Jofre.
N9 428.151 - Cabeleireiro Joil,
749 510.325 - Ciodel Ltda. lindtlaGeral cle' Malharia Limitada.
ala, 506.743 - Eder Jofre.
Femme Ltda.
tria Comércio e Repre'Antaçõe0.
N9 508.074
Lanib Nassim
N 9 506.751 • - Eder jofre.
749 439.485 - 3: A. Comércio G
N9,506,872 - lntercity Correaagens
749 510.358 - Mercearia Vau Ltda.
N 9 508.076 - Manoel Ferreira do
Vale.
749 510.359 - L. Cestari da Irmão. Indústria Botim Notmhese.
c . Publ'eidade Ltda.
Ni 480.008 - Cia. • Brasileira cle
Akira Saaticra.
749510.525 - Sezefredo doa ~Cs
Z 9 593.977
la9 506.873 - Atlanta Comércio e
'
Máquinas e Engenharia BBME.
P.2131'Welitações Ltda.
1° 50t.080 - Fernandes St Nabactg,a Garcia Machado.
danações e se do mesmo não se tiver
valido nenhum interessado ficam notifica.dos os requerentes abaixo mencionados a comparecerem 'a êste Departamento, a fim de efet aarem o
pagamento da primeira anuidade no
prazo de sessenta(60) dias, na forma
do parágrafo único do art. 33 do
CPI, para que sejam expedidas as
respectivas cartas-patente:

d7tI Segunda-teira 14
ÇY.6.••••••

Ne 442.226 - Limpadora Brasileira Ltda.
N9 444.577 - Indústria Metalúrgica Albaga Ltda.
'
506,218 - prol. Eugénia Monteiro.
No 506.279 - Prof. Eugénia Monteiro.
N9 506.280 - Prof. Eugênio Monteiro.
• No 506.281 -e- Prof. Eugênio Monteiro.
No 506.282 - Peof. Eugênio Monteiro.
No 506.283 - Prof. Eugênio Monteiro.
N9 506.284 - Prof. Eugênio M011teiro.
No 506.285 -- Prof. Eugênio Monteiro.
N9 506.388 - Instaladora Florescente São JoSé Ltda.
N9 506.425 - Jóias Opera Ltda.
NO 506.433 - Célio Concio dos Reis.
NO 508.449 - Reprcmon - Revendedora de Produtos Manufatuiados Ltda.
N9 506.457 - Laboratório Pelasi
S. A.
NO 506.504 - Josef Duft.
N9 506.530 - Bit:ca - Equipamentos Médico Hospitalares Ltda.
NO 506.555 - prof. EugSnio Monteiro.
NO 506.556 - Prof. Eugênio Monteiro.
NO 506.557 - Prof . Eugênio Mo-tetro.
N° 506.565 - Santos & Cruz.
No 506.570 - Istvan Harsanyi.
N9 506.572 - Técnica Hidráulica
e Elétrica de Minas Gerais Themig
Ltda.
N9 506.573 - Antônio vivacqua
Pilho.
N9 506.574 - Mário Botelho.
NO 506.575 - Adelino dos Santos
Francisco Dimas de Menezes e Geraldo Magela Mendonça.
•
N9 506.576 - Adelino dos Santos
Francisco Dimas de Mmezes e Geraldo Magela Mendonça.
NO 509.285 - Irmãos Lobato & Cia.
NO 509.286 - João Batista Godinho de Morais.
NO 509.289 . - Assis de Souza Rudrigues.
No 509.496 - Genival Robson Antunes.
N 9 509.506 - Informador Comercial Ltda.
U 9 509.507 C. Massouquetto•&
Cia. Ltda.
NO 509.533 - Construtora Saete
Maria.
Térmos
Requerentes:
N9 509.538
M. D. Perez & Cia.
Ltda.
N9 509.543 - Flecha - Editora e
Distribuidora de Livros Ltda.
NO 509.554 - Beecham Rasure)]
Laboratories Limited.
Ne 509.587 -- Casa dos Labrificantes Ltda.
N9 599.913 - • Lavandaria Vogue
Ltda.
N9 509.966 - Mohans Importado.a
e Exportadora Ltda..
No 510.080 - Confecções Alno Ltda.
N° 510.083 - Confecções Tangará
Ltda.
N9 510.260 - • Armações de Aço
Proba' S. A.
N9 010.261 - Armações de Aço
Probel S. A.
N9 739.405 - Química Médica Farmacêutica S. A.
I3 9 741,728 - Química Médica Farmacêutica S. A.
No 752.432 - •ender
'WOhesa:
Ltda.
939 763.473 - Indústria Kappaz
E. A.
Nç 402.398 - O Candondnio do
Edifício Mira.

MARIO OFICIAL (seçao
Ne 752.961 - Laboratório Dr. N.
Nome Comercial Deferido
G. Payor do Brasil S. A.
NO 754.465 - Laboratórios Dr. N.
NO 504.181 - Rio-Lar Com. de
G. Pay ot do Brasil S. A.
Borracha e Plásticos Ltda. - RioNe 387.350 - Pedro Ecabello - Lar Com. de Borracha e Plástico
Ltda. - Artigo 109 n o 3.
Arquivem-se os processos.
Título de Estabelecimento Deferido

EXPEDIENTE DA SECA°
R1'S2UBLICADO

N o 140.242 - Livraria e Papelaria
Simões .M. Alves de Souza Clas.ee 17, 32 e as - Artigo 117 no 1.
N 9 4r8. 139 - Casemiras Triunfo
Notificação
- Casemiras .Triunfo Ltda. - ClasUma vez decorrido o prazo de re- se 23 - Artigo 117 n° 1.
consideração previsto pelo artigo 14
da . lei 4.048 ue 29-12-61 e mais dez
Marcas Indeferidas
dias para eventuais juntadas de reN9
262.438
- Nitramina - Bruno
consideração e do mesmo não tendo
- Classe 3.
valido nenhum interessado serão lo- Messina
1N 9 429.S59
Princetex - Princego expedidos os certificados abaixo:
tex - Roupas Ltda. - Classe 36.
N O 473:132 - F. 54. - Federal
Marcas Deferidas
Motores S. A. - Classe 6.
N9 400.330 - Pelotita- Indústria
No 480.959 - Recrio Escolar --e
e Comércio de Doces Santa Pé Ltda. Heleny Paciilha da Cunha - Clas- Classe 41.
se 32.
NO 412.975 - Euphorian Dato N o 482.527 - Alsoap - Industria
Ind. Brasileira de Aparelhos Dentá- Macedo Serra Ltda. - Clasee 46.
ria; S. A. - Classe 10.
N9 492.870 -- jota's - indústria e
No 135.727
Vitalacta - Inds. de Comércio de Artefatos de Couro e
Chovolate Lacra S. A. - Classe 41. fecidos - Ltda. Incarte - Classe .46.
- (com exclusão de produtos aliNO 511.100 - Anabin - ProbiotiChocolate Lacta S.A. - Classe 41. cal Lab. Ltda. - Classe 3.
N9 506.292 - Brasbel - Imp. e
NO 154.619 - Carioquinha - A
Exp. Brasbel Ltda. - Classe 8.
Exposição, Modas S A. - Classe 36.
NO 507.354 - Reinco - Reinco N9 178:772 - Bacitrin - InstituRepresentações. Industriais e Comer- to Terapêutico Pan-Orgânico S. A.
ciais Ltda. - Classe 16.
- Classe 3.
NO 503.437 - Sociva - Sociva So- •N9 285.895 - Palmeirinha - Paciedade Civil Distribuidora de Valores lhinha Indústria e Comércio de BeLtda. - Classe 38.
bidas em ,Geral - Classe 41.
N9 504.109 - Valpe.ças Volpeças
N9 293.425 - Maná - Cia Maná
imp. e Com. de Auto Peças Ltda. - de Materiais Básicos - Classe 16.
Classe 6.
NO 295.118 - Canadá - PanificaN9 504.15s - W - Westinghouse dora Canadá Lda. - Classe .. 9_.
Eletric Corp - . Classe 6 (sem direito
NO 235.729 - Lagoa - S. A. Friao uso exclusivo da letra W isola- gorífico Anglo - Classe 43.
damente).
N° 257.058 - Pyrarnid - Tootal
NO 504.154 - 'W - Westinghouse Broadhurst Lee Company, Ltd. Eléctric Corp - Cla_sse 21 (sem di- Classe 28. .
reito ao uso exclusivo da ' • letra W
Ne 297.347 - Ultralux
Cezário
isoladamente.
Pelfeli - Clsksee 8.
Rio, 3 de março de 1967
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NO 315.918 - Bangulita Conid.
Progresso Industrial do Brasil Classe 23.
No 315.919 - Baugúlinita - Com.
panhia Progresso Industrial do Brasil - Classe 23.
N9 326.124 - Elmo - Ind. Metalúrgica. Gazola Ltda. - Classe 16
No 413,292 - Santo Antônio Cerealista Santo António Ltda. Classe 41.
No 414.952 e-- Miba - Paridas
Braz Garbarmo Patti - Classe 4.
Ne 415.270 - Café Monte Alegre
- Santos & Piedade - Classe 41.
N9 415.694 - Café Brasília - Hamilton Souza Silva - Classe 41.
NO 447.271 - Auxilium - Auxilium
S. A. 1inanciarnento, Crédito e investimentos - Classe 33.
Ne 447.591 - São José - Bar e
Café São José Ltda. - Classe 41.
NO 464.1'25 - Wilson - O. Cavalcante - Classe 41.
Título de Esiabe.leciniento Indeferido
N9 378.547 - Auto-Leão Ltda. Auto Leão Ltda. - Classe 6, 8, 11,
21 e 38.
Transferências e Alterações de Nome
do Titniar de Processos

Foram mandadas anotar °nos processos abaixo mencionados as seguintes transferências e alterações do
.
nome do titularprocessos.
Manufatura de Brinquedos Castor
S. A. (no pedido de alteração de
nome da marca Castorlándia, têrmo
514.9291.
Distribuidora de Materiais de Construção e Produtos Derivados de Petróleo S. A. Dis.petrol (no pedido de
alteracão de nome da marca . Dispatrai, tèrmo 515.936) .
Exigências

Termos com exigências a cumprir:
Il. S. Vitamin & Pharmaceutical
Corp (transferência para o seu nome
da marca Neo-Del-Pan, têm° número 513.121).
No 500.597 -- Sogar S. A. Soc. da
Organização Geral e Abastecirnen9
de Lojas.
No 504.300 - Joel Moraes Rosa.
Retificação de Clichê

DIVVT5VICXÕ N. e 970

rawoé

CR$ 20e

N° 528.283 -- Nevaco - Coméessia
e Indústria Neva S. A. - Classe 1 Clichê publicado em 16-4-62.
N9 526.770 - Super Mercado Pasta
Menos - Paes Mendonça, S. A. Classes 41, 42, 43 e 11 - Cluchê publicado em 29-3-62.
NO 459.867 - Mantemargin - Sonda - Soc, de óleos Nacionais e fterivados Alimentícios - Classe 41 Cliché publicado em 30-8-81.
Oposições

VENDAe
Na Guanabara
Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves n° 1
Agência
Ministério de Fazenda
Mis:ide-se a pedidos pelo Serviço de Recebeis° Postal
Em Brasília
e Sede do D.I.N

Metalúrgica Mogi-Mirim S. A. 3,pdú,strla e Comércio (oposição ao t3rmo 740.6636, marca Mojiano). •
Mário 1Vlori (oposição no têrmo n9
742.285 - merca Ç • •
Reconsideraçao

.gachon

Mar S. A. Comércio e Administração (recorrendo do despacho que deferiu a marca Idra. de Fornecimento Industriais e Representações Fiei
S. A., têrmo 479.041). - Processo
Indeferido.
Rio, 3-3-1967. - Assinei e encerrei 41 laudas cio expediente. - Niltost Alvim Xavier - Diretor do C.
Documentação.
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PATENTES • EXPEDIDAS EM 9 DE FEVEREIRO DE 1967

Certificados Expedidos
PATENTES EXPEDIDAS EM 8 DE FEVEREIRO DE 1967

Tèrnios

122.480
122.710
124.239
124.284
124.765
124.804
125.191
425.194
125.516
126.675
126.734
126.906
127.241

Termos

Patentes

127..295
127.456
127.903
128.139
128.381
128.475
128.593
128.691
129.068
129.219
129.260
129.337
124.266

76.955
76.956
76)957
16.958
115.959.:•
76.960
76.961
/6.962
76.963
76.964
76.965
16.966
76.967

Ternos

Patentes

125.079
127.981
129.439
129.640
129.874
129.991
129.932
130.263
131.053
131.387

17.007
77.008
77.009
71.010
17.011
71.012
77.013
77.014
71.015
77.0U;

50;1USInd

si

sont.tpj

Patentes

76.968
76.969
76.970
76.971
16.972
76.973
76.974
76.975
76.978
76.977
76.978
76.979
76.980

77.017
77.018
77.019
77.020
77.021
77.022
77.023
77.024
77.025

132.061
132.374
132.415
132.421
133.003
133.331.
133.372
137.620
137.829

MODELO DE UTILIDADE

Termos

Patentes

Termos

111.832
129.001
129.734
131.371

06.586
06.587
06.588
06.589

132.987
137.699
137.716
137.730

1

Patentes

1

06.590
06.591
06.592
06.593

MODELO DE UTILIDADE

Tér mos

l'érnlOS

Patentes

126.723

06.579

126.923

06.580

129.234

Patentes

06.581
MODELO INDUSTRIAL'
Têm/ os

?atentes

T3i mos

Patentes

98.'741

06.216

113.173

06.211

MODELO INDUSTRIAL

T ermos

T ermos

Pa tentes

Patentes
PATENTES EXPEDIDAS EM 10 DE FEVEREIRO DE 1997

127.557

03215

PATENTES lin.',. P.EDIE)AS EM 8 DE FEVEREIRO DE 1967

Termos

Patentes

1

TèTMOS

Patentes

Termos

Patentes

Termos

76.668
77.576
92.909
98.071
103.083
111.903
117:202
119.209
121.609
122.417
124.533
124.660

77.033
77.034
77.035
77.036
77.037
77.038
77.039

121.81.3
125.672
125.922
126.509
128.767
129.692
132.200
134.372
134.758
137.634
137.762

77.041
77.042
77.043
77.041

76.954
135.531
79.981
133.421
76.995
135.534
76.982
133.486
76.996
135..607
76.983
133.520
76.997
135.625
76.984
133.679
76.998
135.743
76.985
134.008
76.999
135.794
76.986
134.046
77.000
135.837
76.987
134.095
77.001
136.242
76.988
134.131
77.002
136.283
76.989
134.388
T ermos
71.003
136.299
76.990
134.759
77.004
136.347
76.991
135.108
77.005
156.351
76.992
135.229
77.006
136.260
76.993
135.461
83.971

Patentes

1

77.015
77.046
77.047
77.048
17.049
77.050
77.051
77.052
77.053
77.054
77.055

1

MODELO DE UTILIDADE
Patentes

Termos

06.597

137.257

Patentes

1

124.081

06.598

NIODELO DE UTILIDADE
,

1

06.5:1,
•n•••

MODELO INDUSTRIAL

'1'érin Os

Palen' tes

Virmos

Pa tent es

134.013

06.582

13:"-.193

Cr ).584

135.002.

05.583

135.591

4.585

Patentes

Termos

Patentes

94.06'

06.241

146.135

06.243

145.677

06.242

Térni os

1
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PATENTES DE INVENÇÃO

[

Puiiiicacão feita de acórdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação do que tra l:a e presente artigo, eomeeara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 cl:ac
poderá° apresentar suas oposiç5es ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que sc julgarem prejudicauoà.
e choco it-2,s substancialmente como à vela, sendo que do ângulo interno
1 descrito reivindicado, iluslrado e re- do 1 . mero 4 se projeta diagonalmenpre.sentacie no desenho e cliché ane- te a figura lendária de um saci de
Dal.a: 22 d í, . setembro de 19A
Data: 22 da julho de 1964
gorro de borl ao de cachimbo na bôXCS.
Reque,rene: Helio l'aglieee — São i
ca e o qual se apóia com a mão diRequerente: C6/"A",)allilia Fábrica raia°.
reita na perna vertical do número
de Botões e Art;efatos de Metal -TERMO N9 163.423
Titulo: Novo triodelo cle base para
4, ao passo que a outra mão suporta
Esi:ado da Guanabaia.
pa. lronit.i.
um campo esférico portador da paDe 14 de outubro de 1964
lavra aRto", ficando o conjunto en-..,..u: Fecho da Segurança — MoMo.
1nduarial.
cerrado em urna grande letra C;
dói° de Inausuriai.
Re.ça.,:rente: Fax S.A. — Indústria tudo
substancialmente como descrito
e eicinercip de Roupas e Tecidos — e representado
,M) desenho anexo.
Srcaa eira.
--. o motivo orximenáll aplicado ca Ou:p ado para bOlaos de camiTalaal0
N9 163.952
........ I
sas ou ondas partes de peças de
4
de
novembro
de 1904
De
vestuário",
(patente
de
dewnho
in1.- ;Novo ra3delo de base para
pottronas. caracter'zado pelo fato de doStrial).
'Requerente: Companhia Fábrica
11?p, i"[
s ecorstituir por quatro biaços rade Botões e Artefatos de Metal -dieis €m reiaei'm a tun elemento reGuanabara.
Estado
entran;-e . todos de igual comy_
Titulo:
Companhia
Fábrica de Boprimento e de seeão transversal substões e Artefatos de Metal.
anni s'Inertto retangular de largura
gradativainente decrescente no senIndustrial.
tido do ce ri.'ro para as extrem.idades.
cQ — Nó o modelo de base pára
-oltronas confo-me a reivincUcação
1 9) Fecho do sP"sirP , S. ca,acteri- l eanterior
e cari'cterizado pelo fato de
zado por ser conscittMo de duas pe- o perfil da bee apresentar-se com
ças. dlstintas ambas de forma l-o tra- os bra, .os rartiiedo do centrono senpe,r.o:dal (1-21. com bordos e cantos tido heriecntal e conservando a
Pontos Característicos
. lente arredondados portado- mesma e'13&i , tra arqueando-se em
com espessura dimires de s ou re-vur"s em sentido desceu.lente,
Niko motivo ornamental aplicado
19) Novo modelo de fécho. caracnuindo.gradativamente. formando inil:11(.1 ;11W (3) de modo a servirem fleft° com terminal horizontal pro- ou bordado para bélsos de camisas terizado por apresentar o conjunto
ou outr„s partes de peças de vestuá- a forma retangular à guisa de tamde reforço, que se entrosam e se vido de rodízio.
caracterizado' pelo fato de ser pa, cem bordos arredondados. tampa
ju 't' -Su l peças essas constituídas,
3 — NOvo modelo de base para rio,
constituído pela representação, a essa com movimento de charneira,
a primeira ou principal de uma pia- poltronos, conforme a reivindicarão "vol d'oiseau", do estádio da Mara- de modo que ao ser abaixada ou fer.. base. onde por intromissã.cy pene- anteriores, tudo st.bstancialmerte co- (-anã, lotado encimado por uma bola chada própriamente dita, vai cobrir
mo descrito no relatório. reivindica de fu'ebol formada de gomos claros todo o mecanismo de segurança e a
tra o dispositivo trirco
do nos pontos cars.cteristices preceeuràs sabre a qual se encontra
própria charneira, permitindo então
do-se liar intelm6dio de duas peque- dentes e ilustrado nsis de senhos anel um
engraze automático da lingeuta
rt. p alavra "Ft'o": tudo substancia
nas projeções ou lisstes, à guisa de xos ao presente memorial.
-mentco dsritepsntado com a ea-ia da tampa.
pequei. asas, que se articulam e se
no desenho anexo.
29) Nôvo modêlo de fêcho em local
adrede escolhido. preferencialmente
- ein após passar pela barra alça.
Tf:Eri'0 N9 163.176
no seu bordo inferior, de modo
39) Fecho de segurança, como desapre::entar uma ligeira elevaçã.o,
TERMO N9 163.424
Data:
6
de
outubro
de
1964
crito em 1. caracter]zsdo por terem
estiramento da prónria chapa com
Requerente: Fábrica de Chocolaque é feito a fim de facilitar o seu
De 14 de outubro de 1964
) pe.q ienas hastes móveis, à guisa td
S.A. — Estado da Gualevantei- -do por intermédio dos dede pequenas asas movimentos de t nabara.
dos.
Requerente:
Fax
S.A.
—
Indústria
vai-e-vem de modo a permitir emj Titulo: Original embalagem para e Comércio de Roupas e Tecidos —
39) Nôvo modêlo de fecho, como
uma determinada posição o seu reco- acondicionamento de balas, chocola- Brasileira.
descrito em 19 e 29 caracterizado por
lhimento ou . escamoteação total, de tes e Bombons.
da tampa
na parte inferior
'
"Nôvo motivo ornamental aplicado permitir.
laor a salda de -uma projeção
rn
•a fazer cem que todo o con- I Modelo Industrial.
ou bordado para bôlsos de camisas do
do mecanismo de segurança, o qual
junto trinco passe stiavés .a alça do
ou outras partes de peças de vestuá- servirá,
vez pressionado, para
rio", (patente de desenho indus- libertar auma
fecho.
lingueta soltando assim a
trial).
39) Fâcho d esegurança, como des49) Nôvo modélo de fêcho, como
crito em 1 e 2, caracterizado por
descrito em 19. 29 e 3 9, constante doa
p.., .;r o dispaitivo trinco (4), na
desen/ict e reproduzido no clichê.
sua parte superior, em em local des—
tinado a prende-lo, co ma finalidaTaIRMO
N 9 163.953
de de substituir grampos ou rebites,'
De 4 de novembro de 1964
uma pequena placa postiça à guisa I
de . ea3ó1h ode formato elipsoide (5)
Requerente: Companhia Fábrica
trif, 3
de Botões e Artefatos de Metal --portadora de hastes ou espigões, que I
Estado da Guanabara.
uma vez rev;rados. servem de ele•
Original embalagem para acondiTitulo: Elemento de bloqueio para
mento fixador.
cionamento de balas, bombons e
tampos.
chocolates, caracterizado pelo fato de
49 ) Fêcho de segurança, como des- na
parte superior ou tampa, ser doModelo Industrial.
crito em 1, 2 e 3, caracterizado por tada de abertura circular, através da
possuir a placa base, no seu verso qual emerge a parte superior tronPontos Co
ou dor_o, rebaixo, dois berços (6) co-c ai -a de um visor, que assenta
no
•
fundo
da
caixa
ou
embalagem,
Nôvô motivo ornemn3nial aplicado
destinados a receberem os espigões
êsse visor dotado de fotogra- ou bordado para bôlsos de camisas
ou hastes da p laqueta esp elho (7) sendo
fia
ou
cartão
postal
de
lugares
pique uma vez revirados vão se ani- torescos, cidades, regiões monumen- ou outras partes de peças de vestuário, caracterizado pelo fato de ser
nhar nos mesmos, evitando agressi- tos. vias 01‘, transporte e outros inú- eonstitnido
pelo número 4, em cujo
vidade na parte de dentro do fêcho. meros acontecimentos de âmbito na- espaço interno
se encontra uma re59 ) Fêcho de segurança, como des- cional e internacional.
alegórica da baia da
crito em 1, 2, 3 e 4 e representado 2 — Original embalagem para presentação
vendoâse o Pão de Açú- 19) Elemento de bloqueio para
essencialmente nos desenhos.
acondicionamento de balas, bombons Guanabara
car e o morro da Viúva e um barco tampts, caracterizado por possuir io
TERMO N9 161.057

i
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Puha:ateio feita de acôrdo com o art. 2(5 do Código de Propriedade Industrial:
Is 29 Da data da publicação de que t , ta o presente artigo, eomeçará a correr e prazo peie o deferimento de pedido, durante 30 dial)
yederaó, apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

seu formáto de contórno, losaiegular
e ser formado de duas peças que se
adaptam intimamente por meios adequados. •,
29) Elemento de bloqueio para
tampos, como descrito em 1 9, caracterizado por possuir, acompanhando
e sua linha de contôrno área de
projeção facetada, tambem de formato losangular, área essa delimitada por arestas.
39) Elemento de bloqueio para
tampos, como descrito em 1 9 è 29,
caracterizado por possuir a peça que
recebe a intromissão da unha de ancoragem, fenda feita em sua projeção de testa a qual é vazada de modo a permitir à roda da fenda, uma
área metálica para melhor imobilização da unha do outro componente
do bloqueador.
49) Elemento de bloqueio para
tampe, como descrito em 1 9, 29 e 39
constante dos desenhos e reproduzido no clichê.

TERMO N 9 163:955
De j de • novembr ode 1961
Requerente: Companhia Fábrica de
Botões e • Artefatos de Metal — Estado da Guanabara.
Titulo: Nôvo modêlo de fecho.
Modelo Industrial.

19) Nôvo modelo de fecho, caracterizado ' per apresentar o conjunto
a forma retangular, o qual é dividido .em duas seções, com bordos arredondados, em cujo. centro e circundados pela alça do fecho, se acham
duas proiecões mais altas ou salient- : .que o retângulo base, mas tamTERMO N9 163.954
bém de forma retangular ,de cantos
arredondados, as quais abrigara a
De 4 de novembro . de 1964
lingueta e o mecanismo de seguranRequereiite: Companhia Fábrica de ça.
Botões e Artefatos de Metal — Es29) Nôvo modelo de fêcho, como
tado da Guanabara.
descrito em 19, caracterizado por
Titulo: Companhia Fábrica de Bo- possuir a alça grampo na sua parte
destinada propriamente ao fecho
tões e Artefatos de Metal.
uma pequena elevacão feita por doModelo Industrial.
bramenin do seu próprio corpo a fine
de facilitar o movimento de elevação por intermétto dos dedos,

19) Nôvo modêlo de fecho caracterizado por apresentar o conjunto
de que é constituído ,a forma oblonga, composta de , três partes distintas que ligadas entre si por pinos
de charneira, permite movimentos
de alavanca.
•
29) Nôvo modelo de fêcho, como
descrito em 19, caracterizado por possuir uma das partes flexionáveis ou
dobradicas, na sua parte externa de
maior área, emoldurado por ornato
também de ro eria oblonga, rasgos e
furos adrede feitos por vazamento,
de modo a permitir a intromissão de
chaves, e,m uma, duas e/ou três posições.
39) Nôvo modêlo de fêcho, como
descrito em 19 e 29 caracterizado por
apresentar a parte flexionáxel onde
se acha o ornato • estriado oblongo,
de entrada das chaves, no seu bordo inferior, em entalhe vazado, de
in.do a permitir, por dobramento não
só um 'grampo para fixação do Mecanismo de segurança, coito também
servir para facilitar o levantamento
da tampa do fêóho, por intermédio
dos dedos.
49) Nfivo modelo de fecho, como
descrito em 19. 29 e 39, constante dos
desenhos e reproduzido no clichê.

39 ) Nôvo modêlo de fecho como
descrito em 19 e 29, caracterizado por
possuirem, tanto a alça do fêcho. como a „eia parte inferior onde é alojado o mecanismo de segurança, um
contôrno quadrado com um dos lados arredondado apresentando uma
ligeira e disfarçada superno,sição da
alça-grampo sôbre uma das placas
base; superposição essa que dá, conjunto a forma de moldura.
49) Nôvo modêlo de fêcho como
descrito em 1 9, 29 e 39, caracterizado
por ter a alça-grampo, ligando seus
dois bordos ou abas laterais, um
montante ou ponte. o qual separando as duas projeções envolvidas pela
alça, dá ao conjunto da alça uma
maior resistência.
59) Nôvo modelo de fêcho, como
descrito e m19, 29; 39 e 39 e essencialmente representado nos desenhos
anexos e reproduzidos no clichê.
TtRa/10 N9 112.157
De 24 de agôsto de 1959
Requerente: — Schlumberger Well
Surveying Corporation — Estados
Unidos da América.
Titulo: Aparelho para investigar
formações geológicas. •
Reivindicaçóes
Reivindicam-se, como característicos, da invenção descrita, os seguintes pontos:
1 ---• Aparelho para investigar formações geológicas, atravessadas por
um furo de sondagem, caracterizado
por compreender ,em combinação, Uni

primeiro e um segundo eletrodos, I 4 — Aparelho para investigar fore
adaptados para serem passados atra-1 mações geológicas, atravessadas por
vós do furo; dispositivos ligados a ti mfuro, caracterizado por compredito primeiro eletrodo e a um ponto ender, em combinação, um primeiro
de retorno de corrente, para fazer e um segundo eletrodos, adaptados
passar corrente do dito primeiro ele- para serem passados através do futrodo ite. formações geológicas adja- re; dispositivos ligados ao dito pricentes; dispositivos de impedâncra li- meiro eletrodo e a um ponto de regados entre os ditos primeiro e se- tôrno de corrente para passagem de
gundo eletrodos para prover eree tra- corrente do dito primeiro eletrodo às
jeto de fluxo de corrente entre eles, formações geológicas adjacentes;
para que passe corrente do dito se- dispositivos de impedância ligados
gundo eletrodo informações geo- entre ditos primeiro e segundo elelógicas adjacentes, e para criar um trodos para prover um trajeto de
sinal 'representativo de dito fluxo de fluxo de corrente entre ambos, para
corrente; dispositivos, dê * realimenta- passagem de corrente de dito segunção de circeuito sensíveis a dito sinal, do eletrodo às formações. geológicas
para sornar em série com ditos dia- adjacentes, e para criar um sinal repositvios de impedância uma volta- presentativ ode dito fluxo de corgem, para • cancelar a queda de vol- rente; dispositivos de realimentação
tagem através dos ditas dispositivos • de circuito sensíveis a dito sinal,
de impedesaicia, enquanto é mantido para somar em série no dito trajeto
o dito fluxo de corrente do segundo de fluxo de corrente uma voltagem
eletrodo; e dispositivos ligados a di- de polaridade oposta à queda de voltos dispositivos de impedância para tagem através dos ditos dispositivos
proverem uma indicação do dito flu- de impedância, para tornar minima
xo de Corrente,
a diferença liquida de voltagens en2 — Aparelho para investigar for- tre os • ditos -eletrodos, enquanto é
mações geológicas, atravessadas, por mantido o dito fluxo de corrente clO
um fura caracterizado, por compre- segundo eletrodo; e dispositivos liender, em combinação, um primeiro gados a ditos dispositivos de impeeum segundo eletrodo, adaptados pa- dânccia para proverem. uma indicara serem passados através do furo, ção do dito fluxo de corrente.
dispositivos ligados ao dito primeiro
eletrodo e a um ponto de retôrno
5 — Aparelho para investigar forcorrente, para passagem da corrente mações geológicas atravessadas por
do ' dito primeiro eletrodo às forma- u mfuro, caracterizado por compreções geológicas adjacentes; .dispositi- ender, em combinação, um par de
vos de itripedânecia ligados entre di- eletrodos alongados eletricamente
tos. primeiro e segundo eletrodos, pa- entreligados, adaptados para serem
ra proverem um trajeto de fluxo de passados através do furo; dispositicorrente entre eles, para que passe vos ligados a ditos eletrodos alongacorrente d odito segundo eletrodo dos .e a um ponto de retorno d ecorpara as &formações geológicas adja- rente, para passagens de corrente dos
centes e para criar um sinal repre- ditos eletrodos à formação geológisentativo de dito fluxo de corrente; cas adjacentes; uns eletrodo central
dispositivos de realimentação de cir- disposto entre os ditos eletrodos ecuito sensíveis a uma diferença de longados e adaptados para movervoltagens entre ditos eletrodos, para se conjuntamente com êstee; disposomar em série com ditas dispositi- sitivos de impedância ligados entre
vos de impedncia, uma voltagem, pa- ditos eletrodos central e elongados
ra tornar mínima tal deferença de para prover uns trajeto d efluxo de
voltagens, enquanto é mantido dito corrente para passagem de corrente
fluxo de corrente do segundo eletro- do dito eletrodo central às formações
do; e dispositivos sensíveis a dito si- geológicas adjacentes. e para criar um
nal para prover uma indicação do sinal representativo de dito fluxo de
dito fluxo de corrente.
corrente; dispositivos de realimenta3 — Aparelho para investigar for- ção de circuito sensíveis a dito sinal
mações geológicas, atravessadas por para somar em série no dito trajeuni furo, caracterizado por compre- to de fluxo de corrente uma voltaender, em ,combinação, um primeiro gem de polaridade oposta à queda
e um segundo eletrodos, adaptados de 'voltagem através de ditos dispopara serem passados através do fu- sitivos de impedância, para tornar
ro; dispositivos ligados a dito pri- mínima a diferença líquida de volmeiro eletrodo e a um ponto de re- tagem entre ditos eletrodos elong,atorno de corrente, para passagem de dos e central, enquanto é mantido
corrente do dito primeiro eletrodo
dito fluxo de corrente do eletrodo
às formações geológicas adjacentes; ocentral;
e dispositivos ligados a didispositivos de impedância ligados
entre ditos primeiro e segundo ele- tos dispositivos de impedância para
trodos para proverem um trajeto de proverem unia indicação 'do dito flufluxo de corrente entre êles, para xo de corrente.
passagem de corrente do dito segun6 — Aparelho para Investigar fordo eletrodo às formações geológicas mações geológicas atravessadas por
adjacentes, e para criar um sinal re- uns furo, caracterizado por comprepresentativo de dito fluxo de corrente, dispositivos de realixnentaçk• ender, em combinação, um primeiro
de circuito sensíveis de corrente, e um segundo eletrodo adaptados
uma voltagem de polaridade oposta para serem passados através do furo; dispositivos ligados a dito • prià queda de voltagem através doÉ
tos disp ositivos de linpedncia, para meiro eletrodo e a uns ponto de recancelar dita queda de voltagem, en- tôrno de corrente para passagem de
quanto é mantido o dito fluxo de corrente do dito primeiro eletrodo kri
corrente do segundo eletrodo; e dis- formações geológicas adjacentes; dia.
positivos ligados a ditos dispositivos positivos condutores ligados entre dide impedância para prover urna in- tos primeiro e segundo eletrodo, padicação do dito fluxo de corrente. ra proverem uni trajeto de fluxo de
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PATENTES DE INVENÇÃO
Pubts . acao feita de acerdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
2° Dg .data da publicacão de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 diaa
poderão apreeerdar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prediclicados.
torrente entre amos, para pas , agern ditos eletrodos, para amplificar gual- trajeto de fluxo de corrente uma volde corrente do dito segundo eletro- quer diferença 'de voltagem entre tagem de polaridade oposta à queda
do ás formaçees geológicas adjacen.- ambos, e tendo um circuito de sai- de 'voltagem através, de didos dispqtes; u tiresistor medidor ligado em da ligado em série no dito trajeto sitivos de impedância, para tornar
série no dito trajeto para cr:ar um de fluxo de corrente para somar uma mínima a diferença de voltagem lisinal representativo d ofluxo de cor- série, no mesmo, ume voltagem pa- quida entre ditos eletrodos, enquanrente que per ,éle passa; dispositivos ra tornar mínima a diferença de to é mantido o dito fluxo de corrente do segundo eletrodo; um segundo
de realimentaeão de circuito senso. volta g em liquida entre ditos eletro- dispositivo
de realimentação de cirveis a dito sinal, para somar em sé- dos, enquanto é mantida o dito flu- cuito sensível
a qualquer diferença
' •.-31" ri e n o dito trajeto de fluxo de cor- xo de corrente do segundo eLetrodo; de voltagem liquida
remanescente
rente uma voltagem de polaridade e dispositivos sensíveis a dito sinal, entre os . ditos eletrodos,
sornar
oposta a queda de voltagem atra- Para proverem uma indicação do di- em série, no dito trajeto.para
um comvês • do alto r esietor medidor. para. to. fluxo de corrente. investigar for ponente de voltagem, para ainda mais
9 dd Aparelho para
tornar mínála a diferenea líqu i da
'- tornar mínima dita diferença de
de vlotagend entre os ditos eletredos, mações geológicas, atravessadas por voltagem liquida; e dispositivos. ligaenquanto é mantido o dito fluxo de um furo, caracterizado por compre- dos a dito dispositivo _de impedância
corrente do segundo eletrodo: e dis- ender, em combinação, um primeiro para proverem urna indicação de dipositivos sensíveis a dito sinal para e um segundo eletrodos adaptados to fluxo de corrente.
dar uma indicaço do dito fluxo de i para seréin passados através do fu10 -d. Aparelho para Investigar forcorrente.
ro; dispositivos ligados ao dito Pd' mações geológicas, atravessadas por
Apare-no pa l a Investigar for- metro eletrodo e a um ponto de re- um furo, caracterizado por compremações geológicos. atravessadas por torno de corrente para passagem de ender, em combinação, um primeiro
um furo, caracterizado por compre- corrente do dito primeiro e/etrodo e um segundo eletrodos, adaptados
ender, era combinarão. um primeiro ,as formações geológicas, adjacentes: para serem passado satravés do furo:
e uni segundo eletrodos. adaotado:s dispositivos de impedância ligados dispositivos ligados ao dito primeiro
para serem passados através . do tu- entre ditos primeiro e segundo &e- eletrodo e a um • ponto de redimo de
rre dispositivos ligados ao dito pri- trodos, para proverem um trajeto de corrente, para passagem de corrente
meiro eletrodo e a um ponto de re- fluxo de corrente entre ambos, para do. dito primeiro eletrodo às formatorno de corrente, para passagem de Passagem de corrente do segundo ções geológicas adjacentes; dispositicorrente cio dito primeiro eletrodo e letrodo às formações geológicas ad- vos de impedância ligados entre ditos
às formações geológicas. Dispositi- jacentes e para criar um sinal re- primeiro e segundo eletrodos para
vos de impede:leia ligados entre di- f Presentativo de dito fluxo de corren- proverem um trajeto de fluxo de corum primeiro dispositivo de reali- rente entre ambos, para passagem de
tos primeiro e segundo eletrodos pa- te:
mentação de circuito, sensível a .dito corrente do dito segundo eletrodo às
ra prover uni trajeto de fluxo de cor- sinal, para somar em série no dito formações geológicas adjacentes e parente entre ambos, para passagem de
ego. corrente do dito segundo eletrodo às
formações geológicas adjacentes e
para criar um sinal representativo
de dito fluxo de corrente: dispositivos de am p lificador de circuito, tendo
um circuito de entruda ligado a ditos
dispositivos de impedà,ncia para amplificação de ditos sinais e tendo um
circuito de saída ligado em serie no
ditu trajeto de fluxo de corrente, parasomar em série, no mesmo, uma
voltagem de polaridade oposta à queSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
da de voltagem através dos ditos dispositivos de inspedância, para tornar
Mínima a diferença de voltagem b Vol. 39 (p. 1-218) Janeiro 1961
guida entre ditos eletrodos, enquanto é mantido o dito fuuxo de corrente do segundo eletrodo; e dispositivos ligados a ditos dispositivas
i m p edância, para prover unia. indicação do dito fluxo de corrente.
PREÇO: CR$ 2.509
8 — Aparelho para investigar ferMações geológicas, atravessadas por
joet uni furo, caracterizado p or compreender, era combinação, primeiro e 1:q.-gundo eletrodos, adaptados -pare serem p assados através do furo; dispositivos ligados a dito primeiro eletrodo e a uni ponto de retorno de
•
A VF,'NDAt
corrente para passagem de corrente
Na Guanabara
do dito primeiro eletrodo às formações geológicas ad j acentes; dispositiSeção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
vos de impedância ligados entre diAgência I: Ministério da Fazenda
tos p rimeiros e segundos eletrodos
para prover um fluxo de corrente
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembdiso Postal
entre ambos, para passage racle corr ente do dito segundo eletrodos às
Em Brasília
formaçõ g eológicas adjacentes, e
Na Sede do D.I.N.
para criar uni sinal representativo
de dito fluxo de corrente;. dispositivos amplificadores de circuito, tendo
um circuito de entrada W_*g rl os entre

REVISTA 'TRIMESTRAL DE
JURISPRUDÊNCIA

ra criar um sinal representativo do
dito fluxo de corrente; dispositivos
de realimentação de circuito positivos, sensíveis a dito sinal para somar e msérie, no dito trajeto de fluem de corrente; um voltagem de polaridade oposta à queda de voltagem
através de ditos dispositivos de impedencia para tornar mínima a diferença de voltagem líquida entre ditos
eletrodos, enquanto é mantido o dito fluxo de corrente do segundo eletrodo, o ganho de retArne associado
com esses dispositivos de realimentação sendo menor que a unidade;
dispositivos de realimentação de circuito negativos, sensíveis a qualquer
diferença de voltagem líquida remanescente entre ditos eletrodos, para
somar em série no dito trajeto um
componente de voltagem para ainda
mais tornar mínima dita diferença
de voltagem líquida, o ganho de retorno associado a ditos dispositivos
de realimentação sendo substancialmente maior que a unidade; e dispositivos ligados a ditos dispositivos de
impedâucia para prover uma indicação de dito fluxo de (torrente.
11 — Aparelho para investigar formações geológicas, atravessadas pra
um furo, caracterizado por compreender, em combinação, um primeiro
e um segundo eletrodos adaptados
para serem passados através do furo,
dispositivos ligados a dito primeiro
eletrodo e a uni ponto de retorno de
corrente para passagem de corrente
do dito primeiro eletrodo às formações geológicas adjacentes; dispositivos de impedância ligados entre ditos primeiro e segundo eletrodos para proverem um trajeto de fluxo de
corrente entre ambos, para passagem
de corrente do dito segundo eletrodo
às formações geológicas adjacentes,
e para criar uni sinal representativo
de dito fluxo de corrente; um primeiris dispositivo de amplifica de circuito sensível a dito sinal representativo de corrente para amplifice-lo um
segundo dispositivo de amplicação de
circuito sensível a qualquer diferen, ça de voltagem entre ditos eletrodos,
para criar um sinal amplificado representativo de dita diferença de voltagem; um terceiro dispositivo de
am p lificação de circuito, sensível a
índios as ditos sinais amplificadores,
>ara somar em série no dito traje-o de fluxo de corrente uma volta..em de polaridade oposta à queda de
voltagem através de ditos dispositivos de Impedância, para manter uma
diferença de voltagem de, substancialmente, zero, entre ditos eletro-

1

dos,, enquanto é mantido o dito fluisiovosde corernte do segundo eletrodo;
e dispositivos liga-dos a ditos disposiproverem
eeroerii-i
rente. de impedância,
uma Indicação do ditop flu xo
12 — Aparelho para investigar for-

mações geológicas, como reivindicado de 1 a 11, e substancialmente coaste
n rxaodsó no relatór io e nos de,,feriso ilu
ilustrado

Reiv;ndicarn-se os direitos de priodade, estabelecidos na conformidade

das convenções internacionais em vigor, decorerntes de idêntica solicitação de privilégio deposdado na F.epartição de Patentes dos • Estedos.
Unidos da América d oNorte. sob ,-9
759.743, PM 8 de setenibro d
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Indiistria Brasileira
passe
"LCO em bruta. 'aço preparado,

aça
ame. aço para tipos. aço fundido, açc
parclalniente trabalhado, aço pálio . ace
refinado, bronze. bronze em nrutc ou
parcialmente trabalhado, bronze' de
manganês. bronze em pó. bronze em
barra, em tio. catanbo em bruto ot.
parcialmente preparado.. cimente me
tálico. cobalto. bruto ou parcialmente
traballsado:" couraças, estanha brim ot
parcialmente trabalhado. ferro em bruto
em barra. ferro manganês, terso velho
gusa' em bruto ou parcialmente traba
lhado. gusa temperado- gusa maleave:
lâminas de metal lata em tralha, latiu
era faelha, lata.° em chapas, latão .em
vernalhiSes. liga metálica. limalha::
magnésio. manganês. retais Dig o 'manaatados ou p arciaktente traaa:haclos•
taifa 80 massa. metais estampados
metais para solda. , arquei, ouro, lince
corrugado e 7:ince liso em talhas,
Classe 6
água) s paraaabcacm Sé....
Máquinas' para acabamento, -icclitire arame, acondicionamento, adelgaçar ajustar, alimentar água. alisar amassar,
aplainar, arrolhar, beneficiar burilar,
brinquetar, brunir, cardar, coletar, compor, comprimir, condcniar e conssrvar
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usa,
das exclusivamente na a gricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me(tini CO' e eniniihaiiire.

combinados
arrancadores mecânicos para agriculpara adubar, celfadeiras, carpideiras

ceitadoa para arroz, charruas para a griechura, cultivadores, debulhadores,
destoe dores, desentegradoies; esmaga.
dores para a agricultura eaaarrificado:
res, enchovadeiras, facas para máqui•
nas agrícolas aerradelras gadanhos
garras para arado, grades de discos
ssu &sten, máquinas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas. máquinas , vaporizadoras, máquinas de
mágultiaa niveladores de terra
op eumnbcni sesiapebas acuminas *UM
máquinas perturadoras para a agricul
tura mácminas de plantar, motochar•
roçar. de semear: para asfaltra:
torquir de -Triturar, de esfarelar terra
Para irrigaçâo. para matar formigas e
outros insetos. para borrifar e pulveri.
cai desintetantas, para adubar para
agitar e espalhar p alha, Para colhe
elood50, para colher cereais máquinas
amassadoras para Sita agrícolas, de

cortar árvores, para espalhar para ca.
pinar. maquinas combinadas para se.
meai e cultivar, de desbanar. para eis•
sacar. máquinas e ancinhos para forriigens. máquinas toscadoras, ordenado
ras mecânicas, raladores mecânicos rolos compressores para a agricultura
sachara:iras. semeadeiras, secadeiras
marcadores de terra tosadares .-"ar pra
ma, tratores agncolas. válvulas narmáquinas agrkoias
Classe 8
°ara distinguir os seguintes artigos ela
raros: Rádios, aparelhos de televisão
tiçk-ups, geladeiras, sorveteiras, apare.
boa de retrigeração. enceradeiras, as
airactores de nó togara, tornos e toga
-eiros elétricos. ' chuveiros, aariecedores
talanças, ferros elétricos de engomai e
'assar batedeiras, cormeteleiras. exare
medores f irsuidaicadores elétricas. Ma
minas para picar e moer leguivres
resisrancias elétricas, fervedores
tstu tas, ventiladores paettas e boiei
i• tétsiceis. retiernres, relógios de ar re
,rigerado foryhas elétricas. maquinar
fotográficas e eine ma tog ra ficas caia
samhaa elétricas, garraras térmicas. re,
nadares automáticos, lâmpadas. apare
'hos de tua fluorescente. 'a parelhos de
-omunicacão interna esterilizadores con.
lensadores. boi' s chave elétricas
:ointitarlores..ime :1 ,ntores - tarnadas
:orrente. tuahe I aflarellm.
cinematográgicos. filmes revelados

ainnculos, óculos, aparelhas de • aproxinação. abar-loura e 'lustres maquinas
para lavar roupas para UNO
doméstico
aasse tO
•
Massas' plásticas para fins odontolóal
cos e guta percha. pontas de guta-per.
afia para Obturações de canais, ára ia.
minada.' cêra para incrustações e arta
culação tical base. ara colante, sandaa.
ca. godivaa, verniz :solante - gemo
amalgamas liquidos e pós para liMpeza
e polimento, lixas porcelana, ruge, dis
cos e rodas para desgaste. guta-ercha

chaves; creniones, chaves de parafusos
conexões para encanamento, colunas
caixas de metal para portões, canos de
lutara chaves de tenda chaves isglesa,
cabeções. canecas. aipos, cachepots,
centros de mesa, cogueteleiras caixas
()ara acondicionamento de Maneares,
caldeirões, caçarolas, chaleiras. cafetei.
-as, conchas coadares, distintivos doaradmas: enxadas, enxadões, esferas
.ngates, esguichos, enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, sspurnsa
leras; formo. ',caces. tarro pare _arta:
capim ferrolbis facas, tacões, fechaduras ferro comum 4 carão, ieru:-Irns
funis fôrmas' para dores. freios para
estradas de ferro. frigideiras: ganchos
grelhas gar ibs., ganchos para quadros
gonzis para darruagensi insignias: limas, lâminas, liroreiros. latas de lixo.
jarras: tnachad:nhas. molas para porta.
inclas para venezianas. martelos darretas, matrizes: navalhas: puas: pás, are.
gos, parafusos, picões, porta,gêlo: ao
seiras. porta-pão. porta-jóias. paliteiros
Panelas. roldanas, ralos para pias, rabi
tes, regadores: serviços de chá e café,
serras, serrotes, sachos, sacarrolha: -esomas. talher-, .. atibadeiras. torqueze,
tenazes. travadetras. telas dt arame, sorseiras. Trincos, tubos para encanamento
:rilhos para pinas de correr, taças.
travessas, atribulas; vasos, vasilhames
e verruma

Classe 1-4
Vidro "comum, laminado. trabalhada
ta) radas as formas e preparos vidre
• rtstal para todos 'osfins, vid ro indus
liai, com telas de metal . ou composi.8es especiais: ampolas, aquários. as,
Ladeiras almotarizes. bandejas, cube:as cadinhos. cântaros, cálices, centre
le mesa, capsulai. copos, espelhos. as.
zarredeiras. frascos, Iõrmas para do es
.8rmas para tórnos, fios de vidro, gar-

Paragens, ferramentas de tôda espécie.
cutelaria em geral ex outris artgos de
metal a sabat': Alicates, alavancas, armações de • metal, abridores de latas
arame liso ou farpado, assadeiras. açu:assim; brocas, bigornas, baixelas.
bandeijas. bacias, baldes, "bimbonieresi
bules; cadinhos. cadeados, castiçais, co.,
iheres para pedreiros correntea: cabides.

4gialik

Quase 20 •

Para distinguir: âncoras, 1)nias, cintos
de natação, cintos de segura , 1‘.4, paraquedas e salva-viclas

Liase, 2:

Para distinguir: Veiculos e suas partais
ategrantes: Aros para bicicletas, automóveis 'auto-caminhões. aviões, amortecedores, alavancas de câmbio. braço..
°regues, braços para veiculos, bicicletas, carrinhos de mâo e carretas, caminhonetes, .arro, ambulantes. caminhões,
:atros, tratores, carros-berços carrosmagoes, carros-irriga/lares, carros. carroças, carrocerias, chassis, chapas dr^aias. garrafões graus, globos, haste. culares para veiculas
cabos de veiculas
iarros, !ardina:1'as, licoreiroa mamad ei- :orrediços, para veiculas.
desh.
ras, mantegueltas, pratos, pires'. porta. ladeiras. estribos escadasdiraçáo
adias, paliteiros, potes, pendentes ac- Jaclores para asaageiros erolanes.
ara carga,
icatais, saladeiras, serviços para re -meares para carros. eixos de direção,
salelros, tubos, tigelas, traves--fresco, motocicletas. motocargas moto furgões,
aas. vasos, vasilhames, vidro pora vi- trelas, fronteiras para veiculos
iraçaa, vidro pare rel.figlos. vararas. °colectivas, lanchas, motociclos,guidão.
molas
witlros para conta-gotas, vidro pare rodas para bicicletas, raios para bicicleautcsnóvels e para bara-brisiss e
tas, s4boques. radiadores p ara veicules
laceras
dei, varetas de contrille do e kogador e

dentes artificiais, dentaduras, &Modal;
ictrófiio. catgut seda e cena ara goto.
ras. agulhas ara Micções, Instrumentos
cirargIcon para operações, cadeiras para
clinica medica. canales, conta-gotas. Id.
dros conta-gotas, pincéis para garganta
facas: pinças anatõmicas: tesOuras. com
Momos, serra serras para raquioternia
martelos,. bistcris; afastadorea; boticões
Clame IS
curetas; ruginas; elevadores, espátulas
protetores. perfuradores limas; pesa Para distinguk: Artefatos di acasala&
ossos lancetas, linametros. esteroacóplo porcelana. faiança, /ouça vidrada para
estiletes, especuloa dilatadores; ristes& uso caseiro. aparelhos de chá, de café,
metros depressores; anuscóp:os; retoa. de jantar, serviços de refrescos è de
ofmlos: bugias; aden6tomos; abre-bocas, bebidas á saber: abajures de lampião,
abaixa-lingUas. aparadores; porta-amal. açucareiros, apanha-moscas, bacias de
gemas; escavadores; extratores; colhe.
res cortantes, calcadores e alicates
Classe 11

Classe lb
r'are distinguir: Materiais para constratMS e decorações: Argamassas. argila,
areia, azulejos, batentes. balaustres.
-os de cimento, blocos para pavimentaáo, calhes. -cimento. cal, cré, chatas
solan tes. caibras, caixilhos, colaria&
lapas para cobertura emana agua.
l',(RS de descarga para etixos. edificaNea premol dadas, estuque. emulsão ,r3e
'ase as r lItico, estacas. esquadrias, estruturas metálicas , para construções, lamaes de metal, • ladrilhos lambris, luvas
`s lançara lages. lageotaa. material isca.
ante contra frio e calor. manilhas., mas'feiras oara construções, mosaicos. praas para revestimentos de pandas. malutos de base asfaltico, produtos para
'ornar imp ermeabflizantes as empolasas ae cimento a cal. firdranlica. padregalho. p rodutos betuminosos. inmermeaadizantes agrados ou sob outras formas
tara revtstimento e outros como na pao rmentação, peças ornamentais de ea
imano ou gesso para retos e paredes,
sapal para forrar casas, mnasas anta
',eidos. para Use DIIN consiruções. par.
:metes. portas. portões. pisos -soleiras
ita,a portas tijolos. tubos de concreto,
'elhas, tacos, tubos de vtatilaçâo. Cansares de cimentov
vitó
r ictas. vigamentos e

acelerador, tróleis, troleibus, vantes de

arstalvelaa navios, &alba& para-Choques, Me,
para-lesmai, para-brisas pedais pantOes
rodas para veiculo, Pilam, viciares, tia
mates pára . veículos. vagões, velocIpe-

carros e toletes oare carros
Classe 28
latr:na; bandellas, 'banheiras, h:no:Miras Para distinguir: Artefatos de material
bidês botijas, bules. cafeteiras canecas plástico e de nylon: Recip:entes fabriasneais. chavenas, centros de mesa. cados de material plástico, revestimencompoteira. cubosê, 'lascamos de porca. tos confeccionados de substâncias aniescarradeiras, espremedores, filtro mais e vegetais: Argolas açucareiros,
funis, garraas, globos. jardineiras jar- armações para ócclos. bules, bandejas,
ros jarrões, lavadedos, lavatórios lei- bases para telefones, baldes. bacias, bolteiras. maçanttas de porcelana, manta- sas, caixas, carteiras, chapas, cabo*
guelras. molheiras, moringas, paliteiros para ferramentas e utensílios, cruzetas,
pedestais.' pias. pires: Polvilbadirefli caixas para acondicionamento de
para café, travessas, terrinas, orinóis mentos, caixa de material plástico pafs

vasilhas vasos sanitários e xícaras

baterias, co dores, copos, canecas, coa.
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MO.

763.214, de 10-8-16
dias capas para álbuns e para livros* • Têrmo
nora saia de latiram e sala de visitas
T ,onjuntos pari terraços. :anum e praia
cabces, cestos, c a stiçais Pa ta velas Soc;eoucte de Cultura 'A ecuica
São Paulo
caixas Para guarda de ibjetos, cartu
.uniuntób de armarias • gabinetes pau
chos coadores para chá descanso para
.opa e cosinha. camas :abtdes. cadeira:
pratos. copos e com nhos de plásticoos
EXPOSIÇÃO DE ENGENHARIA
rpratõrids. cadeiras de balanço. caixa.
pa ra soraetes, ca x inflas de plástict
de rádios, colchões, colchões de molas
ARQUITETURA E DECORAÇÕES
iipensas. divisões. dt yen:, discoteca.
para sorvetes. colheri imas. pastilhas
grade ra espreguiçadeiras. escrt vali;
cj,
ti hoS d plãStli o para sorvetes for.
,LUiO de IiSti.,.uel,C1J1C11,..;
,ihas estarnes. giu,rda-roupas, coesa:
minhas dt .plástico para sorvetes d'secs
êrino o.' 763.215, de 10-8- 9-6
tiesinhas mesinhat- para radio e telett
caibre:men de material plástica emba•
mesinnas para televisão. .00 ,tura.
lagens de marer a , plashcc para sorve- 1\4 traoel Produtos Alimenticios S.A.
,-,:a Quadros. aorta-retratos. poltmne,
São
Paulo
tes estolo's para objetos, sputncis de
poltronas-camas.' prateleiras. porta-dia
nvIon esteiras, enteltes oar,b aut omóacus. sofás; sofás-camas, ravesseiros
veis. inassas anta mirins. escoa ores de
vitrines
p ratos, tunis. tõrmas para doces tiras
'Termo
n.°
763.219
de 10-8-1966'
para horsas. 'aras guarnições o uarm
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Oni/do de Carvalho El Filhos Ltda.
N'S liara aorta -blocos duarrucõe*
Guanaahra
para 1:quiddicadores e para rateileira!
Classe 4 l
de frutas e legumes, gcarnições de ma
terial plástico vara urens,;ioà e eibjetos. Balas, bombons, chocolates, biscoitos,
guarnições para bolsas garfos. galerias bolachas. conceitos, caramelos, pralmes.
torrões, balas de goma, gelatinas e
para cortinas ferro iam nados piás
doces
cos lati( heras. manrequeiras, malas
orm61s, m?ndcdores de roupas puxadoTêrnio n." 763.216, de 10-8-1966
res de móveis. pires, pratos irrliret•
Mirabel Produtos Alimenticios S.A.
TOS pás d cos-nha, pedras nomes artiSão Paulo
Classes: 25 e 33
gos protetores para documen, os ui,
Titulo
xiii;ores de água para uso cl.ob‘.stico
porta-copos, porta-nume a. porta-notas
Termo u.° 763.220, de 10-8-1966
porra documentos macas. rebites "02i
Comercial de Produtos Alimentícios
reçipien res. suportes supores 0515-r1hUS.
n Granjinha Ltda.
INVIISTRIA
BRASILEIRA'
guardanapos saleiro tubos. hgz-lris.
São Paulo _
Classe 41
tubas Par a ampo:as. tubos 'p ira Se ralds. travessas, tinos de mure-ai P lás Balas, bombons, hocolates, biscoitos
-ticosal. munho,vasil- bolachas, confeitos, caramelos,. Dralines.
torrões, balas de goma, gelatinas e
mes para acondiciinamento, vasos.
doces
catas. colas a trio e colas são incluidas
em outras classes, para borracba nata
Termo n.o 763.217. de 10-8-1966
cortumes, para marceneiros, para sapaIMAFER — Indústria Metalúrgica
teiros. para vidros pasta adesiva para
Limitada
mat.ir.a I p lástico e igeral
Guanabara
Classe 32
Para distinguir Albuits. almanaques
ai-nu-trios, boletins. catálogos, tornais
MS C I'doS
livros, peças teatrais e cinematográti
cas. programas de rádio e televisão
NDÚSTRIA
BRASILEIRA
n
INDÚSTRIA BRAS11.12A
publicações. revistas tolhinhas ¡mores
k....lasse
19
nas e programas circenses
Classe 11
inclusive do
Aves
e
ovos
em
gerai,
Classe 47
Armações de metal, bandeijas, baldes.
Para distingui: comhustiveis, lubrifican- castiçal, caixa de metal para portões, bicho da seda, animais vivos, bovinos,
tes, substâncias e produtos destinados à distintivos, enfeites para arreios, Md- cavalar, caprinos, galináceos, ovinos e
autuas
iluminação e ao aquecimento: álcool bos, esferas parir arreios, facas, facões
motor. carvão a gás hidrocarboreto. fechaduras, molas para portas, moias
763.222,
de 10-8-1966
Termo a..
gás metano. butano e propano, gás en- para veenzianas, matrizes, roldanas, ser- Sociedade Agro-Industrial Jupy Ltda.
garrafado. gás liquefeito, gasolina. gra- viços de chã e café, tesouras, calotas,
Pernambuco
xas lubrificantes óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados :I trincos, trilhos para portas de correr
iluminação e ao aquecimento, óleos,
Termo n.° 763.218 de 10-8-1966
j.Sociedade
para amortecedoras, petróleo e
Drina — Marcenaria e Carpintaria
allICTOSCI1C.
Limitada
-Agro- Industrial Jupy Lida.
Classe 50
Rio de Janeiro
Impressos
_ em geral
Termo n.° 763.206, de 10-8-1966
Nome Comercial
São Paulo
• Termo n.° 763.223, de 10-8-1966
12COSTRIA BRASILEIW
Proaço
Produtos de Aço 1.-da.
Vera Maria Barroso de Figueiredo
Guanabara
Clame 40
46vels eia geral. de metal, vidro. Q9
aça madeira, estofados ou aio. Inchsive móveis para escritórios: Armlirlos
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas. acolchoados Para
Indústria Brasileira
móvel*, bancos, balei:leia banquetas
`)nrItfeIas domiciliares, berços. btomboa,
Classe 36
Classe 11
cadeiras. carrinhos core chia e café
Titulo
sontuntos para dormitórios. conIuntor
Lyminas de barbear

Têm() ri. 763.221, de 10-8-19,',6
Papelaria Yorjr Ltda,
C-aanabitra

430

REIJOU

FOTO STUDIO,
MOREIRA,

Nome Comercial
Tèrino n.o 763.224, de 10-8-1'sá6
Irpex Indústrias ice-unidas de Pesca e
Exportação S.A.
Guanabara

REY-JOIÏ

011111w

1M AFER,.,

.11)a

graniloha

— DRINA

João de Barro

Classe 41
Insígnia
Ténno n.° 763 225, de 10-8-1966
Forlab Matérias Primas e Embalagens
Sociedade Anónima
Guanabara
PRORROGAÇÃO

•FORLAB
Classe 3
Produtos farmacêuticos; produtos guínxicos para a indústria farmacêutica; produtos oficinais; substâncias e prepara-,
çaes químicas para serem usadas na
farmácia e na medicina
Têm° n.° 763.226, de 0-8-1966
Rubens Alves Corrêa e Ivan de Campos
Albuquerque
São Paulo

TEATRO DO RIO
Classe 33
Titulo de Estabeelcimento
Têrmo n.° 763.22v, de 10-8-1966'
Rubens Alves Corrêa e Ivan de Campa*
Albuquercale •
Guanabara
TEATRO DE IPANEMA
(TIPA).
Classe 33
Thdo de Estabeelcimento
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade anciu.strial. Da data da publicação começará
a anvor o p razo de 80 dias p ara o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentas' suas oposições ao Departam
' ente
Nat,wmai da propriedade, Industrial aquêles que u julgarem prejudienons com a concessão to registro requerido

,
Termo n.° 763.228, ae 10-8-1966
Flama Indústria c Comércio Ltda.
t;uanabara

FLAMA.,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe lo
Chapas pilar coberturas — caixilhos .—
colunas metálica: - esquadrias metálicas — janelas metálicas — venezian is e
portas metálicas
•
Termo n.° 763.229, de 20-8-1966
Flama Indústria e Comércio Ltda.
Guanabara

FLAMA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO lTDA.
Nome t....omercial
- Urino n.° 763.230, de 10-8-1966
Auto Técnica Ipanema Ltda.
Guanabara

opa e cosinha sairias cabides. cadeiras
paiaaço, coisas
unitárias, ca..ksras
'ác is os. cotei-iões coletoses .de moias
1,snensas . divisões itvaris discotecas
e titade:ra espregui.;adisras. escrivani.
Sias estantes guarda-roupas. mesas.
lesirtas niesinhas para rádio e *soevs
lo. inesinnas nitra reteotsão. moltyal
• , ,ra quadros potra-retratos pot,-or.ss
uorronas-cama. loatelelras. porra-citas lis sotás sofas-camas. travemeiros e
vitrines
Têrino n.° 763.233, 'de 10-8-1966
José de Araujo Bastos e 'José
Roberto Ribeiro Bastas
Guanabara
SAÚDE E CONFORTO
PARA TODA VIDA

Têrnio n. Y 763.240 de 10-8-1966
ihos. perneiras, quimonot, regalos.
'obe de chambre. roupão. sobrenado. Sherwin-Vilhains do Brasil S . A
-uspectsórion. saldas de banho. sandálias,
Tintas e Vernizes .
uereres shorts. sungas. atolas au slacks
São Paulo
toucas, turbantes ternos. uniformes
e vestidos
Classe 34
Capachos, cortinas, cortinas aUtOreát
Indústria Brasileiral
:.118, cortinados. encfrados, undleca, mosquite.ros, o:eadas panos para assoalios
Classe 16
e pAredes. passadeiras, sanefas; tapetes
Tintas,
lacas,
vernizes, absorventes
tapetes de pe es, de madeira, de seira
para construção
corda e cortiça
Têrmo n.° 763.239 de 10-8-1966
Térmos as. 763.237 e 763.238, de
Sherwin-Williams do Brasil S.A. 10-8-1966
Tintas e Vernizes
S3, ersvin-Williams do Brasil S. A. —
São Paulo
Tintas : Vernizes
Sijo Paulo

Meialastic

Classe 4.0
Frase de 'propaganda
'1'êrtnos as. 763.234 t-1-763.-23C,--d-e.
10-8-1966
Friiste Heib
S... a Paulo

Indústria Brasileira

IPANEMA
Classe Si
Prestaçào de serviços profissionais de
<acua em ou relacionados com regulaem de motores a explosão e venda e
revenda de óleos, lubrificantes e •
auto-peças
Termo n.° 763.232, de 10-8-1966
José de Araujo Bastos e José
Roberto Ribeiro Bastos
Guanabara

Classe 16
Tinias, lacas, vernizes, absorventes

ENGENHARIA
DO SONO

Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, teci.
dos para confecçdes em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo, cetim.
Classe 40
caroã, casimiras, fazendas e tecidos de
Expressão de, propaganda
lã em peças, luta, lersey, linho, nylon
Termo n.o 763.231, cie 10-8-1966
paco-paco, percalina. rami, rayon, seda
,;ose de Araujo Barros e José Roberto natural, tecidos pldstisos, tecidos imperRibeiro Bastos
meáveis, tecidos de pano causo
Guanabara
e veludos

para construção
Classe 28
Tintas, estualtc s. vernizes, solventes
usada soas indústrias
Termos na. 763.241 e 763.242, de
10-8-1966
Sherwin-Williams do Brasil S. A. —
Tintas e Vernizes
São Paulo

Classe 36

Classe 1C
A dAveis em gerai, de metal. vidro, dr
azo madeira, estofados ou não. inclu
q tve móveis para escritórios: Armários
srmarlas vara banheiro e nata roupas
asadas. almofadas acolchoado.s para
móve, s. s‘ancos balceira, banquetas
bandeias domiciliares berços biombos
s. carrinhos nata chá • enf.
emitimos oars lorniitórios conlunto,
nata sala le tanta: e sala de visitas
-.solamos osso terraeos iardim P DPUia
coa; -toe de urrah-los e gabinetes para

Para dis*tinguir: Artigos de vestuário,
e roupas feitas em geral: Agasalhos
sventals, alpargatas, anáguas. blusas,
))otas, botinas, blusões, boina& baba.
louros. bonés. capacetes. cartolas. cara
ouças casacão. coletes, capas, chales;
:as:beco/s, calçados. chapéus, cintos,
combinactles, cor pinhos, calcas
!e ,enhoras e de crianças caktica cal.
:as. camisas. camisolas, camisetas,
aJas. casacos chinelos, dominós. acharrs fantasias fardas para militares. co,
.admoias stagBes *Nopistss aied sames
serala fraldas. galochas. gravatas. ciar
.os actos de Brigaria, laqueias, laquês
svas ligas, lenços manhãs melas:
nait'Ss asantss. mandrião. mantilhas na.
eths palas nenboar milover nslerinas'
ocupas, ponches. polainas. pilamatt pu-

Classe 28
Tintas, esmaltes, vernizes, solvent is,
usadas nas Indústrias
'rêrtnos os. 763.243 e 763.244, de
10-8-1966
Sherwin-Williams do Brasil S . A. Tintas e Vernizes
São. Paulo

SUPERTON

Indústria Brasileira
Classe 16
Tintas, lacas, vernizes, absorventes pari
construção
Classe 28
Tintas, esmaltes, vernizes, solventes
usados nos indústrias
'Termos as. .763.24 7 e 763.248, de
10-8-1966
Sherwin-Willianis do Brasil S.A. Tintas e Vernizes
São Paulo

-

=

Indústria Brasileira
Classe 16
Tintas, * lacas, vernizes, absorventes
para constru,,ão
Classe 28
Tintas, isinaites. vernizes. solventes
usaads nas indústrias

Classe 16
Tintas, lacas, vernises, absorventes
para construção
Classe 28
Tintas, esmaltes, vernizes, solventes
usados nas indústrias

'
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publicam mui de Gear* wire e -ara. i.aa de cacho da eropriedaets
Cle data atia putsiteni, oossaçairá
• cerrar 5 prato da dal para • dafortenenaa de 'adido Diarante
I tar$110 poderio apresentar lime oposKsMe o. Departassmara
NaMonai da Propriedade ,Iiiluet.rtal Adu ffise, Gala H ladrarem pridudioades oom a consume* de registra requerido
Termos ns., 763.24-5 763.246 de
10-8-1966
Sherwin, Williams do Brasil S. A. —
Tintas e Vernizes
São

Termo n.9 763.253, de 10-8-1(.166
1Classe 28
Sherwin-Williams do Brasil S . A. —
Tintas esmaltes, vernizes, solventes
Tintas e Vernizes
.
usados nas indústrias
São Paulo
Termos na. 763.258 e 763.259. de
Sherwin-Williams do Brasil S . A .
Tintas e Vernizes
São" Paulo

700

Classe 16
Tintas, lacas, vernizes, absorvemes
para construção
Classe 28
Tintas, esmaltes, vernizes, solveutes
usados . nas indústrias
Termo n. 9 763.262, de 10-8-1966
Sherwin-Williams do. Brasil S . A . —
Pintas e Vernizes
São Paulo

a ali& ?Sr( f!‘ Pi 1 S
Classe 16
Classe 16
Tintas, lacas, vernizes, absorventes
".i listas, lacas, vernizes. absorventes
para construção .
paar construção
Classe 28
Termo n. 9 763.254, de 10-8-1966
Tintas esmaltes, vernizes, solventes
Sherwin-Wiiliams do Bras.* S . A. —
usados nas indústrias
Tintas. e Vernizes Termo n.o 763.249, de. 10-8-1966
São Paulo
Classe
iherwin-Williarns do Brasil S . A —
Tintas e Vernizes
São Paulo

4.1%-rwa
Indústria Brasileira
Tintas, esmaltes, vernizes. sói ventes
usados nas iadústrias
Termo n.° 763.250, de 10-8-1966
ç1"..-win-Williams do Brasil S. A.
Tintas e Vernizes
São Paulo

Inalistria Brasileira
Classe 23
Tintas, esmaltes, vernizes, st:devotes
usados nas indústrias
Termos as. 763.251 e 763.252, de
10-8-1966
Sherwin-Williains do Brasil 5. A. —
Tintas e Vernizes
São Paula.

DURA-FLINT
..I 5
A 11 1

10-8-1966
Classe 16
•
Tintas, lacas, vernizes, absorventes
para construção
Classe 28
Tintas, esmaltes. vernizes, solventes
usados nas indústrias
Termos as. 763.260 e 763.261, de
10-8-1966
Sherwin-Williams do Brasil 5 . A. —
Tintas e Vernizes
São Nulo

,764.7>N011Y, /h PAI NTS
Classe 28
Tintas, esmaltes, vernizes. solventes
usados nas indústrias
Termos os. 763.263 e 763.264 de
10-8-1966
Sherwin-W Alisais do Brasil S.A.
Tintas e Vernizes
São Paulo

LAWRENCE
Classe 28
Tintas, esmaltes, vernizes solventes
usados nas indústrias
Têrmos as. 763.255 a 763.257, de
10-8-1966
Sherwin-Williams do Brasil S . A.
Tintas .e Vernizes
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe I t..)
Tintas, vernizes. lacas, absorventes
Classe 16
para construção
Tintai lacas vernizes absorventes
Classe 28
para construção
Tintas, esmaltes. vernizes. solventes
Classe 28
. usados nas indústrias
Tintas, esmaltes, vernizes, sol veaies.
Termo n. 9 763.267, de 10-8-1966
usados nas indústrias
Sherw1n-Williams do Brasil S . A. —
Termos
na . 7&-j . 269 ve 763.270, de
Tintas e Vernizes
10-8-1966
São
Slierwi-Williams do Brasil S. A. —
Tintas e Vernizes
São Paulo

•\o

(3\ O
in dústria

COLOR-TONE
Indústria

Indústria Brasileira

KROM1K

Termas. as. 76.3.265 e 763.266, de
10-8-1966
Sherwin-Williams do Brasil S. A
Pintas e Vernizes
São Paulo

• tt-

;1>3.cs

Brasileira

Classe 16
Tintas. lacas, vernizes. absorventes
para construç/
Classe 28
Tintas. esmaltes. vernizes, solventes,
usados nas incke.irias

Classe
Tintas e solventes para -es::ritório
Classe 16
Tintas, lacas, vernizes, absorvente;
paar construção

1:04
Classe 16
Tintas, lacas, vernizes, absorvente/
para construção

Classe 16
Tintas, lacas, vernizes absorventeà
para construção
Classe 28
Tintas esmaltes, vernizes. solvente'
usadas nas indústrias

!I!!!)!!!!!,'.9
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t'
Tê1. 1110 n." 763. 268, de 10-8-1966
.
Sherwin-W intuam do Brasil S .A. —
Tintas e Vernizes
São Pilo

4$0./(.11,
}Indústria Brasileira
Classe 28
Tintas, esmaltes vernizes; solventes
usadas nas indústrias
Termos as. 763.271 e 763 .273. de
Sherviii-Williams do Brasil SÃ.
Tintas e Vernizes
São Paulo

• LOWE FROM-Mil

:aias, casacos, chinelos, dominó.% echarles, fantasias. tardas para militares, coeglais, fraldas, galochas, gravatas. goros, jogos dt fingem, jaquetas, laquês,
liga% lenços. mann:is, ,meias,
õs, mantas, mandribo. .mastilhas. menatas. penhoar. pulover, pelerinas,
•fAs.
pennas, ponches, polainas. pijamas, punhos. perneiras. gunnonos. regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banNo, sambarias,
stie rere.s; shorts. sungas. stolas ou slacks,
toucas, turbantts. &ruas, uniformes
e vestidos

Classe 49
Brinquedos, jogos e passatempos
Térmo n.° 7 -6-3 .276-,--de 10-8-1956
. Nd° Al vim de Rezende Chaves
Guanabara

C 7

lIndiistria Brasileira

Classe 16
Tintas, lacas vernizes, absorventes
Classe 10
para construção
Instrumentos e paarclhos físicos, ótieo:s,
Classe 17
elétricos e eletrônicos de uso em mediciTintas e solventes para escritório
na laboratório e .observações em geral
Classe 28
Tintas esmaltes, vernizes, solventes
rèrmc»1.° 763, 279, de 10-8-1966
Companhia Progresso Industrial do
usados na sindústrias
Brasil
l'értnos na. 763.274 e 763 . 275, de
Guanabara
Zherwin-Willianis do* Brasil S A. —
Tintas e Vernizes
São Paulo
Ao ase9lher, não firmo confusa,

'ara fins aq molas. bactericidas, ceras

oiro enxertos, clanamide da cálcio
ozno adubo para o solo deturraores.
irs iferantes usados na agricultura e
horticultura. escunas básicas para
giubos, esseircias para exterminar aniriais e 'mantas daninhas. extratos de
ina.ssia para t ris horticolas. fertilizou.
es para o solo. formicida, guano. rase.
'unos. massas para taxertos pastilhas
ara destruir insetos. p re p arações paro
treservat o %eu. p reparações vara des.
insetos, tp!rva.s e plantas dant.
riras. sais para tias agricolas, sais para
ans Por:Ir:01as. sutstâncias quica/eras
mra destruir insetos. nervas e plantas
laninhas venenos contra a vermina.
Venenos para Insetos a ViSgOs
•

Classe 16
Tintas, lacas, vernizes absorventes
para construção
Classe 28
Tintas, esmaltes, vernizes solventes
usadas nas indústrias
Teèvrios ns. 763- .277 e 763 .278, de
10-8-1966
Rubens Marques de Amorna
Guanabara

Tèrnio a." 763283, de 10-8-1.%6
Saint-Colomban S .A.
França

EuPHYT•
SE
c,1155çi415 Laumwr-invinnn
Coza.

Vrczço

Classe 5
Uni preparado farmacêutico
Termo n." 763 . 284, de 10-8-1966
The Parker Pipe Company Limited
Inglaterra

.• •

•

TH_ARE J E,
Classe 3
Produtos farmacêuticos
Térino n." 761.289, de 10-8-1966
The American Tobacco Company

Estados Unidos da América

TRAFALGAR
Classe 44
Tabaco ou fumo Inanida tirado ou ;ião:
cigarros e charutos
._
Termo a.' 763 . 290, de 10-8-1966
Nestlé S . A .
Sim,»

NESCAU
Clds:a •

•I I

Um alimento tortilicante com base de

cacau, leite, malte e t•çúcar, alimentos
paar crianças e inl-ermos ou inválidos
—
Termo 0,0 763 . 292, de 10-8-1966
G. D. Peters b' Company Limited
Inglaterra

Classes: 22, 23 e 36
Frase de propaganda
Termo n." 763 . 280, de 10-8-1966
Companhia Prouresso Industrial do
Brasil
Nemo Bangu, o riáxirso do Baiana
cont o mínimo de despesa.

—

Classes: 22, 23 e 36
Frase de propaganda

Têm, n.° 763 . 281, de 10-8-1966
ruhydag — Deutsche Hydrierwerke
G . ai . b . H.
Alemanha

DEHYMOLN'
INDUSTRIA

Medicales E .12 . A .S.M .E, )
França

runira inana.;

Bangu e o tecido que se usai

finch5str4a Brasileira

Térmu o.' 765. 288. de 10-8-1966
Sociéte D'Etudes de Recherches Et
D'App l icat ; ons Scientifiques Et

Classe 1
Produtos gnimicos usados nas . indúst&s,
especialmente emulsões para serem usadas na fabricação de cosméticos e preparados farmacêuticos, mas que não
Incluem boro e ou seus compostos

Classe 36
Termo n.' 763.282, de 10-8-1966
Para dist notar: Artigos de vestuários
Abbott Laboratoires
a roupas feitas em geral: Agasalhos.
Estados Unidos da América
avena ; al p argatas, anáguas, blusas.
botinas. blusões, boinas. baba.
hn'n ,
cSburos brios capnCetCS, cartolas. mra
puas. casacão. coletes. capas, chales.
calçados. chapéus. cinto
cachecots
Classe
cintas. combinações. corpinhos. calças
preparações griirinitos
e
.ubstâneias
cal.
te
crianças.
calções.
de sen b --aç •
saber: adub-ss.
camisetas. ' sacias na agricultura.
carniças
camisolas,
cuecaem— ,'as. colarinhos. cueiros, rdubos artificiais para o solo, L1c)418

SPEC

• C'Psse 44
Acendedores pirofóricos para fumante' 1
Termo n.° 763 .285, de 10-8-1966
Etablissement Margutãt "Grandes
Marques I nternationalPg "
Liechtenstein

ASCOTT.
42
Uísque
Termo ri.° 763 .286, de 10-8-1966—
N. V. Philips-Dapfiar
Holanda

•

Classe -17

Lubrificante penetrante
Termo n." 763 .291. de 10-8-1966
bragal). Controla Corporation
Estados Unidos da América

Classe

Classe 3
Produtos epreparados farmacêuticos
Termo n. 9 763 287, de 10-8_1966
American Cyanamid Company

Estados Unidos da América

LEDERret
Classe 10
Seria

Classe 8
Equipamento unitário para controle de
combustão destinado a regular o fornecimento de ar e combustível tais como
combustíveis líquidos. gasosos e sólidos
e paar combustão em fornalhas de caldeiras a vapor, e fornos metalúrgicos,
compreendendo tal equipamento reguladores principais, reguktdores de flutuação equilibrada, adutores principais, reguladores, quadros de controle retais de.
proporções relativas reuuladores de dia.
fragmas simples e múltiplos, reguadores
de pressão operados à óleo, reguladores
de gaz e ar operados à óleo, válvulas
borboleta, reguladores de proporções telativas variáveis, válvulas de contrõle

n/'

ift•
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ivlARCAS DEPOSITADAS
Publicaçao feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai Da data ;:la publicação começara
correr o prazo de 60 dias. para o rh.ferunento do pedido Durante esse prazo poderko apresentar suas oposiçõea _ao Departamenio
Nacional da Propriedade industrial aqueles que se julg trenk prejudicados com a concessão no registro requerido
de óleo, relais de COIZIpenSmAo. relais !
operados à mão para contrõle manual
r. ,to. equipamento para reduzir pressaci de vapor e remover super-aanecimento, válvulas de movimento
roto-reciproco .._...._
Trino n." 761.293. de 10-8-1906
Fort Motor Company
r4,si.iclos Unidos da Anieri.:a

turnlITE
Classe 50
Aluguel e ruanuteac cI o de veiccl.;s
mob.:wizados
763.204, de 10-8-1966
Te:mo
Cia. Lida
R. C. Cunha
Guanabara

Teano a." 763 . 298, de 10-8-1956
Eduardo Branco
Una inibam

izT\

Ri%0
eaíSidIU

Classe 49
Artigos da classe
_
"l'i;•aão o." 765.299. de 10-8-I9i,6 Auto Mecânica Enroparnerica I,tda
Guanabara

AUTO EIECÂNICk
EUROPAMÉRICA,
Xnd . Bras!. Mira

C:lasse 36
Artigos da classe _
Termo n.° 763.295, cle 10-8.-1966
J. Amara, de Vasconcelos I.),:cletizaçãe
Guaanbara

BEDETIMÃO
EXCELSIOR
Classes: 2 e 33
• Titulo
_
.
Termo n.° 765.296. de 10-8-1966
Dja/ma Gomes de Andrade
Guanabara
•

AGÊNCIA MIA.
DE kUTOMÓVEIS

""744

Classe: 21, 6 c 13
Titulo de Estabelecimento
n.° 763.100, de 1-1--8:196
Pocall Cal Brit Ltda.
Brasília

FOCAL
11\01:1STRIA BRASIÇIRA

Termo ti. v 763. 302, de I I -84 *.15
Empresa de Transportes c 01icina
Bukolux Ltda.
Bras{ lia

SOKOLUX
INDUSTRIA BRASILEIRA

para sa l a de jantar e sala de visitas.
pa,ra terraços, jardim e praia,
conjuntos .de armários e gabinetes para
'copa e cosinha, camus. cabides. cadeiras
' g raiõrias. aciaras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas.
d'spensas. divisões, divan& discot;cas
de marte ta. espreguiçadeiras. escrivaninhas estantes. .guarda-roupas, mesas.
¡mesinha& mesinha& para rádio e telev,,são. mesinhas lura televisão, mo,Juran
: P ara ctuai ms, porta- p, tratos, ao,
poltronas-camas. prateleiras, porta-cha.prus. sofás sofáts-camas, travesseiros e
vitrines
Termo n.o 763.307, de 11-8-19%
Atlinta Auoutóveis Lda.
São Paulo
•
cOnjuutOS

-Classe 33
A TLANTA
Empresa dc transportesc terrestres cola- I
tivos, urbanos e interurbanos e oticiti
mecânica
s.e 21
Termo n.' /63.303, de 11-8-1966
V0let1108 e suas mica
distinguir:
'ilre2
Administradora de Consórcios
ACEL
ategrantes: Aros para isidektii5 antee Empreendimentos Ltda.
,ecedores. alavancas de câsnblo oarcco3.
São Paulo
.eatieS

GIRO AUTO COM-SORTE

clarroceru,s cha Reis. 4. tuipatí
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
res para veículos cubo!, de veículos.
zorredicor nara veir-ulos. direção. èe.ltTermo n.° 763.304, de 11-8-1966
ro' 4ntes eleACEL — Administradora de Consõrcios -iaCetras. estribos, escadas e para ca,ge.
/aeores para reas ,ageiroz
e Empreendimentos Ltda.
inates nara carros. eixos ie direção.
São Paulo
:renas. tronteiras para veicwí-_s. guidão.
ocomorivas. lanchas m.-yroc i dos, molas.
AUL
notoeicietaa motocargas. mi.te turgeser,
Ltd. brasileira
nanivelas. navios. õriihns para-choritea,
tara-lamas nara - befsas Dedais, axarbz/s.
odaz para bicicletas. raios :rara Isicartea
Classe 50
Impressos pata correspondincia e con- as. reboque. ra&adorea asra veículo:4
.onaa p ara veiculos. selina. Clc4Cial.
tabilidade. do uso da requerente
Têm° n. 9 763.305, de 11-8-1956

Classe 16
Pedra britada, cal e pó calcáreo
Têrmo n.9 763.301, de 11-8-1966
Suco Tanaka
Brasília

Classe 41
Termo n.o 763.306, de 11-8-1966
Indústria e Comércio de Móveis
Severitio Ltda.
São Paulo

SE VER INQ
Classe 40
Móveis em geral, de enatai, vidro, de
'aço, madeira, estofados ou não, inclusive imóveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas

usadas, almofadas, acolchoados para
móveia, bancos, balc8eo, banquetas,
Bicicletas, coroas, pedais, correntes, ca- bandeias domiciliares, berços, biombos,
fracas raios; eixos; celins; frisos;
cadeiras, carrinhos para châ e café,
paralaráms; guidões, etc.
conjuntos nora dormitórios, coniuntos
Classe 21
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INDÚSTRIA BRASILEIRA,
Classe 41
Artigos da classe

.antes nana veiculuQ. velocipetes. varetas de conintlie do ofogadm e

Sociedade Comercial Bom Retiro Lida, acelerador. tróleia. troleibus varaea de
São Paulo
corroa. toletes asra zarcos
Térmo
n.° 763.310, de 11-8-1966
BOM RETIRO
Alberto Bernachio
Ind. Brasile ira.
São Paulo
Café e cereais

Classe 33
Título de Estabelecimento
Tèrmo n.° 763.297, de 10-8-1966
Paulo e Pedro Ltda.
Guanabara

hreu; os Dora veículos blcide-

carrinhos Ir rtiâe e carretas.
'no:leres. rarms ambulantes. eatnItte,
arroz, tratores. carros-berços. Câ nesanaues. carros-trrnadoes. carroa,
as.

Preço do NumeTo . de Ho j e: C$50 — (NCr$ 0,05)

TOSTA) •
Ind. Brasileira
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, apertaVOS, soes, bitter, brandy, conhaque ‘..ervelas. fernet, genebra, gin, Itumel, ICOreg. Pactos, punch, piperrnint, rhuní
9tICCIS de frutas sem álcool, vinhos. ver
rnouth, vinhos espumantes, vinheta
quinados e whisky
-Têrmo n.° 763.311, de 11-8-1966
Pastelaria Seu Teu Ltda.
São Paulo
• ••

SEI( TN
(Evoluçao,
Ind. Brasileirn
Classe 41
Bolinhos, croquetes. co7cinlias, empadas:
e pastéis

