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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUS1 RIAL
Expediente do 'Senhor Secretário da
Industria

Rio 9 de março de 1967
O Senhor Secretário da Indústria
- Heraldo Souza Mattos deu provi
mento aos • .cursos interpostos nos
processos abaixo mencionados, a fim
de reformar as decisões anteriores:
Termo 315.036 - Nome Comercial
- Ferragens Precisa Limitada Indústria e Comércio - Requerente - Ferragens Precisa • Limitada Indústria e
Comércio - Processo deferido.
'Urino 306.803 - Título - Hotel
Central - Requerente - Lelis, Andrade a: Cia. Ltda. - Proces,o deferido.
Termo 289.010 - Marca. - Emblemática - Requerente - Frigorifico
São Carlos do Pinhal S. A. - Processo deferido.
Tèrmo 274.503 - Marca
Márcia
- Requerente - 1\1 .E.I.R. A. - Materia is de Engenharia e Instrumentos, R: produções e Ampliações S. A.
- Processo deferido.
Tèrmo 272.165 - Marca - •AGA
- Requerente - Cia. AGA Paulista
de Gás Acumulado - Processo deferido.
Termo 174.663 - Marca - Estréia
- Requerente - Isidoro Mozotini
Processo deferido.
Têrtn0 108.773 - Marca Excelsier
- Requerente - João Prado. •
Dou provimento ao recurso, para conceder o. registro somente para conservas alimentícias, condimentos e
extratos - concentrados e desidratados de carne, de legume e de gordura.
Térmo 70.965 - Marca Cinema Requerente - A. Saccomani
Cia.
- Processo deferido.
Têrmo - 334.842 - Marca - Cambulit - Requerente - Globo S. A.
Tintas e Pigmentos - Processo deferido.
Têrmo - 34.600 - Marca -Beauty Box - Requerente - Michel Cosmetics, Inc. - Processo deferido.
Tèrmo 354 043 - Marca - Sul Brasil - Reuerente - Cooperativa
Ccntral Aureola Sul Brasil - Processo deferido.
Ulmo 313.898 - Marca - Dico Requerente -- Importadora Sicol
Ltda. - proces-o deferido.
Térmo 390.;e1 - Título - Casa
Ferrari - Requerente - Paschoal
Fer e sri & Cio. Ltda. - Processo def srid
Tèrmo 358.7e:1 - Marca Sabrine R • querente E. G. Júnior - Processo deferido.
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N9 336.392 - Marca - LPE Requerente - L P E Lab. Paulista
de Especialidades Ltda. - Recorrente - Lab Paulista de Biologia S. A.
processo deferido.
N9 321.032 - Marca A L M - Rerente - Rádio Jornal do Brasil Cen- querente -- Fábrica de Ferramentas
tral S. A. - Processo Indeferido.
ue Precisão A L M Ltda. - RecorN9 259.388 - Marca - Calçados rente - Cia. Nacional de Atrefatos
Dalva - Requerente - Severino Li- Metálicos Almac - Processo deferido.
ma Sá - R:corrente - Antônio AuN9 244' 402 - Marca - Alva -.
gusto Mea.mita - processo indefe- Requerente -- Fiação Progresso S. A.
rido.
- Recorrente - Cucirini Monte rosa
N,9 254.319 - Marca - O Carioca - Processo deferido.
N9 163.908 - Marca Royal - Re- Requerente - Chulo Barro., ViEmprêsa A Noite querente - ,Ind. Químicas Royal
dal - Recorente
Ltda. -, Recorrente - S. A. de
- rocesso indeferido.
N9 249.2)1 - Champagne Unico - Perfumari as J & E Atkinson - Promarca - Requerente - Soc Vinhos cesso deferido.
único Ltda. - Recorrente - Institut
N9 334.739 - Marca Acisa, - ReNational des Appellations DOrigine qu,rente
- Acisa Automóveis CamiFrançaise des Vins et F,aux de vie. nhões IMP
S. A. - Recorrente - Processo indeferido.
Ecisa Engenharia Comércio e IndúsN 9 234.152 - Marca Album Ru- tria S. A. - Processo deferido.
bens - Requerente - vilas Boas
N9 152.853 - Marca Atensiva Estabelecimentos Gráficos 5. A. - Requerente
- Lab Antipiol S. A.
Recorrente - nibrica de Tintas Blu Estabelecimentos
Químicos Bioterâmenau Ltda. - Processo indeferido picos - Recorrente
- Cia. Johnson
N9 145.094 - Marca ESA - Reque- & Johnson do Brasil Produtos Cirente - André Schloetzer - Recor- rúrgicos - Processo deferido.
rente - Equipamentos Industriais • N9 354.984 - Marca Chnentec Eisa, Ltda - Processo indeferido. Aequerenre
- Cimentec Ltda. N9 206.403 - Marca Gessyn - - Recorrente - Calcimento
S. A.
Requerente - Pintura General S. A. Imp.
Comi e Ind. - Processo defe- Recorrente - Cia. Gessy Indus- rido.
trial - Processo indeferido.
N9 323.577 - Marca Coroas -- ReN 9 309.461 - Título Casa das Amé- José Gomes Filho & Cia.
ricas - Requerente - M. L. Wajs- querente
- Reeorrente - Atlantis brot --- Recorrente - Silveira & Com- Ltda.
- Ltd. - Processo deferido
panhia e Cotonificio Cândido Ribei- (Brasil)
N9 268.887 - Insignla - Civitas ro Ltda. - Processo indeferido - Requerente
- Francisco Carlos PoDou provimento ao recrso para re- licelli e Outros
- Recorrente - Imoformar o despacho de fls, 15 e inde- biliária
Civia S. A. - Processo deferir o pedido.
ferido.
N9 106.647 - Marca Aspicran Regue-rent.' - Labs. Moura Brasil
N9 239.ef1I - Marca VI-A-LACTA
Orlando Rangel S. A. - Recorrente - R, equerenle - Indústria de Choco- Farbenfabriken Bayer Aytiense- late Lacta S. .A. - Recorrente sellschaft - Processo indeferido.
Freteni Vita, Indústria e Comércio
N9 358.596 - Marca Fertone - S. A. - Processo deferido.
Requerente - Laborterapica Bristol
N9 357.972 - Marca Pampi - Re.
S. A. Ind4 Química e Farmacêutica querente - Indústria Gasparian S.
Rseorrente • - 'Winthrop Produts A. - Recorrente - São Paulo AlInc - Processo indeferido.
pargatas S. A. - Processo deferido.
N9 356.157 - Título Mano - ReO Sr. Secretário da Indústria Heraldo Souza Mattos - Negou pro- querente - Mário da Silva Aguiar vimento aos recursos interpostos nos Recorrente - Cia. Comercial de Viprocesso abaixo mencionados a fim dros do Brasil C V B - Processo deferido.
de manter as decisões anteriores:
N9 390.037 - Marca Endocilin
N9 196.369 - Nome comercial Vic.
Requerente - Mead Johnson EndoVidros Cristais e Lustres Ltda.
chimica, Ind. Farmacêutica S. A. - -ril Requerente
- Vicril Vidros Cr i sRe. con'ente - Instituto Terapêutico tais e Lustres Ltda.
- Processo indeActivos Ltda. - Processo deferido. ferido.
N9 345.114 - Nome comercial Her- N9 184.821 - Título - Galo Verde
mes MaceCo S. A. Imp. e Com. - - Requerente
CruzeiRequerente - Hermes Macedo S. A. ro S. A. - ProcessoFrigorifico
indeferido.
tmo. e Com. - Recorrente - Soe.
N9 118.294 - . Marca Clorofenol
Comercial e Inmorrodora Hermes S. - Re q uerente - Laboratório Espeei.
A. -- Processo deferido.
forma S. A. - Processo 'Indeferido.,

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Termo 358.595 - Marca - Requerente -- José Samuel Rafael- Processo deferido.
Termo - 357.940 - Marca Sporonan - Requerente - Cia.
Joimson 8: Johnson do Brasil Produtos Cirurgicos - Processo deferido.
Termo 478.273 - Marca, - Murano
- Requerente - The Mearl Çorporation - Processo deferido.
Urino - 418.691 - Título - Fábrica de Cerveja ortugal - Requerente - Cervejaria portuga; - Processo deferido.
Termo 365.450 - . Marca - Tramag
- Requerente - Ind. Brasileira de
Tratores e Máquinas Agrícolas Tramag S. A. - Recorrente - Vemag
S. A. Veículos e Máquinas Agrícolas - Dou provimento ao rscurso,
para o . fim de ser cumprida pela reparecer do G. T.
Térino 365.447 - Marca - Tramag
- Requerente - Ind. Brasileira de
Tratores e Máquinas Agrícolas Tramag S. A. - R.corrente - Vemag
S. A. Veículos e Máquinas Agrícolas
Dou provimento ao recurso, para o
fim de ser cumprida pela requerente,
a exigência proposta no parecer do
O. T.
Tramag
Têm() 355.444 -.Marca
- Requerente - indà. Brasileira de
Tratores e Máquinas Agrícolas Tramag S. A. - Recorernte - Vemag
S. A. Veículos e Máquinas Agrícolas - Dou provimento ao recurso, para o fim de ser cumprida pela requerente, a exigência proposta no parecer do G. T.
Têxtil() 353.428 - Marca - Esmeralda - Requerente - Barsital S.
A. para a Indústria e Comércio Processo deferido.
Tétano 331.227 - Marca - Três
Folhas Bégo - Requerente - Beethovem Gonçalves - De acordo com
a Portaria Ministerial n 9 316, de 19
de outubro de 1996, dou provimento
ao recurso, para conceder o registro,
sem exclusividade, porém, da expressão Três Folhas.
Têm° 287.644 - Título - Fotostática Schiliro Requerente.- Carlos Schiliro - Recorrente - Pilotostat Corp - Processo indeferido.
iV9 268. .812 - Marca - Permon R.equerpnte - Produtos Rocha Puímicos e Farmacêuticos S. A. - Recorrente - N. V. Organon - Processo indeferido.
N9 268.393 - Marca Brasília . - Requerente - Ciro Lisita Jr. - Reeor-
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE tMPRENSA NACtONAL
jornais, diáriamente, até às
•CYCZTOFQ &URAL
15 horas.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- As reclamações pertinentemera DA inaçÃO Ire neekmazo•
tes à matéria retribuída, nos crises oc ecoe s/iço DE PUELICAE8Ell
MORIANO GLIIMAR,ÀES
ALVES
MURILO
FERREIRA
casos de erros ou ornissõeg,
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, à Seção de Redação,
ecçZ O to
das 13 às 16 horas, no máxi~Be de publicidade) da •utpesdianta d o Daaarta.,~
mo até 72 horas após a saída
etvbeional d Proprtosimde isndulatrtal do Idlatório
dos órgãos oficiais.
de Indõctrla oComa...alo
'h-narrasse
nus
Oficinas
do Departamento do I mprenua NOCIODEC
- Os originais deverão ser
amame.
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
ASSINATURAS
eireito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para
FUNCIONLRIOS
exterior, que serão sempre REPARTIÇÕES, It PARTICULABES
Capital e Interior:
Capital e interior,
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer Semestre . .
Cr$ 4.500
Cr$ 8.Cfk) jemestre . o
. . Cr 12.000i Ano •
Crf 9.000
época, por seis meses ou um Ano •
ano.
Exterior:
Exterior:
Cr$
13.0001
- As assinaturas vencidas
Crl 10.000
Ano . . .
poderão ser suspensas semi
aviso prévio.
1 vão impressos o número do dos jornais, devem os as.
Para facilitar aos assinan-1 talão de registro, o mês e o sinantes providenciar a restos a verificação do prazo de• ano em que findará.
pectiva renovação com ante• validade de suas assiilaturasJ
.4 fim de evitar solução de cedência mínima de trinta
na parte superior do endereço continuidade no_ recebimento (30) dias.

EXPEC;ENTE

•

N 9 209.877 - Marca Dore - Requerente - Colgate Palmolive Company
- Processo indeferido.
N 9 199,918 - Marca Liberty - Requerente - Cássio Muniz S. A. Imp.
e Comércio - Processo indeferido.
17 9 234.683 - Marca Dimpa - Requerente - Dimpa Dist de Impressos
Padronizados Ltda. - processo indeferido,
N9 354.648 - Marca Wolfen - Requerente - Veb Farbenfabrik WolPorcesse indeferido.
fen.
N 9 171.232 - Marca Sal Fidalgo
Refinado - Reqkuerente - Empresa
Urbana de Sal Ltda. - Processe
ind-.ferido.
Térino 150.935 - Marca Aliança 1Icaucrente - Frigoríficos Nacionais
Baasileiros Ltda. - Processo inc'erido.
Timo 53.329 - Marca Airco ct.nica Ltda. - Processo indefeie10.
T3rmo 354.294 - Marca Rochedo
- Requerente - Alumínio do Brasil S. A. - Processo indeferido.
T3rmo 354.200 - Marca Revel
- Cardacci Cia. Ltda.
Proceeso indeferido.
Termo 354.063 - Marca Novo Pão
-› Requerente - José Gomes BalProcesso indeferido.
nas
T --mo 353.748 - Marca Harvestor
- Requerente - Minnerapolis-MoliLe Company - Processo indeferido.
Termo 333.945 - marca Anti-Dia?ético Amazonia - R.T.V.ICretite
PrOCeSSO indef eYacificio Ezagui
Rido.
Termo 313.599 Mwer), Baao MoOerno - Requerente - Paniiicadora
eras Moderno Ltda. - PrOaceso In*aferido.
Tarrao 315.387 werelt2 OaJanon r.eotaie Der-WPa-

:na/ - 1~4Ja

Março de 1967
-ils Repartiç,ões Pública.s
aingfe-sc-do tbsaseMeâãFCLS
arnsaia Teta0Paada$ ettá 23 de
fevereiro de cada ano e as
herdadas, em qualwp época,
pelos d.rglios competrenos.
- 4 fim die pessibnitar a
remessa de valores acampaRha£POs de esolaredmeR2oã.
quanto a sua aplicação, sog.
citamos usem os âttn-twadeas
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a fau-aP
do Tesoureiro do DCF‘LFIUL
mento de Imprensa kiec-;caU
- Os suplementos â:
pg e3 dos decidas oficiais s,Ô se
fornecerão aos assinantes que
ca solicitarem no ato 0.7.o er320'
sinatura.
- O funcionário pc'klico
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá y'ORn1P
esta condição no ato da c:sinalara.
- O custo de cada ezenl.,
piar atrasado dos órgelcs
ciais será, na venda cry:_lle,a,
acrescido de Cr$ 5 se do
trio ano,
ano, e de Cr$ 10 per C110
decorrido.

Soc. Caieiras de Itapeva Ltda. (no térreo 737.303 - Nego a preferenciZ
Termo 310.369 - Titulo Afromar
do Brasil - Requerente - Paulo recurso interposto ao eferirnento do solicitada.
Octaviano de Oliveira Paula - Pro- têrmo 232.860 marca Hidropeva) Aguarde-se.
Magaldi-Maia (Publicidade) Ltda.
cesso indeferido.
N Q 251.908 - Textil Scavone S. A. (no pedido de preferencia da mares,:
Térreo 290.754 - Marca Castelo Requerente - Manufatura de Brin- - Aguardei-se.
Jovem Guarda - tê.rrno 742.333). quedos Castelo Ltda. - processo inN 9 220.356 - Laboratório Baldas- Concedo a preferência requerida de
deferido.
sorri S. A. - Aguarde-se.
acfrrdo com os argumentos apresenN 9 220.353 - Laboratório Baldas• Termo 289.268 - Marca Buddha
tados
na,petição.
Brasil - Requerente - Jung Zeng sari S. A. - Aguarde-se.
Ind. e Comércio Ltda. - Processb
N 9 192.383 - S. A. Fábrica de TeExpediente do Diretor Geral
indeferido.
cidos São Luiz - Aguarde-se.
1I 9 233.697 - Cia. de M..iinreação
Termo 288.824 - Marca Vulcan V
Rio, 9 de março de LM
- Requerente - Vulcan Artefatos de São Mateus - Aguarde-se.
Borracha S. A. - Processo indefeDespachos em Pedidos de Reeens,k.;`o
DIVERSOS
rido.
rações
Termo 281.102 - Marca King
Vinícola de Sangalhos Ltda. (resorInbasa - Indústria Brasileira de
Requerente - Manufatura de Pro- rendo do despacho que indeferiu o
dutos King Ltda. - Processo indefe- pedido de caducidade da marca Or- Alimentos 5. A. - no pedido da rerido.
valho tiirmo 104.337 de Frisei Cia. consideraçëo do despacho de indefeTeima 276.415 - Marca Adoret - Ltda.) - Nego provimento ao recur- rimento do têrmo n. 9 430.953 -- marRequerente - João Carlos Charnpa- so, manteiro a decisão denegatórin ca - Nutri-Baby - Reconsidero o
nini - Processo indeferido.
da caducidade.
despacho de indeferimento do pedido
Termo 246.467 - Titulo EdificadoOswaldo Paraná (no recurso inter- de registro publicado em 12 de outu,
ra Bras.• S. A. Edibra - Requerente posto ao deferimento da caducidade
- Edificadora Bras S. A. Bdibra - da marca Raufilina regietro número bro de 1935, dando provimento ao deProcesso indeferido.
200.223, de Chinalca Bente] Ltda.) - dido de reconsideração, a fim Ge CM,
Termo 219.593 - Marca Rayne - Nego provimento ao recurso, manten- ceder o Registro.
Requerente, - H. & M. Rayne Ltda. do a decisão que declarou caduco o
Cooperativa Agro Pecuária do raio
registro 200.225.
Pogaesso indeferido.
Preto Responsabilidade Ltda no peLaboratório Torres S. A. (no re- dido de reconsideração cl(; de-apache)
Urino 217.525 - Marca Solar Requerente - Solar S. A. IndVrial curso interposto ao indeferimento do de Deferimento do têrmo 5.Uil.7135 -e Importadora - Processo indãeri- pedido de caducidade da marca Necroxone registro n 9 173.990, de Quí- marca - Jóia - da Cia. Swift da
do.
mica Módica Farmacêutica Ltda.) - Brasil - Reconsidera ia deicecho COEXIGÊNCIAS
Mantenho o despacho que denegou a
ea‘ucidade do registro, por n ,i_o ha- càstre-se, com o fim de indee.rir o
2'arraos com exigência.s. a ounsprir ver
ficado devidamente confirmado pedido.
ABC Rédio e TelevkSo S. A. (no seu desuso.
Termo 511.107 - Nome cems.eia3
recurso int,erposto ao hitlefe;riraento
. scavações São Silvestre Soefeciada
da marca Aig C têrmo n 94032)
PecNdos de Preferência
Anônima - requerente - Escaver,'-bee
Felix & Souza Ltda. (no pedido de São Silvitre 2. A. - Reconsidero
!int. SOB
prCerência da marca Grande Vinho
rtginaria Nacional de Sai S. A. Produtor - tOrmo 737.507) - Nego a Ex-officio - o despacho publícee_io
ein 10 de janeiro de 1937. psr .r.C. ? G
(no recurso interposto ao deferimen- preferênciasolicitada.
.
,
to do tirmo %Lm marca Garça) - Felix & Souza Ltda. (no pedido de marca impeditiva pertencente aoreAguarde-Ge.
preferência da marca Produtos - querente.
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1Ç9 125.348 - yossteeatidaksgoeittà
N.9 140.514 - Ind. e Com Antêônio
Generale Per L'Indústria MIneearía Nogueira S. A.
N a 140.957 - parquet Paulista
e Chbagea.
Ne 128.699 - Státny Drevársky S. A.
Vysieumny 'Cfstav.
Na 140.959 - Parquet Paulista
RENDA INDIRETA - FEVEREIRO DE 1967
S. A.
N9
130.949
Guillaume
Duch.are.Serviço de Recepção
N9 143.617 - direi S. A.
ge.
N9 145.767 - Weyerhaeuser ComInformação e Expedição
N9 138.254 - The Firestone Tire & pany.
Company.
Rubber
Depósito de Marcas:
N.9 139.454 - The B. F. Goodrich
Na 146.066 - Shell Internationalle
Taxa a Cr9 10.000
793 7.930.U00.
Research Maatschappij N. V.
ECompany.
Taxa stip. a Cr$ 10.000
5
70.250
Na 147.730 - Comércio e Indústria
N9 139.654 - Antônio Barreto.
Taxa prerrog. a Cr$ 12.000
3
36.000
de Trefilados e Laminados Citral
N9
139.737
José
Maria
Branco
Taxa prorrog. a Cr$ 12.000 (Est.)
1
12.000
Ltda.
Ribeiro.
Certidões expedidas taxa 500 •
874
437.000
WilN.9 119.127 - The Babcock
N9 142.988 - Monsanto Company. cox
Company.
N9
143.735
Denco
A.
G.
Depósito de a Patentes
N9 145.341 - The Goodyear Tire
N9 149.476 - Hatsuta Industrial
50
& Rubber Company.
500.000
Taxa a Cr$ 10.0110
Co. Ltd.
2
4.500
Taxa sup a Cr$ 10.000
NP 149.583 - Chicago Bridge &
Na 146.266 - N. V. Philips'Gloei- Irma
62
Certidões expedidas taxa 500
26.000
Company.
lampenfabrieken.
N9 150.440 - The Carborundurn
N9
146.740
E.
I.
Du
Pont
de
9.043.750 9.043.750 Nemours And. Company.
Company Ltd.
Diversos
Na 150.231 - Pickands Mather &
147.327
Imperial
Chemical
N9
kietições com Laxa
10
57.000
57.000 Industries Ltd.
Co.
N9 150.827 - Alloys Research &
NP 147.375 - Montecantine Sociesomas Totais
9.10U.750
Manufacturing Corp.
ta
Generale
Per
L'Indústria
MineraLuiz.Roberlo salgado (.andtota - Diretor-Geral
Na 151.532 - Industrias Romi
ria e Chimica.
N9 147.755 - Jauker & Co., S.p.A. S. A.
Na 151.571
Alberto Martins BaN9 147.883 - Clyde William Weltista.
N a 149.826 - Mancai para uni eixo leu e James Frederick Weiler.
ZXPEDIENTE DO DIRETOR DA
N9 151.587
Sanclor Simon KolosN9 147.938 - Shell Internationale
de carro de estrada de ferro - deviDIVISÃO DE PATENTES
svary.
Rese.arch Maatsehappij - N. V.
te
Corp.
Rio, 9 de março de 1967
N9 149.412 - Chugal Seiyuku KaDIVERSOS
N9 148.018 - L'Oreal.
bushiki kaisha .
047
Farbenfabrieken
9
N
148
.
Notificação:
N9 149.429 - The Associated Octed
N9 145.214 - Herothides Strada - Bayer Aktiengesellschaft.
Uma vez decorrido o prazo de re- Torno sem efeito o despacho de arN9 148.053 - Celanese Corpa 01 Company Ltd.
N9 149.501 - McNell Laboratoirea
consideração previsto pelo artigo 14 quivamento.
América.
Incorporated.
da lei 4.048 de 29-12-61 e mais dez
N9 148.081 - Merck & Co. Inc.
dias para eventuais juntadas de reEXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
NP 149.689 - The Welcome FounNa 148.087 - Solvay & Cie.
consideração e se do mesmo não se
PATENTES
Pitt;burgh Plat Glass dation Ltd.
N9 1.18.101
tiver valido nenhum interessado, fiN 9 149.721
Deutsche Gold Company.
cam notificados os requerente abaixo
Rio, 9 de março de 1967
Silber-Scheideanstalt Vormale
N 9 148.127 - Fisons Pest Control Und
mencionados a comparecerem a êste
P.oesslor.
Ltd.
Departamento a fim de efetuarem o
EXIGÊNCIAS...
N 9 148.278 - Compagnie Française
Na 149.726 - Knoll A. G. Chemispagamento da primeira anuidade no
che Fabrieken.
prazo de sessenta (60) dias, na forma Termos com exigéncias a cumprir.' de Raffinage.
Na 143.282 - Townsend EngineeNa 149.747 - N. V. Philips'eeloeldo parágrafo único do artigo 38 do
N9 122.684 - Julius Strassburger. 1 ring Company.
lampenfabrielec n.
código da Propriedade Industrial, paN9 136.081 - Thompson Ramoi Ne 148.417 - Monsanto cornpany
N9 149.780 - The Dow chetuical
ra que sejam expedidas as respectivas
Laboratoires Lumiere Company.
Wooldridge Inc.
Ne 148.482
cartas patentes:
N9 147.973 - Union Tank (.ar e Institut Marieux.
Na 149.862 - Stauffer Chemical
Company.
Privilégio de Invenção Deferido
Ne 148.553 - The British Iron And Company.
N9 148.850 - Morgardshammars Steel
Research Assaciation.
N9 149.8e4 Stauffer Chemical
Veriestads Aktiebolag.
N9 109:971 - Processo de Elabora- Mek
Na 148.767 - Dorapro.
Company.
N9 149.582 - Caterpillar Tractor
do
Aço
Arbed
Aciéres
Reunies
148.789
Knapsack-Griesheim
N9
0-0
N9 149.893 - Union Carbide Corp
Co.
de Enutacheuch Dulelange Société
I9 149.915 - The B. F. Goodrich
•
N9 149.650 - Justino de Morais, Aktiengesellschaft.
Ananyine.
148.878
-The
B.
F.
Goodrich
N9
Company.
S. A., Ind. Comércio e Im- Company.
N9 114.051 - Veículo Motorizado- Irmãos
N9 119.975 - Farbwerke Hoechst
portação.
Ernst Neili.
N9 149.051.- J. R. Geisy S. A.
Aktierteasellscheft vorm. Meister LuChemesche
Werke
14e.038
Na
N9 149.828 - Querino Fofanoff.
cius & Bruning.
In 1? 121.115 - Nesvo Tipo de GuilhoN9 150.173 - Yentreprise Commer- Albert.
tina Automática paar cortar formuN9 149.985 - General ElectriC
N a 149.099 - Gustavo Fafner.
lários contínuos - Angelito José Lati- ciale D'Etat Technoexport..
Company.
Na 150.286 - N. V. Philips'GloetN 9 149.286 - - Mon-ato Company.
senti.
N9 130.051 - Cooper, McDoug,a11
N9 149.122 - Th e Wellcome Foun- & Robertson
N9 123.540 - Nova Bomba de lampenfabrieken.
Ltd.
N9 150.292 - Pirelli Societa Per dation Ltd.
Agua - Alvaro Coelho da Silva.
Na 150.096 - Pirelli S.p.A. e MóisN9 130.817 - Processo para a Fa- Azioni.
N a 143.133 . - Lepetit S.p.A.
tecatini Societa Generale Per L'Ona
N.9 151.020 - Moise Iessoua Sonsbricação de Material Amortecedor
N9 149.134 - Morsanto Comp any. dústria Mineraria e Chimica.
Laminado, Aparelho Empregado e si
- Pittsbureh Plate Na 153.108 - Merck Se Co., Inc.
Na 149.348
N9 151.177 - Sr. Reinhold Bleck Gless Company.
Material. Amortecedor Resultante 'V? 150.222 - Farbwerke Hoechst
.N9 151.382 - Cacillo Poggi cre
• Marc Alfred Chavanw.s.
Na 149.409 - N. V. Prilips'Gtoei- Lesuis
& Bruning.
Araújo.
lampenfabricken.
N9 131.135 - Aperfeiçoamentos • em
N9 150.266 - Merck & Co.
N9 104.452 - Daimier Benz Aktien
• - David Harold Bor- 1 N• 137.173
Classificadores - Fredrik Kristinan gesellschaft.
Na 150.356 - F. Hoffmann wick.
Mogensen.
B 7.117 N . 140.167 - eimissariat A L'Ener- Roche e: Cie. Société Anonyme.
N9 106.872 -- Daimler
N9 133.100 - Dispositivo Operador Aktienge
s211,cheft.
g ie Atomique
N9
- Flair Plastics Com:
Mediante Fichas - The Maytag
. . Mano
Mário Emmanuel I N9 142.5Ce - Clarke Equkipment N9 150.366
h 9 139.601
150.378 - The Pillsbury ComCompany.
Merlone
dos
Santos.
Ccinna.ns.
N9 133.419 2-- Mancais Revestidos
N 3 144,607 - Shell Internationale
com Tereltalato de Polictileno - The Na 140.406 - Regie Nationale des
Ne 150.490 - Textile And Chenit
Research.
Usines Renault.
Glacier Metal Company Limited.
Hovercraft Develop- cal Rese.arch Company Ltd. (Vaduz)
N9 145.702
140.565
Industrial
Japs
Ltda.
N9
Ne 150.542 - Rachmer & Co. A. G.
NP 133.544 - Aperfeiçoamento em
N9 140.675 - Dunlop Rubber Com- ment Ltd.
Na 150.543 - Frita KneIl.
ou Relativos a Processos para a pro- pany Ltd.
Na 147.409 - International Busi- Na 150.582 - F. Hoffmann - 1,1
dução de Arranjos Senil-Condutores
N9 142.030 - ACF Industries. In- ness
Corp.
Reche
Cie. Société Anonyme.
com Camada de Bloqueio, do Tipo que corparated.
teociété Anasyme
N9 147.598 compnende uma massa de silício seN9
150.931
- Avany Bonfim. i
N9 147.538 - Kaiser Jeep Corp.
André Citroen
mi-condutora - N V Philips' GloelN9 149.831 - Walter Bauer.
Cambl Idraulici Ba- N9 150.958 - Walter Daffre.
N9 147.625
lampenfabrieken.
Jor Alessandro Cari- dalini S. p. A .
NI9 151.400
N9 151.203 - Miles Laboratorleli
N9 136.826 - Apetfeiçoamentos em dusso.
N9 149.592 - Herbert Cedi Breu- Inc.
ou relativos a isoladores elétricos N9
151.350 - Parke, Davis & COM)
N9 151.404 - Paschoal Martino
Pilkington Brothers Limited.
Nevio Terzi.
Hart- pany.
Na 147.930 - Gruzweig
N9 136.977 - Aperfeiçoamentos em
Na 14/.1-90 - Ciba Société Anonf
N9 107.469 - Montecatini, Socieirá
ou relativos a fabricação de pn2unres Generale Per L'Indústria Mineraria mann A. G.
N9 151.196 - Lambretta S. A. Ad- me.
ticos - Danlop Rubber Cempany Li- e Clahnica.
riiinistracao e Comercio.
N9 142.607 - Aristovouios peai
rnited.
• N9 122.261 - Rayonier IncorporaN9 89.602 - Chrissauto Tosoni. ge Pe tztstakle.
N9 137.599 - Processo e *dispositivo teci.
130.054
C.
A.
V.
Ltd.
Na
N9 141.404 - Union CarbIde
1ms, manufaturar lã minesal a parNa 44‘6.336 - Dr. Hélio Mazie., do
151.1411 N9 121.886 - Monsanto Chemical
singer coS3
'°.1r de rochas naturais - FibrobasalAmaral..
tay.
Company
40 internacional C. A.

, Quadro denicustrativo das rendas arrecadadas a cargo do Departamento
Nacional da Propriedade Industrial, Clueante o mês de fevereiro de 1947 --Lei na 4.505 de 30-11-6S - D. O. 30-11-64.
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N•9 95.094 - The Britsis Azygon
Cempany Ltd.
1n19. 112.747. - Prema - Preservealkla de Madeiras S. A.
No 134.772 - Société de Construo-.
tion D'Appareils Mecaniques - Socam.
N 9 141.345 - Kimio Ishil.
No 141.357 - Justino Antônio Abeeasturi.
No 141.422 -Joaquim. Gouçalves,
Arnaldo Gonçalves e Sanryo Veta.
N9 141.423 - Joaquim Gonçalves,
Arnaldo Gonçalves e Sanryo Veta .
N9 141.424 - Joaquim Gonçalves,
Arnaldo Gonçalves e Sanryo Veta •
N9 141.430 - Genzo Hatsumaru.
Na 141.487 - Karel Ctvrtnik.
149 141.488 - Karel Ctvrtnik.
N9 141.489 - Kazel Ctvrtnik.
No 141.537 - Edmundo Barros.
No 141.612 - Wass:ly Fiodor Tondroff e Hedwig Klara Hom.
149 141.705 - Milton Brasiliense
pires.
No 141.706 - Rubens de Castro
Gopffer.
NO 141.718 - Pietro Boasso.
N9 141.776 - Rufino Gerado da
Silva.
NO 141.830 - Breno Aldo Magalliã o.

N9 141.839 - Walter Senna
149 141853 - Benedito José Tavares Leite.
1n1.9 141.869 - Adalberto de Vargas
Xellmarin.
NO 141.957 - Herbths Rios de
Aguiar.
N.o 141.958 - Herbths Rios de
Aguiar.
149 141.961 - Roberto Stangaerlin
NO 143.310 - Octacilio
NO 150.257 - Indicatex de Turismo
e Propaganda Ltda.
No 150.747 - Guilherme Facury.
NO 150.753 - Institut Français du
retrole, des Carburants et Lubrificantes e Compagnie Generale de a/eophysique.
No 150.856 - Union Carbide Corp.
No 150.890 - Evaldo dano Zini.
Western Electric
140 150.917 Company, Incor porated.
NO 150.955 - Al exander Charles
Christy.
NO 151.010- J. R. Geigy 5. A.
N9 151.030 - Central Anejadora
Guatemalteca.
No 151.047 - pilkington Brothers
Ldt.
NO 151.071 - Walter Bauer e Hermann Bauer.
No 151.111 - Hermorion Ltd.
No 165.335 - Eiichi Sego.
No 165.336 - Eiichi Lago.
NO 186.745 - Valve Corp Of. América.
• EXPEDIENTE Do sáNasa DIRETOR, DA DIVISAO DE PATaNTES
Rio, 9 de março de 1967
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de
previsto pelo artigt; 14
consideração previsto
da lei DLJDF de BT-VB-FV e vida der
dias para eventuais juntadas de reconsireraçõesc e se do mesmo não se
tiver valido nenhum interessado, ficam notificados 'os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a
este Departamento a fim de efetuarem o pagamento da primeira amadade no prazo de sessenta (60) dias,
na forma do parágrafo único do artigo 33 do CPI, para que sejam expedidas as respectivas cartas patentes:
Privilégio de invet.ção Delerido
No 117.205 - Mecanismo de Contrõle de disparo para armas de fôgo
de ferrolho alternativo - Cia. Brapeleira de Cartuchos.
Nôvo processo Para
149 119.379
tecapagem de Pneus - João MaggiOn

MÁRIO OFICIAL (Seção Ill)

149 345.515 - Colina - Requerente - Kon-I-Noor Indústria e Comércio de Ceras e Conexos Ltda. Classe 46.
No 366.062 - Hidralose - Requerente - Laboratórios e Farmacêuticos Vicente Amato Usofarma S. A.
- Classe 3.
149 375.951 - Diana - Requerente
Despacho em Pedidos de
- Delrio - Alimentos IndustrialiReconsiderações
tadpe S. A. - Clya.see 41.
140 395,452 - Construto - RequeO Senhor Diretor da Divisão de
Patentes deu acolhimento aos pedi- rente - Construto S. A. Materiais
dos de reconsiderações abaixo apre- e Construção - Classe 16.
sentados a fim de reformar as deci149 400.183 - Café Joãozinho sões anteriores:
Requerente - Cormauich Gatti Ltda.
Termo 99.654 - Privilégio de In- - Classe 41.
venção - Formas conjugadas para 149 401.287 - Vila Real - Requefabricar blocos de concreto para • pa- rente -e Bar e Restaurante Vila Real
vimentação - Requerente Udo AI- a'ada g - Classe 41.
NO 407.138 - Brosol - Requermtenburg - Reconsideração - J. Lote - Indústria e Comércio de Peças
pes di Cia. - Processo deferido.
Termo 137.890 - Desenho ou mo- para Automóveis Brasol Ltda. _
•
delo industrial Pontadeira Portátil Classe 8.
N9 417.421 - Droga-Eden - Repara solda elétrica. - Requerente a
-ProdelcS.ATransfomdreti- querente - Farmácia Droga-Eclen
ficadores - Reconsideração - Má- Ltda. - Classe 3.
quinas Simonek S. A. - Reconside140 418.870 - Dermocaina H3 ro parcialmente o despacho de defe- Requerente - Instituto . Químico
rimento e defiro o pedido com os Campinas S. A. - Classe 3.
novos pontos que devem ser publicaNo 420.136 - São Jorge Ogum dos.
Requerente - J. A. Chaves - ClasO Senhor Diretor da. Divisão de se 46 - (Com exclusão de pastas, hPatentes negou acolhimento aos pe- quidos e ceras para polir automóveis)
didos de reconsiderações abaixo 149 423.544 - Deltaeaina H2 - Reapresentados, a fim de manter as de- querente - Laboratórios Baldawarri
S. A. - Classe 3 - (Sem direito ao
cisões anteriores:
Termo 37.1416 - Desenho ou mo- uso exclusivo de "H3").
149 429.252 - Café Moreira - Redelo industrial - Caixa para transformador. - Requerente - Prode- querente - José Vicente Filho lec S. A. Transformadores Retifica- Classe 41.
dores - Reconsideração - InstruRequerente
149 431.022 - Triax
mentos de Medição Elétricas Lider - Aços Villares S. A. - Classe- 11 S. A. - Processo indeferido.
(Considerando protegidos, apenas, os
Termo 104.695 - Privilégio de In- artigos da classe) .
149 431.023 - Triax - Requeiente
venção Reboque basculante sem chassis - Requerente - Robert L. Morse - Aços Villares S. A. - Claves 11 e Júlilis L. Glick - Reconsideração (Considerando protegidos apenas, os
- Fruehauf do Brasil S. A. Indus- artigos da classe).
149 431.024 - Triax - Requerente
trie de Viaturas - Processo referi- Aços Vilares S. A. - Classe 5.
do.
No 434.128 - Superam - RegueTêrmo 114.804 - Privilégio de InFernandes dos Santos
6.
veição - Dispositivo de Acionamen- rente- Abel
to para Aparelhos com fita sonora. _ Classe
- Requerente - Hermann Papst - 149 440.986 - "A A" - Requerente
Reconsideração - Casa Soares S. A. - Max Lowenstein S. A. - FábriIndústria e Comércio - Processo de- ca Aliança de Artefatos de Meteis ferido.
Classe 11.
Têrmo 124.975 - Privilégio de In149 443.882 - Ultrafin - Requeveição Prensa para reduzir socata a rente - Werner Lehmann - Classe
pacotes - Requerente - Waldemar 1 - (Considerando protegidos apeLindemann - Reconsideração - nas, os artigos da classe) .
Máquinas PiratinInga S. A. - Pro140 449.212 - Item - Requerente
cesso deferido.
- Itan - Comércio e Representações Ltda. - Classe 11 .- (Com exclusão de serras e serrotes).
Expediente de SeçÂo
No 449.668 - Flora - Requerente
de Intarferéneia
- Armando Carbone - Classe 17.
No 453.686 - Thor - Requerente
Rio. 9 de março de 1967.
- S. A. Indústria Reunidas F. Mn-.
tarazzo - Classe 41.
Notificação:
140 454.359 - L'Ardente - RequeUma vez decorrido o prazo de re- rente - Gernô Arrio Enck - Clasconsideeação previsto pela artigo 14 se 8 - (Com exclusão de aparelhos
da Lei n9 4.048 de 29-12-61 e do de barbear e enroladores de vabelo).
Axem - Requerente
1nT? 454.530
mesmo não tenho valido nenhum interessado serão Riga expedidos os - Normacem - Classe 6.
149 456.727 - Aladim - Requerencertificados abaixo.
te - Aladim Decorações Ltda. Classe 37.
Marcas Deferidas
149 456.729 - Aladim - Requerente - Aladim Decorações Ltda. No 152.771 - Marfim - Requeren- Classe
24.
te - Waldyr Salgado Fererira -Classe 41 - (Com exclusão de balas, 149 450.991 - Fier - Requerente Termoplástica Fier S. A. Indústria
caramelos e doce de leite).
149 161.351 - 305 - Requerente - e Comércio - Classe 28.
Companhia Industrial e Mercantil - No 483.655 - Leonam - RequereuClasse 1/. • te - Raimundo Mourão Veras 41.
NO 291.612 - Drogaria eVterinária Classe
NO 405.915 - Pinheiral - Reque- Requerente - Orvile Derby A. rente
- Luiz Rodrigues Tores &
Dutra - Classe 45.
14. 0 2991.612 - Drogaria Veteriná- Cia. - Classe 39.
N9 4'72.683 - Escorpal - Requeria - Requerente - Orvile Derb y A. rente
- Farbenfabriken Bayer
Dutra - Classe 41.
tiengesellschaft - Claase 8.
Beque149 311.947 - Manta - Requerente 149 474.712 - G. Lux
- Modas Manta Ltda. - Classe 36 rente - Rigeiro de Zonza is Cia.,
Lida.
Classe 9..
- (Com exclusão de cintos).,

IP 143.618 - Dr. Christian° Germano Haberland e Aulo Gebo BorNO 135.865 - Plug com comando à ges.
149 189.165 - Ernesto Esnanuele
distância - lvfax Eberhardet.
Enrico Geiger.
•
N9 162.053 - Arrigo Fila - ArquiDesarquivamento de Privilégio de
vem-se os processos.
Invenção
Modno de Utilidade Deferido

N9 120.900 - Apeefeiçoamentos em
.motor térmico - Alfred Pierre Lefort - Desarquivado.
privilégio de Invenção Indeferido
NO 113.904 - Aperfeiçoamento em
combinação de montagem e vedação
de filtro para aspiradores de pó e
aparelhos semelhantes - General
Electric Company.'
Eiigéncuis
Termos com exigências a cumprir:
Dynarnatic S. A.
NO 120.075
Ind. e Comércio.
N9 121.563 - Alvaro Coelho da
Silva.
NO 135.631 - João Roberto Massena da Silva.
No 136.175 - Silvio Gaertner.
149 136.445 - 3-1) Weaving Company.
N9 138.619 - Carlos Hrdlicka.
140 146.688 - Textren Inc.
N9 157.273 - Meaanica Norma S.
A. Indústria e Comércio.
149 158.341 - Theóphilo de Almeida.
NO 138.977 - canadian IngersollRand Company, Ltd.
No, 150.259 - Rhone-Poulenc S.
A.
149 150.497 - Secieta Farmaceutici
Italie.
No 150.909 - Prerovske Strojirny,
národni podnik.
No 151.315 - Hubert • Percival
Schofield.
DIVER,SOS
No 141.138 - /mi. e . Comércio de
Aparelhos Eletrônicos Sterling Ltda.
-- Torno sem efeito o despacho de
arquivamento.
IN19 156.195 Dayem Pereira dos
Santos Júnior - Reconsidero do despacho de arquivamento.
No 132.618 - Sopal Soc. de Produtos Alimentícios Ltda. - Desarquivado.
NO 133.418 - Ivan Frees Azambuja
De.sarquivado,
Arquivamento de Porcessos
Foram mandados arquivar os seguintes processos abaixo mencionados.
No 130.043 - Reale Nationale des
Usines Refletia.
No 130.071 - Laslo Lapos.
149 134.712 - Adelino dos Santas
e Elias Quinto de Souza.
149 135.088 - Gregório dos Santos.
No 136.439 , - Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaf t
N o 138.689 - Reuno Olavi Tarkkonen.
No 139.163 - Carl-Hermann Helse.
Ne 139.480 - C.B.E. Cia. Brasileira de Extrusão.
NO 139.483 - C.B.E. Cia. Brasileira de Extrueão.
Na 141.099 --- F. Hoffmann La Roche & Cia. Soc1êté Anonyme.
Ltda.
N9 141.448 - Amparsam Godelachiam,
N9 141.459 - Manoel Gimenez.
João Ariza Filho,
N9 141.451
N9 141.452 - Silvio Rezende Duarte
149 141.469 - Pedro Pay.
NO 141.474 - Yoshio Yamarnoto.
149 141.970 - Plasticos Metalrna
O. A.
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f N9 474.812 - Real Vitaliza - Re' ~rente - Panificadora Real Vitalia Ltda. • - Classe 41.
N9 487.025 - Joguei Clube - Requerente - Pôsto Joguei Clube Ltda.
- Classe 47. z
N 9 487.549 - Nelson - Requerene - Indústria de Calçados Nelson
Palermo S. A. - Classe 36.
N9 489.762 - Guimarães - Regueclasse 41.
N9 491.390 -- Plantiflex - Requerente - Waldyr Ramalho, Darcy Rainalho e Jamyr Ramalho - Classe
10.

N9 491.651 - Porbe - Requerente - Manoel Souza Gouvéa - Classe 42,
. N 9 491.652 - Forbinha - Reguei rente -- Manoel Souza Gouvéa ; Classe 42.
N9 495.981 - Romparls - Requerente - Oficina de Plisses Rmnparis
Ltda. - Classe 41.
N9 499.296 - Cogema - Requerente - Comércio Geral de peças
Automóveis Cogema Ltda. - Classe 21.
N9 503.857 - Deca, - Requerente
- Artefatos de Metal Deca S. A. Classe 5.
119 504.858 - Deca - Requerente
- Artefatos de Metal Deca S. A. ()lasse 11 - (Com exclusão de alfanges).
N9 508.048 - Condanyl - RegueTente - Cia. Brasileira Rhodiaceta
Pábrica de Raion - Classe 36.
N9 510.290 - Avenida - Regueente - Bar e Lanchonete Avenida
rente - Classe 41 - (Com exclusão
e café).
Insígnia Deferida

N9 256.535 - Auto Globo Ltda. R,equerente - Auto Globo Ltda. (Classes 21 - 33 - 8 - 11 - 39).
- (Artigo 114 do Código).
N 9 477.483 - "S" Dequerente
- Sogomac Ltda. Indústria e ComérCIO - Classes - 14 - 15 - 17 - 21
- 47. (Artigo 114 do Código, sem direito ao uso exclusivo da letra "S"
isoladamente).
N9 502.390 - Bracco - Novotherápica 13 N L - Requerente - Bracco
- Novotherapica,. Laboratórios S. A.
- Classes - 1 - 2 - 3 - 10 - 48
(Artigo 114 do Código).
N9 502.389 - Bracco - Novotherápica, BNL - Requerente - Bracco
ovotherápica Laboratória S. A. glasses - 1 - 2 - 3 - 10 - 48 (Artigo 114 do Código).
N9 502.388 - Bracco - Novotherapica BNL - Requerente - Bracco
Novoth:..rápica Laboratórios S. A. Cle,.sses - 1 - 2 - 3 - 10 - 48 (Artigo 114 do Código).
N,9 502.385 - Bracco - Novovoterhi ca BNL - Requerente - Bracco
Novotherápica Laboratóris S. A.
Classes - 1 - 2 - 3 - 10 - 48 (Artigo 114 do Código).
pica N 9 502.385 - Bracco - Novoterápica BNL - Requerente - Breco° Novotherápica Laboratórias S. A.
- Classes - 1 - 2 - 3 - 10 - 48
- (Artigo 114 do Código).
N9 502.385 - Bracco - Novotherápica BNL - Requerente .- Bracco
Novotherápica Laboratórios S. A. Classes - 1 - 2 - 3 - 10 - 48 (Artigo 114 do Código).
Expressão de Propaganda Dei elida

N9 510.502 - Leitesol, Uma Fonte
Saúde - Requerente - Cia. Braslienra de Leite e Café Solúvel Lei-Caf. - Classe 41 - (Artigo 121
do Código).

• de

Sinal dc Propaganda Drfinida

N9 437.063 - Ginete - Requerente
- Marien S. A. Indústria e Comércio - Classes -- 1 - 5- 6 - - 8
- 11 -21-31-33-39-464'T. - (Artigo 121 ,do Código).

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Frase de Propaganda Deferido

N9 429.933 - Só Ping Pong faz
Bola Legal - Requerente - Companhia Brasileira de Novidades Doceiras - Classe 41 - (Artigo 121 do
Código).
Nome Comercial Deferido

N 9 509.599 - Indústria e Comércio "Monviso" Ltda. - Requerente
- Indústria e Comércio "Monviso"
Ltda. - (Artigo 109 n9 3, do Código,
com exclusão do gênero de plásticos
em geral).
N9 461.139 - Alumínio Americano
S. A. Indústria de Utilidades Domésticas - Requerente - Alumínio
Americano S. A. de Utilidades Domésticas - (Artigo 109 n 9 2, do Código).
N9 446.497 - Recontex - Requerente: ecotex Comércio e Representações Ltda. -& (leigo 109 n• 9 3 do
Código).
N9 236.550 - Fábrica de Doces Sete Estrelas Limitada - Requerente
- Fábrica Sete Estrelas Limitada.
- (Artigo 109 n9 3 do Código).
N9 256.536 - Auto Globo Ltda. Requerente - Auto Globo Ltda. (Artigo 109 n9 3 do Código).
Títulos de Estabelecimento Def efrf idos .

149 501.820 - Fábrica de Móveis
São João - Requerente - Ademar
Canarin - Classe 40 - (Artigo 1:17
n9 1 do Código, com exclusão da
expressão variar com tipo de letras)
N9 494.987 - Expresso Goiania Motoristas Unidos - Requerente Epaminondas Fernandes - Classe 33
- (Artigo 117 n 9 1 do Código).
N9 465.468 - Mercearias Bandeirantes - Requerente - Mercantil
Bandeirantes Ltda. - Classes - 41
- 42 -- 43 - (Artigo 117 n 9 1 do
Código).
N9 430.498 - Agência A. Batista
Automóveis - Requerente - A. Batista Automóveis - Classe 21 (Artigo 117 n9 2 do Código
No 448.228 - Banco Comércio e
Indilstria de Brasília - Requerente
- Manoel de Freitas Valle Silva (Classe 33) - (Artigo 117 n 9 1 do
Código).
Marcas Deferidos

N9 110.343 - Glassomax - Requerente - Carlos Muller - Classe 16.
N9 110.344 - Glassa Requeren-.
te - Carlos Muller - Classe 16.
N9 160.0119 - Fascinantion - Requerente - Société Anonyme Tokalon
- Classe 48.
N9 164.905 - 'piranga - Regue
rente - Frigorifico 'piranga Ltda. Classe 41.
N9 180.083 - Luxor Rádio - Requerente - Industriaktiebolaget Classe 8.
Luxor
N.9 164.905 - 'piranga - Regue- Classe 41.
te - Comercial Industrial e Exportadora Comeea Ltda. - Classe 6.
RequerenN9 199.772 - Comeca
rente - Panificadora Ipiranga Ltda.
N9 207.061 - Fidalgo - Requerente - Bar e Lancherie Fidalgo Ltda
- Classe 41.
N9 233.366 - Cornar - Requerente
- Distribuidora de Maquinas ComerLtda. - Classe 6.
N9 282.320 - Avisco - Requerente
- Aviso-Avicultura Comércio e Indústria S. A. - Classe 41.
• N9 302.937 - Jubilee -.Requerente - S. C. Johnson & Sou, Inc. Classe 46.
N9 307.965 - Hydroar - Regue.
renet - Francisco Olivieri Classe 6.
N9 308.727 - Grip - Requerente
- Companhia United Shoe Machinery do Brasil - Classe 28.
N9 311.372 - Pergalin lia - Requerente - Fiação e Tece tgem Santa Anna S. A. - Classe 23.

N9 317.705 - Cairo - Fequerente
- Helvecio Espiridola do Amaral Classe 42.
119 -320.445 - Coleção de Bôlso Requerente - Rio Gráfica e Editeira
Ltda. - Classe 32.
N9 322.970 - Artluxo - Requerente - Artluxo Móveis e Tapeçaria
Ltda. - Classe 40.
N9 330.305 - Rex - Requerente
- Jorge Schueler - Classe 11.
N.9 349.918 - Poveiro - Requerente - Colmar Representações Ltda.
- Classe 41.
N9 354.466 - Cremilio Util Irmãos
Juiz de Fora Ltda. - Classe 41.
N9 363.268 - Elefante - Requerente - São Paulo Alpargatas S. A. Classe 39.
N9 363.271 - Elefante - Regwrente - São Paulo Alpargatas S. A. Classe 39.
N9 384.492 - Tupi - Requerente
- Empresa Cinematográfica Tupi
Ltda. - Classe 38.
N 9 387.606 - Agua saúde de Guarapari - Requerente - Organização
Imobiliária e Comércio Ltda. - Classe 43.
N9 391.263 - Titanus -- Requerente - Titanus - Importaçãe Indústria e Comércio Ltda. - Classe 50.
N9 397.796 - Estro - Vulca - Requerente - Stenorizer do Brasil
Ltda. - Classe 6.
N 9 498.113 - Robo - Requerente
- Robert Bosch GMBH - Classe 8.
N9 404.732 - Furgonette Pneuac
- Requerente - José Duarte D'Oliveira - Classe 21.
N9 443.049 - Meneie , - Reguetente - Albino Mendes & Cia. Ltda.
- Classe 4.
Blindex - RequeN 9 40.126
rente - Santa Lúcia Cristais Ltda.
- Classe 8.
N9 482.104 - S. S. - Requerente
- Resistência S. S. Ltda. - Classe 8.
N 9 485.089 - Bras:me - Requerente - Brasime - Inceestria Metalúrgica Ltda. - Classe 11.
N9 490.534 - Belphonic -- Requerente - General Electric S. A. Classe 8.
N9 491.691 - Mazbral - Requerente - Manoel Vieira Gonçalves Classe 48.
N9 495.527 - Terlan - Requerente
- Societé Rhodiaceta - Classe-23.
N. 495.528 - Terlan - RequerenSocieté Rhodiaceta - Classe 36.
te
149 495.799 - Feira Literaria Requerente - Dr. Maximino Paschoal - Classe 32.
N9 51, 5.840 - Ponto Certo - Requerente - Confeitaria Ponto Certo
Ltda. - Classe 41.
N9 507.232 - Hans - Requerente
- Adão HansCia. - Classe 6.
11.9 508.49e - Teka - Requerente
-. Tecelagem Ktiehurich S. A. Classe 23.
N9 509.437 - Tenaz - Requerente
- Siderúrgica Riograndense S. A.
- Classe 11.
119 509.589 - Rede Azul - Requerente - Rede Azul Distr"euidora
duetrial e Comercial Ltda. - Classe
13.
Big Sil - RequerenN9 512.691
Sil Ltda. - Comércio e Agrite
cultura - Classe 43.
N9 527.232 - Kilvan -- Requerente
- Societé eles Usines Chirniquee
Rhôõe-Pouttene - Classe 2.
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149 334.289 - Use Kem-Lustral
Requerente - The Sherwin "Williams
Company - Classe - 1 - 2 - 4 -.
16 - 28 - 46 - 47 - 48
Sinal de Propaganda Indeferido

149 504.295 - Hotel Amazonas Requerente - Prudência Capitaliza.
ção - Companhia Nacional para favorecer a economia - Classe 33.
Nome Comercial Indeferido
NP, 470.807 - Mecânica Alf.- S. A.
- Requerente - Mecânica Alta S.4.

Titulo de Eàlabelccimento Indeferida

N9 519.055 -- Drogaria Medicinal
B.; asileiea - Requerente - Menoel
de Carvalho & Cia. - Classe 3.
149 512.781 - Loja do Cabeleireiro
- Requerente - Magnólia Produtos
para Cabeleireiro Ltda. -- Class: 11 - 48.
149 497.923 - Pôsto Brasilesso Requerente -- Posto Brasileseo Ltda.
- 21 - 33 - 46 - 47.
149 310.458 -- Indústria e Comércio
Vidronorle - Requerente - Indústria e Comercio Vidronorte Ltda. Classs -- 10 - 14..
EXIGÊNCIAS
Termos com 'exigências a cumprir.

N9 507.897 - Imefer - Industrial
e Mercantil de Ferragens Leda.
N° 472.396 - Baici Perains do
Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Ne 154.262 - W. Salgado leerréira
Ne 392.398 - Util S. A. Indústrias
Mecánicas e Metalúrgicas.
N 9 519.379 - José de Seuza Pinto.
Expediente da Seção

de Interferência

Rio, 9 de março de 1967
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recon.-'eteraçao previeto pelo artigo 14
da lei 4.018 de 29-12-61 e mais dez
dias para eventuais juntadas de reconsieet ações e se do mesmo na) se
tiver valindo nehtun intere;sado, eeIão logo expedidos os certificados
abaixo:
N9 195.271 - Castelões - Emílio
Sintscalchi -e- Classe 41.
N 9 235.559 - Otomicetina - La.
boratarios .Lepetit S. A. - Classe 3.
149 296.041 - Corpete Oasis - Jo.
sé Moreseo - Classe 36.
149 315.061 - Simplex - Simplex
Reeepament Corp - Classe 8.
.1\19 397.354 - Sun - Sou Eletria
Co'!) - Classe 6.
N9 414.820 - Robertshw
Controls do Brasil - etobertshave
Fulton Controle do Brasil S. A. Indústria e Comércio - Classe 8.
.N° 416.419 - 'Carinho - Editora
Brasileira de Livros e Revistas Edibrás Ltda. - Classe 32.
14, 9 421.014 - Bri British Nylotst
Spinrues Limited - Classe 22.
N9 427.841 - Boa Bola - Cia.
Brasileira de Novidades Doceira --.
')esse 43.
RO 427.842 - Gud Bola - Cia.
Brasileira de Novidades Doceiras Insígnia indeferida
Classe 41.
Gud Bola 119 427.843
Brasileira ele Novidades Docelre.
NO 455.259 - Luso Brasileira
Requerente - Avelino Teixeira
Classe 43..
N° 448.078 - Lactuman - LaboClasse 33.
rt.14.bria Lutecia S. A. - Classe 3.
Frase de Propaganda Indeferida
Nv 453.662 - pan Americano
Bar e Restaurante Pan Americano
N9 364.390 - Avise° um Patrimô- Ltda. - Classe 41.
nio que é seu - A seu serviço - N9 460.394 - Itauna - Cia. Me.
cânica Itattna• S. A. - Classe 39.1
Classe 41 - Requerente - Agisco
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169 504.319
Menina Moça - Cone
EF.eirin - Kelario N9 352.240 - Imperatriz - Impe119 462,634 - Cobras2pa - Cia.
N9 RO. 262
facções Alteza S. A. - Casse 36.
aarasileira de Papéis Indústria e Coa S. A. Produtos Químicos e Fama- ratriz Modas Ltda. - Classe '35.
Ne 359.718 - Luso Brasileira inércia - Classe 38.
eik.utices - Classe I.
169 504.983 - Thermoluz - Tuna
507.352 - It,apura - Mecânica Biblioteca Uuso Brasileira Ltda. - Química
S. A. - Ciasae 1.
N9 465.278 - IVIaeda Vida - Co- de14§Precisão
/tapura
Ltda.
Cias.
Classe
32.
169 (1505.046 - petroleiro - Sa.o
Marcial Gentil Moreira S. A. - ClasN9 403.238 - Di Franco - D Fran- Paulo
se
8.
Alpargatas S. A. -- Classe 33.
se 42.
co Farmacêutica Ltda. - Classe 3.
149 508.643 - Criações Gaby
169 505.118 - Kibon
Labib
N9 466.425 - Formate - Ricardo Waahasgton
404.691 - Cibraluz - Cibraluz Kailas
Luiz
Borges
Comércio
e
1n19
- Classe 46.
ia Cia. Classe 31.
S.
A.
Indústria
e
Comércio
ClasIndústria
Classe
36.
N9 505.144 - Santo António - ViNç' aa7.761 Probiofarrna - Lacente de Nove & cia. Ltda. - Clasboratõria Probiofarma Ltda. - Clas- N9 508.739 - Interrnezzo - Indús- se 8.
trias de Meias Duran Ltda. - clasN9 415.109 - Vigor - S. A. Fá- se 41.
se 3.
brica de Produtos Alimentícios Vigor
la9 470.514 - Golden Chicken
se 36.
N9 505.192 - Ari Lux Emprtl,a
Angra - Angra Fil- - Classe 1.
Renato António Brogiolo - Classe 19
N9 511.502
Art Lux de Propaganda Ltda. N9 472.361 - Jaty - Odilon Go- mes Ltda. - Classe 8.
• N9 428.499 - Baliza - Instituto Classe 33.
Mes de Lima -a. Classe 41.
N 9 511.829 - Neopiao ImperMea Profissional São José - Classe 41.
169 505.733 - Nacional -.- Cia. NaNv 472.605 - Campista - Tecidos Engenharia Comércio Indústria ..Tatela.
N9 464.814 - Condal Revestimen- cional de Intercámbio Comercial Ciares Ltda. - Classe 23.
tos Candal Ltda. - Classe 16.
- Classe 16.
11.
N9 526.784 - Charada Show N 9 473.765 - Mial - Matadouro
N9 466.240 - Sigma - Ornei Ltda. Classe
alineraçao
Guaçu
N9 507.350
antiustrial de Araguari Ltda. - das- Televisão Excelsior S. A. - Classe Ind. e Com. - Classe 8.
para programa de
se 41.
a
N9 468.853 - Têrrno Control - Re- Guaçu Ltda. - Classe 4.
32 presentação Têm° -Control Ltda. N9 507.426 - Mestre - Editôra do
N 9 477.131 - Hercules - Pedrosa rádio e tlevisào.
Mestre Ltda. -- Classe 32.
Classe 8.
da Fonseca imp. e Com. Ltda. SeniNome Civil Deferido
169 508.477 - Vita-Bel
N9 472.482 - SAS - Silenciosos
Classe 6 - Registre-se com excluSAS Ltda. - Classe 6.
baldo & Cia. Ltda. - Classe 43.
são de peças e acessórios.
Sentinela
169 473.239 - C P T - Cia. PaulisN9 503.586 -- Sentinel
N9 473.123 - Management Center
N9 179.049 - 92 - Bar e RestauProdutos Domésticos Ltda. - Clasdo Brasil (Centro Bras. de Adminis- ta de Tampas c pT - Classe 31.
rante - 92 Ltda. - Classe 41.
N9 478.359 - Fiscalização dos Im- se
N9 481.958 - Alumicustic - Bu- tração) - Management Center do postos
Federais Direitos e Taxas Brasil (Centro Bras. de Administraeatex Ind. e Com. - Classe 16.
N
491.511.764 - Lima - Baldwin LiMatheus Amalfo IVIangieri - ClasN9 432.844 - Sepema &Pema ção - Classe 33 (artigo 109 n 9 4)
ma - Hamilton Corp - Classe 6.
se
32,
- Soe. de Engenharia e Materiais
Frase de propaganda Deferida
N9 512.397 - Seu próximo passo
Ltda. - Classe 16.
N9 479.432 - Calçados Assis - Al- será Syntako - Synteko S. A. Com460.214
Se
o
seu
problema
é
N9
N9461.319 -- Emblemática panhia Imp. Exp. - elease 46.
- Classe 36.
aquecimento tenha Nogeri no pensa- do Bussegante
Screen Berna Inc. - Classe 32.
N9 381.825 - Vycron - Beaunit Titulo de Estabelecimento Indeferido
-^
mento
Industria
Nogeri
Ltda.
Yardley
Na 486.695 - Vitavyn
N9 369,943 - Oásis Magazin --A.
Corp - Classe 36.
Classe 8 - 1 - (artigo 121).
8: Co. Limited - Classe 48.
N9 484.731 - Palaticola - Pla,sta S. Saud & Filhos Ltda. - Classes
12 - 22 - 23 - 33 - 36 - 37.
coa do Brasil S. A. - Classe 28.
la° 487.001 Transmaster - ImSinal de Propaganda Deferido
N9 483.159 - Servi cc - Ser ytee N9 486.120 - Cimeg - Cimeg Coportador de Máquinas Comerciais
mércio e Indústria de Ma t erial Elé- Serviços Técnicos de Engenharia e
Imaco Ltda. - Classe 8.
N 9 516.669 - Resolvido o presente
Construcões Ltda. - Classes 16 - 33
N9 487.464 - Imperial - Doceira ideal é Linholene Idma S. A. In- trico Guanabara Ltda. - classe 8..
N9 492.542 - H K - Holatein & Nç' 503.088 - Bar e Salada ParaImperial Ltda. - Classe 41.
dustrias Plásticas - Classe 23 (artigo
kappert Maschinenfabrik Phonix G naense - Bar e Salada Paranaenac
N9 487.564 - Emblemática -- n9 121),
B H - Classe 6.
Scheen Geme Inc. - Classe 56.
Ltda. - Classes 41 - 42 - C - 44
N9 516.670 - Resolvido o presente MN9
493.723 - Caiçara - Bar .e nesN9 41.7.859 - 3 X - Bruno Rocha ideal é Linholene Idma S. A. In169 505.387 - Pastificlo Santo Anturante
Caiçara
Ltda.
Classe
41.
4.- Classe 46.
tônio - Vicente de Noce 8aCia. Ltda.
dústrias Plásticas - Classe 34 . (arti489.476
Solargal
Argal
N
9
497.157
Dourada
CerámiN9
- Classe 41.
Química S. A. Ind. e Comércio - go 121). Insignia Indeferido
ca Dourada Ltda. - Classe 15.
N9 513.642 - Caa Eemeralda Classe 1.
N9 501.285 - Peixinhos - Pada- Odete dos Sentes Camargo - CL SIJ
491.308
Astralon
LanifiN9
N g 330.490 - Dental Tupy - Oeta- ria e Pastelaria Peixinhos Ltda. - 13 - 25 - 33 - 38 - 49.
cio SuIrlograndense S. A. - Clas- cílio
Tavares André - classe 10 - Classe 41.
se 24.
EXIGÊNCIAS
N9 502.815 - Crédito Instantâneo
(artigo 114).
491.560
Burrinho
N.
AraúN9
- A Sensação Modas S. A. - Clasjo & Cia. Ltda. - Classe 43.
Têrmos com eaiaancias à cumse 8.
Nome Comercial Deferida
N9 492.598 - Jajolie - Olga Tog503.257 - Ar Rio Neve - Ar prir:
N9
nato - Classe 37.
N9 528.329 - Sisal Serviços & Ne- Rio Neve Instalações de Refrigeração
169 415.525 -- Dieta S. A. ProduN9 492.628 - Sisalana - Cia. Si- gocios Ltda. - (artigo 109 n 9 3).
Ltda. - Classe 8.
Es/ do Brasil Cosibra - Classe 34.
N9 503.783 - .Café Presidente - tosN9 433.722 - Iinportadora e 131aN9 492.685 - Termovac Termo- TÍTULO DE ESTABELECIMENTO Cyrillo Rodrigues de Souza - Clas- tribuidora Willys Ltda.
van Indústria e Comércio de Plásticos
se 41.
N9 454.614 - Elisio Francisco daa
S. A. - Classe 49.
N9 503.871 - Barra,ço - Barraço
Deferido
N9 494.912 - Enciclopédia univerIndustrial Comercial e Importadora Chagas.
N 9 478.254 - Consórcio Brasileiro
sal de Arte - Editora Delta S- A. N 9 295.605 - Café e Bar do Papai de Ferro e Aço Ltda. - Classe 5.
de Avicultura S. A.
Classe 32.
- café e Bar do Papai Ltda. - N9 503.955 - Revista Brasileira de
N9 487.733 - Calmai() Nania.
N9 495.470 - Alpha - Alfredo Classes 41
- 42 - 43 - 44 - (Artigo Ciências e Sociais - Faculdade de N9 505.860 - lasb de Doces Imaina
Cillanova S. A. Indústria e Comér- 117 n9 1).
Ciências Económiaas da Universida- Ltda.
cio - Classe 11 - Registre-se com
Na 46.610 -- Diproqírnica - DiMinas Gerais - classe 32.
169 506.434 - Célia Concio dos Raia
exclusão de ferro de passar a carvão. proquímica - Ind. de Produtos Quí- deN9de501.088
- Oasis - D. Narri &
169 512.807 - Synteko a. A. CoN9 495.496 - Brasilex - Gráfica mic os Ltda. - Classes 1 - 2 - 3 Filhos - Classe 36,
mércio Impl Exp.
Beasilex Ltda. - Classe 38 - Regia- 48 - (Artigo 117) .
IndúsN9 504.114 -- Anglolan
1 9 520.536 - Sintese Jarial
6
tre-se na Classe 38.
tria Gasparian S. A. - Classe 37.
da Imprensa Braaleira Ltda.
N9
461.496
A
Voz
de
Ouro
N9 495.627 - Theree cats - ConN9 504.115 - Angiolan - Indústria
B c Radio e Televisão S. A. fecções de Roupas Eriton Ltda. - A
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Classes 8 - 9 - 28 - 32 - (Arbigo Gasparian S. A. - Classe
Classe 33.
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
117 n9 1).
N9 495.693 - Lux - Ind. e Laia°, N9 463.331 - Indústria de Máquiratório Alfa Ltda. - Classe 2.
Rio, 8 de março de 1937
Peças e Acessórios Sela a- InN9 493.872 - Alegrina - 1Viarceld nas
dustrio.
de
Máquinas
Peças
e
AcesLõ'ao Machado - Classe 2.
Tran,Veráncia e Alteração de No‘-•
sórios Sela Ltda. - Classe 6 - 11 N9 485.919
F/u-IVIax - S. A. 46
me do Tiizaer de Processos:
(artigo
117
n9
1)
Tubos Brasilit - Classe 8.
nrem,Amwm-Ão
Foram mandadas anotar nos proN9 496.059 - Gentil - Gentil MoMarcas Deferidas
tes transferências e alteraç5es de reta de Seus a- Classe 41.
PRemss*Zo
A
cessos abairar mencionados as
N9 591.314 - Ciai - cia. Gaspar
do Titular de Paocessoe.
me do
Gr smerian de Alimentação - Cias- N9 243.507 - Piccaclilly - Bar e
DIVULGAÇÃO 1\19 975
Restaurante
Piccadirly
Ltda.
ClasM. A. Prist Confecções S. A. se 41.
se 41.
(transferência para o seu nome aai
Preço: Ner$ 0,20
N 9 501.727 - Ritmos de todo o
1‘19 241.554 - Ypiranga - Fiação
marca Prist Sport n9 116.695)
mundo - Cia. Internacional de Das- Jafet Tecelagem o no-tampa:ara Via-fVENDA:
coa - Classe 32.
Comercial Yamemoto S. A. (na
ranga Jafet S. A. - Classe 4.
Na OZ.:adobara
N9 501.843 - Riqueza - Tutu N9 253.535 - Castelo Brozato pedido de alteraçao de nome de, taSeção de Vendas:
•
Assad Abdalla S. A. - dessa 24 - (Emblemática) - Adauto Castelo
tular na marca Ohna n9 187.573)
• Av. Rodrigues Alves, 1
Registre-se com exclusão de abajures. Branco Filho - Classe 41.
Chimica Baruel Ltda. (transfereaaa
Agancia 1: Ministério
mortalhas e mosquiteiros.
aia para o seu nome da marca Corta,
N-c) 503.452
N9
270.041
Oasis
Oceano
Inda
Fazenda
victõrio
Victario
Sulfim n 9 188.899).
dz Máquinas Ltda. - Classe II dústria Textil Ltda. - Classe 56.
Atende-se a pedidos pelo
Chimica Barual Ltda.
Y9 50a.873 Colravia Colmeia N9 322.518 - Teltriata - ilaatituto
Serviço de reernbWio
para o seu nome da marca 31rcia para
r..reitario de Corretores S. C. Ltda. de Angeli do Ensil Prod. TerapêuPodal
tona nq 183.973)
- C l asse 11.
ticos S. A. - Classe 3.
Erri
N- 9 e'taa231 - Mamute - Lula Ma- 169 a.025 - Caçula - lbesa
Laboratório corti S. A. (na ea:eNa Sede do D. II. N.
a' s ai S. A. agricultura - md. o Inústiia Brasileira do nr_bãa.r".23.
raa.taa da nal-22 da titular na rat_'iz',:.
Cenaárcio - Classe 311.
s. A. - Classe 8.
1 Telat)CiUt'..11 n9 190.442).
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Cunall - Ind. e Com. Ltda. IndúlJstrias Rei S. A. - Metalúrgica (na alteração de nome da titu- (transferência para o seu nome da
marca A.E.V.=3 - têrmo número'
lar na marca Rei n9 229.365).
Laboratório Farmacêutico Natus 515.959).
Don Decorações Ltda. (transferênLtda. (transferência para o seu nocia para o seu nome da marca Don
me na marca Nadibion n9 278.440)
no 516.023).
Carbex Indústrias Reunidas S. A. - têrmo
Ancora Ind. e Com. Ltda. (na al(na alteração de .nome da titular na teração
de nome da titular nas marmarca Carbex n9 286.766).
Fabrizio, têrmo n 9 516.188 Cesbe S.A. Engenharia e Empreen- cas:
Verlonchut, têrmo n 9 516 189. dimentos (na alteração. de nome da Sahara,
n 9 516.190 - Sanboy,
titular na insignia Cesbe n o ?94.395). têrmo n9termo
516.191 - Sunflash, termo
Café Jaúna Ltda. (transferencia n9 516.192).
Par a o seu nome da marca Jauna no
Vinhos Luiz Antunes S.A. (na al204.567) .
Codega S.A. - Ind. e . Com . de teração de nome da titular da marca
termo no 516.255).
Madeiras (na. alteração de nome da Itamarati
Ibeme S.A. Máquinas e Acessó.:ios
titular na marca Codeplac no 297,435).
de nome da titular na
Glanzstoff Koln G.m.b.B. (na al- .(na alteração
King - -Cernir) n9 516.300).
teração de nome da titular na mar- marca
Calçados Catléia S.A. Ind. e Com.
ca Colva n9 320.902).
(na alteração de nome da titular da
The Gruen Watch Company (na al- expressão
de propaganda Calçados
teração de nome da titular na marca Catléia Fino
Gõsto e Bem-Estar Grum no 332.386).
térrno nO 516.301).
Cia. Industrial Farmacêutica (na
Malharia Princesa S.A. (na altealteração de nome da titular na mar- ração de nome da titular na marca
ca Cortigran n9 333.561).
Princiville
têrmo n9 516.408).
Ind. e Com. de Bebidas Artera
O. B. Pezziol S.P.A. (transferênLtda. (transferência para o seu no- cia para o seu nome da marca Sarti
me da marca Batepassas n9 33.712). - termo no 516.44t.
Mar S.A. Com. C Administração
Americano - Com. Ind. de Produ(transferência para o seu nome da tos Alimentícios S.A. (na alteração
marca Marsa n o 355.411).
de nome da titular na marca Zinho
Maveroy Inda. Metalúrgicas S.A. - termo n9 516.726).
(na alteração de nome da titular na
Puccetti & Cia. Ltda. (na al•eramarca Maveroy, tèrmo n9 439.864). ção de nome da titular na marca VeMetalúrgica Suttner Ltda. (trans- lox - têrmo no 138.234).
ferência para o seu nome da marca
Dal Molin S.A. - Ind. Com . e
Activa, têrmo n o 474.'750).
Agricultura (na alteração de nume da
Riggio Tobacco Corp. Ltda. (trans- titular nas marcas: Esperança, têrferência para o seu nome da marca mo n0 251.423 - Fidalga, têrmo no
251.432 - Esperança, termo n 9 ...
Winfield, termo n9 476.722).
Ashland Oil & Refining Company 437.072 - Moinhos Esperança, térrno
(transferência para o seu nome da 327.461 - Boa Esperança, termo no
marca United Carbon, tOrmo n9 .. lio 440. 1972 - Unica, registro número
497.100). Anotem-se as transferên- 285.798 - Gema, registro no 271.250
das seguintes: 1) de United Carbon - Bna Esperança, registro número
Company Inc. (Maryland) para Uni- 297.305),
ted Carbon Company;
Carbex Inds. Reunidas S.A. (na
2) desta para Ashland Oil & Re- alteração de nome da titular na marlining Company.
ca Carbex - têrmo n9 292.119).
Vinhos Luiz .Antunes 3. A. (na alRexall Drug and Chemical Compateração de nome da titular na marca ny. (transferência -para o seu nome da
Balceiro, têrmo rio 514.606).
marca Medihaler-Iso tèrmo númeVinhos Luiz Antunes S.A. (na al- ro 320.464),.
teração de nome da titular na marca
Munck do Brasil S.A. EquipamenVerdier, tèrmo n9 514.611).
tos Industriais (na alteração de nome
Cerebos Foods Ltd. (transferência da titular na marca Monocarril para o seu nome da marca Cerebos, têrmo n9 364.301).
termo n9 488.848).
Bemorelra Cia. Nacional de UtiEdson Medeiros (transferência para lidades (na alteração de nome da
o seu nome da marca Noturno, termo titular no título , Bemoreira - têrno 494.520).
mo n9 373.694).
.
The Sydney Ross Co. (transferênDansk-Flama S.A. Instituto de Ficia para o seu nome da marca Sal siologia Aplicada (transferência para
de Andrew, termo n o 494.541).
o seu nome da marca Associol - têm'Edson Medeiros (transferência pa- mo n9 402.257).
ra o seu nome da marca Premiar, têrChesebrough-Pond's (Genève) S.A.
mo n9 497.254).
(transferência para o seu nome da
Plásticos Zip Ltda. (transferência marca Vasenol
termo n9 405.201).
para o seu nome da marca Suporte
Memphis S.A. Ind. de Sabonetes
tiara cortinas Zip, termo n 9 493.185). e Perfumarias e Memphis S.A. InUnião Comercial Ferragens e Lou- dustrial (na alteração de nome da
nas Ltda. (na alteração de nome da titular na marca Lanoderma - tertitular no titulo A União Comercial mo n9 414.890) - Anotem-se duas
termo n9 502.282).
alterações de nome.
Acendedores Eletromá,ticos Ind. e
Estia S.A. - Administração, ParCom. Ltda. (transferência vara o icipações e Propaganda (na alteraseu nome da marca Carasauru - ão de nome da titular na marca EstOrmo n9 505.541).
ia - têrmo n9 438.570).
Dalvaro Borges Carneiro (transfe1) Retifique-se o nome da deposi-,
4.ência para o seu nome da marca Paes ante para Estia - Administração.
Leme - termo n9 513.913).
Participações e Propaganda Ltda.
Macedo, Vieira & Cia. Ltda. (na
2) Anote-se a alteração de nome.
alteração de nome da titular na marConsultec - Equipamentos Técnica Cremacor - têrmo n9 514.677). cos Ltda. (transferência para o seu
Macedo, Vieira & Cia. Ltda. (na nome da marca Consultec - têrrno
alteração de nome da titular na mar- 9 446.542).
ma Cremalise - têm() n 9 514.680)
Prima Eletro-Domésticos S.A. (na
Macedo, Vieira & Cia. Ltda. (na a Iteração de nome da titular na maralteração de nome da titular na mar- c a Lavaroupa Prima - termo númeca
- • têrtno no 514.681).
-o 448.652).
tialila Pereira Luz (transferência
Francisco Eduardo de Souza Pareipara o seu nome da marca Café Ara- a (transferência para o seu nome do
banas
têrmo n9 515.010).
itulo Avalons - termo n9 451.717).
'Mayer Ltd. (transferência para
Frigorifico Jandira, S.A. (tran.sfeo seu nome da marca Lifebuoy - tér- ência para o seu nome da marca
ti10 23tO 515.201)
anta Cruz - têrnio no 162 162) •
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Certificados Expedidos
PATENTES EXPEDIDAS EM 13 DE FEVEREIRO DE 1967
Têrmos

Patentes

Térmos

77.643
81.562
129.750
112.212
112.268
113.614
114.192
116.589
117.999
122.823

77.056
77.056
17.058
77.059
/7.060
77.061
77.062
77.063
77.064
77.065

124.274
81.562
124.707
125.153
128.740
129.123
129.338
131.315
132.119

Patentes

' 77.066
77.057
7,.0811
77.069
77.070
77.071
77.072
77.073
77.074

•
MODELO DE 'UTILIDADE
Térmos

Patentes

Tèrmos

Patentes

103,332

06.600

135.987

06.601

MODELO INDUSTRIAL
Térmos

Patentes

Tèrmos

06.244
06.245
06.240
06.247
06.248

159.197,
159.198
160.215
152.633

1

.1

Patentes

1

1
1

119.626
146.404
146.793
146.47

147.600

06.249
06.259
06.251
06.252

PATENTES EXPEDIDAS EM 14 DE FEVEREIRO DE 1967
Têrmos

Patentes

Tênnos

Patentes

57.440
94.681
129.157
129.546
130.212
130.839
132.373
133.173
133.702

17.075
77,078
77.077
77.078
77.079
77.080
77.081
77.082
77.083

133.899
134.546
134.596
135.542
136.281
136.5'32
137.634
145.030 *

17.084
77.085
77.0
77.087
77.088
77.089
77.090
77.091
77.092

5.40DELC DE PTILIDAUE

Tèrmos

77.930
122.969

1

Patentes

Térmos

06.602
06.603

134.182
117.133

1

.Patente9

1

06.604
06.605
n••••••••••n••ssff

MODELO INDUSTRIAL
Têrmos
5.13.465
120.817
138.416
142.732
145.075

1

Patentes

Tb-mos

Patentes

08.25
00.254
06. 25
06.256
(r.257

116.259
116.550
155.934
159.220
150.132

258
06.250
06.260
06.281
06.262
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido. durante
ffingâczto apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados,

TfeRMO N9 134.966
De 1( de dezembro de 1.561
The Na-dona' Cash R.egister Company — Estados Unidos da América.
Título: Aparelho de controle para
controlar a operação de um apaeeiho
fornecedor de troco de adirei() com
urna operação de máquina de coniput•ação.
Pontos caracteristicos
19) Um aparelho de cont-róle para
cont:mlar a operação de um aparelho fornecedor de troco de acorde
com uma operação de máquina de
computação, caracterizado P or mu
computador que é operável por unui
peça de acionamento móvel a fim
de iniciar uma operação do Aparelin
fornecedor de troco, o movimento da
dita peça de acionamento normamente sendo impedido por meios de
bloqueio, e em que meios coiceáveis
são providos sob o contrõle de peças
difeeencialmente colocáveis da máquina de computação para :no-,er os
ditos meios de bloqueio para uma
posição em que não haja bloqueio
durante ama primeira opeiação da
d:ta máquina de computação e para
mover a dita peça de acionamento
móvel para uma posição de :acionamento durante uma segunda- operação da dita máquina de computação
29) Um aparelho de coritrOle de
acordo c:ma o ponto 1, Caracterizado
pelo fato de que os ditos meios colocáveis para mover os ditos meios
de bloqueia incluem uma pluralidade
de discos de contrôle e meios sensores
para sentir a colocação dos ditos
meios de controle e mover os d1tos
meios de bloqueio de acôrdo com a
dita colocação.
39) Um aparelho de contrôle de
acôrdo com os pontos 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que os ditos
meios de bloqueio consistem de uma
peça rotativa localizada adjacente à
dita peei, de acionamento e um braço
montado para rotação . e tendo um
flange normalmente posicionado entre a dita peça de acionamento e a
dita peça rotativa "para bloquear o
movimento da dita peça de acionamento. a dita peça rotativa e a dita
peça de acionamento sendo ligadas
par molas para empurrarera a dita
peça rotativa em direção da dita peça
rotativa para uma posição em que
não haja bloqueio para impedir o
movimento de retOrno do dito flange
para uma posição de bloqueio.
49) Um aparelho de contróle de
acordo cOnl o ponto 3, caracterizado
pelo fato de que a dita peça de acionamento móvel tem um recesso superior e a dita peça rotativa tem um
recesso inferior, ambos os ditos recessos formando uma fenda dentro
da. qual é posicionado o flange do
dito braço a fim de bloquear o movimento da peça de acionamento.
59) Um aparelho de contrõle de
acôrdo com o Ponto 2, caracterizado
pelo fato. de que os ditos discos de
contrôle são diferencialmente colocáveis e têm um número de superfícies a serem sentidas, as sUarfícies
dêsses discos que são acionados durante a primeira operação da máquina sendo dispostas para causar a
operação dos ditos meios de bloqueio,

e as superficies dos discos que são
acionados durante a segunda operação da máquina sendo dispostas para
atuar junto com segundos meios sensores para causarem o movimento
da dita peça de acionamento,
69) Um aparelho d econtrale de
aceado com os pontos 3 ou 4, 'caracterizado pelo fato de que meios resilienteã são providos normalmente
para empurrarem o dito braço para
posicionar o flange entre a dita peca
de acionamento e a dita nela rotativa..
• 79) Um aparelho de contrôle
acdrdo com o ponto 8. caracterizado
pelo fato de que as ditas superfícies
a serem sentidas compreendem entalhes e os ditos meios Sensores cempreenderem a p alpadores os ditos
apalpadores sendo normalmente empurrados em direção dos ditos entalhes e que meios são providos para
bloquear normalmente os movimentos
dos ditos anal paciores mas- sendo
op eráveis pela operação da dita máquina para soltar or ditos apalpadores para um movimento senser.
Reivindica-se, de acordo com a
Convenção Internacional e o art.
21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do pedido correspondente depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos
da América. em 17 de março de 1961,
sob n9 96.595.
•
TERMO N9 135.191
De 21 de dezembro de 1901
Requerente — Luigi Pramagg'ere —
Itália.
Título: Dispositivo elétrico de segurança para acendimento elétrico
de charutos e cigarros com indicador
de execução.
19) Dispositivo elétrico de segurança para acendimento elétrico de charutos e cigarros com indicador de
execução, caracterizados por ser o
acendimento do charuto ou cigarro
efetuado mediante pressão exercida
sôbre o punho provido externamente
no painel de instrumentos, do veículo automóvel, ao alcance da mão,
ao passo que •a corrente elétrica de
alimentação da resistência é conduzida por uma espiga disposta coaxialmente na extremidade oposta, cio
dispositivo, em que se encontra a
sineta acústica cujo percutor a suportado em disposição d eenclique
por uma mola forçada no núcleo de
material isolante que encerra os platinados móveis.
29) Dispositivos elétricos de segurança para acendimento elétrico de
charutos e cigarros com indicador de
execução, caracterizados pelo fato de
que o punho, quando é comprimido,
empurra umas hastes conectadas à
sua mola de reposição, e cujas extremidades, vencendo a resistência da
mola, empurram o núcleo, portador
dos platinados móveis, de encontro
aos platinados estacionários, fechado o circuito elétrico e, uma vez que
a resistência tenha atingido a temperatura 'de acendimento do cigarro,
os platinados estacionários expandem-se, soltando os platinados móveis, seguros ao núcleo isolante, que,
sob a ação da mola, comprimida pela

ação anterior, voltam à sua posição
inicial.
39 ) Dispositivo elétrico de segurança para acendimento elétrico de
charutos e cigarros com indicador de
execução, de acôrdo com os pontos
1 e 2, caracterizados por serem de
acôrdo com a descrição, com referência às figuras dos desenhos anexos.
A requerente reivindica, de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Artigo 21 do Decreto-lei n 9 7.903, de
27 de agôsto de 1945. a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Itália,
em 23 de agosto. de 1961, sob o n9
14.012.
TERMO N° 135.307
De 28 de dezembro de 1961
Edward Howard Green — Estados
Unidos da América.
Aperfeiçoamentos em válvu1as de
distribuição aerosol.
19 ) Aperfeiçoamentos cai vala ulas
de distribuição aerosol que incluem
um cabeçote pulverizador com urra
haste tica dotada de um entalhe controlador de passagem que se estende
através da parede da haste, a qual
se estende através de urna gaxeta
vedadora e que se ajusta telescõpicamente a um corpo de válvula dotado de um asuperficie de vedação
para vedação contra a gaxeta, sando
dito cabecote pulverizador e dito corpo de válvula alternáveis como uma
unidade para trazer a superficie
vedação do corpo de válvula dentro
e fora de contato de vedação com
• gaxeta. caracterizados pelo fato de
o entalhe em sua extremidade superior estender-se acima de dita superfície de vedação e, adicionalmente, por um defletor espaçado dentro
da superfície de ajustamento do
corpo de válvula que se estende entre
os lados opostos do entalhe na extremidade su r erior do 'entalhe. servindo
dito defletor corno espaçador para
reter fixamente os lados do entalhe
em condições espaçada.
29) .Aperfeiçoamentos em válvulas
de distribuição aerosol de acôrdo
com o ponto 1, caracterizado pelo
fato de o defletor estar disposto rente com a superfície interna da parede
da haste.
39) Aperfeiçoamentos em válvulas
de distribuição aerosol de acôrdo
com os pontos 1 ou 2, caracterizados
pelo fato de o defletor estender-se
para baixo a partir da extremidade
superior do entalhe -quanto a uma
pequena fração do comprimento do
entalhe.
49) Aperfeiçoamentos em válvulas
de distribuição aerosol de &Ardo
com o ponto 3, caracterizados pelo
fato de o comprimento vertical -do
defletor ser substancialmente igual à
largura do entalhe.
59) Aperfeiçoamentos em vii/vu/as
de distribuição de aerosol, de acôrdo
com qualquer um dos pontos precedentes, em que a borda horizontal
inferior de dito defletor está alinhada aproximadamente c03)) dita ouperfiele de vedação.

(liaa

VIRMO N9 135.737
De 18 de janeiro de 196a
Requerente: Metalúrgica Meema
S.A. — São Paulo.
Título: Tábua com estrutura articulada para passar roupa.
Modal() de Utilidade.
• 1 9) "Tábua com estrutura articulada para passar roupa", caracterizada
pelo fato de na face inferior da
prancha oblonga estar articulada
uma base de apoio em forma de tripa,
constituída de hastes metálicas o
com travessas de rigidez podendo o
conjunto ser rebatido contra a face
inferior da prancha quando fora de
uso, sendo que na sua extremidade
anterior acha-se fixada urna grade
metélica para a deposição do ferro
de passar, além de uma prancheta
em miniatura articulada por haste
que permite o recolhimento da mesma também na face inferior da
prancha.
29) "Tábua com estrutura articulada para passar roupa", conforme a
reivindicação anterior e caracterizada
pelo fato de lateralmente e próximo
à extremidade anterior da prancha
estar articulada uma haste que na
sua extremidade superior terminal
em anel de guia para o cordão do
ferro de passar.
39) "Tábua com estrutura articulada para passar roupa", de acórdo
com as reivindicações anteriores,
tudo substancialmente como descrito
no relatório, reivindicado nos pontos
caracterfalicos e ilustrado nos desenhos anexos ao presente memorial.

TERMO N9 128.109.
De 4 de abril de 1961
Requerente: Atlos Copco Aktiebolao
e Sandvikens Jernverks Aktiebolag —
Suécia.
Título: Aparélho para perfuração de
rocha coberta com terra.
Reivindicações

1 — Um aparêlho para furar rocha
coberta de terra compreendendo em com-.
binação uma estrutura movível, uma
guia de broca e barra de alimentação
sustentadas pela dita estrutura, uma broca de percussão movível para cima e
para baixo na dita guia e dita barra de
alimentação, um motor de percussão na
dita broca, um mandril de aço de broca
montado giravelmente na broca um motor de rotação de mandril na broca separado do dito motor de percussão em
conexão de acionamento com o dito
mandril, um adaptador de aço de broca
inserido removivelmente no dito mandril
em posição receptora de golpes provenientes do dito motor de percussão, meios cooperantes no dito adaptador e no
mandril transmitirem movimento de rotação proveniente do mandril para o
adaptador, ressaltos cooperantes no adaptador e broca para transmitirem forças
axiais provenientes da broca para o
adaptador na direção ascendente e descendente, uma série de hastes de broca
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Publicaçao feita de acordo com o art. 23 do Código de Propriedade lqdustrial:
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, ..otneourá a correr o prazo 5ara o deferimento k.to pedido, durante 30 dias
pularão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da ProVrieoade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

previstas numa extremidade com uma
pua central encastoada de metal duro
acopladas juntamente com luvas de acoplamento e acopladas ao adaptador, ressaltos cooperantes na dita pua central,
as ditas hastes e adaptador para transmitir os golpes provenientes do motor
de percussão através do adaptador e
hastes e a pua central para o solo ou
rocha, unia série de tubos de broca previstos numa extremidade com uma pua
de anel encastoada de metal duro acoplados juntos com luvas de acoplameuto e acoplados ao adaptador separados
das hastes e tendo uma abertura interna
livre que permite à dita série de hastes
de broca acopladas e à pua central passar para cima e para baixo longitudinal.
mente à dita série de tubos de broca e
dita pua de anel e ressaltos cooperantes
na dita pua de anel, os ditos thbos de'
broca e o adaptador para transmitirem
os golpes provenientes do motor de percussão através do adaptador e os tubos
de broca e a pua de anel ao sólo ou
rocha.
2 — O aparelho de acórdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de que
a série de hastes de broca e a pua central são acopladas juntas com luvas de
acoplamento tendo rascas de não trava.
alento interengatantes nas ditas hastes e
dito adaptador e ditas luvas de acoplamento e dita pua central com secção de
roscas de meia cana e nos quais a série de tubos de broca e pua de anel
são acopladas juntamente com luvas de
acoplamento tendo rõsca de não trava.
mento interengatante nos ditos tubos de
broca e dita pua de anel e ditas luvas
de acoplamento com secção de meia cana.
3 — O aparelho de aceirclo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que é
previsto uni motor de alimentação revernível na barra o de alimentação, meios
conectando e dito motor e a broca para
mover a broca ao longo da barra de alimentação em ambas as direções por
meio do dito motor.
4 — O aparelho de acardo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de que
é previsto um guincho na dita estrutura,
tendo o dito guincho um cabo correndo
nobre unia polia na extremidade superior
da dita barra de alimentação e para baixo para puxar a dita série de tubos de
broca para fóra do solo.

tubos de broca na dita pua de anel, os
ditos de broca e o adaptador para transmitir golpes provenientes do motor de
percussão através do adaptador e os
tubos de broca e a pua de anel ao sólo
ou rocha, ,
6 — O aparelho de aceirdo com o
ponto 1, caracterizado paio tato de que
é previsto uni acionamento de corrente
na extremidade inferior dita broca
para transmitir movimento de rotação
proveniente do dito motor de rotação de
mandril ao dito mandril, um invólucro
encerrando o dito acionamento de corrente, uma abertura na extremidade inferior do dito invólucro através da qual
o dito acionamento de corrente é aces'sive!, uma tampa removivel na extremidade inferior do invólucro para fechamento da dita abertura,
7 — O aparelho de acardo com o
ponto 1, caracterizado peio táto de que
é prevista uma transmissao na extremidade inferior da broca proporcionando
a dita conexão de acionamento entre o
dito motor de rotaçao e o dito mandril,
uni invólucro na extremidade interior
da dita broca encerrando a dita transmissão, uma abertura na extremidade inferior do dito invólucro através da qual
a dita transmissão é acessível; rodas de
transmissão de rotação permutáveis na
dita transmissão para variasem a relação da transmissão, e uma tampa removivei na extremidade interior do dito
invólucro para O • fechainento da dita
abertura.
8 — O aparalho de acardo com o
ponto 1, caracterizado pelo tato de que
são previstos meios para travares: o
dito adantador no mandril contra remoção proveniente do mandrie um motor
de alimentação reversivel na dita baila
de alimentação, e meios para transmitirem movimento de alimentação proveniente do dito motor de alimentação para
a dita broca para mover a dita broca
ao longo da dita barra de alimentação
numa direção ou na outra.
9 — O aparelho de meardo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de que
o motor de rotação do mandril é teve-sivai.

10 —O aparelho para lurar na rocha
coberta de terra compreendendo eia com.
binação um adaptador de aço para broca inservivel removivehnente num mandril de broca' de percussão em posiaão
5 — O aparelho de acôrdo com o para receber golpes provenientes do
ponto 1, caracterizado pelo fato de que motor de percussão de tal boca, meios
os ressaltos cooperantes na pua central, no dito adaptador dispostos para recebastes e adaptador compreende ressaltos berem movimento de rotação provenianulares cooperantes substancialmente ente de tal mandril, uma série de hastes
perpendiculares à direção longitudinal de broca previstas numa extremidade
.das ditas hastes na dita pua central, di- com uma pua central • encastoada de
tas hastes e adaptador para transmiti- metal duro juntamente com luvas de
rem golpes provenientes do motor de acoplamento e acopladas ao adaptador,
'percussão através do adaptador e as unia série de tubos de broca previstos
bastes e a pua central ao solo ou ro- numa extremidade com uma pua de anel
cha, e no qual os ressaltos cooperantes encastoada de metal duro acoplado junnos tubos de broca e pua do anel e ada- tamente com luvas de acoplamento e
ptador compreende ressaltos anulares acopladas ao adaptador separado das
cooperantes substancialmente perpendi- hastes e tendo uma abertura interna liculares à direção longitudinal dos ditos vre que permite à dita série de hastes

de broca acOplada e a pua central passar longitudinalmente na dita série de
tubos de broca e dita pua de anel e
uma luva para acoplamento dos ditos
tubos de broca ao dito adaptador tendo
um Elaine interno que proporciona nos
lados opostos dois ressaltos anulares e
servindo para transmitir golpes provenientes do adaptador aos tubos de broca.
11 -- O aparelho para fui-ar na rocha coberta de terra compreendendo mu
combinação um adaptador de aço para
broca inscrivel removivelmente num mandril de broca de percussão girável na
posição para receber golpes provenientes do motor de percussão de tal
ca, meios no dia adaptador dispostos
para receberem movimento de rotação
de tal mandril, unia série de hastes dc
broca previstas numa extremdiade adia
uma pua central encastoada de metal
duro acopladas juntamente com luvas
de acoplamento rosqueadas de não travamenio e acopladas ao adaptador, ressaltos anulares cooperantes substancial.
mente perpendiculares à direção longitu.ditai das ditas hastes na dita pua central, as ditas hastes e o adaptador para
transmitir golpes provenientes do motor
de percussão de uma broca através do
adaptador e as hastes e a pua central
ao sói° ou rocha, uma série de tubos de
broca previstos puma extremidade com
uma pua de anel encastoada de metal
duro acoplados juntamente com luvas
de acoplamento rosqueadas de não travamento e acoplados ao adaptador separados das hastes e tendo unia abartiíra interna livre que permite à 'fita
série de hastes de broca acopladas e
pua central passar longitudinalmente na
dita série de tubos de broca e dita pua
de anel, e ressaltos anulares cooperantes
substancialmente perpendiculares à direção longitudinal dos ditos tubos de broca
na dita pua de anel, os ditos tubos de
broca e o adaptador para transmitir os
golpes provenientes do motor de percussão através do adaptador e os tubos de
broca e a pua de anel ao sólo ou ro12 -- Uni equipamento de broqueamanto compreendendo qualquer combinação aova dos elementos descritos anteriormente com referencia aos desenhos
anexos.
13 -- Unia broca compreendendo
qualquer combinação nova dos elementos descritos anteriormente com referancia aos desenhos anexos.
14 — Um adaptador, haste de broca
e tubo de broca e pua em conjunto, com
preendendo qualquer combinação nova
de elementos descritos anteriormente com
referência aos desenhos anexos.
15 — Um adaptador de aparêlho perfurador' de rocha tendo unia espiga inserivel numa broca para receber energia de percussão e movimento de rotação e tendo uma parte de engate de
haste de broca e tubo de broca arraiajada para puxar uma haste e um tubo
de broca, respeetivasmete, meios na dita

haste zu• ranjadus para formarem uma vedação com um meio de alimentação de
água de jôrro. uma passagem de água
de Acro no dito adaptador arranjada
para transportar a água do jôrro proveniente dos ditos meios de alimentação
de água de- jarro através do adaptador
a uma haste de broca fixada à dita parte de engate de haste de broca, tendo
uma parte da dita espiga uma secção
transversal não circular c disposta para
engatar uni mectigismo de rotação para
transmitir rotação ao adaptador uma rasca ria dita parte de engate de haste de
broca para acoplar o adaptador a uma
haste de broca. um ressalto anular na
parte de engate da haste de broca para
transmitir energia clé percussão proves
niente do adaptador a uma haste de bre- •
ca. uma rosca na parte de engate de
tubo de broca para acoplar o adaptador a uma tubo cie broca, e uni ressalto
anular na parte engatadors de tubo de
breca para transmitir energia de percur-são proveniente do adaptador ao tubo'
de broca.
16 — Um adaptador substancialmente
como descrito anteriormente ema referencia aos desenhos anexos.
A requerente reivindica de aceirdo
com a Convenção Internacional, e o Artigo 21 do Decreto-lei n° 7.903, de 27
de agasto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 5 de abril de 1960,
sob ne 23.120.
TÉRMO N" 131.,!55

de 4 de agôsto de 1961
The Bendix Corporation — (T'ofados Unidos da América).
Titulo: Combinação de Ajustador
Automático com mecanismo de Absorção de Deflexão.
PONTOS CARACTERISTICOS
1 — Um ajustador automático para

cilindro hidráulico, especialmente
para freios de disco, compreendendo
um dispositivo ajustável de encosto
para limitar normalmente o movimen,
to retrogrado do pistão do cilindro
hidráulico, mediante ação de uma
mola de retôrno, o citado pistão sendo adaptado para ser deslocado para
diante, contra a ação da citada mola
de retõrno, por pressão fluida suprida ao citado cilindro caracterizado
pelo fato de que o citado dispositivó
de encosto compõe-se de um elemenp
to, deformava] por elasticidade 34,
que permite que o pistão 14 retro.
ceda além da posição normal exigda, pela mola de retõrno 48.
2 — Um ajustador automático, (te",)
adirdo com o ponto 1, caraoterizadd
pelo fato de que o citado dispasiti
de encosto compreenda um elemend
anular 36, mantido em posição
uma união de fricçãO que é adaptdt
para agir como um assento para
mola de retérno 48, sendo a Orça co
citado elemento gesraTmáVel por elas..
tiOidade 34, e inferior a citada fôrça
da citada união de fricção,
um
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•
3 — Um ajustador • autornálitm. de
acôrdo cismi o ponto 2, aceacterii.ado
pelo fato de que o citado dispe,,it,ivo
de encosto compreende um elemenro
anular 36, contra o qual a pistão 14
é normalmente impelido iela mola
de retorno 43 e que é frieJionalmenle
ligado a urna luva 28, que e impelida
para fleme, contra um encosto lixo
32 por urna mola 34, sendo a força
da mola 34, inferior a forea de fricção
entre o c.tatlo elemento anular e a
luva, de maneira que o p istão 14, o
elemento anular 36 e a !uva sejam
recuados como um só conj,tuto, cama
de uma força le repito, superior a
força da mola 34, é exe.cida sôbre o
pistão.
4 — Um ajustador an t.ouiatmo. de
acordo com o ponto 3, caiacterizado
pelo fato cie que a luva 28 pode sair
de contato com o encos t o fixo 32
peia rotação da luva, .em relaçao a
camisa 10 do cilindro hidra alico e o
pistão 14 adere a essa rotaeao junta
mente com o citado elemento anu ar
36, de maneira que o dz.,sligamenti
da Ima 28 do encosto fixo 32, é efetuado pei.1 rotação do pisi âo :4, em
relação a camisa 10.
Reivinaica se 'de acôrdo ,-;om a Convenção iniernacional e o Art. 21 do
Código da . Propriedade lnduatrial, a
prioridade do pedido correspondente
depositado na Repartição de Patentes
dos Estados Unidos da América, i.an
22 de sete:ri-Mv° de 1960 sob n" 53.600.

TERMO N' 127.817
De 22 de março de 1961
Requerente: Pirelli Societá Per Azio-

ni — Itália.
Titulo: Rolo deformável para trans-

terna ern contacto com a superfície ex- !se em suave arco, de modo que unia 1", caracterizada, finalmente, pelo fato
terna do rolo, oportunapente cônica 1 33.- n das extremidades- livres das saliências de que, na superficie do salto há quatro motivos de saliências em V, embrifa impedir o escorregamento recíproco
situa-se paralela ao bordo do solado,
cadas, conforme ãquelás existentes no
entre os terminais e o próprio rolo.
ao passo que as outras extremidades solado e reivindicadas no item anterior,
5 — Dispositivo como reivindicado endurvarn em angulo obtuso, indo
e, num dos cantos da superfície do salem 1, 3 e 4. caracterizado pelo fato
to, há zona lembrando uma lúmula irreencontar-se
na
saliência
interna;
o
inteque o pino rosqueado (5) apresenta uma
gular, com micro-rugosidades na supercabeça hexagonal (6) destinada a per- rior desta superfície é preenchida por ficie.
mitir o emparafusaniento na bucha (7), várias saliências transversais, paralelas
3') Original decoração aplicável em
terminando numa apendice cilíndrica e desencostadft entre si; a superfície de
solado de calçados, acorde com o item
(12) que serve de pino de rotação pafundo, em que estão localiz:.das tais anterior e tudo como descrito, reivinra o rolo (1) . ; o referido pino trabalhanmotivos,
apresenta-se com micro-rugosi- dicado e ilustrado no desenho anexo.
do com rolamentos ((3) contidos numa
caixa (14) livre de oscilar em tôrno dos dades ou crepe.
pinos horizontais (15) e (16) .
2") Nova configuração aplicável em
TERMO N 5 159.615
6 — Rolo detormável como reivindi- solados de calçados, acorde com o item
cado em 1 e '5, caracterizado pelo fato
2 de junho de 1964
De
de compreender ainda uni suporte lixo 1, 'caracterizado, finalmente, pelo fato
ente:
Campana S.A. Indústrias
Pequei:
provido de braços inclinados (18-19) de que no bordo do salto, há duas saonde são praticados canais (17) destina- liências internas que o acompanham, de Artefatos de Borracha e Calçados.
dos a conter os pinos horizontais de paralelas e distanciadas entre si, as quais — São Paulo.
oscilação das caixas (14) contendo os
Titulo: ,:Nova e original configuraassumem configuração de Uo, de modo
rolamentos do rolo (1).
que as pontas dos ramos finalizam en- ção ornamental aplicada a solado de
— Rolo deformável como reivindica- costadas no arco interno do aludido calçados". — Modèlo Industrial.
do em 1 a 6, caracterizado pelo fato de salto; no interior da superfície, há sacompreender ainda enrolamentos helicoi- liências transversais, paralelas e desencostadas. e a superfície de fundo e
dais de fio metálico dito,tos sõbre
superfície externa do próprio rolo e en- preenchida de micro-rugosidades.
rolados segundo hélices de passo inver3") Nova configuração aplicável eu l
tido afim de manter centrada e limpa a solados de calçados, acorde co
m o teia
esfeira transportado ra que corre sôbre anterior e tudo como descrito, reivino próprio rolo. Tudo substancialmente dicado e ilustrado no desenho anexo.
como descrito e ilustr ki-j e para os fins
especificados.
Reivindicações
TERMO N" 158.220
A requerente reivindica a prioridade
Em resumo, reivindica-se, como ele.
de igual pedido depositado na RepartiDe 8 de abril de 1964
ção de Patentes da Itália, sob o númementos constitutivos da novidade, o conRequerente: Âncora -- Indústria e
ro 5.756-60, em 31 de marco de1960.
teudo dos seguintes pontos caracterisComércio Limitada — São Paulo.

Titulo: Original decoração aplicável ticos:.
em solados de calçados. -- Modelo
1') Nova e original configuração
portadores de esteira-.
Industrial.
ornamental aplicada a solado de calça'
De 8 de abril de 1964
Reivindicações
dos, caracterizada pelo fato de se apreRequerente: Âncora — Indústria e
sentar o solado, pela região interna da
Comércio Limitada — São Paulo.
1 — Rolo deformável para transpor
Titulo: Nova conliguração aplicável
planta dos pés. com sulcos arqueados
tadores de esteira caracterizado pelo tacai solados em calçados, — i\flodêlo
concêntricos até aproximadamente a parto de ser constituído por um elemento
Industrial.
tubular de material elasticamente deforte média do solado, sendo que pelo
wavel provido de terminais metálicos
lado oposto se apresentam sulcos Igualcom pinos de rotação do próprio rolo
mente arqueados, concêntricos, mas mais
Sustentados por rolamentos montados em
afastados entre si que os do lado opo g
Caixas livres de oscilar em voI',,t de um
eixo horizontal c sustentadas por supor-to,sendquomaisextrnoia-'
tes rígidos.
terrornpe ao atingir o arco mais exter2 — Rolo deformável COMO reivind.cano oposto, partindo de tais arcos sulcos
do em 1, caracterizado pelo fato de ser
paralelos que determinam a formação
constituído por um elemento tubular de
de saliências em forma de pentes que
borracha armada com telas.
convergem. interrompidos pelos arcos,
— Rolo deformava' como reivindicapara o lado externo da região média
do em 1 e 2, caracterizado pelo tato
9tte os terminais metálicos são. consti1 9 ) Original decoração aplicável em do solado, o qua, na região correspontoldos por tampas cilíndricas, prêsas sósolados de calçados. caracterizada peio dente ao calcanhar ou salto se aprebre o próprio rolo, pela ação eQstica de
fato de, no solado própriamente dito, senta com sulcos em arco, de raiz . de
um elemento (11) em forma de anel
haver unia pluralidade em V, com as curvatura decrescentes _da extremidade
no qual se provoca uma deformação em
1°) Nova configuração aplicável ein -arestas voltadas para fora, de modo que
da região em direção ao interior, termisentido radial, por Meio de um disco
solados de calçados, caracterizada pelo ditas saliências são . arqueadas; esta sule pressão (9) deslocável axialmente por fato de que, um pouco distanciado e perfície do solado é preenchida por seis nando por sulco em senil-circulo.
meio de uma bucha (7) provida central- acompanhando o
contôrno de ambos os motivos, constituídos por tais saliências,
Nova e original configuração •
Utente de furo rosqueado e cooperante lados do bordo do solado premriamente que são superpostas, embricadamente; a
ornamental
aplicada a solados de calcom um pino rosqueado (5}
dito, haver quatro saliências ou margens, região da ponta do solado apresenta-se
• 4 — Rolo deformável como reivincli- paralelas e um pouco distam: '
çados,
conforme
reivindicação anterior,
com
superfície
preenchida
de
micro-ru
entre
Odo em 3, caracterizado pelo fato que si, e, na zona do bico do solado,
tudo substanciahnente como descrito no
as gosidades.
As tampas cilindricas constituindo os ter- mesmas apresentam - se em ponta, e, na
2 9 ) Original decoração aplicável em relatório e ilustrado no desenho apenso
binais metálicos têm uma superfície in- regIáo da arcada mediana, apres,n±:.n
solados de calçados, acorde com o item ao presente memorial.
TERMO N" 158.221

r)

•
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TERMO

160.024

De 16 de juho de 1964
Requerente: Plastemba 1 — Embalagens Industriais Limitada — São Paulo.
Titulo: • .Nova e original configuração
aplicada a porta-bloco de anotaçõesa
Modelo Incinstrial
A

Reioindicaçj3cs
Em resumo. reivindica-se, como elementos constitutivos da novidade, o
contendo dos seguintes pontos característicos:
1") Nova e original configuração
aplicada a porta-bloco de anotações.
formado por peça de plástico flexível,
aproximadamente retangular, caracterizada pelo fato de que tal peça é dotada
de duas bolsas extremas, opostas, com
aberturas voltadas entre si, bolsas essas
que se prestam para o encaixe das extremidades correspondentes de bloco de
feahas soltas ou destacáveis, sendo que
superiormente o est* se prolonga por
região circular que encerra corporimantado, enquanto que lateralmente se
apresenta bolsa. tubular, própria para
encaixe de lápis.
2°) Nova e original configuração
aplicada a porta-bloco de anotações.
conforme reivindicação anterior, tudo
substancialmente como descrito no relatório e ilustrado nos desenhos apensos
ao presente memorial
—
TERMO N" 160.120

teudo dos seguintes pontos caracter isticos:

TERMO N" 160.122

risada pelo fato de compreender corpo
cilíndrico, disposto horizontalmente sobre base circular cuja parte central se
1°) Nova e original configuração
Requerente: Denis leari, Lacabanne, apresenta com região elevada troncos
ornamental aplicada a espelhos retroviSão Paulo.
cônica, as laterais do corpo cilindrico
sores, dotado de placa refletora aproximadamente trape-oidal, com lados ligaiTítulo: <Lanterna posterior para vai- recobertas por calotas, sendo que entre
tais calotas e o corpo central, por aberramente arqueados, placa essa fixa a calos — Modelo Industrial.
turas existentes, emergem ramos me tamoldura de mesma configuração, cara9
li. tos que se afastam progressivamente,
cterizada pelo fato de que a moldura
reunindo-se, pares opostos em arco na
se apresenta ligada a uma carcaça posparte superior:
terior abaulada e dotada, centralmente,
de projeção que se avoluma para o alto,
2") Nova e original configuração
apresentando topo arredondado, provido
ornamental aplicada a antenas, conforme
de lente, sendo que na parte inferior
reivindicação anterior, tudo substanzede posterior da citada projeção articulamente como descrito no relatório . e ilusse haste suporte do espélho
trado nos desenhos apcnsos ao presente
memorial.
20 ) Nova e original configuração
ornamental aplicada a espelhos retrovit fic • ;
10.
•
sores, conforme reivindicação anterior,
TERMO 1\1 , 160.385
tudo substancialmente corno descrito no
Reivindicações
relatório e ilustrado nos desenhos apenDe 25 de junho de 1964
sos ao presente memorial.
Em resumo, reivindica-se, como eleRequerente:
Indústria de Artefatos de
mentos constitutivos da novidade, o
conteúdo dos seguintes pontos caracte- Metais a] . A . a Limitada — São Paulo.
risticos:
TERMO
160.121,
,'Nova e original configura11 Lanterna posterior para veículos, do ornamental
De 18 de junho de 19'64
aplicada a suportes isocaracterizada pela fato de apresentar
lantes para antenas: Modelo ladoscarcaça
aproximadamente
trapezoidal.
Requerente : Denis Jean Lacabanne —
trial.
orlada por moldura flexível de mesma
São Paulo.
forma, sendo que a carcaça inferiorTítmilo: elalõvo modelo de lanterna mente se projeta parcialmente conforpisca-pisca a — Modelo Industrial.
mando como que este* paralelepipédico provido de face anterior vasada e
portadora de lente retangular com pluralidade de cavidades internas que dão
origem a . reticulado, enquanto que o
restante da área da carcaça rebaixada
se apresenta recoberta por dupla lente
de diferentes coloridos, ambaa providas
de nervuras pela face interna, nervuras
essas circulares e concêntricas e nas
1,a
ce 3
laterais, nervuras verticais paralelas.
De 18 de junho de n64

m

Reivindicações

Em resumo, reivindica-se, como elementos constitutivos da novidade, o conRequerente: Denis Jean Lacabanne. tendo dos seguintes pontos caracterísSão Paulo.
ticos:
Titulo: allova e original configura1°) Nôvo modelo de lanterna piscaçao ornamental aplicada e espelhos re- pisca, caracterizada pelo fato de apretrovisores:- a — Modéló Industrial.
sentar lente conformando corpo prismático dotado de laterais pentagonais,
com base de maior extensão assente
contra a • base sendo os lados não
adjacentes convergentes em a n . g u 1 o
acentuadamente abertao, enquanto que
a largura do prisma cresce ligeiramente dos extremos até a parte mediana,
estando tanto a espessura como as laterais providas de nervuras paralelas verticais, apresentando, finalmente, a lente
duas metades com coloridos diferentes.
De 18 de junho de 1969

2°) Nõvo modelo de lanterna piscapisca, conforme reivindicação anterior,
Rcioindicações
tudo substancialmente corno descrito no
Em resumo, reivindica-se, como ele- relatório e ilustrado nos desenhos apeamentos constitutivos da novidade, o coo- aos ao presente imemorial.

2°) Lanterna posterior para veículos,
Rea •ardicassaes
conforme reivindicação anterior, tudo
substancialmente como lescriSo no rela") Noa e original con f gursiç:tb
tório e ilustrado nos desenhos apensos
ornamental aplicada a suportes isolantes
ao presente memorial.
para antenas, suporte êsse formado por
peça única, preferivelmente de plásTERMO N° 160.383
tico, caracterizado pelo fato de apreDe 25 de junho de 1964
sentar parte eentt ai circular e duas abas
Requerente: Indústria de Artefatos ' laterais, em posições diametralmente .
de Metais «j . A. a Limitada — São Pau- ; opostas, com forma de trapazios, coas'
lo.
(base menor voltada para a parte central,
Titulo: «Nova e original configura- trapézios esses dotados de saliências
ção ornamental aplicada a antenas:> — em meia-cana, correspondentes aos lados
Modelo Industrial.
e parte central das abas, correspondendo às mesmas reentráncias na face
oposta, restando na primeira face mais
uma saliência correspondente à borda
da base maior dos trapézios, estando
a referida face, na parte central, provida de saliência tubular de secção
tsaasversal quadrada, co mfundo preferivelmente fechado, previstos, ainda, na
peça, pluralidade de orificioa para NI&
sagem de parafusos de fixação.
2") Nova e original configuraçãoi
ornamental aplicada a suportes isolam
tes para antenas, conforme reivindica'
-2
ção anterior, t u do substancialmente
Rcivind(caçaes
corro descrito no relatório e Ilustrado
1°) Nova e original configuração nos desenhos aper sos ao presente meornamental aplicada a antenas. caracte- rnorial
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• TERMO N , 160.386

a ser exercida sobre o fio a ser enrolado em cada fuso, independente dos
outros fusos, ajustável. caracterizados
Requerente: Indústria de Artefatos
pelo fato do eixo de cada fuso recebei
Metais «I . A .» Limitada, — São Pau- uma engrenagem que gira livremente
lo.
em torno desse eixo, sendo tais engreTitulo: «Novo modèlo ck suporte nagens acionadas por mero de rodas
isolante para antenas» . — Mocklo in- intermediárias pelo eixo coinum e pelo
dustrial.
Iato . de ficar disposta uma embreagem
de atrito ajustável entre cada engrenagem livre de cada fuso e o fuso
asso:iado.
De 25 de junho de 1964

Reivindicações
1 0 ) Novo modelo de suporte isolante para antenas suporte esse formado
por peça única, preferivelmente de plástico, caracterizado pelo fato de apresentar parte central circular e duas abas
laterais, em posições diametralmente
opostas, mas inclinadas em relação à
parte central, abas essas com porma
de trapézios, com base menor voltada
para a parte central, trapézios esses
dotados de saliências em meia cana
correspondentes aos lados e parte zentral das abas, corre gpondendo às mesmas reent,-âncias na face oposta. ;estando na primeira face mais uma salien
cio correspondente à borda dá base
maior dos trapézios, estando a . relerid-x
face, na parte central, provida de sa
liência tubular de secção transversal
quadrada, com fundo preferivelmente
vasado. previstos ainda, na peça, piaralidade de orificios para passagem de
para fusos de fixação.
2") Novo modelo de suporte isolante para antenas, conforme reivindicação anterior, tudo substancialmente
como descrito no relatório e ilustrado
nos desenhos apensos ao presente me
/Incida].

TERMO N'' 136.0434

2 — Aperfeiçoamentos em ou relativos a máquina enroladora de fios,conto,-me reivindicada no ponto 1, caracterizados pelo fato de cada fuso
ficar apoiado por uma das extremidades sobre uiu mancai provido no tampão da, caixa, enquanto que a- outra se
apo.a sobre um mancai disposto sôbre
uma luva destacavelmente prêsa no
outro tampão, sendo essa Juva circundada por uma mola de pressão carregada. por um lado por glande ou tinia
ge ajustável pelo lado de fora e que
se conjuga, pelo outro lado, com uma
pista de esferas ck um mancai de esferas axial, cuja outra pista se acomoda
em uma segunda luva,- que é concêntrica
e deslizável na primeira luva e sôbre
a qual fica rigidamente presa uma engrenagem e cuja superficie inferior,

juntamente com a superfície inferior
da engrenagem, faz • parte integrante
de unia embreagem de atrito, sendo
a outra porção da mesma rigidani:.-ntc
presa ao fuso e encerrada entre um
batente do fuso e uma das superfícies do mancai provido no tampão.

20 — Novas disposições em cabides.
conto reivindicado em 1, e caracterizadas por • uma extremidades do cabo
ali referido, assumir a forma de .una
simples curvatura OU de um ponto de
3 — Aperfeiçoamentos em ou rela- interrogação.
tivos a máquina enroladora de fios,
30 Novas disposições em cabides,
substancialmente constituida de confor- como -reivindicado eia 1 e 2, e caractemidade com a descrição aqui feita com rizadas por ser a outra extremidade
referência ao desenho anexo.
solidarizada à base da curvatura ou do
A requerente reivindica de acen-do ponto de interrogação por simples enrocom a Convenção Internacional e o lamento metálico ou revestimento plásart. 21 do Decreto-lei n 9 7.903 de 27 tico.
de agõsto -de 1945, a prioridade 'do
40 — Novas disposições em cabides,
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Holanda em como reivindicado em I, 2 e 3, tudo
31 de janeiro de 1961, sob n° 220.686. conforme substancialmente descrito no
relatório, reivindicado nos pontos característicos precedentes e ilustrado nos
TERMO 1\1 9 136.745
desenhos anexos.
De 27 de fevereiro de 1962
Requerente: José Rodrigues de Morais Jr. e José Roberto Moraes dos
Santos — São Paulo.
Titulo: Novas disposições em cabides. — Modêlo de Utilidade,

Pontos Característicos

o

1 — Aperfeiçoamentos em ou relativos a máquinas enroladoras de
particularmente adaptável ao trabalho
com fio de cobre isolado e fino, compreendendo dois ou mais fusos rotativos destinados a receber bobinas, de
modo que, depois de ter sido enrolada
uma bobina, outra pode ser enrolada
sem necessidade de parar os foges,
sendo todos os fusos acomodados em
muna caixa rotativa comum e também
acionados ern comum, sendo a tensão

TeRMO N" 137.012
De 9 de março de 1962

Requerente: Rosário Cipolla —
1. — Novas disposições em cabides, Paulo.
caracterizado por consistir em dobrar
Titulo: «Arado com dispositivo para
Unl cabo de material metálico. plástico
reversão automática do suporte dos discos», — Privilégio de InReivindicações

JUSTIÇA FEDERAL
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Let a' 5.0W — de 30-5-1963
iàivulgação a' 966

Preço% Cr$ 1150

De 29 de janeiro de 1962
N. V . Philips'Gloeilampenfabrieken
— Holanda .
Titulo: «Aperfeiçoamentos em ou relativos a máquinas. enroladoras de tios».

ou outro adequado, imprimindo-lhe a
forma anatõmica dos ombros.

A VENDA
Na Guanabara

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 11
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Em Brasa&

Na Sede do DIN

1') Arado com dispOsitivo para reversão automática do suporte dos discos, tal suporte dotado de eixo mediana vertical que atravessa a estrutura
suporte do conjunto, caracterizado pelo
fato cle que tal eixo é solidário a uma
placa triangular que apresenta junto a
dois vértices chapas em cantoneiras,
dispostas verticalmente e a' cujas abas
internas se encontra fixada chapa horizontal mantida a certa distância da
placa triangular, permitindo a passa..
gem entre ambas da est,. ' 5 ide em
el.» de pistão ou haste cuja extretni -,
dada é articulada a duas placas paralelas em «L», dispostas em planos verticais, articuladas pela parte mediana a
suportes laterais solidários COM estrutura do conjunto.
2')
Arado com dispositivo para reversão automática do suporte dos diacos. caracterizado, mais, pelo fato de
que as extremidades livres e superiores das placas em «La são col;gadas
por correntes ao sistema hidráulico do
trator, sendo que baixadas tais extremidades as peças giram deslocando para
trás o pistão que atua contra a cantoneira correspondente, chndo inicio a ,.otação parcial do suporte do S discos, estando prevista mola Mie envolve uma
haste solidária com o vértice livre da
placa triangular e com o pistão rev:r505.

30 ) Arado com dispositivo para reversão automática do suporte dos dia-,
cos, conforme reivindicações 1° e 2°,
tudo substancialmente como descrito no
relatório e ilustrado nos desenhos apensos ao presente memorial.
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S DEPOSITADAS
ê

Publioaqe0 Seita de adiete eau a art. 114 do Ciddigo da Froprtectade 7.tulag er1a1. Da date da publieseo começará
perefien ao Deparraiu.use
xoco is ee %. 115 PM • doierlinento do pedido. Durant. nu prazo poderilo aguentar meu op
requeri

COSZOrt •

-

opÉtetIade lothaetrIsl aquela que se julgarem preudIesuleo cera a eeneecree

udu"! ate

ras, letras de câmbio, notas promissórias, papéis de cartai recibos e
rótulos

`Ir amo n." 763.730, de 16-8-1966
Moinho Frebango Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo ti.° 763.806, de 16-8-1966
Refrigerantes Pico Alto Ltda.
São Paulo

Tê,rmo n.9 763.734, de 16-8-1966
Companhia de Desenvolvimento Agrícola e Industrial de Moxotó
(CODAIIVIO)
Pernambuco

til ,IL qt:
Ndústria 137g~
Classe 41
Farinha de trigo
Termo n. 5 763.731, de 16-8-1966
Associação Paranaense dos Empreiteiros
de Obras Públicas
Paraná

COMPANHIA DE
Á
,DEáNVOLVIMENTO
AGRÍCOLA E
:-MIDÚSTRIAL DO
MOXOTÕ (CODAIMO)

fon.
;

Nome Comercial
Classe 32
Um jornal impresso
.
•-— •
Tc, ralo n." 763.732, de 16-3-1966
Evenco Ltda.
Pernambuco

Têrmo n. 9 763.803, de 16-8-1966
O Leão dos Tecidos Ltda.
Minas Gerais

IP Re O R_ Lit
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 13
Refrescos e águas naturais e artificiais,
usadas como bebidas. e 'saber: Aguas
gasosas. naturais ou a:libram caldo de
cana, caldos de trutas: guaraná: retreq
cos, retrigerantes; soda: ..aropes par:,
refrescos

Classe 23
Tecidos em geral

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

Têrmo n. 9 763.804, de 16-8-1966
Bar Recreativo Ltda.
Minas Gerais

Termo n.° 763.809, de 15-8-1966
Laonte Rinaldi GomesGuanabara

BAR RECREATIVO

Mercearias

Classe 41
Substâncias alimentícias

Rei do acalhau

L E. P. S.
Indústria Brasileira

Classe 41
Substyncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos.
Essências alimenticias

Guz'sl,À

mgr

Super Mercados
Rei do acalhau

Ramos & Cia. Ltda.
São Paulo

Classes: 41, 42 e'43
Titulo de Estabelecimento
Termo n.0 763.810. de. 16-8-1966
Laonte Rirtaldi Gomes
Guanabara

Paraná

ensinara
iabiEN Lida,

Classe 17
Alcool unoor. combir tive is, graxas,
e gazoliaas
_.
_ lubrificantes
._
Tênues ris. 763.815 a 763.817, de
16-8-1966
Lanificio Anglo 13Ç;e:ileiro S.A.
São Paulo

ANGLO-CR IL
Ind. Bras°

Armazens
Rei do Bacalhau
Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

Nome Comercial
Térinci ri.° 763.736, de 16-8-1966
Companhia Comercial de Imóveis

Térreo n. 9 763.811. de 16-8-1966
Laonte Rinaldi Gomes

Rio Grande do Sul

Classe 38
Cartões comerciais e de visitas, cise.
ques, duplicatas, envelopes de qualquer tipo, etiquetas h»pressas, faia-

Classe 8
Aparelhos receptor,:s d cr.a° e suas
partes integrantes
_
Têm n.o 7'3.813, de 16-8-1966
1 lidruterino Comère ia e ep -Resenta,,ok.

Têrmo n•" 763.805, de 16-8-1966

Térnio n.° 763.735, de 16-8-196C —
Construtora Taba ja ra Ltda .

ChIERCIAL

Termo 0 763.812, de 16-8-1966
Antenal S.A. Rrádios para Automóveis
Guanabara

Ténno n.'' 763.808, de 16-8 1966
Laonte Rinaldi Comes
Guanabara

Nome Comercial.

U

•

Guanabara

r

Vit7n 11/1 1'40/11

jilI1!I1i_fiii(iI1 \i

,
li 1 ''I
0131fd

Casas

0011:0/.14

Rei do Bacalhau
Classe 41
Balas, • caramelos, drops e doces

o

lindúsi:ria Brasileira

Térmo n." 763.733. de 16-8-1966
Evenco Ltda.
Pernambuco

n

regletro

anopus •

O LEÃO COS
ATEMOS

er:

is

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

Classe 22
Para distingurr Fios e linhas de testi-t
espécie, tios e linhas, torcidos ou não:
fios e linhas em geral para borda,-:s,
costura, tecelagem. tricotagern e pa.-a
trabalhos manuais; fios e linhas obtidos por processos químicos: fios de
" :elon para pneumAticos e linha de
pescar
Classe 23
Tecidos em geral, a saber: brocachst
casimiras, gaze de algodáo em peças;
pano couro; tecidos plásticos em peças,
teedos de aleodão, de lã, de linho, de
cânhamo. de i'uta, seda natural ;mi nt,,a,
tecidos de elásticos, de vidro, de
viscose e tule
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LMARCAS DEPOSITADAS
Publicaçáo falta de aedrdo som o art. 130 do Ciento da Propriedade Industrial. Da data da publisatio eeinsearit
a varrer o prazo de CO dial para e deferimento do pedido. Durante net prazo poderio apresente, rou °pontões se Departamento
Nacional da Propriedado Industrial aqueles que se julgarem prejudicados som a eanceasaa is registro requerida
Classe 37
Roupas brancas para cama e mesa:
Acolchçoados para camas, colcbas, cobertores, esfregões, fronhas, guaalanapos, jogos bordados, jogos de cosinha,
lençóis, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toafias para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetes, (i -iarniçêtes para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Térmo n." 763.818, de 16-8-1966
Cantina . do Marinheiro Ltda.
São Paulo

de cavalo, crina em geral, cortiça em biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
Tèrmo n.' 763.827. de 16-8-1966
bruto, cascas vegetais, espato, ervas caM em pó e em grão. camará°, canele,
Riometais Comércio de Ferra e Aço
medicinais, extratos oleosos, estopas, em pau e em pó. cacau, carnes, chá,
Limitada
enxofre, ftilhas, fibras vegetais, flores caramens. chocolates, confeitos, cravo
Guanabara
secas, grafites, goma eia bruto, granito cereais, cominho, creme de le:te. cremes
em bruto, kieselghur, líquidos de piso. ihmenticios, croquetes, compota*. ~ias, lates em bruto ou parcialmente gim, coalhada, castanha, cebola, condipreparados, minerios metálicos, madei. mentos para alimentos, calorentas,
4,
rei em bruto ou parcialmente' traba chouriços, dendê. doces, doces de fruINDÚSTRIA BRASILEIRA
ihadas, em toras, serradas e aplainadas ras. espinafre essências alimentares. emmica, mármores em bruto, óixdo de padas, ervilhas, enxovas, extrato de toámangarias,. óleos de cascas vegetais mate, farinhas alimentícias, favas. féClaase 5
óleos em bruto ou parcialmente prepa. culas, flocos, farelo, fermentos. feijão Aço em bruto,
aço preparado, aço
rados, plombagina em bruto, pó de f:gos, frios, çnetas secas naturais e crisaço para tipos. aço fundido aÇO
moldagem para fundições, pedras bri. talizadas, glicose, goma de mascar. gol:- doce,
parcialmente trabalhado, aço pálio. aça
radas, piche em bruto, pedra calcada duras, grânulos, grão de bici. gelatina.
bronze, bronze em bruto ou
plantas medicinais, pedras em bruto goiabada. geléias, berva doce hena refinado,
parcialmente trabalhado, bronze .8
I CANTINA DO
quebrae.ho, raizes vegetais. resinas, re. condensado. le:te em pó, legumes eia
em
sinas naturais, resíduos, texteis, silício mate, hortaliças lagostas. linguas. leite manganês, bronze em pó, bronze ou
MAR INHE IR O 1.3 DA
barra,
aro
fio,
chumbo
em
bruto
seivas. talco em bruto, xisto, sino conserva, lentilhas, linguiça, louro, atas.
parcialmente preparado cimento mebetuminosc e alheio
sa g alimentícias, mariscos, manteiga, tálico, cobalto.- bruto ou parcialmente
margarina, marmelada, macarral, mas- trabalhado, couraças, estanho bruto ou
Nome Comercial
Termo n.o 763.822, de 16-8-1966
Indústrias Fabrizio O. R. Junqueira sa de tomate, mel e melado, mate. mas- parcialmente trabalsado, ferro em bruto
Termo n•° 263.819, de 16-8-1966
sas para tn:ngaus. molhos. moluscos, em barra, tarro manganês, ferro velho.
Sociedade Anônima
Ciclo — Indústrias Integradas S.ã..
mostarda, mortacHa. nós moscada, no- ousa em bruto ou parcialmente cabaSão Paulo
tes. óleos comestiveis, ostras, ovas. ihacki, gusa temperado, gusa maleável,
São Paulo
pães. paios, pralinés pimenta, pós para laminas de metal, lata em falra, latão
pudins, pickles, peixes, presuntos. pa- em falha, latão em chapas, latão afia
CICLO
,es. pett-pois pastilhas, pizzas pudins; vergalhões, ligas metálicas, gmalhas,
FABRIZIO O .R f
TR is
queijos, rações balanceadas para ani- magnésio, manganês. metais não c abaJITN QUEIR A.
mais, requeijões, sal, sagó, sardinhas, Nados ou parcialmente trabalhados, meINTEGRADAS S . A .
sandulches, sorvetes, sud de tomate e de
tais em massa, metais estainpaloa,
I
trutas, torradas. tap:oca, tâmaras, ta/hametais para solta. niquel e zinco
tim, tremoços, tortas, tortas para aliNome ,Comercial
Termo
n. o 763.828, de 16-8-1966
' mento de animais e aves, torrões
Classe 8 Farnisa -- Fabricação c Montagem de
Têrms uso. 763.820 e 763.821, de
moldo e torrado
Para distinguir os seguintes artigos eléInstalações Industriais.Ltda.
16-8-1966
tricos: Rádios, aparelhos dg televisão.
Guanaabra
Têrtno n.° 763.824, de 16-8-1966
Ciclo — Indústrias Integradas S.A. pick-ups, geladeiras, sorveteiras, apare.
Antônio Augusto Teixeira Sobrinho
lhos
de
refrigeração,
enceradeiras,
asSão Paulo
Guanabara
piradores de pó, fogões, fornos e fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores.
CICLO
-,alanças. ferros elétricos de engomar e
,assar. batedeiras, coqueteleiras. expre.
Incl.Bra s4
*INIDÜSTRIA BRASILEIRA
rnedores, tiquidificadores elétricos, máquinas para picar e moer legumes e
carne. resistências elétricas. fervedores.
Classe 16
Classe 2
estufas, ventiladores. paenlas e bules
Para distinguir: Materiais para construpreparações
quiti:ícas
Stibstânc:as e
elétricos, refletores, relógios de ar reções e decorações: Argamassas, argila.
Classes: 10 e 33
usadas na agricultura, à saber: adubos, frigerado, formas elétricas, máquinas
areia, azulejos, batentes, balaustres, bloInsígnia Comercial
adubos artificiais para o solo, álcalis fotográficas e cinematográficas, cam
cos de cimento, blocos para pavimente
para fins agrícolas. bactericidas. ceras oainhas elétricas, garrafas térmicas. reTermo n.° 763.825, á 16-8-1966
ção, calhas, cimento, cal, cré, chapai
para enxertos. cianamide de cálcio gadores automáticos, Limpadas, apare
Antonio Augusto Teixeira Sobrinho
isolantes, caibros, caixilhos, colunas:,
como adubo para o solo, defumadores. lhos de luz fluorescente. aparelhos de
Guanabara
chapas para coberturas. caixas dágua,
desinfetantes usados na agricultura e zomunicação interna. esterilizadores. concaixas de descarga para etizos, edificana horticultura, escórias bási-sie para densadores bobinas. chaves elétricas.
ções premoldadas, estuque. emulsão de
adubos, essências para exterminar ani- corrente, fusível, aparelhos fotográficos
asfalte°, estacas, esquadrias, estrumais e pIantas daninhas. extratos de e cinematográgicos. filmes revelados,
A, base
:uras metálicas para construções. lemequassia ,eara fins hortícolas, fertilizan- binóculos, óculos, aparelhos de aproxisus de metal, ladrilhos, lambris, luvas
te- para o solo, formicida. guano.
inação, abat-jours e lustres.. máquinas
e0Ocbes d€ função. lagar, lageotas, material tiotífunos. massa: para enxertos, pastilhas
para lavar roupas para n.o
--eíssko SoNOW
ante contra frio e calor, manilhas, mai.
para destruir insetos. prepareções para
doméstico
sas pare revestimentos de parida, ma•
rreservar o solo. preparações para des1555
deiras para construções. mosaicos, pra
ox#c*,0 'çk:assx
Térmo n.° 763.823, de 16-8-1966
truir irsetos. hervas e plantas dani<lutos de base asfáltIco, produtos pare
Cantina' do Marinheiro Ltda.
has, sais para fins agricolas. sais para
tornar impermeabilizantes as argamas
químical
fine hor:!colas, substâncias
São Paulo
sas cie cimento e cal, hidráulica. pedra
para destruir insetos. hervas e plantas
Classes: 10 e 33
Ígulho. produtos betuminosos, impermea
venenos para insetos e visgo*
Titulo de Estabeelcimento
bilizantes líquidos ou sob outras forma:
contra lagartas
tvIARINBEIRO
para revtstimento e outros como tia pa•
Têrmo n.° 763.826, de 16-8-1966
Classe 4
vielentação, peças ornamentais de et
I
Pizzo Hermanos
Substâncias e produtos de origem animento ou gesso para tetos e paredes
Uruguai
papel pare forrar casas, massas a:1U
mal vegetal ou mineral, em bruto ou
Classe 41
parda Imante preparados: Abrasivos em
ácidos para uso nas construções. par
bruto, argila refratária, asfáltira em Alcachofras, aletria, alho, espargos
cittetes, portas, portões, pisos, soleirai
para portas, tijolos, tubos de concreta
bruto. r.lgodâo em bruto, ix:eraclia em açecar, alimentos para animais, amido.
emendoas,
ameixas,
amendoim,
araruta
éelhas. tacos, tubos de vtntllação. tais
bruto, bauxita. benjoim breu, cantora,
Classe 41
1ques de cimento. • vigas, vigamentos
bruto. chifres, ceras de plantas ceras arroz. atum, avela. avelãs, aze:te azeiErva mate
vadia
vegetais de carnaúba e mictai, crio* tonas, banhã, bacalhau, batatas, balas.

RIOMETAIS

s

Ind.Bra s. -

1

A.S.IC.R.

ind. Bras.

1

TROPILLA
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41,

Ptleicaçto feita de ce&do com o arC. 150 do Cddigo tia Propriedade Inclu•:lat. Da data da rabileação começará
mnce o r-,azo de 60 dag para O deferimento do pedido. Dirento esse prato poderão apresentar suas oposiçõrs ao Departamento
Na afona' da Propoledada Industrial aquêles q^,:so to julgarem prejudicadas com a concessão do regitro requerido
Vrino n.9 763.829, de 16-8-l966
Confecções Jallmode Ltda.
Guanabara

cais, cuicas, gaitas, guitarras, pandeiros, pianos, pistões, rabecões, tambores.
violas, violinos e violões

VOUCÊ

TéPnio n." 763.832, de 16-8-1966
Fassm.':cia 1, K. Ltda.
Guanabara

no 51_13.IA 4g RA5 .1E1_841
CinAse 36
Prma dis.Umettirl Artigos da vectuãrior
D roupas kitw cm geral: Açp..,..Nes.
excotals, 0.[7221::30. caSoces, b39
botinas, b3wcn. boffian: babo.
-on, bonês, capacetes, curteea, cara.
pzv2c. casaca°. cc!otrn, capas, &ales
,pokesols. czkatkaa, 0±.eg-íza, cintos
combinações. coMmhon, calças
•
seaSoaas e cN t_siw,..% etalç,Gee, cal.

camisas. c:entoas. camisetas
Pilosas. corou/Pá cc/wiebos, cueiros
- car-aCO3, clew1o3, 4om1n6a. cdriir•
Cantadas, fadas para millass, ccfg..ina. fraldas, ga3oi=3, gravatas, sor.
f423, oGas do /1:--s gerlu. laquetn loquôs
ált.., /laza largos, ~UM, moias;
ÇC mantas, cnendao, mantilhas, poCota pules, peehotar. pulover, poluis/as;
gencos. pouches. polainas. p uaee, pu,
''os. perneiras. quiroonos, regalos
Riba d chambre, roupão. acdretudos
ouspensórios. milha de banho. sancRilias.
moemos. short. sungas, stolaa ou slacikt
Criticas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
Têrmo n. 9 763.830, de 16-8-1966
Rei das Calças Confecções Ltda.'
Guanabara
•
....s.

GALPS1

GtE

JRDICÏSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Calças paar homens, senhoras e
crianças
Tênue n.' 763.834, de 16-81966
Labora:1,7.i° Mauricio Vilfela S . A.
Guanabara

EUBLAN
grtchistrie.

1Y,

rasikira',

Classe 3
Produto farmacêutico indicado no tratamento da insuficiência hepai.) biliar
e
's
Tórino n.' 763.831, de 16-8-1966
Miguel Jorge do Souto
C;Ilanahar-

fÏt

-EICUSTRIA 3RASILMR
Classe .38
Blocos aar anotações, blocos para te'
ceituarios, cheques, duplicatas, folhiahas
comerciais, notas de vendas. notas fiscais, livros fiscais, talões para anotações talões para compras parcilinente
impressos e rótulos impressos e
parcialmente impressos
Têrtno n.o 763.833, de 16-8-1966
Farmácia 28 de Outubro Ltda.
Guanabara

'28

niTUSHO)

! (ASA

DO AC A BAKÊNT O

INDO STRIA BRASILEIRA
Classe 38
Blocos para anotações, blocos paar receituários, cheques. duplicatas, folhinhas
comerciais, notas de vendas, notas fiscais, livros fiscais, talões para auoraçOes
talões para compras p..rcAmente . impressos e rótulos impressos e
parcialmente intpresscs
Têm= n. 0 763 . 835, de 168-1966
Laboratório Mauricio Villela S.A.
Guanabara

VERACYNAN
Rndústo-fla

inasfieitrw

Classe 3
Produto fcrinecOutico indicdo no traa.
mento da hipertensão atteri3 e suas
manifestaçõ:s
Te_rmo 9." 763.838, de 16-8-1566
ProduçOo S.A. — Créditos, R"mminmentos e Eavestintos (P7'...OLUSA)
Guanabara

r.susuan,

WDUSTRIA

Classe 9
Para distinguir instrumentos musicais:
Arpas, bandolins, birimbau. banlos. ba.
'terias, cavaquinhos, clarinetes, contraba:nos, cordas para instrumentos csusi-

turas metálicas para construções, ' lama
las de metal, ladrilhos, lambris, luva
de luaçto. !ages. lageotus. material too
leste contra frio e calor, manilhas, mas
sas pana revestimentos de paridas, ma
&iras para construçÕe.% mosaicos, pra,
dutos de base asfáltico, produtos par.
tornar impertneabilisaatea as arguiria°
sas de cimento e cal, bldriltilica, padre
(inibo. produtos 'mtuaninosos, impennee,
neltçAsfr'tia Braefleíra
billeantss liquido ou sob outras I aramá
Classe 3
para revtetimento e outros como na pa.
Um produto farmacêutico indicado no vizsentaçblo, peças ornamentais
tratamento das enterites e entereolites e mento ou gesso para tetos e paredea
suas manifestações
papel pare forrar aaGaS. mascas anil,
ácidos para uso nas construções, par
Têrtito n." 763.839, de (68-10.66
Intercontinental S.A. — Cr'/ditos, Pi (metes, portas. portões, pisos. so/eird
para portas. tilolos, tubos de concreto
niinciamentos e Investimento..
telhas, tacos, tubos de vtntilaçflo, tais
1NTERCRÊDITQS )
ques de cimento. vigas, vigamentos
São Paulo
vitt&
Termo n.' '763 . 842, de 16-8-1966
Organização Geral de Materiais de
Construção Ltda. — ORGEMACO
Minas Gerais
Termo n. Q 763 .837, de 16-8-1966
Laboratório Endoterapica Ltda.
Cuanabaar

Classes: 32, 33 e 38
Sinal de propaganda

Classes: 15, 16 c 26
Titulo
Térnio n» 763.843, de 16-8-1966
Organização Geral de Materiais de
Construção Ltda. — ORGE1V1ACO
Minas Gerais
Classes: 32, 33 e '38
Sinal de propaganda
Termo n. Q 763.840, de 16:8-1966
ECREL — Engenharia, Comércio e
Representações Ltda.
Minas Gerais
EC

ENGENHA RIA colai:CIO
E ELEPRESIZTAÇõES LTDA. 9

OSDNNI:'..0 GERAI, D,
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VIVI
ORCE.MACO
Nome Comercial

Tèrino i7." 763.844, de 16-8-1966
Minastur S.A.
Minas Gerais

MINA TU i? 9/A
Nome Comercial

Tèrnio n.° 763.841, de 16-8-1966
ECREL — Engenharia, Comado e
Represenaçeies Ltda,
Minas Gerais

Nome Comercial
`frsos as. 763.843, 763.847 e 763.863
de 16-8-1966
Minestur S.A.
Minas Gerais

UXNASWDR
^
Classe 13
Ct1iaguir: Mete rca para coasertsd
fica o "C.:::cu2açaes: Ar macas". argila,
•
umilejos. batentes, ba/auatrca.
ari3 ô Cento, blocos txra pavimenta.
Ca= ICS
c:rnento,
'Par,u
para
calbros, cairtilbo3, eclunaeo
e03 o Caocceç'Jzsi 2r-gar=e3aa,
eizTr.3 »ara coberturas, caiRD.9 Cágund
Lok.z:st".7c3,
O. C2scarga at'o caos. edIfica..
'os ch
Wireo3
çf 31.: sr.'d.i.dad-33, estuque. cmulzJo
ÇgO. orneiet'l_.'er..Crs.
esiaca% c:,:guae-.-.1a3, carita
rcs-:2.7 uc3jns iru ciawt2;-tasa
-balias para ce:awZ.i.,..7eC, CC:2E3 Cia. Ira a2 cas1, ladrilhos, Ian3r1o. ruvaa
aias de descama pzro eUner3. olilca . do
çio, !ages, Incoeaa, GIL-l'ar2aY fett4
êes nremoldatlnn, estuque. ecau..C.1-a, a Iaa3
£,?In e calos', itzúlEic.9. eisued
5ass
estac,
1s-1'w-se/ineptos ;£e çaridea. oca
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MARIO OFICIAL (Seção Hl)

Março de 1961

MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de aeOrdo com. o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
• correr o prazo de 60 dias para o deffirdmento do pedido. Durante, esse prazo podara° apresentar suas oposiçóes ao Deparusaame.Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a easuseasa,o to registro requerido

(feiras para construções, mosaicos. pro
'utos de base esfanico. produtos para
tcrear impertneabilizantes as arganazIas de cimento e cal. hidráulica. pedrapulha.. produtos betuminosos. imperineabilizantes liquidos ou sob outras tomas
para revtstimento e outros como na pavimentação. peças orna Mentais. de cimento ou gesso para tetos e paredes.
papel para torrar casas. massas antiácidos para uso nas construções, parqueies, portas, portões. pisos, soleiras
para portas, tilolos, tubos de concreto.
telhas, tacos. tubos de vustilação, tan.
quee de cimento. vigas, vigamentos e

Termos os. 763.851 a 763.853, de 16-8-1966
Cooperativa Central dos Produtores
Ruurais de Minas Gerais Ltda.
Minas Gerais

ccPR
Classe 41
Substâncias aliinenticias e seus prepai
dos. Ingredientes de alimentos. ESSellcias alimentícias. Gêneros, frutas, leaumes, condimentos, doces, iguarias, carnes. massas temperos extratos. embati-dos de carne, rações balanceadas para
animais e farinhas
Classe 42
Para distingui!: Aguardentes aperitibiàr. brandy conha q ue ter.
vos, 5.n
vejas, ternet, genebra, gin, kumel, lico-

Térinos as. 763.856 e 763.857, de
16-8-1966
Inquinorte — Indústria QuímiCa do
Nordeste S.A.
Rio Grande do Norte
REALEZ A

Classe 48
Para distinguir: Pertumes, essências ex-

dos em p6, pasta. liguidos e tijolos
oara o tratamento das unhas dissolventes e vernizes. removedores da cutia
:via, glicerina perfumada para as cabeos e preparados para descolorir unhae,
ilios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a peie
Classe 3
Drogas e preparados farmacêuticos,
produtos químicos para fins medicinais.
Remédios. Sabão medicinal

tratos, água de colônia, água de toucaTi:irmos ris. 763.860 e 763.861, de
dor, água de beleza, kapAd de quina
16-8-1966
•
água le rosas, água de altazema, água
Inquinorte — Indústria Quimica do
Para barba, loções e tónicos para os
Nordeste S.A.
cabelos e para a pele. brilhantina. banvaro:,
Rio , Grande do Norte
dolina. - batons" cosmatic-'s. fixadores
Classe 38„
de penteados, petróleos óleos pai'5
sAções, letras de cambio, promissórias e
cabelo creme revanescente. cremes gorREAL
Titulos
durosos e pomadas para inn Jaza da
Classe 50
Classe 48
pele a - maquiiagc" lepliatórios, ' deso
Passagens e turismo
res, nectar, punch, piperinint. rhum,
dorantee. vinagre aromático, pó de arroz Para distinguir: Pertunies. a ssencias exClasse 38
sucos de frutas sem álcool, vinhos. vere talco pertumado ou não, apis para tratos água de colônia. água de toucaAções. letras de câmbio, promissórias e
mouth, vinhos espumantes, vinhos
Pestana e sobranceiras, pregados pare dor.. água de beleza água de quina
Titulos
quinados e Whisky
embelezar cujos e olhos, carmim pare água ie rosas, água de alfazema. "¡que
Classe
13
• - Térmo n. 9 763.848, de 16-8-1966
o rosto e para os lábios, sabão e creme para barba loções e tônicos para de
Para distingItir: águas minerais artifi•
Organização Geral de Materiais de
Para barbear. sabão liquido pertumade cabelos e para a pele. brilhantina. banciais, caldo de cana, laranjada, limona
ORGEMACO
Construção Ltda.
ou não, sabonetes, leni:arte:os em p0, dolina. "batons" cosinét.cos rixadores
da, soda limonada e guaraná engarra.
Minas Gerais
nasta ou liquido. sais pertumhdos par, de °enteados. p etróleos óleos p a r a 06
lados. refrescos de: groselha, tarnarm,
-os. pentes: vaporizadores de pertu. cabelo creme revanescente. cremes gordo, caju. laranja, limão, abacaxi
. se óv as para dentes, cabelos. ut.has durosos e mamadas para limarza da
•
COTermos ns. 763.854 e 763.855, de
saquinhos perfumado, prepara. pele • - maquilage' Iept i atórios, desce.
16-8-1966
dorantee vinagre aromático. pó de arroz
moa em pó. pasta, líquidos e (dolo,
Inquinorte — Indústria Química do
urja o tratamento das urinas. disso) e talco perfumado ou não. leiais para
Ténnos na, 763.849 e ;63.850. de
Nordeste S.A.
ventes e vernizes, removedores da cuti pestana e sonrancelras. pregado, para
16-8-1966
'
cuia. glicerina erkunada para os cabelo* embelezar cujos e olhos, cariam para
Rio Grande do Norte
Inqíiinorte — Indústria Química do
e preparados para descoloir unhas o rosto e p ara os lábios, sabàc e creme
Nordeste S.A.
cílios e pintas ou sinais atificiais, óleos para barbear, sabão liquido perfumado
ou náô, sabonetes. leoritriJoe em pó,
para a pele
Rio Grande do Norte
pasta ou liquido, sais pertumhdos para
Classe 3
DrogÁs ,e preparados farmacêuticos. banhos. pentes. vaporizadores de perfuClasse 3
produtos químicos para fins medicinais. me: escóvas para dentes. ;:tselos unhas
PEROLA
Drogas e preparados farmacêuticos, proe cílios, saquinhos perfumado. preparaRemédios. Sabão medicinal
dutos químicos para fins medicinais.
dos em Pó, pasta, líquidos • tijolos
Classe 3
Têm/os ris. 761.858 e 763.859, de
Remédios. Sabo medicinal
grua o tratamento das unhas, dissolprèparados
farmacêuticos,
16-8-1966
•
Drogai,- e
Classe 48
ventes e vernizes. removedores da anilprodutos químicos para fins medicinais. Para distinguir: Perfumes, essências. ex
Inquinorte — Indústria Quinlica do
cuba. glicerina eraimada para os cabelos
Reréclios. Sabão medicinal
Nordeste S.A.
tratos, água de cofônia, água de touca.
e preparados para ,deseolear unhas
Classe 48
çador. água de beleza, água de quina.
Rio Grande do Norte
c í lios e pintas ou sinais atificiais, óleos
Para distinguir: Perfumes, essências, ex- água de rosas, água de alfazema, água
para a pe:e
tratos, água de colônia, água de touca- sara barba, loções e tônicos para os
POTENGI
Classe 3
tador. água de beleza, água de guina. cabe l os e para a pele, brilhantina, banDrogas e preparados farmacêuticos,
Água de rosas. água de alfazema. água dolina. "batons". cosméticos. fixadores
Classe 48
para barba. loções e ~leoa Dans os da penteados. p etróleos, óleos para os 'ara distinguir: Perlumes, essências, ex produtos químicos para fins medicinais.
Remédios. Sabão medicinal
a
pele.
brilhantina,
ban.
e.abelo,
creve
reluvenescente.
cremes
gorcabelos e para
raos. água de zolõnia, água de touca.
Têemo ti.” 763.864, de 16 - 8 - 196C—
dol ina. "batons". cosméticos, fixadores durosos e pomadas para limpeza da :ador, água de beleza, água de quina
de penteados. petróleos, óleos para os Pele e "maguilage" depilatórios, deso q ua de rosas, á g ua de alfazema. água
Bar Carroll's Ltda,
cabelo, crave reluvenescente, cremes gor. dorantea, vinagre aromático, pó de arroz Iara barba, loções e tónicos para cia
Guanabara
durosos e pomadas para limpeza da e talco perfumado ou não. lápis para -abe/ot e para a pele, brilhantina. baripele e "maguilage". depilatórios, deso. pestana e sobranceiras, preparados para folina. "batons". cosméticos, fixadores
dorarelia. vinagre aromático. pó de arroz embelezar cílios e olhos, carmim para h. penteados. petróleos. óleos para tm
e talco perfumado ou não, lápis para o rosto e para oe lábios, sabão e creme -abalo, crave riluvenescente. cremes gor' pestana e sobranceiras, preparados pare para barbear, sabão liquido perhimadc durosos e Pomadas para limpeza da
, embelezar cilios e olhos, carmim pare ou não, sabonetes, dentifrícios em pó. .mele e "rnaguilage" depfiatórios, destao rosto e para os lábios, sabão e creme pasta ou liquido, sais perfumados para -feirantes. vinagre aromático, pó de arroz
para barbear. sabão liquido perfumado banhos, pentes, vaporizadores de perhi
talco perfumado ou não. lápis para
ou nã.o, sabonetes. dentifricios em pó me, escõva.s para dentas, cabelo*, unha. )estana e sobranceiras, preparados para
pasta ou l i quido, sais perfumados 02,11 e cibos. wequinhos perfumado, prepara. 'mbelezar cílio. e olhos. carmim para
banhos. pentee. vaporizadores de perta- do.; em pó. pasta, líquidos • tijolos
rosto e para or lábios, sabão e creme
' me. escóvas para dentes, cabelos, unhas para. o tratamento das unhas. disso', 'ara badaear. sabão liquido perfumado
e cílios, saquinhos perfumado, prepara- ventes e vernizes. removedores da can- m não. sabonetes, dentifrícios em Pó.
dos em pó. pasta, líquidos e tijolos cuia, glicerina perfumada para os cabe. aasta ou liquido, sais p erfumados para
pare o tratamento das unhas, diasol. los e preparadcg para descolorir unhas , anhos. nentee. va p orizadores de pariuTHE CRAZY RABBIT
Ventes e vernizes. removedores da cuti. cílios e FIntas ou c : riais artificiais. óleos na. e5c8vas para dentes: cabelos, unhas
- para a ode
Cuia. glicerina perfumada Para Os cabe.
saquinhos p erfumado prepara•
BAR
los e preparados , para descolorir uahas.
olhos e pintas ou sinais artificiais, New
Classes: 41. 42, 4 3e 44
Preço do Número de Hoje: Cr$ 50 — (NCr$ 0,05)
para a pele
Titulo

ORGEMA

CANÁRIO

