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CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 1967

..MOIONnpep.

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPADIENTE DO SECRETARIO
DA INDÚSTRIA
Rao, 3 de abril de 1967
Despachos em Recursos

O &creia:trio da Indústria, aleralcio
Souza Mattos, deu provimento acs
recursos inteipostos a fim de reformar as decisões anteriores:
a Virmos:
N9 260.870 - Nome comercial:
Age:ceia Noticiosa Sul Americana
S. A, - Requerente: Agência Noticaosa Sul Americana S. A. --• Processo deferido.
NO 338.770 - Marca: Mas - Requerente: Kovosvit, Národni Goclnik.
-- Processo deferido.
NO 343.201 - Marca: Princesa do
Morro Redondo - Requerente: Herbert Nolember,g. - Processo taefei ido.
N O 304.325 - Marca: Droga-ABC
-- Requerente: Droga-ABC Ltda.
Processo deferido.
NO 293.127 - Titulo: A Nupcial Requerente: Paulo Galdino. - Processo deferido.
N o 372.031 - Marca: Ideal-Standard. - Requerente: American Radiator And Standard Saratary Corp.
- p..ocesso deferido.
NO 352.261 - Marca: Recamier Requerente: Modas Recamier Limiiada, - Processo deferido.
No 341.743 - Marca: Mecaniina Requerente: Produtos Farmacêuticos
Sanes do Brasil Ltda. - Processo
deferido.
No 310.374 - Marca: Lily ,- Requerente: Lily Mins Company. Processo_ deferido.
No 338, - Marca: EME - Reguerente: EME -- Emprêsa de Móveis e
Esquadrias S. A. Processo deferido.
NO 336.618 - Marca: Metalplas Requerente: Estamparia Metalplas
ind. e Com. Ltda. - Processo Oeferido.
No 292.251 - Nome comercial':
Cia, Industrial de Parafusos Apollo
-- Requerente: Cia. Industrial de
Parafusos Apollo.. - Processo deferido.
N9 292.851 - Nome come.reaal:
Cia, Industrial de Parafusos apcllo
- Requerente: Cia. Industriel "de
Parafusos Apollo. - Processo -deferido.
N O 290.507 - Marca: Ducal - Requerente: Cia. Bras. de Roupas. Proceeso deferido.

.-72,n•n•nn•

REVISTA DA PROPRIEDADE
. INDUSTRIAL
NO 290.505 - Marca: Ducal - Requerente: Cia. Brasileira de Roupas
- Processo deferido.
No 285.660 - Marca: Rauserpin Requerente: Pedro Breves (Se Cia. Processo deferido.
N9 285.542 - Marca: Manguinhus
- Requerente: Produtos Veterinários
Manguinhos Ltda. - Processo deferido.
NO 416.085 - Marca: Gothal n Requerente: Ind. e Com. de Contrafortes e Colas para Calçados Gothalin. Ltda. - Recorrente: Ind. e
Com. Gothard Kaesemodel Ltda. Processo indeferido.
No 407.458 - Marca:• Itamba Requerente: Cooperativa Central dos
Produtores Rurais de Minas Gerais
Ltda. - Recorrente: S. A. Fab. de
Produtos Alimentícios Vigor. - Processo indeferido.
N.
330.492 - Marca: Elanto Requerente: Norbert Jean Jacqttes
Georges Fatio - Recorrente: Heberlein & Co. AG. - Processo indefe.rido.
N O 329.218 - Marca: Santa Rosa
- Requerente: Moinho Santa Rosa
Ltda. - Recorrente: Cia. Imp. e
rdpo.. Santa Rosa. - Processo Indere-

No 240.723 - Marca: Aliança Requerente: laudo Magalhães Gedinho - Recorrente: Vinícola de Sangalhos Ltda. e Cooperativa Viti-Vinícola Aliança Ltda. - Processo indeferido.
NO 282.118 - Marca: Diamond Requerente: Apple Growers Association - Recorrente: Indústrias de
Chocolates Lacta S. A. - Processo
Indeferido.
O Senhor - Secretário da Indústria
Remido Souza Mattos, negou provimento aos recursos interpostos nos
proces 'os abaix o mencionados
Têrmos:
No 354.821 - Marca: Silimax Requerente: Magnesita S .A. - Recorrente: Cerâmica São Caetano S.A.
- Processo deferido.
No 359.281 - Marca: Red-Cal
Requetente: Lab. Nitra Ltda. Recorrente: Ortho Pharmaceutical
Corp. - Processo deferido.
NO 459.535 - Marca: Familiar Requerente: Cia. Produtos Pilar S.A.
- Recorrente: S. A. mós. Reunidas
P. Matarazzo. - Processo defer:do.
NO 450.154 - Nome comercial:
Distribuidora Brasileira de Gás Talabaté S. A. - Requerente: Distrami-

dura Brasilelea de Gás Taubaté S. A.
- Recorrente: Cia. Biasileira
Gaa
-- Processo deferido.
N9 388.236 - Marca: Anekrosina Requerente. Instituto Qtarnioterapico
Brasileira Ltda. - Recorrente: Labia
-reaoClimxS.A-Precsodferido.
No 350.879 - Marca: Supersol Requerente: Geimaine Monteil &
Cia. Ltda. - Recorrente: Lever Beothers, Port Sunlight, Ltd. - ProcesSo deferido.
No 344.214 -- Marca: Vermelho Requerente: Soares Bastos Importa.
ção Exportação Ltda. - Recorrente:
Gelados Skai Ltda. - Processo deferido.
NO 342.24(i - marca Icei - Requerente: Instalações, Construções, En•
genha.ria Icei Ltda. - Recorrente:
Shell Brrizil S. A. (Petróleo) .5Processo deferido
No 225.700 - Titulo: Fundição
Lenz Cesar - Requerente: Erlie Costa
Lenz Casal - Recorrente! Gottfried
August Abest Chrielian Lenz. Processo aiefer do.
No 456.109 - Marca: Alpacrespher
- Requerente: G. Hernandez & Cia.
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Immobiliária y Financiera Recorrente: São Paula Alpargatas
S. A. - Processo deferido.
No 427.461 - Marca: Sulfenicina,
- Requerente: Lab. Lepetit S. A.
- Recorrente: S. A. Farmaceutici
Italia.
•
Prcoeseo deferido.
NO 359.2'08 - Insígnia: Santapaula
-- Requerente: Santapaula Melho ramentos S. A. - Recorrente: Santapaula Country Club. - Processo deferido. e
NO317.888 -- Titulo Galeria Odeon
- Requerente: Galeria Odeon Recorrente: Inds. Elétricas e Misicais Fab.
Odeon S. A. - Processo delerido.
NO 347.471 - Marca: Sant'Ana Requerente: Fiação e Tecelagem
Sant'Ana S. A, - Recorrente: D'Oline Cia, de Tecidos Aurora. - Processo deferidg.
No 343.437 Marca: Prelude Requerente: Levinzon, Tajtelbaum &
Cia. - Recorrente: De Millus Com.
e Ind. de Roupas S. A. - Processo
deferido.
No 343.436 - Marca: Prelude Requerente Levinzon, Tai telbaum &
Cia. - Recorrente: De Millus Com.
3 Ind. de Roupas S. A. - Processo
defe ido,
No 343.426 - Merca: Pelalux Requerente: Ind. e Com. N. Feres.

Ltda. - Recorrente: S. A. Comp.
sições International (do Brasil).
Processo deferido.
No 342.064 - Marca: MacMillen
Requerente: Pallhinha S.A. Ind..*
Com. de Beb:das em Geral - Recorrente: Ind. de Bebidas Milani Lima*
tada. - Processo deferido.
No 311.101 - Marca: Preltide
Requerente: Lev;nzon, Tajtelbaum
Recorrente: De Minus Com. e Ind.
de Roupas C. A. - P rocesso defe.
rido.
No 336.792 -Marca: Miozol - Requerente: Branco & Tundisi Limasa.
da - Recorrente: Produtos Químicos
C i aa S. A - Processo deferido.
' NO 332.897 - Marca: Cifal - Requerente: Cifal Com., Ind., Forra.
gens e Adubos S. A. - Recorrente:
Produtos Químicos Ciba S. A. Processo deferido.
No 327.632 - Marca: Spuna - Requerente: Soc. Algodoeira do Nordeste Bras, S. A. - Recorrente: Ind. o
Sabonetes e Perfumarias Memphis
Ltda. - Processo deferido.
N O 303.274 - Marca: Eldorado Requerente: Ind. de Conservas Ali.
menticias Eldorado Ltda. - Recor.
rente: Cia. Geral de Melhoramentos
em Pernambuco. - Processo deleNo 281.667 - Título: Tinturatia
Bras. - Requerente: Tinturaria Brasileira Ltda. - Processo deferido.
N9 322.654 - Título: Escola Remington Rand - Requerente: Re.
mington Rama do Brasil S. A. -Processo ind
eferido.
351.439 Insignia: Cit - Requerente: Cit Pavimentação e Terraplanagem S. A. - Processo indeferidNo.
9.
N O 351.441 - Marca: Cit - Requerente: Cit Pavimentação e Terrapla.
tingem S. A. - Processo indeferido.
Na 359.617 - Nome comercial: Sincol - Soc. Comercial e Industrial de
Construções Ltda. - Requerente:
Sincol - Soc. Comercial e Industriai
de Construções Ltda. - Processo incleN
fe9r1309%..313
- Marca: Flex-Sil Req uerente: Química Rapallo
tada - Processo indeferido.
No 437.318 - Marca: Lion - Requerente: Marietta do Brasil Ind. o
Com. Ltda. - Processo indeferido.
No 387.6r2
Titulo: Barkl Roupas
- Requerente: Barki Roupas S. A.
- Processo indeferido.
No 332.971 - Marca: B &. W
Requerente: Aktieselskabet Burmeister & Wain's Maskin Og SkibsbyggerA
- Processo Indeferido.
N9 296.160 - Marca: Bobbi - Requerenta The Gillette Company. --.
Processo indeferido.
NO 274.204 - Frase de propagandas'
conheea Antes os Preços do MapPla

1178 Segundyfeira 10
— As Repartições Públicas

v.erão entregar na Seção de Co- n
taunicações do Departamento dei
Imarensa Nec'onal, a.é às 17 horas, o expedi,..."..,:e destinado à publicação.
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-EXPEE>1-ENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIC NAL
DiRIATOR GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

REOAÇÂO
CHEFE DA Soozo
~viço DEPUBLICAÇõeS
As reclamações pertinentes CHE.FF
FLORIANO
GUIMARÃES
Isv;URLO FERREIRA ALVES
ntaa-.; ria retribuída. nos casos de .
DIÁRIO OFICIAL:
erro ou omissâo. deverão ser
formuladas por escrito à Seção:saçik o In
de Redação. até O quinto . dia útil
• Soei:io do puelbeidarie do expediente do Clepartamente
Neefenal de Propriedade indoetrial do Minietérie
.vtbseciiiente à publicação no
do inditotrla • do Gemerei°
órgão oficial.
In - pruto ore Oficirws do C( partam( no de Imm.nsa NeclenPI
-- A Seção de Redação funASSINA T17/3.-IS .
ciona, para af.andimento do públiFUNCIONÁRIOS
E
PARTICULARES
1EPAIrriçõEs
1co, de 11 às 171730m.
Capital e interior:
Capital e Interior:
-- Os originai.s, devidamente
4,50
NCrS.
6,00 Semestre
NCr$
autenticados, deverão ser dactilo-: "..-;enies.a.re
9,00
NCr$
-12,00 Ano
ArCr$
gaa'ados em espaço dois, em unia
:I
Exterior:
do papel, formato 22x33
'
E.vterio?:
só face
a's era mdas e rasuras serão resNCr$ 10,00
1VCr.5 13.00 Ano
`•"").
salvadas-por quem de direito.
NOMERO AVULSO
-- As assinaturas podem sei'
— O p r eço do rtárwro avulso figura na última página de cada
tonadas em qualquer época dol
'exemplar.
ano, por seis meses ou um ano,1
— O preço do exemplar atrasado será acrescido de Ner$ 0.01,
exceto as para O exterior, quei
se dó mesmo ano, e de'NCr$ 0.01 per aa.o. se de mias anteriores.
.ve:n .nre scro anuais.
--

— Requerente: Casa Anglo', Brasile,ra. S. A. Modas, Confecções e Bazar.
'- Processo indeferido.
N9 399.994 — Marca: Principe ;lerdo -- Requerente: Casas Princips.i
ye.cle Ltda. — Processo indefeddo
N9 351.116 — Marca: Pad Deliciosa
— Requerente: produtos Alimentícios
Dei:ciosos Ltda. — Processo i ndeferido.
N9 349.320 — Frase de prop.;ganda:
/Libra — Alumínio de Alta Qualidade
— Requerente: Alum n.o do Brasi.
S. A. — Prccesso indeferido.
• N9 348.994 — Marca: Castelo —
Requerente: Destilaria Ypiranga Com.
e Ind. 3. A. — Processo indcfeliclo.
N9 341.276 — Marca: Ouarasuco —
Requerente: Produtos . Vitória S. A.
Proces_o indeferido.
N9 340.610 — Frase de propaganda:
Aurea. Condicna o Al Para Todo
o Brasil Requerente: Sc. de Refrigeração Aurea Ltda. — Processo
indeferido.
N9 337.793 — Marca: Amofoska. —
Requerente: Cia. Riograndense de
.11
, cluhos Cra. — Processo indeferido.
N9 324.610 — Marca: Saborlte de
Colônia Chimene Requerente S.A.
Ind. Reunidas F. 1Vlatarazzo. —
Processo indeferido.
N9 334.233 Frase -de propaganda:
Use Iris — Requerente: The Sherwin
Williams Company. — Processo indeferido.
334.281 * — Marca: Tone —
quel ente: The Sherwin Williams
Company. — Processo indeferido.
N9 300.122 — Marca: Alaska
gufm — Requerente: Distilaria Niasara S. A. — Processo indeferido.

coníncor Com. e Ind. de Tintos.
Ltda. — /No pedido de preferência
de tuirco 772.183..
'Expedi:mie do Senhor Secretário
Indústria — Republicado
Rio. 3 de abril de l96:'

Expewente do 'Secretário
da Indústria
Rio, 3 de abril de 1967
Despachos em Recursos:

Abril dei967
— As assinaturas veneidas . poderão ser suspensos sem prévio
aviso.
Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
solicitada com antecedência de
trinta (30) dias.
— Na parte superior do enderéço estão consignados o tiál71er0
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará.
— As assinaturas das Reparti;
ções Públicos serão anuais e deverão ser ra,oradas até 28 de fevereiro.
— A remessa de valóres, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.
— Os , suplementos às edições'
dos órgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes que os solicitarem no ato da assiructure.

Ni 296.157 — Malta Giro — Requerence: Uillette do Brasil Limitada —
Processo indeferido.
N° 272.221 — Marca: São Pellegrino — Réquerente; 'teme IX S. .PelleProcesso indeferido.
grino S.P.A.

Diversos:
O Sr. Secretário da Indústria Heraleio uaza Amuos negou provimento
Fábrica Produtos Lavex para Indúsaos Recursos interpostos nos processos trias Lavanderias Ltda. — Junto ao
abaixo
mencionados
a
rim
de
manter
as
O Scniwr Secretário da Indústria —
registro n 5 146.835 — Nego provimenFIcrald., Souza. Mattos deu provi- decisões anteriores:
to ao recurso para manter o despacho
mento aos recursos interpostos nos pro-.
que declarou t:éidueo o registro.
102.586 — Priv. inv. — Parcessos abaixo mencionados a fim de tesN"
ou elementos desgastáveis destinados
Expedience C-lo Diretor Geral
retioraittr as decisõi. s anteriores'.
a serem usados em britadores, trituraa
.).inuares
—
Requerente:
Nord•TeF13108:
Rio, 31 de [moço de 1967
,berg Islanufacturing Company — PraN" 87.718 — Modelo industrial Con- cesso
Diversos:
iiguração Elástica de Frasco — ReEdmundo
Miglianu (No pedido de
Reconsideração
de
Despacho:
querente: Agua Sanitária Super Globo
prorrogação cm patente mod. indusliánitacla -- Processo deferido.
Reconsidero o desMáquinas Sirnonelt S.A. (Na recon- trial n" 3.52b).
N 9 112.042 — ModêIo utilidade: Um sideração de despacho que deferiu a pacho publicado no . de 22-3-1967,
Nõvo Sifão para Pias — Requerente: patente Mod. Ind. — Pontadeira Por- a -fim de tornar sem efeito a prorrotátil para Solda Elétrica
— Tênia° gaeão concedida. Arquive-se o procesIndústria Plástica Corblanit de Vlaclo n5
so, tendo em vista o parágrafo único
13/.890.)
Sipra — Recorrente: Goyana Sociedado Art. 42 do C.P .1.
N 9 103.345 — liorace Denton Moide Anônima Inds. Bras. de Matérias
Expediente do Sr. Secretário da
gari — Arquive-se.
Indústria
—
Republicado
Plásticas — Processo indeferido.
Prorrogação de Patentes:
Exigências:
Rio, 3 de abril de 1967
Termos com ' Exigências a Cumprir
Despachos em Recursos:
•Foram mandados prorrogar, de ao:ur1\1° 93.443 — Jaime Colora Ç:rait.
O Sr. Secretário da. Indústria He- do core o art. 41 do Código, os aeo
raldo Souza Mattos negou provimento guintes processos tz.1:aixo mencionados:
.Diversos:
aos Recursos interpostos nos processos
Dr. Rinaldo Victor de Lamare e An•
.
abaixo mencionados a fim de manter tônio Esgringnero (No pedido de pror(No pedido de as decisões anteriores:
JustMiano Gomes
rogação da patente mod. utilidade núdesarquivamento da patente têrmo
N° 232.844 — Marca Day-Glo r- mero 4.312) — Prorrogue-se.
me•ro 114.634. — Nego acolhimento
IRequerente: Radium Ind. e Com. Ameao pedido Por 'equidade por falta de ricano Ltda. — Recorrente: -Shersvin • Com. de Pedras para Isqueiros CoDIVERSOS
•
amparo legal. — Arquive-se.
I Williams do Brasil S.A. Tintas e libri Ltda. (No pedido de prorrogação
t da patente mod. industrial a 5 4.413).
Paschoai Ferreira Gornes Molinari Vernizes e Switzer Brothers Inc.
• Ind. de Produtos Alimentícios ConProrrogue-se.
fiança S. A. — No recurso interposto (No. pedido de desarquivamento da Processo deferido
se indeferimento do- termo 333.963 — atente termo número
•) • —
Alberto Rodrigues Costa Real e AlN 9 285.925 — Marca Bedding —
.„
Marca: Confiança. — Arquive-se o .„,/.ego acoimem
ao pedido por fama de Requerente: Citytex S A Ind . e Co- berto da Silveira Martins (No pedido
recurso.
egl.
,a
F. Ferreira Junior Ltda. — Junto
' mércio — Recorrente: Armações de de prorrogação da patente mod. utilizno termo .274.105. — Arquive-se.
American Cyanamid Company ( ..!untr, Aço Probel S.A. -- Processo deferido. dade n5 3.90.3) . — Prorrogue-se.
ao termo n° 175.121) — Nego a orePedidos de Preferência:
N° 2;'0.633 — -Titulo Reide PiratiDe Mulas Cor. e Ind. de Roupas
ferência solicitada em virtude da dat a
rente: Soc. Rádio ErfliS- S.A. (No p.idido de prorrogação da
Thomas Nicola Chryssocherits.
em QUe foi feito o registro, que é p.
par ,
..ttininga Ltda.
Proces- patente mod, utilidade n 5 4.071). —
'içêío3 pedido de preferência do 'Urino -.J.emiis recente.
sc)
Prorrogue-se,
12_17.304e
Despachos em Recursos:

beguncia-teira 1(.‘

(beçao

iii)
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3. h P. Coati Ltd . (No pedido de
prorrogaç.o da patente mod. utilidade
a" 4. itio) . - Prorrogue-se.
Celeste Matfi Giuseppe (No pedido
de prorrogaçao tia patente mo_el. utilidade C 4.113) .
Prorrogue-se.
Marko Djuragim (No pedido de-prorrogação da parente mod. utilidade nú- •
mero 4.114) . - Prorrogue-se.
São Pauto Alpargatas S. A. (No
pedido de prorrouaçau da patente mod.
utlidade n 4.1e, ) .
Prorrogue-se.
Joe! Guimarite.s Cunha (No pedido
de prorrogação da patente mod. utilidade nu °4.128) .
Prorrogue-se.
Moyses Kogan (No pedido de prorrogação da patente mod. utilidade número 4.138) .
Prorrogue-se.
Curt Otto Roennau .iNo pedido de
prorrogação da patente mod. utilidade
C 4.162).
Alvaro Coelho da Silva (No pedido
de prorrogação da patente mod. utilidade n° 4.190) . - Prorrogue-se.
• Soc. Anônima de iviateriais Elétricos

Aparicio Vitorino dos Santos (No
pedido de restauração da patente mod.
utilidade n° 5.493) •
Fernando Augusto da Silva Machado
(No pedido de restauração da patente
mod. utilidade n° 5.535) .

MCStallCaçA0 de. Patentes:

Ficam concedidas as restaurações, de
acendo com o aet. 206 do Código, os
seguintes processos abaixo mencionados:
dos:
Armações de Açu Probel S.A. (No
pedido cie re-..• ti-átraçad da patente priv
invenção n° 52.337) .
Peter Lutzczaziov ( No pedido de restauração da patente
priv. invençao
n" 66.113) . •
Adaga S. A. Com . e linp. (No pedido de restauração da patente priv.
invenção n° 68.484.)
Adalberto Szabo ( No ' pedido de restauração da patente priv. invenção ná
mero 69.333)
Rita da Silva Kern (No pedido de
restauração da patente mod. de utilidade n° 4.117) .
Luiz Carbone Bellini (No, pedido de
restauração da patente mod. utildade
ti" 4.140) .
Aparicio Vitoriou dos Santos (No
pedido de restauração da patente mod.
utilidade n° 4.610) .
Kleber Arrninclo de Lima Araujo
(No pedido de restauração da patente
mod. utilidade n 9 4 . 686)
b ortunato Soar:-s Arnorini (No- pedido de restauração da p atente mocl
utilidade n 9 4 9(151

N" 140.079 - Mod. industrial Original Modelo de Sandália - Requereu.
te: Duracour S. A. Ind. e Com. Rc zmsideração: Ani.ora - Ind. c Com.
Ltda . - Processo defeátio.
N 9 111.881 - Priv. invenção
feiçoamentos introduzidos cio válvulas
de c esscarga automática de água para
bai :a sanitária e outros fins - Regue-.
eente: António Esteinle - Reenosidereação: Metalúrgica Mar S. A. - • ProDespachos cm Pedidos di> ReCOn- Cesso deferido.
sitiei-ações:
Ni 119.829 - Pri v. invenção .A.per .!
() Senhor Diretor Geral deu provi- feiçoamentos em ou referentes a motovimento aos pedidos de reconsiderações res elétricos de baixa poténcia, am.o
apresentados nos processos abaixo men- painiente motores eNtric is para o uso
cionados a flui de retormar as decisões em aparelhos de barbo ar a sée,, - Requerente: N. V. Philips Gloeilampenanteriores:
fatirieken
Recmsideração: Walita
•Tèrnios:
A. Eletro Ind..-. Processo deleN 9 b p- Priv,. invenção Com- ‘ '1 `.1-,•
posição Latmitica Apropriada para uso
N' 131.280 -- Pdv . invenção Apeio
na Poamerização de Plicirocartionetos, ;c e.aiemento ntroduzide
em fogão a
L.atalisacior para este tini e processo

dido de prorrogação da patente mod.
industrial n 9 4.968).
Willys Overland do Brasil S. A.
Ind . e Com. (No pedido de - prorrogação da patente mod. industrial número 4.969) .
'Prorrogação de Patentes:
Willys Overland do Brasil S. A.
Ind. e Com. (No pedido de prorroForam mandados prorrogar de acórdo gação da patente mod. industrial núcom o art. 42 do Código os seguintes mero 4.970) .

processos abaixo mencionados:

Saturnia S. A. Acumuladores Elétricos (No pedido de' prorrogação da
patente mod. industrial n° 1.608) .
Saturnia S. A. Ecumuladores Elétricos (No pedido 'de prorrogação da
patente mod. industrial n° 1.609) .
Kimberly-Clark Corp. (No pedido
de prorrogação da patente mod. industrial n° 1.660) .
Telefonaktieboiaget L. M. Fricsson
(No pedido de prorrogação da patente
mod. industrial n° 1.669) .
The Singer Manufacturing Company
(No pedido de prorrogação da patente
mod. industrial n v 1.670).
lnds York S. A. Produtos Cirúrgicos (No pedido de prorrogação da pa
tente mod. industriai o° 2.280) .
Com. e Ind. Neva S. A. (No pedido de prorrogação da . patente mod
industrial
2.857).
Dias Garcia Imp . S. A. (No pedido de prorrogação da patente mad
industrial n° 3.080) .
Fundição Brasil S. A. (No pedido

Same (No pedido de prorrogação da
patente mod. utilidade if) 4.194) .
Inds. York S. A. Produtos Cirúrgicos (No pedido de prorrogação da patente mod. utilidade ti' 4.253) , Prorrogue-se.
Dr. Rinaldo V tetor de Lamare e
Antônio Esgringneço (Nu pedido de
prorrogação da patente mod. utilidade
n" • 4 .311) .
Prorrogue-se.
Dr. Rinaldo Victor de Lamare e
Antônio Esgringnero (No pedido de
prorrogação ou patente inud . utilidade
.11 9 4.335) . -7 Prorrogue-se.
Dr. Rinaldo Victor de Lamare e de prorrogação da patente mod inclus
Antônio Esgringnero (Nu pedido de criai n 9 3.7211).
prorrogação da patente mod. utilidade
Com. de Pedras para Isqueiros Con9 4 .350 ) . - Prorrogue-se,
libri Ltda . (No pedido de prorrogação

Dr. Rinaido Victor de Lamare e
•Antônio Es g . ingnero (No pedido de
prorrogaçou os patente mod. utilidade
IV 4.351. -- Prorrogue-se.
Tupan Roupas S. A. (No pedido
de prorrogação da patente mod. utilidade n" 4.621) . -- Prorrogue-se.
Kora O Kimura e J6ji Sugano (No
pedido de prorrogação da patente mod.
utilidade n" 4.858) .
Prorrogue-se.
Manoel Jaynie Reis Manos (No pedido de prorrogação da patente mod
utilidade n" 5.749) .
Prorrogue-se.

Tlie Parker Pen Company (No pe-

da patente mod. industrial n" 4.742)
Sabap - S. A. Bras de Artefatos
Plásticos (No pedido de prorrogação
da patente mod. industrial a' 4.832)
Sabap - S. A. Bras de Artefatos
Plásticos (No pedido de prorrogação
da patente mod. industrial n° 4.833) .
Bruno Balsinielli Neto (No pedido
de prorrogaçãio da patente mod. industrial n° 4.835) .
Bruno Balsinielli Neto (No pedido
de prorrogação da patente mod. industrial n9 4.836) .
•
Bruno Balsanelli Neto (No pedido
de prorrogação da patente mod. industrial n° 4.837) .
Cerâmica Sanitária Porcelii e S. À.
(No pedido de prorrogação da patente
mod. industrial C 4.864) .
De Millus - Com, e ind. de Roupas S. A. ( No pedido de prrorogação
da patente mod industrial n° 5.041) .
Atlas Imo. Ltda. (No pedido de
prorrogação da patente mod, industrial
n° 5.042)
Clark Eqiiipment Company (No pedido de p rorrogação da patente mod.
industrial n" 5.078) .
The • Gillette Company (No pedido
de prorrogação da patente mod. industriai n 9 5 .083) .

The Etectric Storage Battery Company (No pedido de prorrogação ela
patente mod. industrial n° 5.086) .
Sylvio Falque Fernandes (No pedido de prorrogação da , patente mod.
industrial n° 5.101) .
Moplast S. A. Ind. e Com. (No
pedido de pdorrogação da patente mod.
industrial n" 4.229).
Bruno Balsimelli Neto (No pedido
de prorrogação da patente mod. industrial n° 4.877) .
Serry Rand Corp. (No pedido de
prorrogação da patente mod, industrial
n o 4 .9561

- - Requerente: Metalúrgiza Alta
para Potimettzar uni
Hidrocarboneto S. A. Comercial, Industrial e Imo. euninerizavel -- Requerente: etinips Reconsideração: Cia Geral de I ncis

Petroleum Company. - Processo deferido.

106.255 - Priv. invenção
Dispositivo para Estampar fecidos Lis-

loocesso deferido .
T êt mos :

No 132.371 - Priv. invenção A p erfeiçoamentos em ventiiadoies todos - Requerente: jaronyino Paria
•erente: Nikolutts Laing - ReCia. Lida .
Processo deleridu
consideração: Walita S. A. Eletro
N 9 11-1.785 - Priv.. invenção 14e - Ind. -- T3 . • ocesso deferido,
chia:Lento de Vedação para vedar uma N o 136 553 - Mod. utilidade Pilha Lalvanica, pilha Galvárica as.sun Original morléh. de capa para encevedada e processo de evitar vazamento e: '.'ira elétrica - Requerente . PláSde eiecti unto Ge tal
Regue- t •i ecs Bustamante Ltda . - Recueianta S
. A.
Bletrc ind.
rente: Union Carbide Corp
Proers- s,
_1 "pl P. I. es,,sa
deferido
.
sJ
N° 1 313.793
N" 124.316
Pui; . invi.nção Aper
mod. utilidade feiçoamen.os em máquinas cie costura, A
ar lentos em carrinhos suboca da sacos - Requerente: Llar,us , p e ara gel adeiras e outr." -- Rem
riipolito Pedro Tello Grantuios. - querente: Albertino Pereira - Reconsideranào : Paolo Ribeiro Cvnario
rrocesso dcierido
- Proce q-o deferido.
Ni' 138.2.94 -- Desenho ou mod.
9 75.237 -- Priv. invençá.t.- industriai Poltrona de Braços Lottiptic- Novo ip=p-:, .sitivo mecânico para mátos - Requerente: Giroilex S. A . e capsular garrafas - ReLadeiras e Poltronas - PrucesNo de- querente: Cornet) Pertiga. Catnin
S. A. Ind. e Como, - Proces% inlerido .
deferido.
N" 86.551 - niii:clade Capa
NO
-- Mod. industral
Prof.-tora pira Catalugus e livros em
Novo In Idílio de caneta tinteiro geral - Requerente: A ri inoe Antônio
equeeer te: Imp. de Relógio Sul
LXn ,i,..) 4.4C J, dt d I
Lanam - Americana S. A. - Processo tildeReconsideraçao: Ernesto Rothsehild S.
A. Ind . e Com - Procèsso iodeie-

N9 89.738 - Priv. invenção tido .
Procsso de fabricação de prego Com
O Senhor Diretor Geral negou aco- 'c "beça er'anmada para • rôlhas de
similares e resnectivo tv -- o
lhimento aos pedidos cie reconsid ereções zinco
'UTterente: Rosai S. A. Ind. e
aocaso sprt sent idos a lia, d- manter
wa.
..;esso indeferido.
as decisões anteriores:
No 185.6€.8 - Priv. invencifo
Ilaquina ferramenta, combinada Vermos:
Requerente: Emile Abel Plante. N" 102.767 - Priv,. invenção Pro- p reces% indeferido.
, :esso e dispositivo para fabricação de
N9 122.559 - Priv. invenção -chapas de vidro curvadas e teinp..„-radas Protetor de emblemas de automóveis
- Requeernte: Societe Anonyme des - Requerente: Sartori
Mordo.
Manufactures das Glaces et Produits 'Croces.so indeferido.
No
126.944
Mod.
utilidade
Chimiques de Saint-Gobain, Chau:1y,
Novo sistema de sifão plástico - ReCirey - Reconsideração: Safety querente: Ameropa Ind.
Plásticas
Gilas ind. e Com. de Vidros Ltda. Ltda. - Processo indeferici_.
• --Processo detendo,
N9 90.436 - Priv: irvenção
N° 113.070 - Priv.. invenção Aces- Lp erfelcoamentos em chuveiros sório de Aspirador - Requerente: Ak- Requerente: Armando Ribeiro. --.
tiebolaget Electrolux - Reconsidera- '?roc isso indeferido.
879 92.867 - Priv. invenção
ção: Eletro Ind. Walita S. A. fnstalação de teto suspenso - ReProcesso deferido.
q uerente: Sfanley Edwin Soreuson N° ,116.552 - ri v. invenção Pro- 9ronesso indeferido.
N9 104.115 - Mod. utilidade --.
cesso de Confecção de Fios Aperfeiçoados de Filimentos Volumosos - Re- Novo tipo de viga e lage pre-molda.
querente: Cheslene eo Crespes Ltd. e * das de etncreto armado - Regue-.
Ernest Scragg 6 Sons Ltd, - Re con- rent 'ao Francisco Balzi. -• Prosideração: Heberlein 5 Co A . G. •-•
'Processo deferido,
N 9 121.417 - Mod ildnde tini
nôvo tipo de caixa para calçados roupas e congêneres, aproveitável com,
1 . 1. 5i-te-medo - Requerente, Si Ha: Pan
- Reconsideração: São Paulo Alparnatas S, A. - Processo deferido.

cesso indeferido.

NO 111.753 - Mod. industrial --a
Prente de televisão - Requerente:

Sigfrid Tempel Kunstitager Processo indeferido.
N9 114.994 - Mod. utilidade - um
novo estrado extensível para gela.
delras - Requerente: Regência
Ind. de Artefatos de Madeira Liml.
fada. - Processo indeferido.
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N ? 135.965 - Mod. utilidade Arquivamento de proc.ssos: !DINIS10- DE TATICAS
Caixa para embalagens em geral EXPEDIENTE DO DIRET013
1 equerente : industrial Madeireira
Foram mandados arsuivar os
Ltda. - Processo indeferido.
processos abaixo rminc . nn y dos.
De 3- deabril de 1967
Expediente da Seção de
-Administ.ação

Rio, 31 de março de 196
Exigências

Ia:. América Patentes e Marcas
Ltda. - No pedido de nomi.ação
pai a sua propos a a Senhora Maria
da Glár.a. Reis da Silva: - Cumpra
a -Ugência, assinando a petição.
David Santos - No pedido ee insc ' 15.o como Agente de Propriedade
Industrie i . - Cumpra a exigência.
Floriar o MUniz de- Albuquerque . 'do de inscrição como P-c-en'.e
de Prourieaade Industrial. - Cuma exSêneia.
Diverws

Isn y i Mattos - No pecudo
nomeacão pata seu oreosto o Ser.hor José Mar'nho Martins. -- Deferido.

'XPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PATENTES
repnWicado por te= sa'do com
incorreções
'o, 2 de abril de 1937
Moclêlo de ?utilidade deferido

•N9 132 L88 - Novo enrolados para
cabelos - Ind . e Com. Trorion SoP
Des'nfeta.dor hidráuNe 133 356
I • autemã tico de • recintos Emprêsa Pulverizadora Agrícola, industrial e Doméstica Contra • Insetos
Mosca Ltda .
N9 137239 Novo modêlo cie sileu CiOEO para veículos em geral Arrio R. Elle.
) de utilidade ' ,indeferido
N9 134.015 - Original disposição
em elementos desli7•adores, servindo
também ,,,mo fixadores "para e.onJuni C.sbular - Oswaldo Colombo.
Exigências

Têrmos co'- exigências à. cumprir
Ne 108.665 - I.0 .E. A Indústria
Cartonagem e Afins Ltda .
N9 122.794 - João Emenesio
I to.
N9 ]35.974 - Daniel 1VIansort
Sutherland.
1 -9 44.33.9 - Hélio TOMMaSO.
N 9 14: . 579 - N. v .
Gloeilampenfabrieken.
N5 146.196 - Emil Langer.
Jamil Nassar.
N9 149.100
N." 151.131 - Pechiney Com pagnie de Prbduits Chimiques et
Electrometallurgiones.
/ N. 151.789 - Encarnação Préciado Garcia e Carmem Garcia
Feénandes , de Ruem.
N." 151.812 - Pedro Pervelho.
N. 158.408 - Rednal Indústr i a e Comércio Ltda.
N.' 163.089 - Companhia Fábrica de Bot52s e Artefatos de
al.
N.° 163 . 7 7 - A n c.ora Compabulia de indústria e Comércio.
N." 103.778 - Ancora Campaia de Ir (1:'Istri a e Comércio.
Ancora CorripaN." 163.780
Xili ia de to d tislri a e Comércio.

Aoril ue D57

Pintur Piniuras
N." 525 650
Térnicas
N." 528.718 - Tubos e Enca..
namentos S. A.
N.' 383.185 -- Ti e GL-asoa
N.° 139 973 - Ciba Societé
Nome, comercial deferido:
Work:•,.`
Anonyme.
N. 463.493 - Editora FreVo
I
N" 463 611 - tvan de Ali:-eu
N.° 140.192 - fico Compara- Ltda. - Editúra Frevo Ltda. - Anreli.
tion 'of America.
'Art. 109, n•" 3.
N. 488.171 - -Nemer L'eetwr:,
N." 140.221 - Shell- InternatioTitulo de es'abclecimento deN.° 490.683 -- t3. L Almeida
nide Researcr Maatschappij N. V.
ferido:
Comércio
Imporiação e Exporta--Arquivem-se os processos.
N.° 640.932 -, Est feias Ther- ção Ltda.
reconsideração
de despa- Mas Pousada do Rio , Quente Diversos:
Ornar Palmerston Guimarães eho:
(ilri"ses 33 e 43
Art. 117, n.° 1
N." 520.198 - João Morou An •
demy - Nego acolhimento ao peErnst Jaeibi
Co.
tan
Restauração de marcas:
dido de fôlhas retro eis que a
diigesellschaft -- Na reconsideraN." 398 717
Policlinica Ge- requerente não cumpriu , a exigenÇ5 ° de despacho que deferiu a r„I do Rio de janeiro - Policli- ela formula da.
patente de privilégio de invenção bica Geral .do Rio de Janeiro N.° 527.272 - Robert Soseph
térmo 114.297 - Reconsidero •o Classe 33 -- Concedo restauraSchaller - Nego acolhimento ao
despacho de deferimento, para 0o.
que seja ri ega a a paten te.
ção de
i ai .s.,,,,iire
zl qriul ea
rleq 2 : ,
lpedido
pheadsi
Marcas indeferidas.:
metro, unia s
•Petereo Comércio e Indiistr • a
N. 498.010 - Enxolval .híve- mente não • cumpriu a exigèneu
d e Eleiree hl a'rie LEda. - Na re - nil
Ornatex Organização Merconsideração de despacho q ue cantil de Indústrias Texteis S. A. formulada a fls. 11.
' N.' 527.738 - S. .)--\. Diesel
deferiu a patente privilégio de
_ classe 37,
Elétrica F,adielco -- Nego acolhi •
venção termo 106.897 - Nada
N.° 505
.412 -- Redutor Bral- mento ao pedido de reconsideramira reconsiderar. Man tenho o
'
lia
A. B. Brandão & Filho ção de fôlhin-Npretro, eis que a redeferimento.
querente não cumpriu a exigênLtda. - \Classe 1.
Carborundum- S. A. Indu fria
cia formulada a fls. 6 verso. •
N.° 487.514
Iguapense
N.° 529.045 - Christovam MiBrasileira de Abrasivos - Na re- Expresso Igtrapense Ltda.
guel Sandice - Considerando que
consideração de despacho que Classe 33.,
a requerente já havia apresentadeferiu- a patente privilégio de
.• Exigências
do o número da inscrição da proinvenção têrmo 131.877 . - Nada
Tèrmos com exigências a ~- curação através da pet. de fls. 9
Tio prazo legal, torno sem efeito
para reconsiderar. Mantenho () Prir:
o
despacho de arquivamento phdeferimento com Os
pontos
N.' 342.243 - DresSer Indusblicado no D.O. de 30-12-06 e
que. devem ser publicados.
biles. Inc. •
dê-se p rosseguimento ao processo
N.° 521.179 - Cif- Construarte incorporações Ltda. - Mantenho o despacho de ar q uivamento p ublicado no D.O. , de 8-2
de 1967, visto que as exigências
não foram atendidas dentro dc
prazo legal.N.° 523.263° - Comp. 3 de
Maio de Administração Comércio
qc
-e Indústria -S. A. - Mantenhc
,o arquivamento publicado na
DO. de 8-2-67, visto que a requerente não cumpriu a exigência
que lhe foi formulada.
N.° 523.529 - Mon Cour Boutique Ltda. - C o nsiderando que •
a pt. de fls. 8, deu entrada no
prazo legal, torno sem efeito O
despacho de ar q uivamento publili ol . 39 (p. 219-454) Fevereiro 1967
cado no D.O. de 2-1-61.
N.° 524.972 - Arplac S. A. Artefatos Plásticos de . Calçados
- Tendo em vista a solicitação
retro e c onsiderando que a procuração já se achava inscrita sob
1 o n.° 81.357 quando o Edital foi
baixado, torno sem efeito o elesPREÇO: NCr$ 2,50
racho - • de arq uivamento p ublicado no D.O. de 8-2-67 e p rossiga-se no andamento do processo.
N.° 524.970 - Discoar POÇPS
e Comp ressores Ltda. - Tendo
em vista a solicitação de fls. 8
"in-fine" e con s i derando que a
• A VENDA:
p rocuração (fls. 10)
foi outorNa Guanabara
g ada em 1964, p
ortanto, anterior
Seção de Vendas: Av. Rodrigues
-1
ao Edital de 1-0-06, e considerando ainda que o desarquivamento
Agência Ir Ministério da Fazenda
deste p rocesso não fere direito
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal
de terceiro,- torno sem efeito., o
despacho de arq uivamento 1)ubli. Em :Brasília
1 cacto no D.O. de 8 2-07 e de-se
Na Sede do D .1.N.
prossegninmento ao processo.
N.° 431.733 - General Mins.
Inc. -- Prossig,a com os exem- ,.
tilares :f-_? fls. 23 e. 25.
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N.° 596.771 .- Éricb. Sicliner
Cia. Ltda. - Prossiga-se com
os exemplares de fls. 3 e 5 substtiuindo a classe 50 pela 38.
N° 402.087 - Renato de Souza
Freitas. - Torno sem efeito o despacho de Registre-se epublicado no D.
O. de e19 de janeiro de e1966 a fim
de aguardar a solução do T. 694.409.
460.891 - Jorge de Carvalho
Britto Davis. - Considerando que o
registro de nome comercial não comporta alteração de nome, arquive-se o
presente processo e deposite-se outro
pedido.
Ni
'

N 5 474.219 - Malharia Santa Izabel
Ltda. - Torno sem efeito o despacho
de Registre-se publicado no D. O. de
20 de maio de 1966 a fim de aguardar
a solução do T. 346.061.
N 5 482.135 - João Ferreira. Prossiga-se o pedido apenas na classe
46 com os exemplares de fls. 3-5, excluindo a classe 33.
N 5 482.925 - Emprêsa de Navegação Aliança Ltda. - Considerando que
o registro de nome comercial não comprta alteração de nome, arquive-se o
presente processo e (1...,osite-se outro
pedido.
N° 489.630 - Comp. Brasileira de
Imóveis. - Arquive-se o processo,
visto que a exigência foi cumprida fora
do prazo legal.
•

Arquivamento de processos

Foram mandados arquivar os processos abaixo mencionados:
Ni 505.053
Brink S. A. Ind. e
Com. de Máquinas.
N 5 196.871 - Azevedo Silva
Cia. Ltda,
N 5 437.610 - Rádio Club de Tonabi, Rádio Cultura de Vargem Grande
do Sul e Rádio Transmissora de eSerra
Negra.
N 5 446.713 - Armazéns Gerais Saramago S. A.
9 460.505 -- je Reviens Lanches
Ltda. N° 460.986 -- Recol
Representações e Com. L Ida .
N 5 463.335 - Agenci aMaritima
Transcontinental Ltda.
N° 479.130 - Irmãos Sagarnarchi
Ltda.
N 5 480.723 - Serraria São julião
Ltda.
N° 487.116 - Carolina de ,Lourdes
de Souza:
N° 487.117 - Carolina de Lourdes
de Souza.
N 5 487,118 -- Carolina de .Lourdes
de Souza.
N° 488.675 - - Klaussner 5 Silva
Ltda. .
N 5 490.453 -- Ama
Importação
Indústria e Comércio Ltda.
N 5 490.794 - Mabra Manufatura
Brasileira de Autopeça:: e Administração S. A.
9 491.313 -- Publicidade Associadas Club dos Milionários Ltda.
N 5 491.315 Publicidade Associadas Club dos, Milionários 'Ltda. .--Arquivem-se os processos.
Reconsideração de .despachos
O Sr. Diretor da Divisão de Marcas deu provimento aos pedidos de
reconsiderações interpostos nos processos abaixo mencionados a aflui de reformar as decisões anteriores:
N 5,4Z8.451 - Marca: Sett - Re-.
oquerente: Maiatex S. A. Ind. e Com.
- Processo deferido.
N° 507.57. 3 - Marca: Café Sabor
Su p er -- Recitserente: Ind. e Com. de
N

N
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N° 456.453 - Marca: Cinel
Acolho o: pedido - Recorrente: A Socke.dade. de Moor
I Cafés Finos Ltda.
1 de reconsideração de despacho e ao geris do Recife Letda. - Proceso Requerente: Magnesita S. A. - Po>
ce.iso indeferido.
mesmo dou provirnento ,para reformar deferido.
9 477.463 - Marca: Minempire
N 5 474.860 - Titulo de Estabeo indeferimento recorrido considerandose como distintivo a forma de repre- lecimento: Indústria e Comércio de Requerente: Pintucci, Spadari fIm Cia.
Processo indeefrido.
sentação da marca.' Registre-se, sem Carrocerias Senhor do Bonfim - ReN 5 480.252 - Marca: Lee Wester.
direito ao uso exclusivo da expressão querente: Absalão Pereira de Souza Recorrente: Auto-Peças boinfim S. A. nem -- Requerente: The H. D. Lee
Sabor. Apostile"-se.
N" 436.418 - Marca: Queen Shoes Comércio e Indústria. - ProceS,3 Company, Incorporated. --- Processe
indeferido.
-- Requerente: Hércules S. A. Ind. deferido.
e Com. de Calçados e Artefatos de
N 5 477.557 -- Marca: Quinducote N° 394.326 -- Marca: Noite de
Borracha. -- Processo deferido.
Requerente: Química Industrial União Gala - Requerente: Rei da Voz
N 5 496.355 - Marca: Agarn - Ltda. - Processo clefi..rido.
Aparelhos Eletro Sonoros S. A.
Requerente: Malharia Agrun Ltda. -N9 477.335 -- Marca: Olivença
Processo indeefrido,
Processo deferido, com . exclusão de Requerente: Manuel Baeta Antunes N 5 399.583 - Título: Chapelaria
calças para crianças, artigos êstes Recorrente: Indústreas Gessy Lcver Rocha - Requerente; Ariton'o Risoestes idénticos aos protegidos pelos S. A. -- Processo deferido.
liti. --- Processo indeerido.
registros 318.943 e 318.944.
N 5 484.300 -- Marca: Avical --N 5 430.137 --- Marca: Darno (InNQ 510;.458 Marca: Aurore - Requerente: Avical Agro-Veterinária
Requerpente: EditOra Abril Ltda. - Ltda. -- Recorrente: Scal Rio - Ind. sionia) Requerente: Domo S. A.
Ind. e Com. Export. e o- T ort. Processo deferido, com eXclusão de re- e Coro. de Artieos Rurais S. A. Processo indeferido.
vista. Apostile-se.
•
Processo deferido.
N 5 430.194 - Marca: Darno -- ReN 5 384.283 - Título: Casa Angorá
N° 496.530 - M Yayei. -- Re- ouerente: Damo S. A. Ind. e Com.
-- Requerente: Luízz Montorfano
querente: Sociedade Algodoeira do Expo t. c Import. • Processo indefeCia. Ltda. - Processo :Iel.erido.
N 5 396.066 - Mafil --- Nordeste Brasileiro S. A. -- Recor- rido.
rente: Kibon S. A. (Inc11..tral-, AliN 5 450.349 - Marca: Rotoflex - •
ReqUerente:. Mustaphá Amad Filho Ei
mentícias)
-- Processo deetrido.
Requerente: Mi, A. Sheaffer Pen CoroIrmãos. ‘-• Processo deferido.
Murei: L,nstrex -- puno. - - Processo indeefrido.
N° 465.808 - Marca: Aipo
Requerente: Sawaya Pe .xton S. A. LaN 5 453.780 -- Marca: MM Multi(Inerente: São Paulo Alpargatas S. A.
- Recorrente: Rhodia. Indústrias Quí- ni(icio -- Recorrente: The Dow Che- metal Requerente: Multimetal S.A.
mical Company. -- 'Processo defe- Comdreio Inch-o:trio e Representações.
micas e Testeis S. A. - Processo
rido..
Procesos indeferido.
indeferido,
1\1 5 468.063 - Marca: Volkar N' 492.083 -- Ma-,
Onda-Flex
N 5 168.038 -- Marca: Dafarma Requerente; Volkar S. A Conv,reio - Requerente: Ind. de Móveis de Requerente: Produtos Farmacêuticos
e Importação - Recorrente: Volkswa- Aço Onda Ltda.
Recorrente: Spring Dr:forma Ltda. -- Processo indeferido.
genwerk Aktiengesellschaft. - Proces- Unit Development Company.
ProN° 468.571 - • Marca: Cifaço so indeferido.
eesso deferido.
Requerente: Cifaço Comércio de Ferro
NY 468.066 - Marca: Novicodíase.a
Ni" 451.823, Marca: Elo, DOest e Aço Ltda. -- Processo indeferido.
Requerente: Novidades Quirnicas -- Requerente: flenriques 5 Filho LiNoviquimica Lida. - Recorrente: A mitada - Recorrente; A Companhia I
Novaquimica Laboratórios S. A. -- Antaretica Paulista Brasileira de BebiExponente da Seçâo
Processo indeferido.
das e Conexos. -- Processa deferido.
de Int m-ferência
N" 472.976 - Hidrante - Reque474.311 - Marca: C I, i N rente: Lab. Americano de Farcoterap:a Requerente: Abel de Barros Comércio
Rio. 31 de março de 1q67
S. A.. - Recorrente: Laboratório Ya- e Indústria de Tintas S. A. - Retropan S. A. - Processo indeefrido. corrente: Etablisse mente@ Chia B yla
Mareu.s deferidas
O Sr. Diretor da Divisão de Mar- S. A. - Proceso deferido.
cas 'negou acolhimento aos pedidos de
N 5 475.456 - Nome Comercial:
Ni 241.941 -- Hielrocalvene reconsiderações interpostos nos proces- Companhia Paulista de Roupas -- Recie Mineração São Mateus
d. 1.
sos abaixo mencionados a fim de re- querente: Companhia Paulista de R:ouN 5 453.016 - Triennale - Calçados
formar as decisões anteriores:
pas -- Recorrente: Alberto Eundoren
Snmello S. A. - cl. 36.
N" 403.598 - Marca; Wyzon - Tecidos S. A. - Processo deefrido.
N" 452.972 - Fechos - Metalúrgi.
Requerente: Wyzon Farmacêutica LiN" 477.071 -- Marca: Cica - Remitada - Recorrente: Ison S. A. querente: Companhia Industrial de ca Fechos Ltda. - el. 5.
N" 484.344 --- Emblemática -.
Ind. Farmacêutica. - Processo defe- Conservas Al i menticias Creu. -- ProScreen Geras Inc. - Cl. 32.
rido.
cesso deferido.
9 406.336 - Marca: ConsUl -N 5 484.351 Ni 456.267
Marca: Fortuna F,mb
áti ca
Requerente: Vainkerto Santos de . An- Requerente: Johann Mathias Goffart. ; ,:reen Gemas Inc.
cl. 32.
drade - Recorrente: Atlantis (Brazil
- Processo indeefrido.
N e 484.360 - Em blem áti
Ltda. - Processo deferido.
N' 462.609 - Marca: Cruzeiro - Screen Geras Inc. - cl. 32.
N" 411.418 -• Marca • hillni p ti -- Requerente: Nelson Pinto da Moita.
N 5 -484.438 - Feito para Dançar
Requerente: Norberto Schmajuk.
- Processo indeferido.
Com Waldir Calmon - A Fonográ.
Processo cleclriclo.
N° 473 719 - Marco . Hydro-T- fica Brasileira S. A., sucessora de Rá•
432. 72á Metalúrgico Metal
Requerente: Hydrornetais, Inc.. dio Serviço e Propaganda Ltda.
Lr. 'fiar - Requerente: Atilho Vero- Processo indeferido.
cl. 8. - Registre-se considerando as
t • e Recorrente: Lúmina Indústria
N , 476.747 --- Marca: Vogue Sou- expressões G-avados e Parad como
de Lâmpadas Ltda. -- Processo defe- venir - Requerente! Roger Et Gallet. Gravados e Para.
rido.
- Processo indeferido.
N" 486.172 -- Harness Tire N° 453.565 - Marca: Belsirio -N 5 477.271 - Marca: Gini ReRequerente: Sociedade Comercial Ca- querente: Ind. Esteárica Santa There- Harness Tire do Brasil Ind. e Com.
T,tda.
cl. 6.
sas Litimadrí - Recorrente: Delrio zinho. -- Processo indeefrido.
N. 5 486.219 - Comdipu Corri.
Alimentos Industriclizaclos S. A. N'' 479.818 - Nome Comercial:
dipa - Cia. Dist. de Produtos AliProcesso deferido.
Metalúrgica Iguaçu S. A. - ReN 5 457.296 -- Titulo; E L O -- querente: Metalúrgica Iguaçu S. A. menticios - el. 41.
Requerente: Eladio da Silva Nunes
Processo indeferido.
N° -186.856 - Cibeince - Cibernee
- Recorrente: Elo Publicidade e EcliN' 505.383 - Marca: Elka - Re- S. A. Ind. Técnica Metalúrgica te•sra- Ltda. - Processo deferido.
querente: Asca Aparelhos Científicos
21. -- ..Registre-se com exclusão de
N° 469.285 - Insígnia: Ibi insti- S. A. - Processo indeferido.
alavancas de câmbio, carrinhos para
titulo de Imóveis -- Requerente: InsN° 426.827 - Marca: Crimplon - máquinas de escrever e velocípedes.
tituto Brasileiro de Imóveis - Recor- Requerente: hnperial Chemical IndusN° 487.694 - Dracena
Pro Agrírente: Companhia Brasileira de Investi- tries Limited. - Processo indeefrido. cola Dracena Ltda. -- cl. 7.
mentos. - Processo deferido.
N 5 433.234 -- Marca: Samaro N9490.807- V S --- V S Ind. de
1\1 5 473.422 - Savoy - Reque- Requerente: Leon Cynczyk. - Pro- Artefatos de Metais Ltda. cl. 17.
rente: Manoel Correia Simões Re- cesso indeefrido.
- Registre-se com exclusão de metros
corrente; Chocolate Dulcora S. A. -N" 433.384 , - Marca: Vitamix - e mata-borrão.
Processo deferido.
Requerente: Scal Rio - Indústria e
I\T,' 401.0080 - Lucitex
Lucitex
N9. 474.98
Marca: Café Liber-, Comérdo de Artigos Rurais S. A. - Imp. e Exp. Ind. e Com. de Artefa.
tador -. Requerente: Movsés Cortaria Pi.eic-csso
tos de Plá"sticos Ltda. - cl. 28,
N
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MARCAS INDEFERIDAS
NO 5112.583 - Rothom - Metalúr299.045 - \kl-1111: 1,o N 9 494.409 Ferdag gerclag
gica
Rothom
Ltda.
Classe
6.
CotimN? 188.458 - Maleável
Metalargica Ind. e Com. Ltda. - ra Ypiranga t-am. e Ind. S A. Efegê EdiN9 512.632 - Motocas
cl. 42.
de Ferro Maieável - Classe 11.
el. 5.
Classe 32.
A.
Urra
Alba -- S. A Moi- N 9 512.675 - Metal Lar - Mário N9 220.576 - Deutz - Intercâmbio
N5 32o.018
LIg•o nhos Rio Candense
N 9 494.451 -- Zenhitrau
cl. 41.
Claudio da. Costa Braga - Classe 16, Eletro 'Mecânico Iam Indústria e CoRocei - cl. 6.
1\19 512.629 - Isca do Norte - Abel méscio •S. A. - Classe 21.
Helene CurN 9 342.649 --ABC- Exposição s-lon ealves Chaves - Classe 43.
N9 312.757 - Milky
N 9, 494.541 -- Ibracal - Ind.. Brasileira de Calçados Ibracal Ltda. - de MOveis A 13 C Ltda. -- cl. 40.
N 9 512.SSA - Vitória - Mário Stel- tis Industries Inc. classe 43.
No 374.145 - Rio - Forja Rio
- Registre-se som exelusão de Cartei- la Chio e Dacio de Mello Barros d. 36.
Ltda. - Classe 11.
Classe 46.
N° 994.549 - ik.lovex - Movex ras Escolares.
No 388.754 - Tijucas - Usina da
Aiumisa
N9 :380.876 -- Alumisa
N9 513.141 - Tunoera - Tunogra Açúcar
Ind. e Com. de 1\46veis Ltda. Tijucas S. A. - Classe 4L
Lâmpadas
ClasA.
Fábrica
Estruturas
cle
Alumínio
S.
cl. 40.
N9' 413.587 - A Princesinha Le P.
NQ 495.558 - Babbitt - 13 T Bob- -d• 5'
• r .PCreoeiant - B. T. Princesinha de Peírópolis Modas Ltds
- Classe 36.
cias.,:e•-• 2.
A 114 C •w bbitt
A C
8.220
»Ts19
90 19,-hitt Inc. - cl. 48.
cl. 35.1 N9 519,453 - S`lao ;larga -- MesmoN9 456.783 - Luisa - Fábrica- de
N" 495.696 -- R C -- Rosa Cruz Rad'o e Televiisão S. A.
clas- - Reg • st-e-se com exclusão de calca- s alda São -Torga Ltda. - Classe 4, Massas e Doces Luisa Ltda. - ClasConstruto•-a Ltda.
NQ 52s7.933 -CPMC-CPMC se 41.
nheiras.
se 16.
- Com rcial . rs aoll?ta Materiais e N 9 457.884 - Café Turista - AntôN 9 996 .291 --Pneumablo Luwa
N' 405.223 -- ABC-A 13 C Constro syes
Classe 41.
-C l ssCe 16.
nio Balestra
do Brasil S. A. Ind. e Coai. - das- .Rad • ei e eTelevisão • S. A. - cl. 29.
Tauro - Indústria ele
N9 527.°S7 - Et-ma TV - Eterna N9 435.304
sc 8.
Registre . se com exclusão de morta- 'Tv• Clos-ersação e Garantia de Linhas Centauro S. A. - Classe 31.
melavicsre ,, Ltda. - Classe 8 - R ? - N9 435.867 - Corn-rea - Comarluds. Qui- lhas.
Queri
N 9 496.453
e sem direito ao uso exclivivo ca S. A. Plásticos e Materiais país
•
nicas Quem Ltda. - el. 46.
Taoeçaria - Classe. r2.
.N 9 4,3 g .697 -ABC-A 13 C de TV.
496.828
Rodu-d,)
--Alumínio
N9
bsN9 486.181 - Moder-Matic
Rad • o e Tdev'são S. A. -- cl. 37.
FRAS3E
DE
PROPAGANDA
11.
do Brasil S. A. ca:t. ;Egnacrio da Silva - Classe 40.
- R-gistre-se cora exclusão de panos
DEFERIDA
1`1 9 500.581 - Careca --- Landics ”ara
N9 488.912 - Serrano de
4.
cl. 38. Careca Ltzl a.
Sibrama .N9 457.793 - Quanto a Pagar é co Serrano S. A. - Classe
N9 913.781Sibrama
Maldonado
N9 490.118 - Mica
combinar - -Cássio Munia S. A.
na el.. 38.
Ltda. - cl. 36.
Imp. e Com. - Classes 1 - 6 - .7 Castafiera Ltda. - Classe 8.
N.° 505.327 - Agulex Agulex N9 492.585 - Emblemática - LonN 9 425.273 - Y - Fiação Passam - 3 ---- 9 - 10 - 11 - 14 -- 15 Agulhas Para Malharia Ltda. - clas- don Recorda Inc. - Classe 8.
S. A. - el.-36. - Registre-se cora - 17 - 13 - 29 - 21 - 31 -3334
se 12. - Registre-se na el. 12.
Rubin Rosset
(ar- N9 497.573 - RR
e slairts e 35 - 40 --- 46 - 47 - 49 N v 505.401 - Nem Te Vi - Leão exclusão de
& Filho Ltda: - Classe 36.
itgo
121).
sem direito no uso exclusivo da letra N9• 168.976' - É Mappin, é de bom
Júnior ri Cia. S. A. .- cl. 38.
N9 499.359 - Motoma q. Motomaq
Gert Y.
gôsto - Casa .Anglo Brasileira S. A.
N 9 505.723 - Magnetograf
Imp. Cornércio e Representações.
Hermann Re'chert e Harald Wolfgang.
Mia"lo
is Fes.sina Moda s Confecçõzs e Bazar - Clas- Ltda. - ClasSe 6.
N 9 428.274 - Y
- •
6-8el. 17.
13-avennto Hartmann
499.464 - Da.ncor - Dancor 5,
S. A. - ci. 37. - Regstre-se sem ses
-- 15 - 19 - 21. - 22 - 23 - 24 A.N9- Indústria Mecânica - ClasN 9 505.937 - Cana Cuba -- Dis direito ao
exclualvo da letra Y. 14
- -- 29 -- 30 --- 25 cl. 1.
Vencedora Ltda.
Fiação Pessna 81 -- 32 - 34 - 35 - 36 - 3'7 - ae se 21.
N 9 428.275 - Y
Movibel
Movibel
500.105
22. - Reoistre-se sem --39-40-41-43-43- 44 - S.NO
NT ° 506.601 --- Motouidos 'M -- S. A. A.
Móveis
Artísticos
Classe
40.
- 59 (artigo 121).
- 43 direito ao uso exclusiva da letra Y.
cl. 6.
Motores Unidos Ltda.
NO 500.511 - Jornal do Trânsito -Edwar Cardoen Pereira - classe 32.
N'7 509.037 - Dottoliv - Dottoliv
Y - Fiação Pessina
N9 428.276
INSIG.NIA DEFERIDA
NO 501.513. - Pinguim - Padaria
- Ind. Com . e Administração S.A. S. A. •- el. 24. - Registre-se sem
N 9 436.661 - Orcem - Orcem- Ping uim Ltda. - Classe 41.
- cl. • 32. -. R,' g. istre-s, : na cl. 35 direito ao uso exclusiva da letra Y.
No 599.711 - Sicra - Sicra S. A.
a-g de Controle de Esupreza S_ A.
considerando "em branco" os • livros e
Imp.
Com . Retires. - Classe 1.
19
33
38
(arClas-es
17
428.277
Y
Fiação
Bessiia
No
com exclusão de 'folhetos".
Cod.ar Cons512.606 - rodar
N9
tigo
114).
S.
A.
d.
23.
Registre-se
sem
NI 509.311 - Sadia -- S. A.,Ind.
trução, Decoração e Arquitetura S. A,.
Incomode,
Indús489.018
N9
Oidi -- ci. 8. - Re- direito ao tan exclusivo da letra Y. mia, e. Comércio de Madeira Ltda.
e Com. Conca
Classe 16.
N5 437.250 - Bastos - Paulo'Ac- rllaseas 4 - 16
gistre-se com exclusão de aparelhos • de
23 - 33 - (arti- No 512.607 - Ondas - Codar Coas- •
Assovedo
Bastos
ci.
36.
doly
expurgo, nora] ra fos, • tecnigrafos e
go 114).
trueS,o, Decoi'aolio e Arquitetura S. A.
N° 463.542
Pneuflex
jp-p
Sanapauli - Sana- _
considerando substituído Benjamins
NO -421.060
classe 25
:wmprèsa
Paulista
de
Saneacl. 39.
(marca de terceiros) por Tomadas de ferra5ra
9 512.8,28 - Cotias Codar
N
mento Ltda. - Classe 33 (artigo 114).
múltiplas correntes.
Paulo. N9 518.182 - Organizações Nacio- Construção Decora eão e Arquitetura
N9 970.3131 - Vulcativa
A. - C l asn 34.
- Devisate --- Cin. Affonso de Fi gueiredo -- cl. 35.
nais - M-rcearias Nacionais S. A. 3.N9
N° 511.365
512.611 - Infância - Associa.N°
482.976
Diesel
Kralt
- Classe 33 (artigo 114).
Calcado Desate 'e-- d. 39.
Imucaeão Pré-Primáeâo
Bennett
Aliança Transmet S. A. Com . e Ind. - clasria (A. B. Til. p.) - classe 52.
N 9 511.9W-- Aliança
NOME
COMERCIAL
DEFERIDO
se 6. - Registre-se sem direito ao
Textil Ltda. - el. 24.
NO 512.814 - Nova Veneza 50NO 477.723 - Irmãos Balan & Cia. dedada
N 9 512..509 - Delbras -.Delbras uso exclusivo da . pa'avra Diesel.
R.orconi Ltda. - Classe 36.
N°

camisas, CtICCCIS

11SC)

• S. A.. Eng. Ind. e Caia. - cl. 8.. •N ,• 493.680 - Sabia - Soc. Co-i Ltda. - Irmãos Balan & Cia. Ltda.
N9 513.975 - Semeraro - IndúsN 9 514.899 - 'Sufth Moysés Had- -operativa Carioca de Consumo de Res- tarti 'o 109 n9 3)
Farma- tria Semersro S. A. Metalúrgica em
N9
347.442
Laboratórios
- Classe a.
dad - el. 48.
ponsabilidade Ltda. - d. 46.
Vicente Amato' Usafarrna geral
No 527.100 - Boletim do Impôsk0
Betubras' N e 999..635 - Lotinox '- Labs. cêuticos
N 9 516..735 - Butudope
2)
.
n9
A.
(artigo
109
S.
de Consumo - Alcid-s Gomes ValenRevestimentos Andromaco S. A. - cl. 48.
S. A. Pavimentações e Revestimentos
N9 403.460 - Companhia Ibirapue- te - Classe 32.
- el. 16. - Registre-se com exclusão
ra
*Comércio
e
Indústria
(artigo
109
Boneca - Cerealista.
No 52'7.341
- 3o Dias
ela - 'número 2).
NS 499 .819
as na
41.
da e:xpresstio -etc.
Voa.
Classe
Cury
•
Nagib Buzaid - Classe 32.
PeN9 431.266 - II, D. Duchas e .
N9 500.396 - Aymoré - Biscoitos ças
N 9 526.836 - Dengosa -.
_Metálicas Ltda. - H. D. Duchas
. IN ,SIGNIA INDErrIDA
Ayraoré Ltda. - Classe .41 - Re- e Peças
que sde Oliveira - cl. 42. Metálicas Ltda. - (artigo
gistre-se
com
exclusão
de
café
e
mate
1\1 9 • 526.926 - Lane - Lane 109 número" 3).
N9 475.696 - Santa Brigida - Via-,
Comercial de Máquinas Ltda. - dasNO 501.207 - Santo Antônio ç'ão Santa Brigida Ltda. - Classe 33,
Emp de Pesca Santo Antônio Ltda. - TITULO DE ZSTABIM5CIMENTO
se 17.
DEFERIDO
NOME COMERCIAL INDEFERIDO
Vigale.r - Materiais Classe 41.
1\1 9 526.932
lvan - Casa Ivan
Engede Construção Vigafer Ltda. - das- N9 532.574
Floresta
Country
N9 . 852,362 - Stersul S. A..Stersul
indústria • e. Comércio Ltda. - clas- N O 495.883 se 16.
0
Representações
,
nharia
Club - Floresta Country Club se 16.
N9 526.933 - Socorro - -Móveis N9 593.042
5." A. Eng.s-e R7pres.
Classe 33 (artigo 117).
Clivia Estofados Socorro 'Ltda. - cl. 40. ra. Gráfica e Publicidade Ltda. - NO 496.095 - Edifício Astro Sul N° 526.935 - "Belaton - Balaton Classe 32.
Abraão Zarzur - Classe 33 (artigo Título de • Estabelecimento Indeferida
Ind. e Com. Ltda. - cl. 36.
117
n9 4).
No 413 ..588 •- A Princesinha de
N9 503.697 - Perco - Ferco-ManuN° 526.936 - Classe:me . - Cias- faturas Plásticas Ltda. - classe 28.
N9 516.005 - Estavas da Cunha Petrópolis - A Princesinha de PeEmpreendimentos Imobiliários - Ma- tr4opolis3,LIda3.7:cl 12 - 22 •••• 23
seme Classificadora e Selecionadora de N9 505.230 -_Boutique Souvenir
6
2 _
Júnior Metais Ltda. - cl. 5.
Bautique Souvenir Ltda. - Clas- noel Esteves da Cunha
Classe 33 (artigo 117 n 0 2).
E2.igências
35 - 36N 9 527.032 - Oca - Gea Plantas ses
Joluar In- N9 526.775 - Milmar - Mimar N9 507.920 - Joluar
e Jardins - cl. 38.
Térre!as com exigências á cumdústria e -Comércio Ltda. - Classe 21 Mercantil e Administradora Ltda. -Classe 33 (artigo 117 n9 1).
Amphenol - Registre-se na Classe 21.
N9 527.229 - Fxr
pás:
N 9 406.465 - Casa Pagé - Selim &
Borg Electronics Corp. - cl. 8.
Bar e Lanéhes
51L031 - , Mat joi3a. - Indústria, Conti - - Classes 12 - 13 - 22 - 24
N 9 ;4 ,16 593
Is 489.983- I B - I B F Ind. deNProdutos
Químicos IvIarebôa Ltda.
lio Prestes Ltd a.
36 48
49
29
26
28
Brasileira de Filmes Ltda. - ci. 32. - Classe 46.
N9 446:549 - Menezes Hoerile
117 n9 1).
1\1 9 259.036
Schwartzmann - N9 .512_423 - Neuroviiina - La- (artigo
Cia. -Ltda..
N9 527.046 - Açougue Garnize
Ind. de Pianos Schwartzmann S. A. boratório Dueto S.-. A. Indústria Far- Jonil Pereha.da Silva - Classe 33 - NO 4'79.952
Transportes Argus
cl. 34.
S. A. •
macéu'ica - Classe 3.
(art.. 117 119 1) .
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N 9 483.966 - Charles e Frosst & 150.351 -- 150.661 -- 150.667

Cominter Comercio Internacio-

DavideCa mpari Milano Sucie*
nal Ltda. - Oposição ao ternao tu Per Azione - Oposição ao
n.° 756.563 - Marca Gomind.
tênro 753.109 - Marca Cama.
José Pessunto - Oposição ao ÇarI.
termo 756.873 - Marca Q-Alvo.
Credirei S. A. Modas e Co iMax Lowenstein S. A. Fábrica
fecç6es - Oposição ao terma
Aliança
de
Artefatos
de
Metais
o
Expl
raAverbação de Contrato de
/a.° 758.638 - Marca Rey.
. egfo de Patentes
Oposição ao tèmtio 757. 771 Saturnia S. A. Acumuladores
Pravas
Recordati, Laborató- Marca Maxim.
Elétricos - Oposição ao térnio
rios 8. A. (pede para ser anotado na
Combater Comércio internacio- n.° 759.591 - Insígnia Satélite.
patente Privilégio de Inv. rittmero
Meias Waldorf S. A. Comércio
Ltda. - Oposição ao termo
nal
63.964 - o contrato de sua exploração) - Averhe-se o contrato de ex- n.° 756.564 -, Nome comerciai e Indústria Oposição ao;têaitio
Sociedade Exportadora e Impor- n.° 759.581 - Marca Cibele.
ploraçãe.
Instituto de Angeli do Brasil
Exigências
tadora Comind Ltda.
Empresa São Luis Viação Ltda. Produtos Terapêuticos S. A Térmos com exigancias a cum0-• Oposição ao termo 759.580 - Oposição ao termo 761 $42 prir:
15•farca Viazim.
• Colgara Palmava Company roo Titulo São Luiz.
Banco
Regional
S.
A.
OpoOrinonoterapia Richte.r
pedido de contrato de exploiação
Bra.
sição ao têrma 759.(18
patente Priv. de Inv. n 9 31.03.3).
sil S. A. - Oposição ao farino
Metalúrgica EIevacar Ltda. trio signia BR.
n.° 761..1:14
Marca Vazino
Commander S. A. Indústria de
pedido de transferência da pazonte
Labortibirlo EsP e cifarma S. ACondutores Elétricos - Oposi -- Oposição ao têtano
Priv. de Inv.. Têrrno n 9 151.62).
761.409
Molas -NoSSag S. A.
1110 pedido cão ao têrmo 759.571 -- Marca Marca Vitamil.
cie transferência da patente Prise. de Comando.
Ormonoterapia Hichter do RraInv. Urino n9 155.890i.
Rodolfo Milchner Tuhoplastic si( S. A - Oposição no termo%
S. A. - Oposição ao termo /m- ít." 752.269 - Marca llistalon,
NOTICIARIO
lbelo
Metallwarenfabrik Der.
inero 759.516 --• Marca Tubomann Zw!hti Nom:na n tgesells.
plast.
Oposições:
, panificador, Ahnimaffle
ii.nleiarft07-59 ((); 1(1) 80 si_çãolm a orellter_moih nviiij
Alca li Alumínio do Brasil S.
o aoaf aao ao trro
èo 7 :5a Oo)
Monolacl.
-- Oposição 510 termo 762.058 •-• Marca Almirante.
Marca RH.
' Pan Prd
onlús
Inetti ei OS No •
Sinale° Aktiengescl !seita' I
13ozzano S. A. Comercial, lo.
iOna iS S. A. - n P O S i 00 ao tar- Omodção ao termo 759.877 dustrial e Importadora - Opo- ino 759.610 -- Marca Gon ga.
Marra Situado tênia) 759 876 Pucci S. A. A ri efa tos de Bar- Ma rca
sição ao iêrino 754.864 - Tiniu
nuchi.
Urna Brasa, Mora ferino nume- racha - Oposaçao ao termo núO Sindicato da holaslria de.
Diversos
mero 759,524 -- Titulo Ao Gran• "Fiação e Tecei:inani em Geral do
1
541 . t865
ag
ii.o7a1d1.
mz,iki i-ne ,aiszozts.1.,17
op,,,,Çan ou T'otai .a) (h, São Paulo - Oposição
N9 437.729 - Cooperativa vínicoMarca a: Uma Pra- de
no V znno 7110 .022 • Marca Se14). Caxiense Ltcia. - Aguarde-se o mo 754.866
termo 751.8(2 --- Marca Lila.
termo 417.479 do requerente onde sa, Mora.
fl ra ,,ilcs Poliram' Indús (tuia
se ventila o uso da expresssão Casto.
Soe
Paz Aga-lio Galbani
s A. - ( posição no iêr.
(..ã)13::1)*S'rii-1 oposição
o ci aitotlarAmboril76Itít.(3hilià
NQ 514.903 . - Vivaldo Gil Fer- ça-E
ao tarnio 759.605
71a.(332
reira -Prossiga-se com os exem- Boutique Modas.
ãlarca Imbras'Ict
Fiel
Paese
Opo- tt(11511.,,,,01,117)p5,15,ial(01a7518.(h:r.
711 .940 - marra Rrasiiimplares de Lis 8-10.
Rossi S.0.A
Martini
sS:(0)
N9 508.220 - Atfonso Girara! - siÇão atoèritielormo7672626.050-1 9 L- Marca
TRie,r;srit:',71t(itr.(13181:3) iiCsif
3i)(;)27:11__
arla,lr:coat-1
o i msição ao ter- 1 .
Prossiga-se com sinal de propaganCJ)
r( flt•
„
da.
Moto Rossi.
tóvão.
fl ras i olex taram) 683 628 -E. 1 Do Pont de Nemours A,nd
Expediente da Seção de TransferênArmacôcs .kao Proba! S. A.
Brasi l -dere termo 686 711 -•
Company - Oposição ao têrow - Oposição no hrmo 702.363 cia e Licença
-Marca Pols-praia 'armo 686 712
n." 700.035 -- Marca Permaneut Marca Pel Arte.
Press termo 760.036 - Marca
Rio; 31 de Março de 1967.
Nrnrca Polyprem,
Empei Enuiresa de PaviBrasitcx Polimer [ralas QuíTranslerência e Al terações de Nome Permanent Press termo 760.034 mentação e Engenbar 7 a Ltda. - Marca Permarient Presa termo O p osição ao termo 753 978 - micas S A ,- Oposição ao !arde Titular de Processos
n.° 760.037 - Marca Permanent No inecomercial EIITM
f?,ni prè-- mo 686.713 -- Marca Potyprenl
Foram mandados anotar nos pro- Presa.
sa
Administradora
de
Possoat
e lê r In o 686.714 - - Marca Pot y•
cessos abaixo mencionados as seguinViúva 3osé A. Souza é Filhos
pretoternin 686. 715--- Marca Po.
Ltda.
f t: tf ansferenclas e alterações de Ltda. -- Oposição ao termo nú- Obras
._~
11.1,xt.riisin
rai•in,,ttêrmo 66(3.049 --- Marca
[11n e !3e11.ret.
!3e11.
nume:
mero. 759.618 - Insígnia.
termo 760.123 .-Marca r-r,, Bel.
R14, i nd ú stria
B,•rictrfits
Frigorifico Mucuri S. A. F11PUCCI S. A. Artefatos de 'BorSão Ponto Alr e• rgatas
- •
• •
racha (na alteração de nome da 11) 11101
OPosi Ção
m ao tê ')
Onosição
m 760.
tèro
7 62 873 - tct; retulr e,7511"1
9 :3"3;;11111.
titular da patente Modélo
_ . ki , „( ).pr on si ZWeo
mero
't,# :
618 - Marca Friusa Marca São Paulo. tarmo
762 602
139 3.108)
termo 760.620 - Nome comertermo
759.419
!Viti
l'Ca
Apoio.
Eletromecânica Bento Gonçalves ciai - Armazens Gerais FrigoTitulo 7 ternto 762.737 Martini Posyl
S.. A. (na alteração do nome de ti'faia-a
Mãos de Fada.
ríficos
União
S.
A.
Friusa.
-ição ao termo 761218- M-rea
tular da patente 'Privilégio de InS. A. Rádio Mineira - Oposieenção n 9 55.571).
Ronco Nrivo Mondo S. A. INGERSOLL Rand World Tra- ção ao termo 761 .633 - Marca O p osição ao termo ,60 53i
Oposi.
Societa St. Raphaet
de Limited (na atrai:soai° do mons do Fotorania.
tido
de
ção
Nemo
761.312
Marca
e
stainOccintonto
Móveis.
titular da patente Priv. de Lw.
Frigorífico Moeuri S. A. -- N va Mundo.
a
São Rafael tèrmo 761 343 - Mar51.9 70.145)
Frimusa -ao termo • Efeeê Editóra S A. - Oposi- ca Casa São Rafael.
Pratt & Whitney Ine (Transfe_ 'n- te° 760.6(9 - Oposição
Marca Friusa.
cão ao têxtil° 760.425
Cshysler Corporation - Opoela para o seu nome da patente
Marca
Produsall - Cia. de Financia- Hobbv.
Priv de InV. 'Termo n 9 149.094)/ sicã oao termo 761.402 -- Marca
•
•
Beecham Grui) Ldmited (trans- mento e Crédito à Produção Unilever Limited - Oposição Artemp.
ferência para o seu. nome da patea- Ooosição ao termo 763.838 , - ao térmo 763.048
Papelaria Int Dario) Ltda.
Marca I trx
Sinal
de
p
ro
te Priv. de Inv. Térmo o9 129.823).
paganda Produsa.
FFui,) têrmo 763 . 00(i - Marca O posição ao termo 762.028
'United States Steel Corporation
Lati S. A. Produtos QuimicoS' :antitterrtal.
'Marca
(transmerência e alteração de nome e Farmacêuticos, - Oposição ao
Oaohael Looez
Seta Imobiliária S. C. Ltda. Oposição ao
da patente Priv. de /v,. Ter- termo 761.348
Marca Cessar- oterri m
seo. 760.077 - Mama 14. Re- Oposição ao termo 762.051
mo n9 131.547).
Marca Seta.
E. R. Squibb2 Sons, Inc. itrans1.0.iàs I. F. Ltd:i
Carência para O seu nome das pa01305'ÇttO • R-n "lar W il ikter & Co.. lithaber
Cia. Cervejaria Luzitana S. N.
tentes Privilégio de Invenção: Ter- 5.1) tarino 762.627 - Marca Flef Dr. F. A Sebenker Winkler &.
Oposição ao termo 755.784
mos ns.: 112.149 - 114.426 termo 762.626
Dr. R. Rurkard Schfmker
Marca Md.
Moven Jurnbeba têrmo 755.786
119.858 -- 120.6R6 -- 131.435
Arehangelo P. Sorti - Oposi- O'aasiçao ao termo 759:566 - Marca Ubeba lêrmo 755.785
t33.722 -- 135.300 -- 135.948
Marca Jorn.
cão ao termo 7(0..334 - Marca Marca Sincania
126.494 -- 137.118 -- 137.186
.
General Motors Corporation
Belcopy termo 762.333 - Nome
fiolústriade Calçados Cybele
140.896 -- 141.250 -- 142.798 -comercial Belcopy - Indús'ria e 8 A. -- Onosição ao têrmo nú- Oposição ao têrmo 760,921 --•••
145.953 -- 146.410 -- 146.669
,f ("N.
mero 7590 581
Marca Cobele•
/42,675 -- 150.044 -- 150.232 -Titulo ParalSO rios Clievrolet.
Comércio (IP 1.14 cr ii i
Co.

493.015 - Matiz Tecidos S. Á.
NO 493.520 - Montadora de Amortecedores Canoa' e Silenciosos Ltda.
N9 500.071 - Organec Org Nacional de Compras Ltda.. •
N9 500.298 - Biscoitos Aymoré
Ltda.
N9 503.255 - Club dos Anãnios.
N e 504.409 - Com. e Pecuária
R
onair
S. A.
•
N 9 504.410 - Administração
e
Com. Santa, Helena S. A.
INI° 504.412 - Cia. Agriicola e Industrial Magalhães.
N 9 504.462 - Estrela Adm. e Participações S. A.
14 9 504.931 - Metalmina Soe de
Estudos de Metais e Minérios Ltda.
N9 505.435 - Cafemol Cafeeiro,
Ltda.
N 9. 5512.293 - Distilaria
Maclea.ns S. A.
N 9 522.172 - São Paulo Sizal e
Derivados Ltda.
N.° 526.934 - Maquinas Operatrizes A. S. R. Ltda.
' N9 528.184 - Palmeira Publicidade Ltda..
N9 528.479 - Jorge Berger.
Ne 333.161 - Cia. Anna Toddy
Venezolana.
S G A S. A. • Agro
N 9 512.745
Industrial e Comercial.
N9 527.008 - Papelaria e Tipografia Pauperio S. A.
N 0 527.252 - Libbey Owens Ford
Glas.s Company.
DP

150.989 -- 152.383 -- 155.066
157.146 -- 153.731 -- 159.717
160.001 -- 162.457 -- 182.532
164.093 -- 167.667 -- 167.725 -171.496 -- 171.525)
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. CERTIFICA.MOS EXPEDIDOS EM . 3 DrE MARÇO DE" 196'

Certificados Expedidos

---

PRORROGAÇÕES EX p EITIDAS Em 2 DE MARÇO DE 1967
• .•• - -^
Termos
529.0i4
702.580

lligreas -- Ciasses

, Regiscros

Snánoia -- 46
Ao Isao IYAmtrica -- 1 -- 11 -- 14 -- lb

i
34 --

765.614
703.953
781.849

O

784.6.34
781.504
781.834
784.491
781.300
784.501
784.302
784.503
784.531
784.541
784.553
784.553
734.995
784.615
784.627
784.633
784.639
784.640
784.654
784.656
784.661
7_84.683
784.783
784.83g
784 840
784.841
784.8E0
784.865
784.885
784.894
784.897
784.898
784.917
784.921
784.946
784.960
796.025
785.047
785.055
785 .057
785.163
785.346
785 .258
7r.s.r2

785.410
785.4 1 1
785 .412
70 5.4 76
785.420
789.421
70 5.422
785.437

c,olp -- 32
Pre8o1
1
.50001e0 -- 1
n'
kiecea --' 8
4/
Viimg -- 6
Niisuoishi-- 3
1 Plaxess -- 41
TesLovit -- 3
Untisai -- 42'
Undsal -- 3
(incisai -- 43
Untisal -- 2
A Noticia --.32
kinpacotamen_o
17 -- 33 -- 40
j Gyneal -- 3
Gyneal . 3
I3razpabril ---21
26
Chapelaria Alberto
Leite de Bismuto Composto
Z.
DeIon -- 8
I Solar -- 41
Volck -- 2
Cica -- 39
12
Cica
Stannopea - -- 45
Cyrfihnha -- 43
Rscuper -- 3
Curitex -- 36
Altilticebrin -- 3
1 (Moo-Fita -- 10
Aledcilin.-- 3
qiffany -- 13
Vencedor
6
Enteromagma
a
Marina -- 22
Maria -- 22
8
, Ansco
1
1 Argento'
J Irga -- 1
atbiton -- 10
, • .
Meridional -- 33
Usinas -- 42
f S. M. A. -- 41
I. M. - 7
Alaturon -- 3
C Chin.-- 28
Professor Gerhard
19 -- 33 -- 41 -- 45
Toriba -- 4 -- 16
Sul fane sion , 3'
Isân do Norte -- 22
Mademniselie Modas & Confecções S.A. -Pauserfia
1
42
T P'artin's •V".' V. O.
nahv Te
48
Sçn Nvinph ' 36
Turylene -- 23

..

349.580
349-81
349.982
349.583
349.584 .
3•9.505
349.326
342.587
349.588
349.589
349.5A
349.391
349.592
342.592
349.593
349 594
349.595
349.596
349.597
349.598
349 899
349.é00
349.601
349.902
349.604
349.605
349 €06
249.907
349.608
349.609
349 610
319.611
349.612
349.613
349.614
349.615
349 516
349_617
349 618
219.514
219.620
347.421
319.072
349 623
349.P24
349625
292 .nn
349,627
?Ao Ç'Yq
34n 529
/Ao PQn
249 OR1

241.733
220.270
422.810
355.184
481.722
421.184
467.004
467.840
467.914
469.978
170.010
470.596
478.618
474.628
474.907
477.011
478.087
480.249
480.633
482.483
193.486
487.413
487.500
487.871
487.914
492.437
422.476
494.599
482.411
496.466
466.467
496.778
426.953
496.994
497. , 32
499.700
500.746
501.283
503.117
506.522
506.532
507 .013
508.295
503.527
509.693
503.750
502.886
503.986
510.577
511.491
511.780

Amor -- 8
II-Agá -- 8
Hergalub 83 -- 1
j Cavalinho -- 41
Jandaira -- 41
Madison -- 8
Auto Drive -- 8
Alberto Mime Ammy -- 48
Alasal..ex
86
Transportadora Urtituba Ltda.
N.0
Perola -- 41
D.F.I. -- 6 -- 8 -- 11 e 47
Pinhão -- 41
Gazeta do Povo -- 32
2
Cresofenol
Atito scola ABC -- 83
36
Da.ndy
1 Gazeia dos Municipios -- 32
Bain EYOr -- 48
1 Velo -- 8
Novo Horizonte -- 41
44
4M-fite Horse
23
Esc. Judie:al Cont. StuitiSta
32
Revista Municipal do Ensino
11
1 Eavasa-I3avaria
Santana -- 33
Fbrjaço -- 6
Conservadora Aura-Mar -- 33
Canta Luzia -- 6
Up-Car -- 21
1 Top-Car -- 33
Gravador Musical "Gramus Ltda.
Piazohra -- 3
Ma Margutta -- 22
Rei I3fittn -- 8
Eldorado Gold Service -- 33
Iodofosfarsina -- 3
E-8
Clrenoble -- 23
1 Hondofarma -- 3
1 Abaúnia -- 41
Flórida
41
1 Novo Mundo -- 2
1 Trapezio .-- 42
Mant Milli -- 18
Fq as'-ron -- 23
Tris -- 36
Madeleine -- 36
Jangada -- 42
1 F -- 5
Mangiabene -- 41

2 44 522
349.633

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
e

Registros

•
349.576
349.577
349.5.8

.0d ---

Afamas -- Classes

Térmos

LEI N' 5.172 - 25-10-196(
DIVULGAÇÃO N' 977
PREÇO NCr$ 0,25
A Venda:

Na Guanabara
Agência 1: Ministério da Fazenda
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1
Atencte-se a pedidos pelo Serviço de Reembéilso Postal
Em Brasília
Na sede do DIN

349.743
(349.744
349.745
349.746
349.747
249.74
349.749
349.150
349.751
349.752
349.75E
349.754
349.755
349.756
349.757
342.758
349.759
349.780
349.761
349.162
3497'183
349.764
349.765
349.766
349.767
349.768
349.709
2419.770
349.771
349.112
349.773
349.774
349.775
349.;76
340.777
349.778,
349.779
349.780
349.781
249.782
349 783
249.164
249.785
249.7:6
349.787
209 708
249.789
349.708
349.791
349.79:
349 793
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PATENTES DE INVENÇÃO
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 ce:rer o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 SOU
auuerao apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem peejudicados.
TERMO Lse 156.277
TERMO N9 í58.069
Data: 8 de novenabrp de 1963
Data: 13 de novembro de 1963
Requerente: Confecções Leda Ltda.
Requerente: Santiago Martins —
São Paulo
São Paulo.
Título: No5vo Modelo de Cuecas.
Titulo: Original Decoração Aplicada em Cesto para Papéis.
Mode-o Industrial
Modelo Industrial
,

s/
19 ) "Nôvo Modelo de Cuecas", do
tipo conferir-lado por um corpo similar aos comuns, que prevê superiormente, cinto elástico e barguilha
semi-aberta e passante, caracterizado
per umas costuras correspondentes
Gut partem lateralmente à barguilha, guardando entre si um espaço,
sendo que ditas costuras posteriormente, em curvas e voltam a tornarse convergentes no trecho final, onde
se ligam ao cinto.
29 ) "Nôvo Modelo de Cuecas" corno reivindicado em 1, caracterizado,
por tais costuras serem .dgadas iatericamente por outra de refôrço e as
extremidades das pernas serem' dotad.as de bainha, sendo que as regiões
delimitadas por ditas costuras são
conformadas de modo que a orientação dos fios do tecido acompanhe o
sentido mais coveniente para proporcionar maior elasticidade no sentido
necessário a cada região.
39 ) "Nôvo Modelo de Cuecas", como reivindicado em 1 e 2, tudo como
substancia mento descrito e ilustra-.
do nos desenhos apenses ao presente
memorial.
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1 — "Orig.eal Decoração Aplicada
em Cesto para Papéis", constituído
por uma armação de madeira— 1 —
que configura a borda, o fundo, as
esquinas e se projeta inferiormente
em forma de quatro pernas —atendo o feitio de um tronco de plrainide quadrangular, invertida, ca.
racteeizada pelo fato dos laterais ou
paredes do cesto serem configurados
por paineis tecidos cora fitas laminares de plástico, que se entrecuzam em
ângulo reto, sendo uma fita clara -3e outra escura, configurando um xadrés claro — escuro.
2 — "Original Decoração Aplicada
em cesto para Papéis", acorde- com
o ponto anterior, tudo como substancia/mente reivindicado descrito e ilus
trado nos desenhos anexos.

1(ER11'si) N9 158.639
Data: 23 de abril de 1964
Requerente: Bergon Equipamentos para Escritórios - Estado da
Guanabara.
Título: Nóvo Modelo de Telha Me.
tálica para Cobertura..
Modelo Industrial

TERMO Nç' 158.63e

Data: 23 de abril de 1964
TERMO N9 15'7.675 -Data: 28 de novembro de 1963
Bergon Equipamento para EscritóRequerente: Cerfunica e Velas de rios S.A. — Brasil — Estado da Guanabara).
Irei/cão N. G. K. do Brasil S/A,
Titulo: Nôvo Modelo de Grampo
•
Título: Ladrilhohexagnal,
para Telhas Metálicas,
•
Model o Industelal
Patente de Modelo Industrial

1. , "Nese Inc.:ele de lasisilhohexsagonal", ceracterizado por ser sua face '
resante si rnetricemente dividida por
pra:menos les5neulos de contorno.> sal a-ntes e re'neaves na sua parte média central,
29 "Nay() modalo de lacitelbohexa
genel", como essencielmente • descrito
C i lustrado no desenho anexo.

tancialmente, retangular apresentanTERMO N v 160.044
do, num de seus bordos longitudinais,
um entalhe era forma, substancialData: 16 de junho de 1904
mente, de U que delimita unia lingüeta central ladeada por duas azas
ReRquerente: Tadão Yamaoka —
extremas.
Japão.
2 — Nôvo modêlo de grampo para
Título: Nôvo Modelo de Bomba de
telhas metálicas, feito a partir de
uma chapa plana com a configuração Injeção de Combustível para Motor
de acôrdo com o ponto 1, caracteri- Diesel.
zado peie lato de que a referida chaModélo industrial
pa se apresenta dobrada segundo um
U de ramos desiguais, sendo menor
o ramo portador do referido entalhe; e pelo fato de que a referida
lingüeta se apresenta curvada ou deformada para dentro do U.
3 — Nôvo modelo de grampo para
telhas metálías, substancialmente, de
a,côrdo com o que foi aqui descrito
e ilustrado no desenho anexo.

Nervo inodé/o de telha metálica pa.
ra cobertura, caracterizado pelo* fato
de apresentar, em secção transversal,
a forma de um V invertido de vértice
arredondado; e pe'o fato de que os
bordos laterais da referida telha se
curvam para feea, de medo a se situarem, eubstancialmente, num If.esmo plano perpendicular ao eixo, do
V e depois, para fora e em ângulo
reto sendo, por fim, a parte extrema desses bordos dobrada, de um
dos lados, para dentro e, do outro
lado, para fora segundo um ângulo
de bem mais de 909.
2 — Nôvo modêlo de telha metálica
pura cobertura,, de acôrdo com o pon_
to 1, caracterizado pelo fato de que
as partes extremas dobradas segundo
em anel:e de vinil mais ae 909 são
suscetíveis de recobrir e de serem
recobertas pelas correspondentes part de telhas vizinhas quando essas
telhas se justapõem, latera'mente num
PONTOS CARACTERISTICOS
mesmo plano.
1 'Nese moaê'ci de grampo para 3 — Nôvo modelo de telha ' metalica
telhas metálicas, caracterizado pelo cobertura, substancialmente, de acôrfato de apresentar, em rebatimento do com o que foi aqui descrito e nusple-•', a forma de uma chapa. subs. irado no &serei- o anexo.

12

1 — Nôvo modelo de bomba de ia.
jeçáo de combustível para motor Diesel, caracterizado pelo fato de ser
constituído de um corpo eilindriw limitado por duas superfícies circulares
paralelas entre si e perpendiculares
ao eixo do cilindro, corpo êsse do
meio de cuja superfície cilíndrica dispara um porca ou união à 'qual se
adapta um elemento cilíndrico, eventualmente, tabular.
2 — Nôvo modelo de bomba de inJ'ieeáo de combustível, de acôrdo com
o ponto 1, caracterizado pelo fato de
de uma de suas faces circulares exe
tremas apresenta, nos extremos de
um diâmetro perpendicular ao primeiro, um outro orifício circular .es.
cariado, nas proximidades do referi.
do elemento cilíndrico e, na mitra
extremidade desse mesmo diâmetro,
uma união através da qual passa
uma haste 8 que, por meio de um
prato ou disco previsto na sua extre.
midade, comprime de encontro à referida união u'a mola helicoidal.
3 — Nóvo modêlo de bomba de injeção de combustível, de admiti com
os pontos 1 e 2, caracterizado pelo fate de que a segunda face circulas exe
amma do referido corpo apresenta,
nos extremos de um diâmetro, dois
orifícios circulares coaxiais com
iguais aos referidos dois primeiros
orifícios circulares da primeira face
s s por catre os mesmos — e na ex..
tremidade de um segundo diâmetro
perpendicular ao primeiro, na varra
mais distante do referido elemento
cilíndrico — uma terceira porca ou
união.
Nôvo modêlo de bomba de injeção de combustível, substancial.
mente, de acôrdo com o que foi aqui
descrito e ilustrado no desenho anexo.
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p(tderao

Pubucaeao rena de acdrdo com o art 20 do Código de Propriedade Industrial:
4 29 Da data da publ.eaçãe- de que trata- o presente artigo, começará a correr o prazo pai* o defertmento 4tIo
sitas oposições ao Departamento Neelenal da-Propriedade Industrial aqueles que et julgarem prejudicado*.

Tal; MO N9 133.448
de abril de 1962
poiviÁego) de. Luvedçáo.
• Um sisloona termostático de controle.
Mrco lieteehational Corporation
1Nrados Un das oa „América.

12. Um sistema de contreee termos- a pressâo do liquido excede a pressão
tático tendo um bulbo sensível â tene- de gás lio dito fole.
peratura e um elemento transmissor
18. Um sistema de &lerdo earn
de fórça operado hidràulicamente interligado com outro e carregado com ponto' 17, caracterizan pelo fato cie
liquido motor expansível, caracteri- que o elemento - 5.r.inállalUUT de potênzado pelo fato do dito sistema con- cia concretiza um fole do qual uma
cretizar um invólucro, 'uma câmara extremidade está em coniunicaeão
contendo gás pressurizado vedado com o tubo capilar e cuja outra extreacterislicos
POW0.5
hermética ro ente dentro do "invólucro midade está livre para permitir o
cambamento do fole, e um dispositivo
a parede lateral da câmara
Um soiteina de controle termos- com
reinante afastada do invólucro para operado por potência cooperante com
táoico etJ oin ouioo stusivela tem- proporcionar
um espaço intermediá- e controlado pela última extremidade
Pera,al.a, e lun eiemento transmissor rio relativamente
limitado no qual o do *dito fole.
le potene.a uo,soacto inureuncamente
19. Um sistema de acerilo com o
dito
líquido
motor
é contido, sendo a
interligacias ora com o outro e carre- dita câmara cambável
ponto 18. caracterizado pelo fato de
quando
a
presgados co.eio .,, inente com um liquido são do líquido motor no sistema ex- que o dispositivo operado por potênmmor exwirisivel vedado no sistema, cede a. pressão gasosa na dita câ- cia é uma válvula.
ca:acterizazio pelo fato decompreen- mara.
20. Um sistema de aceirdo com o
der uma camaro veziatia que .contém
' ponto 18, caracterizado pelo fato de
13. Uni sistema de acôrdo com o compreender meios para ,moverem
pressao g. ao a seos.vio a pressões excessivas do liquido motor no sistema ponto 12, caracterizado pelo fato de corporalmente o fole do elemento
e arlaprao., quota:1e cal pressão de li- que o espaço entra a câmara e o in- transmissor de potência no sentido e
quido se imna exce,ssi .,, a, para produ- vólucro é suficientemente reduzido contra o sentido do dispositivo opezir, atraves de outra compreensão do para efetuar um empelículamento do rado por potência para proporcionar
gás ria to,a causara, uma capacidade liqüido motor no dito espaço.
a operação do dito dispositivo de ocôrde liquido vc.ann:Orica aumentada no
14. Um sistema de contrõla termo- do com temperaturas predeterminasistema e proteger assim o sistema tático
tendo um bulbo sensível â.tem- das.
contra avarias:
21. Um sistema de aeórdo com o
peratura e um elemento trannrisisor
ponto 18, caracterizado pelo fato de
2. Uru sosterna de aciTocio com o do potência operado hidraulicamente que
o fole do elemento transmissor de
pomo 1, c.00teleolzacio peio fato de interligados um com o outro e carreé prevesto com um ineeleo
que a cOmai a cole contém gás é 'uin gados com líquido motor expansível, potência
espaçado da parede lateeal do Iole
fole carob'iorei contra o qual é exer-. daracte,rizado pelo fato de que o dito para
reduzir -ao mínimo a capacidade
bulbo concretiza '- um invólucro que
eido a pressa° de liquido.
tem um fole contendo gás pressuri- volumétrica de liquido d odlto fole.
22. 'Tem sistema de contrede ter3. Um sistema de acôrdo com o cedo vedado hermeticamente que é
•pcinto i. coraoteri roado pelo fato de cambável quando a pressão de liquido mostático compreendendo um bulbo
que a .cernara que contém gás é uru .motor excede a pressão de gás no fole sensível e, -temperatura e um eleneeniole eamhovel .copora o qual *é exer- pelo que o volume de espaço de liqui- to transmissor ode potência opera-do
cida a .presrão de. líquido.
do no' invólucro é correspondentemen- hidráulicamente interligados um com
4. Um eis:tona de 'acordo com o te aumentado para compensar tal. o outro por um tubo capilar e -dos'
quais Vidas as partes -do sistema são
ponto 1,, coracterizacio pelo fato de pressão de liquido excessiva. •
co mum liquido motor exque a cOmarn que èontán gás é uma
15.. Um sistema de acordo com o carregados
bexiga Ileo,Ovel „contra a parede , da ponto 14, caracterizado pelo fato de pansível caracterizado -pelo fato de'
qual é ene tida a pressão do liquido. que o bulbo e o cleMento tronsioissor' que o dito elemento transmissor de
poreeia - são interligados um ao potência compreende um fole do qual
5. Uni s'.,teuita de a'eordo com o -de
outro
por uni tuon ;a1Y.'.3.1' interposto. uma extremidade á suportada EDI po'ponto 1. aracterizado pelo fato de
sição estaceoniVia enquanto a -outra 16. Uni sistema de oontrdle termos- extremidade está livre para permitir
que a ~na que contém gás é uni
cilindro dorado. de uni êmbolo contra tático tendo um bulbo sensível à tem- o cambeamento -do fole, e um núcleo
- cuja extremidade é exercida a pres- peratura e. um elemento traos..dissOr colocado dente oe espaçado da parede;
são do
oe pele-leia operado lndramicamente lateral- do fole para reduzir ao miligados uni ao outro e t..arrogoidos coro nimo•a capaoidade volumétrica- de 11Z. Uns ciaiemà de ecoado' com o
ercparosnel, oaratteriza- miido do dito fole.
Ponto 1, ca-orq,c-terizado pelo falo cie Oo - Polomtiror
fato de -.411.e o- dito bramo mao
que a ¡câmara 'que .contém gás é com- tretiza
uns
erten:Ruce°
que tem um fole
bável axialmente 'e cujos extremida- oontendo gás pressurizado
'vedado
FUNDO FEDERAL
des opostas Sáti, "Vedadas.
'hwasaéticamente cambával do qual DE
ELETR IFICAÇÃO
uma
extremidade
é
estacionária
carn'
7.. Um ,sistema de 'acordo com o
invólucro e a :sua outra -extremidade
Ponto 1. Oaratterizado pelo rato • de
•que o ibnIno ',e os elementos transliooe para movatoeitec ca,mhavele
missores de potência operados hidrau17. Uns sistema ele controle teelicaniente são Interligados ' ilin com mosteltien
. DIVULGAÇÃO 1-\14 883
tendo `.111 Oulbo sensível
o outro tubo- capilar.
temperatura e min elemento transmie2° Edição
•
8. UM •sistema de act5rdo com c-1 sor -ele poterria vereda Indritulleaponto 1, earoicterizatio pelo fato de mente eintarlieeenie um com o outro
que o bulho e , o elemento transmis- -por um tubo capilar. e los 'quais toPreço: ' Ner$ 0.I0
sor de potOncla, operado hidráulica- das as oar'ee ie -sistema ele carregue
mente são fixados rigidamente um ao das emn um eiquádo motor _.apanálvel;
outro..
Caracterizado pelo Leio ele que- o ditiA VENDA:
• 9. TJtn sistema de acônito com c milbo eonceeteea um exibe de Mobilie
ponto 1. caracterizado pelo fato de oeo alongai, do que! uma -er Otiee
Na
Guanábars,
que a câmara que contém gás é in- de está em comonlceOão com -o Mexo
Capilar- e é 1: lote- -medo vedada.
corporada na construção de bulbo.
Seção 'de Vendas:
-41TO fole cum 1,;§„S prs eeeee.) orada&
19. Um sistema de acôr,do com o hermética_n 'e denC0 ocrenir c+,
Av.
Rodrigues Alves, 1
ponto 1, caracterizado pelo fato de longitudino -Lente ao etibe de irreelnque a câmara que contêm gás é inAgéricia
Ministério -da Fazenda
e 'acocado ligeiramente gri'- utecorporado no elemento transmissor cro
_da .a..ureec :lateral do dito tubo
de potência operado hidráulicamente. :dor
'pedidos P elo Serviço
Atende-se
a
de ineólucro para proporcionar um es11. Um sistema de ardo
paço intermediário no qual o -ilquido
de Reembeolso Postal
ponto 1„ caracterizado pelo fato de , motor está contido, sendo unia. mirreque a cãmara que contém gás tem
mitlatle ,do dito fole fixada ao tubo
.Em Brasília
seu próprio alojamento individual de Invólucro enquanto • a extremidade
1\la Sede do D.I.N.
com uma ligação de dito ao .resto da op..ista do fo:e esta loTe p ara neami-'
3307C5n ou p contém 1íniiir1 dn ,zisternn ti , c) seu cambar:lento axial
D3
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23. Um sistema oe contrate termostático cempreeudendo um bulbo sensível à temperatura e um elemento
transmissor de potência operado
dráulicamente interligados um com o
outro por um tubo capilar dos -quais
tedas as partes do sistema são carregados com um liquido motor expansível; caracterizado pelo fato de que 0
dito elemento transmissor de potência
compreende um Iole do qual uma extremidade é suportada em posição estacionária enquanto a outra extremidade está livre para permitir o cambamento do fole e, dentro do dito
fole, unia câmara de gás pressurizada vedada que é cambavel quando- e
pressão de liquido motor no sistema
excede a pressão gasosa nos sistema.
24. Um sistema de aceerdo com o
ponto 23, caracterizado pelo fato de
que a dita câmara de gás pressurizada é um fole que contém gás.
25. Um sistema de contei:de termos,
_tático -que com p reende um bulbo sensível à temperatura e um elemento
transmissor de potência operado hidráulicapente interligados um com o
outro por um tubo capilar e dos quais
Vedas as partes do sistema são carregados com um líquido motor expen.
cível, caracterizado pelo fato de ter
interligada dentro de tal sistema por
uma ligação de duto uma- câmara do
gás pre-ssurizado vedada que é cambável quando a pressão de liquido no
sistema excede -a pressão gasosa da
dita câmara.
26. Uni sistema de acerdo com o
'ponto 25, caracterizado pelo fato de
que a câmara de gás pressurizado
compreende um fole.
27. Um sistema de acordo cop o
-ponto 1. caracterizado pelo fato de
que o sistema compreende também
meios para variarem manualmente a
capacidade volumétrica de liquido dó
sistema.
28. Um sistema de contrede „termostático comp reendendo um bulbo sensível à tem p eratura e um elemento
transmissor de potência operado hi&Ou-ricamente Interligados um com o
outro por um bulbo capilar e doa
-quais tOdas as partes AO sistema são
carregadas cora um líquido motor expansível, caracterizado pelo fato de
que o dito bulbo compreende um invólucro contendo líquido motor ee
dentro do dito invólucro, uma bexiga
flexível cheia de gás pressurizado
que é Cambável -quando a pressão do
líquido motor excede a pressão do dito gá.se
29. Uni sistema de uoàrdo com O
p onto 28 cara eterizado pelo fato do
que a hexliga tem uma porção autovedável <da q ual a 'bexiga ,pode ser
carregada com 'gás edle preesão.
30. Um sistema de acôrdo com G
ponto 23, caracterizado pelo fato do
que a bexiga é limitada dentro de um
alojamento aberto apertado.
A requerente reivindica ele acerdo
com -a Convençãe Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n 9 7.903, de 21
de egesto de 1945 a prioridade de
rorresnoirdent. pedido denositado na
Repartioão lir Patentes dos Pstadoa
Unidos da América sob n9 10.805 em
25 de àb-il de 1961.
(No 11.554
29-3-67 - NCr8 50.)

does
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MARCAS DEFOSiTADAS
Publicaçáo rena de acordo coro o art. riO do Código da Propilam:toe Industrial Da nata da publicação ~neutra
co.rer o prazo de 60 dias para o deferimento cio pedido. Durante asso prazo podenio spis..ientar auns oposições ao Departamento
acionai da Propriedade industriai equêles que se julg.irem prejudicados com a concessão do registro requerido

ermo o» /65.205, de 24-8-19O6

inciasti,a c Coincido Ltda.
São Paulo
NE177151,

.I'nd. Brasileirt
Classe 21
P;o. tcs integrantes_ de
. veículos.
Termo it..' 765.206, de 24-8-1966
Tapeçaria ld:al Ltda.
São Paulo
Dq.41AL

BrasileirA
Classe 34
1 tpc tes, capotas e estoárnentos
veículo s
Tênno n. 765.207, de 24-8-1966
Denósito Nacional de Materiais para
Construção Ltda.
São Paulo

Encl. Bra"Slleire
Classe 16
Materiais pau construção
Te rm o n.° 765.20-8, de 24-8-1966
Mercantil Jota Filho Ltda.
São Paulo

nu Fluo
Brasticira

Classe 16
Materiais paar construção
Termo n.° 765,209, de 24-8-1966
Novolar Imóveis Ltda.
São Paulo
WOVOL_AU
11110,VEIS

Classe 33
• Título
Tèrmo ri.' 765.210, de 24-8-1966
Rcinaldo Losi
São Paulo

lanaa
PARA

TODOS

Clasee 49
Para distineuir logos, brinquedos, ptts
sa''.'efr.,,os e err.gos desportivos; A.uto
roolóveis e veiculas de brinquedos
armas de brinquedo baralhos, bola:
para todos os; esportes. bonecas. ãrvo
fe* 4.> natal chocalhos, discos de arre
nri; sso desportivo. finuras de ove.s e
rves e animais. logos d'f . armar. logos
mPsa 111:1 38 ocra esporte. miniatu
rei. ar utensillos doméstitos. máscara:.
pare esporte. nadadeiras. rêdes para

oesca. Tamboretes e va r aa para
pesca
,

'nonos as. 765.211, 765.212, 765.214
e 765.216, de 24-8-1966
Socitdade Mecânica de
Sourevel
Veiculeis Ltda..
São Paulo

ra vedai,âo: harb imes harracas de
oimpa. a. nein ine nare ed.-1âo, buchas tiara verla ‘ án. Palão trolha pari.
'artaxa 1. cabos. canaletes, cordas. Corcor-leias de
dé is corihalh
,a .?sp.N. e: :asar
oissão (to
çifilhas pare
as. e,teraf, pira

lhonetes...Carrn,, camirdPInk,

re\ estime n
ados ce material
uni
"Os conte.nonanos
Argolas scacaretron
mais e vegeta
.rinasões para Peclus, rai les. nandelw
• • ias trai'

aceter,,do.

urros, tratara. c.a, .heicos. carna&:,
-amoles carros-irrigadores, carros, cer.,
-oças, carroçerias. chassis.. chapas cir»
miareis para veicutos, cubos de veiculas.
,orredços moa veiculas, direção. &ali=
ladeiras, esetkos escadas rolantes, ek.
para nas , amonas e para carga,
,marradas. to.- ro=. rira s. y ilm,ão. tuge. uad,-.
SOMEVEL
Da, a lC2aÇP.C. mgates para carros eitos de direçaiX
• i-eiris de so,letrio, fretas*. Vonteira:.ve eu los. guidtle,
iona,
Ind.. Brasilein
otocie los. molas,
tio. mo ocomotwas
manou:iras. missa" par l
ri3.11.1 ,.. 13p Põ. ' • iTtar. notocicl-tas. ruotocar9a! , moto turgbor.
• nrci
n
.st '., para-choques.
, r• dr. zr,r3 t :4r p• n'n
nani veies. ClaVtes
'1 r,*
Class?. ?
e iras t,-.a:o br , , as o^aa . s. PanteleL
Para distintur kon/bustiveis lithr n tican
•hrt!:;,(5..,5- para ve/ Ip . ar: rdy :as p:n • odas rtz,ra hIc't'i ta s raios na ra
res, substeocias e produtos chst,nados à
ras. rebouue ,. ...,taidcares para veículos,
v t. sse
Cla
Munir/ação e ao aquecimento. &coo
odes ima votos. triciclos, 11:4P
, notor. carvão a Mis hidrocarboreto
P ura .1 s'Inguin A,a , tatos kabateria -antes para V.' ir tos vagões velocipe.
oas metano. butanc e prowino. gás eu ela-tire e de nvion.
lea. "araras t- Jonrrõ te tio afogador o
cores ;abri
larraiado. ga.s liou:leito. gasolina. ora
Kim lubrificantes, óleos combustix eis
áleos lubrificantes. óleos destinadas ;
iluminação e FIO aquecimento. óleos

para amortecedores. nerimeo e
eaterosene
• Classe 39

caixas. carteiras. chapas calos
sara ferramentas e utetishros cruzetas

'ias,

carro

TO1VPI rro,e lhas. varaes
•(114,t;

(sara

carros

Termos os. 765.213 e 765.217 a
765.220, de 24-8-1966
Sociedade Mecânica de
Soluceel
Veículos Ltda .
São Paulo

Para distin g uir: Arteloto: borraa. Ut2CON
.iç:oi...(11...1-niamento de ah
borracha, artefatos de borracha par.,
piastito par.
veículos artefatos de borracha não in
ena(10 , s mous. canecas. con
3 OTAEVE]..
cluidos em outras rlasises: Arruetas. ar chas. capa; para ,411)uns e na ra livros
golas amortecedores. assentos p ara ca
relas Velas
cesi•c»i,
„lasse 33
dejeas, txrrachas para aros, oatentes
mt, se.. s: para guarda de i':uoto.,‘. car-tu
Título
cofre, buchas de estabilizador buchas hos coadores nora chã descanse !sarg.
Cla sse I
bucKas para iumeto. batente de porta pratos, copos e ct, p inhos ne piasticoo.
batente de chassis bicos para rparpatiei cara soraetes. ra:x m tws de plástic Ferraoeris ferr.unimras (te ic5da espécie
ras. b raçadeiras, bocais, bases para te tara uori‘etes. colhei-raro uasinbas zatelariz em geral e outris urepo3 eNif
sabei': Alicates, alavancas. i'è9.
; abones, borrachas p ara carrinrco
4artinhos de iilástice para sorveres for. neted
crime bcrracha pare.; amortecedores nínhas dt plãsticc para sorvete s, discos • 'nações de metai. abridores de itstat
bainhas- d.; borracha rira rédeas,, estrilo' -mi:irem:Km de material ela 1. co tinha, w.:aroe liso ao farpado wsndeiros. sobde motor, câmaras de a-. chupetas co
; ,igens ele marer.al rilástke oa'a sorve. -arteiros: bt'oc,:izs, bigornas baixelas,
nndeilas. bacias. baldes. bimbonierest
deies massicot. de horiacha, cabos par. .'es, estojos- p ara obtetos ,otpuanas
ferramentas. chuveiros. calços de bar wlest estEire.s. enfades
automb luless cadinhos, cade.a dos castiçais, ao"
racha, chapas e centros de mesa cor ceia mziss.;:s anti -ruiclas. cs,.cactores
heras para pedreiros correntes. cabides:
das de borracha. ca p sulas de borrach; oraras, funis, tiirmas para doces. fitas chaves; eremones. chaves de parafusas.
Parac entro de. mesa. calços de borra cera bolsas, 'ecas gua r. nicões guarni eonezder: pa^e encanamento. colunas,
cha p ara maq uinas. copos de horrach lições para porta-Cria-Cos. g ua rni çase! :alias de metal para portões, canos d.
para freios, dedeiras desentupideira: clara 1;quirlificalores pir.rc )aterleirms rneatil, ei p vcs de tenda chaves isglas,
discos de mesa, descarso para pratos de frutas e legumes. gcartu çàes de ma czbeçõet- Cg 2PC wl c no q . cac.hepots.
er~tos embolas. esguichos estrado, erial plástico p ara utensdies e elbleéos ..:artfaos de mesa coqueteieiras calzos
esponjas de borracho ea, guebrajact çuarnicões par:-. bolses garfos, galeria' oore scwicionntrento de attnent
oara ornerras, Fios de borracha lisos rrra cai-lhas. ferro lair-...nadoo,
caldeirbee. caçarolas chaleiras. csteed»
fôrmas de borracha. guarnições Dar.
F/12.122 roa, conchas caodorroo. distiativos,
automóveis quaraiçõOs pare veículos
preadedores d?. roupas f11:10- bradiçam casadas. enxadões. esferat,
iancheias para escolares. lâminas ci. TN2Q de móveis, pircz. pratos
engatses, esgu.choa entaitea para areeich9
borracha para deg r aus, listas de boi
pt'..s de cosirli% pedras poaias orei- estribos, esferas para arreias. os~
racha. manoplas irta ‘ anetas. protelo eros p rotetores parai Cosuor-nros. pu- deitas; torrnkles. foices, ferra gera cozfrke
res para p ara-lamas. protetores d, szdores de água para uso luméstico
ferrolhis. taras. éacõe% fecha.
para-choques. pedal do acelerador. oe corta-copos. porta-nigur,s. Dom - notas dures ferro comum a carvão, rei-ateira%
dal de Partida. • pesas p ara businas porta-documentos placas, •.ebites rodi, unis fOrno , mra doces freios pari
oratinhos pneumáticos. pontas de bar ibas recilairates.
e-sportea para estradas de ferro frlcideirast ganchos,
acha para bengalas e muletas, rode:'
ruhas tigelas, 4relhas r 4os ganchos para quadro!)
a ll arda na oco
carniças, rodi?os„ revestimentos de tubos para ampolas. tc.1.1os c. :a seria- -moais para darruagens: iasigniPs;
-iorracha, rodas dc borracha para mó. gas, travessas, tipos d ,2. material plás- .mas, Moinas, liroreur,.3. latas da 11mi
'ris, sanfonas de vcuo suportes
roldanas. ralo:; pare plas,
tico sacolas, sacos. saau:nhos, vasilha.,roitos do p edal do breque, re ales para acondiciirmaiento, casos, si- jseires, px.tia-3o. perta-jóias. pt-iíReirni,
sembaio e Isolador suportes, semi !aras. colas
frio e colas são Incluidas 'Jarros; maára.11ailas molas Para porta,
.
p neumáticos. suportes de câmbio soa cm ou.'..rr.7. classes., para borrat.-Le para molas pnra venc-ziaani martelos. inf
fonas de partidas, saltos, solas e solado, ar tu E es 5-era marceneiro:.
capa- retas. matrizes; navalhas: Puas; Pés. Piga
de borracha surdinas de borracha par; 'atros. para vidros pasta adesiva para C-03, oarafurco, picões, potto-oao:
eaft,
tese reparlows; vo-g iço- ije ciir.
elegráficos
e telef8
aplicação aos %os
t
mater:n1 ulástico e nigeral
serras, serrotes. sachos. sacarriolha: Zoo
nicos. Cavadores d e porta, tigelas
desce Z;
nas. torgueze,
tigelas, tampas de borracha para con'n 1Para distinguir: Velculo3 e v1 :Às partes ouras, • -2!";res ntl
tenazes, ,.kavadelras. teias di arame.
£1 05! a l eras de borracha para ela b ora - ntegrantes: A rco para bicicletas. auto" :moveis, auto-caminhÕes. ai&eçs, amor cieiro% trincos, tubos vra encanamento,
çâo de substâncias citomleas
de câmbio, barcos. trilhos para W2Çar., C.:2 correr. taças.
-ecedores. olava.1
Classe 31
(fel e .J 103, birisq. traVeS:=2.
,rp
a
ties.
hraç..-v
para
vedlaç:io,
anéis
pira
Nrlecjvos
e verrumo
carriabo.s de me.. o wrretas, comidação, argolas para vedação, arruelas

Ar,
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MARCAS DEPOSITAD•AS
•
•

Publicação feita cio acordo COM o art 130 do Código da Propriedade lndustrial . Da data da publicaçâo começará
çw'ver o prazo de no dias pata o deferimento de pedido Durante asse prazo poderão apresentar suas oposições ao Depssrtamente
Nacional 0- Prrpriedado lauídstrial aqueles que se jUlgarens prejudicados com a Caneeasho a'a registro requerlea
Classe 8

Pios terra e cabos de eletricidade, Maça,

férino n.° 765.223, de 24-8-66
Posto São Guilherme Ltda.
São Paulo

ricos; rádios, resisténc:as, relais, reuttoses, aparelhos de alarme, acumuladores conduits,- voltimetros, trai-isto:miado
"SA0 GUILUIMME"
re g , transmissores, pilhas sêcas elétricas.
Ind. Brasileira
plugs, registos de caimis e comportas.
chaves de alavancas e chaves
Classe 47
automáticas
Para distingui/ conibustivels, lubrificanClasse -6
tes, substancias e produtos destinados á
Motores, magnetos de motores. guinchas. iluminação e ao. aguecimentoJálcool
macacos, Mancais, p:stões de motor, po.
motor, carvão a- gás hidrocarboreto.
litrizes, rolamentos, silenciosos alavan- gás metano. butano e propano. g
-ás em
cas, illternadores, auto-lubrfficadores. rarratado. gás liquefeito, gasolina, grablocos de motores, bronzinas, cilindros.
xas iuhriticantes, óleos combustíveis,
câmbios, cabeçotes cárter de motor
óleos lubritic a ntes
óleos destinados
embreagem e dínamos
iluminação e ao aquecimento. óleos
classe
. para amortecedores. petróleo e .
.ÇO em bruto aço preparado açu
ajnerosene
craca. aço p ara tinos. aço fundido aço
Têrmo
n.°
765.224,
de 24-8-66
parcialmente rrahalhado aço pálio. açr
reflriad bronze . bron2e e/rn anuo 01 Panif i cadora. Rainha do Curuça Ltda
São Paulo
rrn rMnIrri nnt?
trah;111,1,!rnRneranes hronze em nó bronze se
RAINHA DU,
barra em fio. l• harnho em bruto Jlí•
parcialmente nsenarario cimento me
Crido - B rCa''PATWfr
tâlieo cobalto. 'brilhe on narcialmenr,
trabalhado, courNas estanho bruto o,
parcialm e nte rrahaisado t,rro em' brutc
Classe 41
em barra ferro rnarmanés terro
Pão
gusa em bruto ou narciannente trilha
Termo
n•°
765.225,_
de 24.8-66
lhado t,usa remperado gusá maleave
lâminas de metal Iara ern rólra iatâc Planorga Planejamento e Or.Janização
Administrativa Ltda.
em idilha latão em chamas . latão eu
vergalhóes ligas metálicas limallças
magnésio manganês metais não rraba
"PLANOR0à "
lhados ,-)t) parcialmente trabalhados me
Ind. Brasil eira
• tais em massa ' metais estamnalos.
metais na rA sotia eve, e zinco
Classe 33
Tareio n.° 765.221, de 24-8-66— Planejamento e, or g anizaçã oadminist, ativa
josê . Paz Gonza1e7
Têryno
n•
9 765.226 ,de 24-8-66
São Paulo
Ser ,a lhería de Artes Moderna "3. B.
Ltda. São Paulo

Termo n.° 765.229, de. 24-866
Auto •Mecânica Donavega Ltda.
São Paulo

cadeiras, carrinhos para chá o café.
.00 1 - aos para dormitórios. coniuntos
Iara sala de Minai e sala de visitas,
onjuntos para terraços. tardia, e praia.
oniuntos de armários e gabinetes para
Opa e Cosinha, camas. cabides, cadeiras
DONAVEGA
g iratórias. cadeiras de balanço, cantas
Ind. Brasil ei ra
te rádios.' colchões, colchões de . molas,
lispensas, divisões, divans discotecas
madeira, espreguiçadeiras, escrivaag
Cie:ise 21
-lhas.etn,gurdop
ausan,
.'ara distinguir' Velcuo.:.a e suas partes
.ntegrantes: Ar-os para bicic l etas. auto nesinhas mesinhas para rádio e televinóveis, auto-caminhões aviões amor ão. mesinhas para televisão, molduras
credores, alavancas de cão.bio Parcos ,ara quadros porta rt tratos. noPronas.
'regues braços para velculos. bicada, Pol tronas-camas, prateleiras. porta-cin.
carrIthos -te mão e carretas "alai,- .éus. sofás. sofás-camas. 'travesseiros e
vitrines
t?-nnetes. carros ambu lantes. camiriafles.
-i:rros, tratores carros berços carros
Termú n.9 765.233, de 24-8-66
munes. carros-irtígadoes. carros cair Lavaredo S. A. — Empreendinumtos
nas. carrocerias. chassis chapas dr
Imobiliários
alares para veículos cubos . de vefrulos
São Paulo
- ibrrediços nara veículos direção. desh, adeiras, estribos. escadas rolantes ; eleLAVAI= Siâ
alares para passageiros e para carga.
E REERDIWENTOS
mgates para. carros. eixos de -direção
seroa, fronteiras para veleulos. guidão
I BILIMOS
,ocomotivas. lanchas, motociclos. molas
Tiotocicletas, moto-Cai-gas. moto furgões
Nome comercial
' minis/elas. navios. Ônibus. para-choques
Termo
n.9
765.235, de 24-8-66
iam-lamas. para-brisas. Pedais, panrões
Lav,S.' A. — Empreendimentos
oras para bicicletas.. ;mios para bicicie, Imobiliários
as. rebooue, radliador na ,a veiculos
São Paulo
"soas para veiculos. gearia.. -escielos.
.entes para veiculos. vagões.
varetas de contrõle do afogado: e
WERlolpu
,:elerador: tróleis. trol..-bus varaes dc
Lna.
.arrge
carros. roictes
Classe 16
Termo n.° 765.230, de 24-8-66
e!risse
.Az'ágos
Augusta Car Wash Lavagem Automática de Veículos Ltda.
Termo n.° 765.236, de 24-8,66
Ótica e Relojoaria Estrela Ltda .
•
São Paulo
São Paulo
e

-"AUGUSTA',

ESTRELA,

CAR WARS
Indo Brasileira

B reei]. ostra

Classe 8
Para distinguir: aparelhos e instrumentnd. Brasileira
tos óticos, óculos e relógios de todas
Classe 33
os tipos
Consertos de lavagem automática de
Termo n. 9 765.237, de 24-8.66
weieulos
Classe 16
Tuim — Confecções e Te:iiis r
Batentes, caibros, estacas, janelas, lamTermo n.° 765.231. de 24-8-66
São Paulo
bris, madeiras para construção, portas,
Construtora Albibel Ltd.
portões, soleiras de portas, tacos e
uma
São Paulo
%venezianas

"11, 0:13
0 '.

Termo n.° 765.227 ,de 24-8-66
Leovegilda Ribeiro Grecco
SãO Paulo

"LAW)RART LAXO

Classes: ti e 40

Titulo
Termo ta.9 765.222 ,de 24-8-66
Verissimo Labs da Silva
São Paulo

FONTE Z3 RANC
IND. BRASILEI
Classe 43
Para distinguir água mineral

RATORIO FOTOGRLFICO.
Classe 8

Título
Termo n.9- 765.228 ,de 24-8-66
Panificadora "A Divina- Tm,
São Paulo
"A DIVINA"
indnrasil eira

Classe 41
Pão

~7.7M

Ind. -Brasileira

"ALB IB EL- "
Çnd. Bra si / eira
Classe 33
Construções
Termo n.° 765.232, de 24-8-56
Indústria e Comércio Sivap
Paraná

°SI VAP
Ind0 ta ras4elra
Clasee 40
/óvels em gerai. de metal, vidro. c),
madeira, estofados ou não. indo
..íve móveis para escritórios: Armários
armários para banheiro e para roupa'
&sada..., almofadas. acolchoados par:
móveis, bancos, balcões banquetas
nnn .-10inç rinmorWare%
Neli." biombos

Classe 37
Roupas brancas para cama e meda
Acolchçoados . para camas, colchas,
bertores, esfregões, fronhas, guardana
pos, logos bordados, jogos de cosinha .
lençóis, mantas para camas, panos par
cosinha e panos de pratos, toalhas d
rosto e banho, 'toalhas de mesa, to
lhas para jantar, toalhas para chá
café, toalhas para banquetes, guarn
ções para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Termo n.° 765.238, de 24-8-66
R artholomeu Dias Martinez
São Paulo
°URI N

Ind. Brasile i ra
Classe 41
Para distinouir: bise.-,;m

aált

Abril

IMMO

.t.la - :eira 10

cie 1967 11E9
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o

'Feral° a." 765.251, de 24 - 8 - 66
ouros bonés eapaceres cartolas,
Termo :,f y 765.242 da 24-8-66
aci
- Comércio e Indústria Lida.
Cia. Bras leira de Ex- ouças casacão. coletes. capas cha:es
Brasexpan
São Paulo
a-scaecola calçados chapeus cintos
aata:ão Econômi,:
anuas. combinações. corainhos coisa,
São Paulo
VESA VERDE senhoras e de crianças zaições cai
TACIfg
Ind. Brasileira
1nd
Lrasil eira
...as camisas. camisolas, camisetas
BRASEXI'ADI
cuecas cetouras colarinhos cuviros
Classe 49
JIA.BBASILEIRA
Para distiaguir: Jogos e p.íssa remoas
saias. casacos crineios dominais achai
Classe 41
DE EXPANSÃO Eem q. ai, notadamente bilhares
pes tont.lsurs lar das para militare; co
Fígados
JONOltIC A..
regras. fraldas galochas gravatas gol
.
Termo n.' 765.240, de 24..3-66
de 24-8 65
Termo
n.°
765.253,
roa logo: de impera- laquetas, asaues
Wcina Mecânica Voicarro Lida
"Iraoterpa" — Imóveis, Teraplenagerg
.uvas.
ligas
ienços
mantôs
meias
Classe 33
São.aPaulo
e P •vimentaçâo Ltda.
malôr mantas rnandraão mantilhas pa
dulo
São Paulo
a
leuis. palas aenhoal pulover peierinas
Termo n 9 765.244, de 2 4 8-66
VOLCARRU
peugas pouches amainas pdarnaa pu
Depósito cie Matara is Para Coratruçaio ahos, perneira* guimonos reapalea
ind. Brasileira
IMOTERPA
Zaira Ltda
robe de chambre roupão sobretudos
São Paulo
Classe 21
suspensónos saldas de banho. san.lalial
Para Jistaiguir: Veículos e suas partes
Classe 33
suciares shorts sungas saolaa
integrantes: Aros para bicicletas, autoInsígnia
ZAIRA
touca turbantes remas aniformra
móveis. auto-caminhões. aviões amor• Ind. Brasileira
e vestidos
Termo
u.°
765.254,
de 24-5-66
tecedores. alavancas de cambia barcos,
TVIartin Lefkovits
Termo u.° 765.248, de 24-8-06
breques. braços para veículos. bicicle.
• Classe I 6
'Sobrar • — Sociedade Brasileira de
tas. carrinhos de mão e carretas, camiSão Paulo
Para distinguir: Materiada para constam
Re ,:seinlentos Lr1r .
nhonetes. carros ambulantes. caminhõeS
iões e decorações: Argamassas, argila
São
Paulo
carros. tratores. carros"-berços, carrosareja, azulejos. batèntes. balaustres. blotanques carrosarrigadores, carros, carcos dé cimento. blocos para pavimenta
SOBRAR
roças. carrocerias, chassis, chapas cila'
,ião, calhas. cimento. cal, cré, chapa:
cularee para veicitios, cubos de veicuios.
solantes, caibros. caixilhos. colunas
...lasae
corrediços para veiculas, direção. deslio
claapas para coberturas. caixas dágua Cartões d. .sitas, fatura, riaias
gadeirais estribos, escadas rolantes, ele- caixas
de . descarga para eixos. edifica.
livros esca =
vadores para passageiros e para carga, çCies
pretnoldadas, estuque, emulsão- d+
engates para carros, eixos de direção,
Termo r. 765 .249. le
base asfáltico estacas. esquadrias. estru
freios. fronteiras para veiculas. guidão,
Classe 22
turas metálicas para construções, lama. Gioia — Confecções de 'Malhas Ltda.
locomotivas, lanchas motociclos, molas. 'a , de metal, ladrilhos, lambris, luva:
ch
Para distInguir. Fios e linhas de its
São Paulo
motocicletas. motocargas moto furgões. dr função.
espécie, tios e linhas, torcidos ou não
lages. Iageotas. material usomanivelas, tIPV'OS ônibus. para-choques
l-ics e linhas em ge-al para bordado
Jante contra trio e calor, manilhas. masGIOIA
para-lamat para-brisas. pedais, pontões
costura, tecelagem, tricotagem e par
sas para revestimentos de pandas. marodas para bicicletas, raios para bicicletrabalhos manuais: tios e linhas obti
deiras para construções. mosaicos, protas, reboque. radiadores para veiculas,
dos por processos químicos: fios' d
dutos de base asláltico, produto: para
Classe 36
rodas para veículos, seuins, triciclos, tiraion para pneumáticos e linha de
.ornat impermeabilizantes as argamas Para diaringuir. Artigos de vestuário:
rantes para veículos. vagões, velocipe• sas
pescar
ik imento e cat. hidráulica. pedra - roupas teitas em geral Agasalhoa
dee, va-eta k contrôle do afogador e
gulho. produtos betuminosos, impermea aventais, alpargatas. magnas, blusas
Termo n." 765.255, de 24-8-.36
acelerado . troleis. troleibus, varaes de
ailizantes liquidas ou sob outras tonna, botas, botinas. blusões, 'aiinas. baba Interocian Malharia em Geral e Impor.
carros. toletes Rara carros
aara revtstimento e outros como na pa douras. bonés, capacetes. cartolas. cara
tação de Máquinas e Fins Taala
Termo n.° 765.241, de 24-8-66
alimentação, peças ornamentais de d ouças. casaca°, coletes capas, chal p São Paulo
Cirnembloa — Comércio e Indústria de mento ou gesso para tetos e paredes r
.achecols. calçados, zhaaa.us. cintos
Materiais para Construção Ltda.
papel pare torrar casas, massas anti cintas. combinaeões. corpinhos. calçss
ácidos para uso nas construções. par de e:enhora6 e de crianças taiaões. CFP
São Paulo
quetea, portas, portões, pisos,- soleiras :as, camisas. camisol
as zaaniseta
para portas. tijolos, tubos de concreto anuas, ceroulas. colaranhc.s. cueiro
CIME10)3LOC
ralhas, tacos, tubos de vtntilaçáo. tan.
aues de. cimeiro vigas, vlganientos e saias casacos, canelos. ioulinós, echa'
Ind. Brasileira
pes, fantasias. tardas pare militares a
EMiEdi.E.22‘t
vitrôs
legiais. fraldas, galochaa. gravatas. gol
Classe 16.
Termo n.° 765.245, de 24-8-66
luvr..s, ligas, lenç o s. tnant&s, meia!
Para- distinguir: Blocos de cimento
T,,ão Siqueira Franco
ros, logos de !ingeria a,
rara construço
—masa 30
maiôs, mantas. mandrião Tanillhas. pa. .'ara distinguir: Artigos de vestuário
São Paula
Termo n ° 765.243, de 24-8-66
leias. ralas, penhoar. pulavas. pelerinas . roupas feitas em geral: Agasalhos
Rede Vai:lista de Jorna' ,. S. A.
neugas. pouches. polainas pijamas. pia aventais. alpargatas. anáguas, blusas
DINALUX
regalos. aotas, botinas blusões. boinas, baba
nhoza perneiras. onimonos.
São Paulo
Ind. Brasileira
robe de chambre. roupão. sobretudos 'louros. bonés capacetes, cartolas, carasuspensórios, saídas de banho, sandálias ouças. casacão, coletes, capas, chatas
Classe 46
sueteres. shorts. sungas, maltas ou glacias ;achacais. •.alçados. chapéus. cintos
ãaaa
avaneira
toucas, turbantes, ternas uniformes
antas, combinações. corpinhos. calças'
e vestidos
ie senhoras e. de crianças, calções calTermo n.° 765.247, de 248-66
Confecções jalautex Ltda.
:ss. camisas, camisolas. camisetas,
Termo n.° 765.250, de 24-8-66
Impropec Comércio, Importação e Ex- .uecas, seroules. colarinhos, cueiros,
São Paulo
portação Ltda .
saias, casacos chiados dominós. Miar,São Paulo
nes. fantasias.. laudas para militares, coJAI SUT E X
caiais. trald ,.a. galochas, gravatas. gor,
. Ind. Brasileira os logos dt litigaria. jaquetas. laguês.
uvas, ligas. !ancas, naantõs. melas,
I YrieR OPE C
Classe 3ó
naus mantas. mandribo, mastilnas maIndo
Para' distinguir: Artigos de veatuarior
etós. palas, penhoar. pulover. Delerinas.
neugas. pouches. nolalnas. pijamas ratae roupas çaitas em geral: Agasalhos
Classe 32
e se 21
"hm. perneiras. quimonos. regalos.
aventais, alpargatas. anáguas. blusas
Y• •
,ornsas
i
pa7a veictllo.s
.ohe cie chambre. rounan nebretudos,
horas, botinas, blusões. bo i nas. baixa.'
'aerino u.' 765.239, de 24-8,65
Mesa Verde -- -jogos e Bilhalas 1.taa
São Paulo

INTER LAR
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imbileaçao • feita do acordo com o art. 130 do C6diga da Proprieciasle Industrial Da data da publicação começara
• aunei o prazo de '60 dias para o deferiniento do pedido. Durantet esac prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Proprieciadé todustcial aquéles que ast lulg arem prejudicados com a concas:4o do registra requerido

suspensórios v1as de banho sandálias
*meteres, sh p rts. sumias >Dinis ou slackis
toucas. turbautts. tirruens. uniformes
e s/:istmos
Termo n. Q 765.256, de 24-8-56
Recitei:2r — Peças e Acessórios Para
Veículos Licia.
São Paulo

aos. caixas de cartão, casas para papelaria. cartões de visitas cartões c0
merciols, cartões- indsces. conten, car
mofina, cadernos de . paliei melimetradt
s. em Dome° para desenho. cacem,:
esciares cartões em aranco. cartuctiot

de cartolina copas mantanattcas. ca
e rnOt de lembrança. carrete ..s de pa

REG/FECAR
mr, BRASILEIRA

nela° ativefapeS envolta:tos para cha

t'tiros de papel. ensariernasár. de pape
n.1 papeãO. etiqui t tos "olhas indica,
õihas de, caiu:cise stuesidanapos livro;
tão im p ress-'s iivros itsçais livros tis
.ontabilidatie. enata-borrão .arnatitentos
te papel traospa ren re prutos, (rapei:
lhos. Papéts te estanhe (Itt altitOttl.o
sapa's sem mpréssão PM -telt era branct
mra torrai mrectes n.tiel onnasx soa
sem 'pauta. p.aper crepon papei dt
seda papei inpertneowi rimei aucerads
iapel hip ;entro Im p e; rn peru) ea ve
tara copiar papei pia . desenhos,
te) para emOrt rffic trrott rtnett): 1.zacit
tapei paro enaaderma variei para es
cravar pane; para im p rimir. papel Da
f ina' para embruihus papei ceioiane
..sapal celulose. postei de 'inho parse
.ibsorvenie papei para eininahae ia
-saco. papelão. 're i des:rires de Dope{ ri5
setas de * p a p el. rõreitos de pa p el. rolas
-!.e poise$ transp .trense saeos de pape.
serpentinas. tubos. ihsst a ls de cartãe
a tu heras do pape t

-ohe de chambre. roupão. sobretudos
)1r.coltos. bombons. bolachas, baunilha suspensórios, saida.. de banho, sandálias,
ai& em pó era grão. camarão. caneta sueteres. shorts. sungas. stoias ou slacka
toucas. turbantes ternos, uniformes
sts pau e ars pó. cacau, calmes, dia
e vestidos
tarainelos chocolates. tonteitus. cravo
teaeais. cern In ho creme • de leite. creme;
Termo n. 9 765.265, de 24-8-bb
!times/fido:e croquetes. compotas. Call•
Ferro e Aço Cristo Rei-Ltda.
I ¡ca. coalhada ca Ara arta cebola. cor de
,
São Paulo
nent.05 para alimentos, s colorantes
'.ouriços. dendê doces doces de fru
• "CRISTO REI "
ai' • es p inafre essimrias alimentares em
Ind.. Brasileira
'emas banha, bacalhau, batatas, batas

e

n...:163tiSe 21
Para distinguir: V (..1.211 it.»: e suas aartes
Integrantes . Aros tiara bicicletas stury
móveis. amei-caminhões aviões ate,OT
tecedores a rex:anca:, - i e cárinno Parcos
breques. brocos para veieis:tos tufe.
as carrinhos- ie ielac e ,arretas. tuim
.nhonetes. carros alui-Mantes cainin..ães
ar rs is- fie reos car-os
carros. trariews
tan ques. carros-,trisitadoes
Nas. carroce-rias c fla.is.ts. cia s
enlates para vetclitos ei.bos ite veie-mos
corrediços Para veumins direção tesii
ssearlas roi:mies Ae.
padeiras.
vadores Para pF1,t ,tan , tr.ts para arpe
freias. troine; iras para_ veículos. gindSo
locomotivas- . iam-has ir 'tardos moias
motocicletas moto( rg . t,..s alote turgOett
manivelas navios õsnibt. Dasa.-choesues
pantaes
para-lamas. bata-brisas

rodas Para bicicletas, raios tale
et13. reboque, radia hes,s 9 ,ra stataaao,
rodas para veiemos selins
raptes para - veic .ttitist JCIeleS V?i0C/re
des. varetas de eouirête de afogados
aceierador tresets troleibus varaes
carros. ;toleres asra •arros
Têtrino n.° 765.257, de 24-8-66
J. C. Empreendimátos Ltda..
São Paulo

•

J.Q•
israsileirá

Classe 5
Benjamins, reatores.. termosmitos, fieis
elétricos, lâmpadas comuns, iânipacias
soquetes, postes- '111131para gás
nosos ,interu p tores. tornadas: esnelhos
para interruptores e para tomadas

elétricas
765.259
,de 24-8-66
Tanino n.9
Gráfica Cafigra Ltda.
São Paulo

C#FIGIlf
Ind. rasi eira 'w•
Classe 38
Aros para guardana po., de jpape
aglutinados.- álbuns (em brancol álbuns
para retratos e autógrafos. balões (exceto para brinquedos blocos para
cOrrespondência, blocos sara cálculos
blocos para anotacões. bobinas, brochuras nãO impressas cadernos d. escrever, capas para documentos. carteiras•
caixas de pa p elão, cadernetas, cader

.

.

Termo n.9 765.258 de 24-8-66
"Auto PóSto Psrainssara
.
São
Lrici.

R,rasilelra •

Classe 47.
Gasolina, óleos combusti vi-' is
Termo' n. 9765.260 .de 24 - 8 - 66
Panificadora Pão Branco Ltda.
São Paulo

at:lthrg4

itOstarria . morisaleta ,nós moscada
.tes óleos ,staaasti VC/S astral Jvas
ães Pelos praittles o:atenta DõS Darei
minis imas es peixes presuntos pa
ss. pastilhas pizzas pudins
usisios "ações balanceadas p ara mi
usais,. r emamos-5 sai saga. sardinha:
tanduicses salsichas. salames sopas co
; WS u ce
refle/ate, e de
iradas
'atas, sorririas. ta p ioca ramaras. talha
Cretrto,..),, 'tortas tortas aura ali
• .merac 1, -mimai: e a vet., torrões.
vutagr.
..,tteinhet

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
foce, aço para tipos, aço fundido, aço
mrcialsnente trabalhado aço pálio. aço
-afinado. bronze nronze em bruto ou.
sarcialmente trabalhado, bronze de
'Plangana bronze em pó. bronze em
'arra. em fio chumbo em bruto oti
narcialmente Pre parado cimento me.
-Mico cobalto. ,brute ou parcialmente
rahalhado, couraças. estanho nuutc ou'
-a/realmente trabalhado terra em bruto,
'tI9 barra ferre • nanganês. ferro velho,
g usa em bruto ou parcialmente traba.
lado gusa temperado. gusa maleavet
aanioas de metal lata eu' ólha latas`
tõlha. latão em chapas, latão en
aergaihões, ligas metálicas amalhas
nagnésio. manganês. -metais não traha
/baios ou parcialmente trabalhados me
cais em massa, metais estampados
metais park solda niquel zinco
Tinano a.° 765.266, de 24-8.-66—
Walter Sobrals Dantas
São Paulo

Terns on.'" 765.264, de . 24-8-66
Fábrica de Estõas Bandeirantes Ltda.
São Pànlo

"BANDEInN"
-Ind. Brasileira
Classe 4
Estôpas

"ff..0 BILá.NCO"
Ind.. Brasileira
Classe 41
Pão
_
Termo a.. 765.261, --de

ervilhas enxovas. extratc de n>
'.:" . te." farinhas alimentícias lavas, fé
aias, floc,os tareio fermentos leilão
gos. frios trinia.s sacas naturais e cria
s=zarlas g licose Poma de mascar. got
lutas. arai-mios. gráo de bico, gelatina
uabada geleias "erva 'doce berva
'iate norta.teaS ittsgostas . iinguas leite
smidensacto .eitc em pó legumes 'attt
onserva lentilhas In g istça. louro masis ahornenticias mariscos. manteiga
iara-arma mardwiacia tmi-carrão nas
e . ;h; teimar, mel e maçado. mate mas
710i1.1SCOS
as nata mingaus.

Termo n.' 765.263, de 2:1--8:6.6-Marques Durão Ltda,
São Paula
-

Percy Carvalho Mickto
São Paulo

COESEIREIRIPERO'

'"

Casse 33

Titulo
24-8-66,
,de
Termo n.° 765.262
Bar e Mercearia Lourenço Marques
Ltda.
•
São s'aulo

NciafFIÇO•
kin& Brasite.ira
'Classe 41
Nlcachofras. alatria, alho. aspargos
-.Orar. alimentos- p ara animais amido
inut rv?oas. et-rabias, amendoim araruta
arroz- atam aveia, avelãs azeite. azei

Classe 36
r..) ra distinguir .' Artigos de verauáricar
, roupas feitas em geral: Agasalhos,
tiventals. alpargatas. anáguas. blusas.
sotas, botinas. blusões. boinas babatouro.. bonés,' capacetes, cartolas. caraancas casecãe, coletes. capas. chatas:
eachecols calçados. chapéus. cintos.
tintas, combinações. corpinhos. calças
-te senhoras e cie crianças. calções, caiais camisas, camisolas. • camisetas
suecas. ceroulas. . colarinhos, cueiros
saias. casacos chinelos dominós. achar.
nes fantasias. fardas para militares copelais. 'fraldas. galochas, gravatas, gor
anos, de liti garia. Inumas. legues
levas ligas. lenços. mantõs meias.
maiôs mantas. mandrião. mantilhas. pa .
e t6s. nalas penhoar pulover palatinas
Nt tiOftS nouches polainas oilamas pu
nhos, perneiras, guimonos, regalos.

"TRANSPORTE . •DA
ORLA"
Classes: 33 e 21

Titulo
Termo n.9 765.267, de 24-8-66
Depósito de Ferro Velho São Pedro
,Ltda.
São Paulo

"SÃO PEDRO " 1- ncl. Brasileira
Classe 33
.
.Representações
Termo n.° 765.268, de 24-8-66
Panificadora Monte Neve Ltda.
São Paulo
"moNTE: NE-ff;

Ind. Bre.sileira
Classe 41
Pão
Termo n.° 765.269, de 24-8-66
Augusto Duarte
São Paulr
" 15AR E IIERCUA-

RIA DUARTE

Classa 41 Titula

•

Cegin...intia- 4.elra 1 O

MARIO' -1 1- 1CIAL (Seção 111)

Abril de 1957 1191,

MARCAS
saçare
Publicação feita de aceirdo com o art.. 130 do Código da Lompredacie Industrial. 1Da dar'à da publicaoào
• correr O prazo do 60 dias para o deferimento do pedido. Durante etre arco° perlara° eaarczentsosocao acsiçaas ao Daearsaaussulaa
cren prejuChea.dos cena ai effialeMan do regtslro wczauz=r2
Nacional da Propriedade Industriai aqueles tino ao
Tio n.° 765.270, de 24-8-66

Panificadora Jaú Ltda.
São Paulo

ras para roupas e .1:, •en 'Bicos para eett,
s velem ipe
motocicletas. motocargas aloto . furgões. -antes para ve:cule.s
manivelas, navios. ônibus, para-choques. Jes.r etas e ontrõle Jm a leçsnelt) e pus, ale na. Impera de carzroleibus valsa. dt ro3, pos. de bron.l.:e.;: roupa. sal:cato
vara-lamas. para-brisas. pedais. pangias
,de sód io.
aabão em ed.
ezrros. ZOINCS,
aadas para bicicletas.. raos pura bicide.

tas. reboque. radiadores ama veiculo,'
rodas para veiculas selins. os ciclos: ti
.eira
tantas para veiculas. vagõas velocipe.
des. varetas de conTrI. do afonada e
Classe il
acelerador. tróleis. rrceibus. varaes de
Pric
carros
'Termo n.° 765.2 1, de 24-866
Têrrao
ri.
'765.274
,de 24-8-66—
Plexforto Indústria Aetalúrgica lacta.
Confecções Veloz Ltda
São Paulo
São Paulo
: "JOVEM S"
jArf li
In3. Srasi

Ind. Bre si 1 eira

Classe - 5
Aço etz bruto, aço preparado, efa
doce. aço para tipos.. aço tundido. st;
parcialmente trabalhado, aço páli& açc
refinado. bronze. bronze em oruto ou
parcialmente trabalhado. bronze de
manganês. bronze em pó. bronze em
Saara, era lio. c:nimbo em bruto ou
ourrialmentè °reparada cimento me
tá t ico, cobalto. bruto ou parcialmentt
trabalhado, couraças. estanho bruto ou
oarclalmente trabalhado ferro em bruto
em %rim. ferro manganês. ferro velho
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado- gusa maleável
lâminas * metal, lata em ifilha, unto,
em falha. ¡atile em chapas, latão em
vernalhões. liga metálica. liniabab
magnésio. mannanês, metais não trabis
litadoa ou parcialmente traba:bados.
tala em tuassa, metais eatamoadoa
mareia para solda, niquel, ouro. Lince
corruoado e zinca liso em fólhas
Terno n.° 765.272, de 24-8-66
Manoel Pisco
São Paulo
" BUCLE "
Ind.
tre.sileira
Classe 21
Bicicletas
Termo u.° 765.273, de 24-8-66
Canal); Comércio e Representacões
Ltda.
São Paulo

"CONEBI

Ind. Brasileira
Classe 21

partes
Integrantes: Aros para bicicletas auto
móveis, auto-catninhões, aviões amortecedores. alavancas de câmbio ',arcos.
breques. braços para velculos. bicicletas. carrinhos de n35o e carretas. amas
nhonete s. carros ambulantes. carnItflõeS.
Pata distinguir: Veiculos e suas

carros, tratores. carros-berços. carrostanques. carros- rrrigadoes carros. car-

Termos os. 765.277 a 765.279. de
24,8 66
Filmes e Discos . .M . :gisotu S.
São Paula
as

stvrr
"

Ind. 'Brasileira

ind. brapileira

Classe 36
Ciasse
Para distinguir: Artigos de vestuários Para chstinguit os seguintes artigos ele
e roupas 'witas em geral: Agasalhos duos: Rad .,ou aparelho?: de televiiNo
avalio a alpargards. anagtaas calosas r lck . ups. geladeiras sorvert iras apare
ouras botinas blusões, boinas_ asas fias de refrigeração. e.ncesadetrat. as
peças ca;artio. Colete 3. capas abares .erastores de p á- togbes. tornos 2 ioga
mchecols calcados chapins, "cintos ,eiroa elétra os, chii veiros aquecedores
cintais combinaçoes, corp inhos. calça: elanças. t • r , os elétricos de engomar =
de .senhoras e de cria:loas calções eas iassar batedeiras. coqueteleiras. exore
cas. ca rn aas, camisolas. cainisetas roedores tion/d fi‘-adores ?tétricos. ma
Cuecas. rei ase.as colarinhos, cueiros minas para
era e rt DEI kelrilleS
saias casacos. crtnekn riominós ?dam ame. resistfmetas e;erricas. fervedores
Des. tantasms tardas p ara militares eo -stufa2. ventilw4ores pactos e :Gale
lespais. tra Idas. galochas gravatas goa aiétricas. refletorts, relf..glos de 911
ros, logos cie fingerie laquetas. lermsês 'T.tleredo tormas e.etruma. inatitiina»,
.ntonridic as • zill matos:g-01cm
!Uvas, ligas. fenços manoSs ,retas
gairatzs t .Ernticas re
maiôt mantas znandriflo, mantilhas, po NnithRs el,eryik
letda. palas. molham (alatoam pelariam, -,adlores ai iroir,At COR I-Oinparlas. apare
tios de bac fluorescente. apareffius
ocupas. pouches polainas Pilatnas
abas. perneiras. quinto:moa regalos .ornumcaçâo interna •esterilizarlores coo
robe de chamhre, roup5o -sohieendr* lensadores bobinas chaves elétricas
suspeus6rios saídas de banho. sarai-inato Jeniutador, s' interruptores. tornadas Si,
meteres shorts - • sungas. sirena ao siado corrente. hisivel a uarelhop fotográfico,
cinemarapritgicos. tilmes revelados
touca. turbantes. ternos unifometi
eaficulos
toldos. a parelhos de a proxi
vestidos
•
Ire ãa. Ftérat iólin5 e lustres máquina
Termos ns. 765.275 e 765.277, de
para lavar roupas para uso
24-8-66
tamestice
Flexiorin Indústria Metalúrgica Ltda.
Cb,SSe 25
Para distinguir: Capas para -:.'Iouns e
"FLEXPORK
para discos, discos virgens, filmes vim'
Brard_loir,
e fitas adesiva.;
Clas.se '41
Pão
CGSZe 21
'ara distinguir: Veisulos e suas earte
ategrantese Aros para bicicletas auto
adyeis. auto-caminhões, aviões amor
p riores. alavancae le cambio barcos
'regues. braços paria aelculoa. banida
as carrinhas mão e carretas, curai
Nonatas. carros ambulantes. caminhões
•arros, tratores. carros-beraos .carena
aromes, carrosorrIgadoes. carros. cor.
a;as. carroceria% c-haasis. chapas elr?dares mo -, veiculas cubos de veiculas
nrrediços Para veicalos direção. &Ai
sadeiras. estritos escadas rolantes, ele
'adores para passaceiros e para carga
anates para carros. eixos de direçâo
-eira; fronteiras p ara veiculo% guidão
aNcomotivas, lanchas motociclos. molas
nanivelas. navios, õn:bus. para-choques
nara slamas, para-brisas, pedais. pan,tios
aadaa para bicicletas.. :aios ?ara bicicle•
ras, reboque, radiadores para velaulos
notoeialaras. motorargas. moto furgões

oças. carrocem& chassis, chapas circulares para veiculas. cubos de veiculos
corrediços mira veículos. direção. desli•
padeiras. estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção
freios. fronteiras oara veicalos. guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas, rodas para veiculos, selins,

lciclos,

sabão emanara eatlae ,ie e.stregar e aae-ona.ceas. uuulo i nolii e verniz
„=,

Termo o.' 765.251, de 24-8-66
InJustria de Conleçcões 'Ia-Ser .Ltda.
S -io Paulo

JA- SER
Ind.Brasileira
Classe 36

Para distinguir • Iachistria e comercie
de confecções para homens, senhoras 4
"lamas
T;, rmo

o." 765.262, cl »1-8-66
Bolwcpte "Dindi - Ltda.
S'ão Pealo

DINDI
Ind, Braslleira
36

Para distintos.: rosiia de vestuários
e roubas frita:, all , ar al: Agasalhos,
avearais, a!uargut,,s anaguas. blusas,
horas. bdtin.ls. h"i.sw.... boinas, baba'louros, banes. zar.-1, cies, cartolas, cara.
ouças. zasacr,o. ....,11.res capas, chales,
cachecois. calk,:des. ilapeus, cintos,
ein tas. imbui:1,, o, 8 corpinhos. calças
'le senhoras e Ir crianças. calções, cal.;as. canns.a.:, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulaa, colarmhos, cuelroS,
sairs, casacos.. chia, lua. domina ec.harp...s. fantasias. tardas para militares,

CCM

fralda ' galochas oravatas, gorras, logos dr lingerie, laqueias. laquês,
alvas, ligas, lenmas mantfis, melas,
ma õs, mantas, iumiii li aS, inastilhas,
letós, palas. penho pi pulovei pelerinaS,
pegas. ponches p olamas. pilarnas. pualio& p erneiras qu monos. ' regaloa,
mbe Jc charnhae, roupSo. sobretudos,
.uspensdrios.
,tt banho, sandálias,
meteres. shorts. q ungmis. stolas ou slacks,
classe 32
toucn .. til rha nt
t. 'rrin g uni formes
Para casta/guio Almanaques. aganáaa
anuários. álbubs impressos, boletins, ra
naano ri.° 765.284, de 24-8-66
tálogos, edições impressas, revistas, õr
r..-.1.-na Sociedade Cooperativa de
oãos de publicidades, programas radio'
Veiculas • Ltda.
tônicos, rádio-televisionadas, peças teaSão Paula
trais e cineanatogreficas. prograrras
circenses
CARLEMA
Termo n.° 765,280, de 24-8.66
Ind. Bra sil eira
Indústria Quimica Galbiati Toda.
Classe 21
São Paulo
Para distaiguir: Veiculos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, auto.
móveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos,
breques, braços para veiculo& bicicletas, carrinhos de mão e carretas, cam!.
nhonetes. carros ambulantes, caminhões>
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da carros, tratores, carros-berços, carros.
Prasaia, alvaiade de zinco abrasivos tanques carros-irrigadores, carros, cata
aloodão areparado nara limpas metais, roças, carrocerias. chassis, chapas circulares p ara veiculos, cubos de veicules,
tReteroentas asoresnacetes, zetra,...o
anil. fécula para tecidos. 565 r:oras dr corrediços para valculos, direção, deslicera e de made ira goma pare lavan- ;,-rideira t estribos, escadas rolantes, elle.
deria limpad ores de luvas, liquidos
vasiores para passageiros e para carga,
aranc.ueca tee:dos liquido: inata gordo engates pairo carros, eixos de diregio,

GALBIATI
Ind. Brasileira

a•asnos

1192 Segunda-feira 10

DIÁRIO

OFICIAL (Seção III)

Abril de 19ó7

MARCAS DEPOSITADAS
fi

Publicaçâo feita de acórdo coro o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçâo começará
correr o prazo de 60 dias para o ri.N.:srimento do pedido. Durante hei prazo poderia° apresentar suas oposições
ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que as julgarem prejudicados com a concessii0 do registro requerido
•

freios, fronteiras para veículos, guidão:
locomotivas, lanchas. motociclos, molas.
motocicletas, motocargas moto furgões.
manivelas, navios ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bkicletas, raios para bicicletas, reboque, radiadores para veículos,
rodas para veículos, seuins, triciclos, tirantes para veículos, vagões. velocípedes, varetas
contrôle do aft.gador e
acelerador tro,eis, troieibus, varaes de
carros toletes para carros

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas.
anuários, álbuns impressos, boletins, ca.
tálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radio.
fónicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Classe 38
Para distinguir: Agendas, ações. blocos de papel para cartas, cartões, calendários, embalagens de papel e pape.
ião. enveloPes. faturas. fichas. papeTérrno n.° 765.285, de 24-8-66
lão,
papd em tõlhas, apólices, cheques.
Bramarcor Comercial de Tintas Ltda.
duplicatas, debêntures, letras de câmSã'o Paulo
bio, notas fiscais, notes promissórias
recibos, passagens
•

BRAEARCOR
Ind. Brasilelra
Classe 16
notas

n.° 765.286, de 24.8.66
Anisio Farei
Sà'o Paulo

AGUA DE BWIXA
Ind. BrasiIeira

'

Classe 42
Nauardente
Termo n.° 765.289, de 24-8-66
Magnalux --- Indústria e C.'orrircio
Ltda.
:ião Paulo

MAGNALUX
tnd. Brasileira
Classe 1
Tintas e vernizes em wral
Tênmes os. 765.290 a 765.292, de
• 24-8-66
Come rcial Wagner S. A •
1

São Paulo
,
Bra-silôira
Classe S
Para +-ira-ir:mu os aeguinres artigos ele
tacos Rádios. aparelhos de televisão
lhos de refrigeração enceradeiras.. as
piraciores de nó fogões. tornos e toga
reiros iètricos. chuveiros, aquecedores
haianças. lerros elkç tricos de engomar e
p assar batedeiras. coqueteleiras, exoremedores liam+ licadores elétricos, má
manas para picar e. ,moer iegumes
carne. resistências elétricas, fervedores
estofas. ventilar-Toras paenlas e bules
elétricos. refletures, relógios de ar refrigerado tomas elétricas. mámilna:
fotográficas e . eine ma tog ráficas. cam
parahas elétricas garrafas térmicas
nalores automát:cos lâmpadas apare
lhos de luz ,liiiorescente. aparelhos de
comunicação interna esteriliz,dores con
dançadores bobinas chaves elétricas
comiltarlores interruptores tomadas de
corrente fusível aparelhos fotOgrá fico:
e cinematográ g icos. filmes revelados
binóculos. óculos aparelhos de aproxi
rtia .,,ão. abai- lours e lustres piá !nina'
para lavar ,oupas pare Use
doméstico
.

Termos os. 765.294 a 765.297, de
24-8-1,966
Comercial Wagner S.A.
São Paulo

4SWTOM.AT
Ind. Brasilodra
,
•

Liesse

distinguir: Absorventes. acetona
acetatos, agentes cjuimicos pare
' raramente e coloração de fibras. te
.dos. couros e celulose: água-raz. ai
imna anilinas: &men. alvaiade, a)
ntes Industriais aluminio em Põ
moniaco. anti-incrustantés, anti-oxidan
as. antt-corrosivos. anti-detonantes. azo.
-atOs, água acidularia para acumulado
'es, água oxigenada para fins imiiistrs
is amônia: banhos nara galvanização
, enzinaS. benzol, betumes. bicarbonate
. sódio, da potássio: cal Virgem car
,ões, carbonatos, catalizadores, celulo
chapas torooráficas cornposiçeies
'intores de Incêndio, cloro. corrosivo:
• rornatcs. corantes, cr-Psotsis: descoran
^.es. desincrustantes. dissolventes,: anui
ões fotográficas. enxofre 'eter. cama:
'es. eestearatos: fenol. filmes sensibili
iados para fotografias. fixadores. flui
los para freios, formol fosfatos indus
:riais, fósfoins industriais. fluoretos
laindentes para soldai galvanizadores
relatinas pare fotografias e pitituros
dicerina: hidratos, hicirosuifitos: imper
neahllizantes, loduretos lacas: massa
Iara pintura ' magnésio, mercúrio. nitra.
'os. neutralizadores. nitroce lulose; Pro
Nxiclo g, oxidante, óleo para pintura 61ee
le linhaça, produtos químicos para bm.
,ressão, potassa industrial papéis be,
iográficds e preliocopista peliculas sen.
papéis para fotografias e anált
.:es de laboratório, OlqIneofoã. Potmsa
-;(Ss metálicos para a composição de tia
trepa-ações pare fotograPas, °rodo
'os para niquelar, pratear e . cromai
iroclutos para diluir tintas. prussiatos
5 removedores. sabão neutro
:ais. salicilatos secantes. sensibilizantes
-Castor, soda cáustica, soluções quitai
-aa de uso industrial. solventes. sulfa.
-os. tintas em pó. liquidas. sólidas 01'
aastosas para madeira ferro, paredes
onstrucões. decorações. couros. tecidos
barcos e veiculos. telcc
industrial rhiner, ve rnizes. zarcão

Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elé.
tricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups. geladeira, sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de pó fogões, tornos e togareiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras, expre-.
inedores, Iiquidificadores elétricos, máquinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas, tervedores,
estufas. yentiladores, paenlas e bules
'elétricos, refletores, relógios de ar re,
frigerada. formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas, campainhas elétricas, 'carratas térmicas, regares autoniati....À. lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores. con.
densadores, bobinas, chaves elétricas.
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente, tusivel. aparelhos fotográficos
e cinematográgicos, filmes revelados.
binóculos, óculos, aparelhos de aproxi.
(dição, abat,lours e lustres máquina:
.
para lavar roupas .para uso
doméstico
'Classe 32
Para distinguir: Almanaques, ag,mil,is
anuários, albuns ` impressos, boletins, ca
tálogos, edições unpressas, revistas, órgãos de publicidades, programas °radiofônicos, rádio- televisionadas, peças tea
trais e cinematográficas, programas
•
circenses
• Classe -38
Carrões comerciais e, de visitas, recibos,
cheques, faturas, duplicatas, notas fiscais
livros fiscais,. notas 'promissórias,, letras
de câmbio, rótulos e etiquetas de papel,
caixas e caixotes de papel, blocos de papel par cartas, nevelopes, cartuchos e
sacos de papel

cromatos, corantes, creosotos: descoran•
res desiricrustantes. dissolventes; emulsões fot.o gráficas, enxofre. eter. esmaltes. eestearatos; feno!. Filme, sensibilizados para fotografias, fixadores. fluidos para Freios. formol tostatos industriais. fósforos industriais. fluoretos.
fundentes Para solda: galvanizadores.
Aelatinas pára totogratias e pinturae.
alicerina; hidratos, hidrosr.lfiios; impermeabilizantes. toduretoS. lacas; massai
Pintura; tr,ágry sio.• mercúrio, nitro'os. neutral.zadores. nitrocelulose; pra
ixidos, °sitiante. óleo para P intura óleo
it linhaça, produtos químicos para uruaressão. potassa industrial papéis heiográficos e prellocopista peliculas sensíveis. papéis para fotografia:: e análises de laboratório. pigmentos. potassa.
• 6. metálicos paia. a -composição de tia:as preparações p ara fotografias, produtos para mouelar. prazem e cromar:
m. odutos para dinitr tintas, prussiatos,
reativos, removedores. sabão neutro.
;ais, salicilatos secantes, sensibilizantes,
ililatos, soda cáustica, soluçees químicas de uso industriai, solventes. sulfatos, tintas em pó, liquidas. sólidas ou
pastosas para Madeira, terro, paredes,
construções. decorações. couros. tecidos.
fibras: celulose, barcos e veículos, talco
ailistrial th.ner vernizes, zarcão
Classe 8

Máquinas fotográficas, aparelhos fotográficos, aparelhos ampliadores, flash,
lâmpadas para flash, objetivas fotográficas, câmaras cinematográficas, pilhas
secas elétricas, plugs, lentes, refletores,
receptores, óculos, ampliadores, miras de
qualquer graduação microscópios,
telescópios e binóculos
Classe 32
-)...ra distinguir: Almanaques. ág -.acras,
anuários,' álbuns impressos, boletins, caTêm:os ns. 765.298, 765.299. 765.316 tálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radio•
e765.317, de 24-8-1966
fônicos, rádio-televisionadas, peças teaComercial Wagner S.A.
tral: e cinematográficas, programas
São Paulo
circenses
Classe 38
Cartões comerciais e de visitas, recibos,
dragues, faturas, duplicatas, notas fiscais, livros fiscais, notas promissórias,
letras de câmbio, rótulos e etiquetas de
papel caixas e, caixotes de papel, blocos
de papel para cartas, envelopes, cartuchos e sacos de papel
Classe 1
Tênno. n.° 765.300, de 24-8-1966
Comercial Wagner S.A.
'ara distinguir: Absorventes. acetona

Ind.Brasileira

Lidos. acetatoli, agentes químicos para
tratamento e coloraçõc de fibras. te
:dos, couros e celulose: água-raz, ai
anilinaa: alumen. alvaiade.
•elantes industriais, alutninio em pó
anti-incrustantes. anti-oxidan
s anti-ctOrrosivos. anti-detonantee, aio -a
atos. água acidulada para acumulado.as. água ' oxigenada para fins industri
lis amónia: banhos= pare galvanização
amainas. benzol betumes. bicarbonate
sódio, de potássio: cal virgem. car
õr s. carbonatos catalizadores celulo
cl.mnaK fotoaráficas composições ex
iiMtores de incêndio, cloro, corrosivos
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