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DEPARTAMENTO NACIONAL
)A PROPRIEDADE INDUSTRIAL
.EXPEDIENTE' DO SECRETib,RIO
DA INDÚSTRIA

RE:VISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Transferi:nen? e Alteração cie Nome
° Wilson Silveira Moreira ( transfc•rénLia para seu nome da patente Pri( tuveno,„
Tèrrio 152709) .

EXPEDIENTE DO . SECRETA arcus:vado por despacuo ptu t/
Exiljéncim:
28-11 . 52. contra o qual não houve qual
RIO DA INDÚSTRIA
q uer pedido de reconsideração ou de reTermos com xigéticie.s a cumprir:
curso. Deixo de tomar pois conheciReconsiderarão cie DesiE,c1to
• Dia •4 de maio de 1967
Eletrônica Industrial S . A. (opoente
mento do pedido de fls. 33-40.
do termo 99.485) .
ExiOzeins
Chas Pfizer Inc .; "3 recurso inN 143.363 - N V Philips*GioeiReconsideração de Despacho
terposto ao deferimento da patente prilainpeniubrieken .
Cerinuica São José Guaçai S.A. (revilégio de invenção - Processo de preNV
N. 146.152 - 149.883
W H Miner Inc. (na reconsideração
paração de Antibióticos - Têm° nti• corrente impugnante do despacho de de•
mero 75.974 do requerente Koninklijke ferimento do titulo de estabelecimento cio despacho que indeferiu o termo nu- Philips Glocilarupenahrlelzeu •
N. 153.977 - A C Nielsen Cola Nederlandsche Gist En Spiritusfabriek Fábrica de Ladrilhos São José - têr- mero 113.752 priv. invenção Mecanis•
N V) Mantenho o despacho profe- mo 256.658) - Cumpra a exigência. caos Amortecedores de Atrito) - Re- pau y
N. :48.349 -- Standard Eles tia...a
rido a fls. 227, negando provimento ao Retificado por ter saldo eons incorre- considero o despacho de ii.delerimento
a fim de ser concedida a patente pu. S . A .
recurso e confirmando o deferimento do ções no boletim de 22-12-66.
Edniunda Llocet NaN. 151.697
blicando-se os pontos caracteristicos.
privilégio' requerido.
varro.
EXPEDIENTE DO DIRETOR (3s2,EXPEDIENTE DA DIVISA() • DE
RAL
L" .153.091 - Eduardo Nicolas
PATENTES
rt
Eletro Solda Autogena Brasileira S.A.
Dia 4 cie maio de 1967
•
15-1.082
A...p Inc.
Rio. 4 de maio de 1967
(no pedido de desistência de recurso
. l,M - Fetracap Incl. e CoDiversos
interposto ao deferimento cio termo núinércia
.Privilégio dc uvenp.; ‘ , Deferidos:
mero 100.031 priv. invenção stAperfeiN. 1 i .944 - james
Celso de Azevedo (no pedido
çoamentos em ot relativos a eletrodos deJosé
N. 142.155 •-• Charles Ga mixila
N. 131.454 - Aperfeiçoamentos eus
restauração
da
patente
priv.
inven
de soldagem» do requerente N V Phi- ção n° 60.149) - Concedo a restaura- processo para tratar material mineral
N. 142.462 - Basili Kiritschenko •
lips Gloeilampenfabrieken) - Anote-se ção de aeórdo com o art . 206 do có- termo amolecido e formar filamentos
N. 15s).176 - Ws.lter Eduardo 'rr
a desistência do recurso.
com o, tnesino e respectivo aparelho - Oliveira K laussc
•
digo.
N. 151.15:. -. Salezy R sidoll
stOwens Corning Fiberg las Corp.
Pedido de Preferemcia
rtini Piero (no pedido de restaurager..
N. 133.741 - Pilha Eletrolitica sen•
ção da patente priv.. invenção número
N. 151.268 - lesas Arroyo.
Inda. Reunidas Caramuru S.A. (no 62.274) . - Concedo a restauração de sivel ao calor - Westinghouse ElecN. 151.540 - Pire:cal - Coei, e
tric Corp.
pedido de preferência da patente mo- acórdo com o art. 206 do código.
Ind. de 1 imas L Ida.
delo de• utilidade NI• Nlodelo de CarGesuino Pilloni (no pedido de resN. 134.208
Disposi‘'Nos corta-liN. 151.935 . - file Dow Chemical
tucho para Propulsão de Foguetes ju- tauração da* patente priv. .nvenção nú- lamentos - Monsanto Company..
Com par .
ninos tèrmo 174.873) - Nego a pre- mero 64.971) - Concedo a restauraU. 152.471 - Luiz l'eixeira 1 orferência requerida.
ção de acôrdo com o art. 206 * do cá- N. 135.047 - Processo e aparelho
para a produção .de peças perfiladas e, res .
digo.
Nestor Bezerra Ramos (no .)edicio de
N. 15'.469
Estruturas Sul Metai
faixas continuas de material sintético
preferência da patente 1 riv invenção
Sylvia de Figueiredo Mafra (no pe- eia regime complementar -sontinuo têrtno 183.704) - Nego a preferência dido de restaura0o da patente modelo Deutsche Tafelglas Aktiencesellseliatt
N. 152.552 -- Ind. Met,..largica São
solicitada.
de utilidade n9 -5.266) - Concedo a Detaí,-: .
Caetano .S A.
restauração de acôrdo com o art. 206
N. 152.738 -I ka -Irmãos K nopEXPEDIF.NT- .-10 SR. SECRETA- do código. •
.N. 136.736 Dispossiivo de con• fholz S. A . Ind. c Com.
RIO DA INDÚSTRIA
jair Agostinho Ferreira (no pedido trôle de fluxo para aparelhos manipuN. 15.456 - Ciaverbel S. A.
de restauração da patente mod. uti- !adores de cargas - I • Tyster Company.
Rio, 4 cl.- maio de 1967
N. 152.756 - Shunji Nishimura
lidade n° . 5.259) - Concedo a restau- N. 138.869 - Apel feleoasuentos c.n
N. 143.560 - lhe No-wich Phnrração
de
acôrdo
com
o
art.
206
do
Pedido de PreE:rèneia
solados para calçados Cal geral - Puc- maca] C--r-oat Si •
código.
ci S.A.
Artefatos
de
Borracha.
N. 146.92 t1 - Rilison
Oswaldo Tambellini e Edison Rispoli
Aranha Gaivão Netto ( no pedido de
N. 150.195 - Tias Bnbcock
N. 139.007 - Método para tingi/preferência da marca Planseg tèrino nú- (no pedido de restauração da patente
cos Corapans,
mento
espaçado
de
fias
Joseph
Banmod.
utilidade
n°
5.674)
Concedo
mero 781.379) - Nego a preferência
a restauração .de acórdo com o artigo croft & Sons Co.
N. 15 1 586 - Jr. Christian° Gerrequerida.
206 do código.
e. ia Haberlarld, Aula Gelio Borges,
N.
13P
.051
Aperfeioamentos
•Yoshiro Kihara (no pedido de res- ou relativos a tornos elétricos - Tsu- (Ticiii y r rrn;tow •
Reconsideração de Despacho
tattracão da patente mod. ut ri° 5.763) nesaburo Teol.
N. 1S2.62tt - Ma ttel Inc.
N. 152.631 - Shell Internationale
Marcos Zlotnik (no recurso interpos- - Concedo a restauração de ao:3rd°
N.
139.958
•
SStemas
com
o
art.
206
do
código.
de
Ignição
Researeil
to ao deferimento do titulo O Arco•mPi l N V.
por
Centelhas
Joseph Lucas (Industêrmo 362.341) - nots provimenTrol S.A. Indústria e Comércio (nó tri,-s) T.à.1
N 154 '311 - Pie Parfumerie
to ar recurso para indeferir r, pedido pedicle' de reconsideracão do despacho
Fabril, GMBH.
face ar reg. n° 251.211. Foi republi• de arquive mento da patente priv. 10.
141.1 ,7 -3
,ns coa
N.
154.323 - Jeronyme Ri2zitt1
cada por ter saldo cum ncorreções. ve.nção n° 51.067) - O processo foi Uniões - C.aterpillar Tractor Co.
N•xtta •
•
Dia 4 de maio le
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R.:partições Públicas deverão entregar ,ia . Seção de 'Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17
ras, o expediente destinado á publicação.
- As reclamações pertinentes
& ,atéria retribuída, nos casos de
&To ou omissão, deverão ser
formuladas por escrito á Seção
de Redação, até o quinto dia útil
subseqüente à publicação no
órgão oficial.

REP

•

EXPEDIENTE
DPARTAMENTO DE IMPRENSA 'NACIONAL

-w_As-assinaturas vencidas pe..,
derão ser suspensas sem prévio
^
aviso.

-- Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a re.t
novação de assinatura deve ser
CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
com antecedência de
FLORIANO GUIMARÃES solicitada
trinta (30) dias.

DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
CHEFEA.0 SERVIÇO DE PUGLICAÇÕES

J. B.

DE ALMEIDA CARNEIRO

DIÁRIO OFICIAL
saçÃo sn

Seção da publieldada do ~adiante do Deporta...n.6Mo
Nacional de Propriedade Induatrial do Ministério
da Indústria o do Comércio

- Na parte superior do anderéço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará.

Impresso nas Oficinas do DeFartamento de Imprensa Nacional
- As assinaturas das Reparti___. A Seção de Redação funPúblicas serão anuais e de.
cães
ciona, para atendimento do públiASSINATURAS
verão ser renovadas até 28 de Ie.
co, de 11 às 17h30 min.
vereiro.
FUNCIONÁRIOS
UsTIÇÕES E PARTICULARES 1
- Os originais, devidamente
Capital
e
Interior:
Capital
e
Interior:
1
autenticados, deverão ser dactiloA remessa de val6res, semNCr$
4,50 pre- a favor
NCr$ 6,00 Semestre
grafados em espaço dois, em uma Semestre
Tesoureiro do DeNer$
9,00 partamentodo
NCr$ 12,00 Ano
so lace . do papel. formato 22x33, Ano
de Imprensa NacioExterior:
Exterior:
as emendas e rasuras serão resnal, deverá ser acompanhada de
i
Ano
NCr$ 13,00 ;Ano
salvadas por quem de direito,
NCr$ 10,00 esclarecimentos ,quanto à sua aplicação.
NÚMERO AVULSO
- As assinaturas podem se:tomadas em qualquer época do - O preço do número avulso figura na última pcigina de- cada
- Os suplementos às edições
ano, por seis meses ou um ano, exemprar.
dos órgãos oficiais só serão remeexceto as p,-va o exterior, que - O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr$ ‘ 0,01, tidos aos assinantes que os solise do mesmo ano, e de NCr$ -0,01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato da assinatura,
sempre serão anuais.

N. 144.308 - American Brake Shoe N. 141.188 - .Monsanto Shemical
N. 154.359 - American Machine
Company.
Foundry Company
Co
N. 141.303 - AmeriCan Cyanamid
N. 144.412 - Waldcmar ChristiaN. 154.383 - Planalto Ind . de ArCompany.
no Nilsson .
teiatos de Papel Ltda.
N. 143.696 -- Shell Intcrnationale
N. 144.540 - João José Rosa.
Dias e Gradiston de Souza Dias.
N. 144.629 - Fábrica Italiana Mag- Research Maatschappij • N V.
Standard Electrica
N. 169.813
N. 144.239 - J R Geigy S.A.
net:
S P A.
N. 145.540 - The B F Goodrich
N. 144.642 - Apéria S . A .
N. 169.827 - Ostermayer 6 Cia.
N. 144.747 - Società Farmaceutici Company.
Ltda.
N. 146.457 - Ciba Société AnoItalia.
N, 169t8l..8 - Carcilio Espirito Sannyme
N. 144.925 - The Shannon Ltd.
to Guerreiro Rodr igues
Società Farmaceutici
N. 147.020 -- Bureau de Services
I' 144.926
N. 170.163 - Metais Hidráulicos 'taba.
Technives ,A L'Industrie Chimique Et
Guanabara Ltda.
N. 144.970 = N V Philips'Gloei- Annexes S . A .
N. 179.850 - Sophie Delega Dzialampenfabrieken
N. 148.654 - Solvay 6 Cie.
k; wicz.
N. 145.014 - Maria José Miranda
N. 151.946
Ney Benjamin.
N. 187.003 - Hercules S . A. FáFreitas.
N. 152.590 - Merck fi Co Inc.
brica de Talheres.
N.
145.075 - Clark Equipment N. 152.591 - Merck 5 Co Inc.
N. 187.005 - Quimbor S . A . Com.
Company..
N. 152.975 - Cia. Industrial da
e Ind .
N. 145.103 - N V Philips'Gloei- Bahia.
N. l87.006 - Ouimbor S . A . Com.
lampenfabrieken .
N. 153.602 - Refinaria e Explorae Ind.
N. 145.104 - N V Philips'Gloei- ção de Petroleo União S.A.
D". 187.022 - Comercial e Cons- lampenfabrieken .
N. 154.026 - The Carborundum
tri-or2 Eutánar Lt da .
N. 145.109 - The Procter 5 Cm- Company..
N. 187.197 - Moisés Ayzemberg. ble Company.
N. 154.216
Deutsche 'Advance
N . '87.283 - Ronson Products LiN. 145.156 -- Waldemar Stuari.
Produktion GMBH.
ir t. da.
N. 145.238 - Arlindo Moreschi.
N. 154.240
Ciba Société Anony0'. 187.366 -- Metalúrgica Zaccaria
N. 146.912
Chugai Seiyaru Ka- me .
Lica .
bushiki Kaisha
N. 154.310- Biocheinie GesseisN. 187.367 - Ind . de Ventiladores
N.
148.386 - Fábrica Italiana Mag- chaft Mit Beschrankter Haftung.
Suva Ltda.
neti Marelli S Pa .
N. 187.377 - Tulio Manzalli de
N. 154.316 - Rhone-Poulenc S.A.
oRnson Corp.
N. 152.582
N.° 154.357 - Biochemie GesellsSouza.
N. 165.950 - Julio Biguzzi e Unichaft Mit Beschrankter Haftung.
N. 187.556 - Giovanni Forestierl. valdo Corazxa .
N. 187.558 - Park System AktieN. 154.371 - Jr. Geigy S.A.
N. 169.708 - Catalina S . A. hibolaget.
N. 154.385 -- Gero Metallúrgical
dustria/ de Ma dras.
N 187.634 - Industrial Dist. de N. 169.861 - Catalina S.A. In- Corp .
dustrial de Madeiras.
Borracha Paulista Ltda.
N. 154.393 - Société Anonyme
N. 187.818 -- Antonio Mor..âmile
Ns. 169.862 - 169.863 - 169.864 Heurtey.
Castro.
N. 139.349 -- Jorgen S. Lien.
- 169.865 - 169.869 - 169.870 -N. 188.017 - Colgate Rã:aclive Carala-ia S . A Industrial de MadeiCompany.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
ras.
Colgate Palmolive
N. 188.018
PATENTES
N. 170.482 - Erich Satterschning.
Company..
N. 17&. 683 - João Pereira Leal.
Rio,
4
de maio de 1967
N. 144.103 -- Horacio Saes Fi- N. 170.724 - Drs. Norman Malhe.
chado Pontes de Miranda -- Flroldo
Exigências
1". 144.132 - Cementfabrik Holder- Rabelo.
Têrmos
com
exigências à cumprir:
N.
171.329
Manoel
Fernandes
bank-Wildeg g A G.
Lima.
N. 126.191 -- Anieriean Machine 8
N. 144.217 - Mefina S.A. •
ST . 134.691 - Ernest Scrag & Sons, Poundry Company..
The Blaek Clawson
N. 144.219
Limited.
N. 141.762
Company.
Société Rhodiaceta. •

N: 150.681 - Minnesota Mini ng
And Manufacturing Company.
N. 15C.784 - Josef Groak.
N. 150.967 - Burndy Corp.
N. 151.222 - Standard Electrica
S.A.
N. 151.559 - Minnesota Mining
And Manufacturing Company..
N. 151.936 - American Can Company.
N. 153.218 -- The Black Clawson
Company.
N. 153.272 - American Flange 6
Mf g Co Inc.
N. 15.3352 - Frazier
Simplex
Inc .
N. 153.482 - American Can Company..
N. 154.074 - Gretag AktiengesellsChaft
N. 149.066 - V-M Corp.
•
N. 149.746 - Halcom International
Inc
N. 153.294 - American Brake Shoe
Company.
N. 153.971 - Amp Inc.
N. 152.974 - Sibany Corp .
N. 107.227 - Giba Soem té Anonyme
N. 112.058 - Montecatini Societa
GE lerale Per L'Industria Mineraria e
Chimica
N 113.724 - Chemische Werke:
Huls Aktiengesellschaft.
N. 114.436 - Monsanto Company.,
N. 121.794 - Stamicarbon N V.
N. 135.370 - Shawinigan Chernicalt
Ltd.
N. 136.680
N V Research Laboratoriuin Dr. C Janssen.
N. 136.675
Ciba Societé Anonyme.
N. 136.570 - Scherico Ltd.
N 139.515 - Entoa Manufacturing
Company..
N. 140.370 - Compagnie De Saint
Gobain
N. 140.532 - Glaverbel S . A.
N. 140.713 - National Distillers
And Chemical Corp. •
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N9 793.365 - ufiIina - Byk
Livrolat N9 547.368 - Abaeté AdmintitniN. 479.582 - Livrolar
(lora de Imóveis Ltda. - Prossiga Gulden Lombal, Chetnische Fabrik
Edições Lida. - Cl. 32.
GMBH. - Classe 3.
Madras -- Cia. de substituindo a classe 50 pela 38.
496.174
N9 794.115 - Pontiac - Cia. de,
N9 547.417 - Cepal Representações
Tecidos São Paulo - Cl. 37.
Ltda. - Prossiga substi- Cigarros Souza Cruz - Classe 44.
N. 501.670 - Informativo Linha - Comerciais
N9 794.119 - Retardopen - Lafi
PuSan Repres. de Revistas jornais e tuindo a classe 50 pela 38.
S.A. Produtos Químicos e ParmaN9 547.620 - A. R. Barros & Cia. cauticos - Classe 3.
Emissõras Ltda. -- Cl. 32.
Limitada - Prossiga substituindo a
L. 502.301 - Emblemática - Geo. classe 50 pela 38.
N9 794.120 - Dedipen - Lati S.A.
W. /<":ing Ltd. Cl. 6 - RegistreN9 547.621 - Viação Garcia Li- Produtos Químicos e Farmacêuticos/
se com exclusão de motores de tÔda mitada - Prossiga substituindo a - Classe 3.
N9 794.137 - Tupi - ' Emprêsa
espécie e máquinas de costura.
classe 50 pela 38.
O Cruzeiro S.A. - Classe 1.
N. 509.803 - Luzitana - Bar e
Mirbwerke Hoechst
N. 141.946
547.634 - Carol Kisvarday - Gráfica
N9
N9 794.142 - Convulsan - LaboAktiengesellsclial 't vario Meistet Lucius Res;' urante Luzitana Ltda. - Clas- Prossiga com exclusão de alambiques. ratório
Brasileira de Medicamentos
se 38. •
C+ Bruning.
N9 547.671 - Sociedade Imobiliá- Limitada - Classe 3.
.Felix
Hernandez.
ria
Adm.
e
de
Representações
Sia.,
N. 150.915
IPSA S.A.
N. 510.389 - IPSA
N9 794:243 - Renard - Perfumes
Limitada - Prossiga substituindo a Malibu
N. 151.581 - The Babcock
Ind. de Papel
Cl. 38.
Ltda. - Classe 48.
classe
50
pela
38.
cox Company..
N9 794.244 - Preguicinha Fá.N. 510.582 - Nossa Clinica em ReNobuyosh; Vamos- vista - Soc. de Clinicas Brasil - PorN. 151.453 No 547.879 - Alfredo Cruso - brica Trianon de Bebidas Ltda. saki,
ProsIga substituindo rt classe 50 pela Classe 42.
tugal - O. 32.
N. 151.905 -- Envio Hans BecCam- 23.
N. 516.393 - Campesina
N9 794.251 - Carbureter - ACF
N° 547.880 - Rani Ernest Georges Industries,
ker.
pesina S.A. Ind. e Com. - Clas.
Incorporated - Classe 6.
Rouff - Prossiga substituindo a
N. 153.318 '- - James Mackie Es Sons
NO 791.261 - Bid Nevron
Laboclasse
50
pela
38.
Ltd.
ratório Baldacci S.A. - Classe 3.
N. 517.023 - Comandos da Moral
N9
547.957
Pedro
Resina
FerN9 794.262 - Marca Mista - Soc.
Eruebaruf do Brasil - Legião da Boa Vontade - Cias. nandes - Prossiga substituindo a
N . 153.488
Café 35, Ltda. - Classe 41.
se 32.
S.A. Ind. de Viaturas.
ela,sse 50 pela 38.
N9 794.471 - Odorono - CheseN 517.024 - Comandos da BonN. 153.499 - i"ruebaut do Brasil
da& - Legião da Boa Vontade - Expediente da Seção de Prorrogação brouch - Pond's Inc. - Classe 48.
S. A. Ind. o • Viaturas.
N9 794.568 - Fosbege LaborteN. 153.615 - Westinghouse Elec- Cl. 32.
rápica Bristol S.A. Indústria QuíN. 517.028 - Cruzadas Religiões
Rio, 4 de maio de 1967
tric Corp.
mica e Farmacêutica - Classe 3.
N. 153.760 - Hovercratt Develop- Irmanadas - Legião da Boa Vontade
579 791.572 - Tensorenol - LaborCl.
32.
Exigèncias
mem Limited.
terápica Bristol S.A. Indústria QuíN . 517.029 - Cruzadas Oração e
Tèrmos com exigéncias a cum- mica e Farmacêutica - Classe 3.
Vigilância - Legião da Boa Vontade
N° 794 573 - Vegex - LaborteráExpediente da Seção
prir:
- Ci. 32.
pica Bristol S.e.. Indústria Química
Fab. de
de interferência
N. 517.265 - Tangua
N9 795.466 - Knoll A. G. Che- e Farmacêutica - Classe 3.
Cl. 41.
Doces ltanema Ltda .
inische Fabriken.
N9 94.578 - Flash° - Sociedade
Mecar
N. 523.386 - Mecar
Rio. 3 de maio de 1967
N9 795.643 - Auto Peças Imp. Industrial de Borracha Elastic S.A.
fuzis. Mec:ânicas Almeida Ribeiro Li- Cafeci S.A.
- Classe 36.
mitada - O. 11.
Marcas Dekriclas
N9 794.580 - Beijar - Saturnia
N. 523.976 - Waigam - Waigam
Prorrogação de Marcas
S A. Acuumuladores Elétricos - Cl.
Lovita - Soc. And- 1 a peçari a e Decorações Ltda. - Cl.
7.
N . 246.540
Foram mandadas prorrogar
34 - Registre-se com exclusão de en- 'nucas abaixo mencionadas:
mina Lavei --- CI. 36.
579 794.588 - SME - Máquinas
N. 331.753 - lem Interc âmbio cerados.
Cerâmica Morando S.A. - Classe 6,
501.510
Henkell
Henkell
NO
N. 524.626 - Azules Com. de
ELtro Mecamo leni Ind. e Com. S.A.
N9 794.589 - Sinhá - Indústrias
Materiais de Construções Azulex S. A. fz Co. - Classe 43.
- Cl. 8.
Yoik S.A. Produtos Cirúrgicos 763.498
Emblemática
InN9
16.
Clerse 10.
N. 331.755 -- leio - Intercâmbio - Cl.
Comp. dústria 1V1etalárgica Nossa :"..enliora
Surahencol
N. 525.579
N° 791.590 - Marina:TI - Cia. de
da
Aparecida
S.A.
Classe
6.
Fletro Mecaircu lem Ind. e Com. SA. de Fia 'â e Tecidos Corcovado
Por Nand Maringá - clasN 9 766.593 - 736.599 - Pmbhmã- Cimento
---- Cl. 46 -- Registre se com exclusão Cl. 2 .
E. K. Foster Company Inc. se 10.
de cárbureto, carbureto de silica, estueN. 527.737 - Bras. Cubas - .En - Classes 6 e 11.
NO 781.591 Victoriosa - Mário
rial. vernizes e p om agina
Cl.
caviernadora
Bras. Cubas Lida.
N9 776.995 - Emblemática - Stella Olato e Dado de Mello Bar„
N. 331. /56 - 1.m - Intercâmbio
Macdonald Greenlees Ltd. - Clas- ros - Classe 2.
•
'h '
Eletro Mecânico lem Ind. e Com. S.A.
1‘19 794.594 - Brasilia - Indústrias
se 42.
Registre-se considieeroatnasdo
- Cl. 16
N° 779.147 - Emblemática -- Em- Gasparian S.A. - Clas,e 23.
E xpresyão de Propa,g.mda DJfertda
"Ia
iirga - como (:tr. n Jullasses
presa Paula & Filhos - Classe 45.
N9 794.596 - Chacareira - Bitter
N. 514.454 - Parada da Economia
como lageotas c vitrões como vitrais.
NO 779.798 - OM - Imobiliária e Aguia S.A. Indústria de Bebidas
N. 331.759 - - lera - Intercâmbio - Discalbras Dist. Bras. de Calçados Incorporadora Otto M.einherg S.A. Classe 42.
Cl . 35 -- 36 (art. 125 nú- -- Classes 16 e 33.
Eletro Mreunico lem Ind. e Com. S.A, Ltda.
N9 784.599 - Lustrol - Mário
mero ?) .
N9 779.876 - Jockey -- Indústrias
• Cl. 17.
Olaio e Dado de Mello Barros
Reunidas Irmãos Spina S.A. - Cl. Stella
- Classe 46.
N . 331.760 - ermr - Intercâmbio
38.
Nome Comercial beferidt.
N9 794.600
Amostrinha - Cia.
Eletr.° Mecânico km Ind. e Com. S.A.
NO 779.981 - Colsan CoN:ar.
- Cl. 10 - Registre-se com exclusão N. 324.647 - Ind. de Tabacos 'rim- Soc. Beneficente de Coleta de San- de Cigarros Sousa Cruz - Classe 44.
579 794.611 - Rolls-Royce
Rolis
'Lá Ltda. - Ind. de Tabacos Timbó gue - Classe 33.
de artigos citados à fls. 11.
Royce Ltd. - Classe 21.
N. 331.761 - lem - Intercâmbio Ltda - (art. 109 r g 3)
NO 780.004 - Dragão - Inds. P.
N9 794:614 - RR - Rolls Royce
N. 469.007 - Fero - Transportes
Eletro Mecânico tern Ind. e Com. S.A.
Maggi S.A. Cordas e Barbantes - Ltd. - Classe 21.
- Cl. 11 - Registre-se com exclusão Preferenciais Ltda. - Fero-Transpor- Classe 81.
N9 794.615 - Trupontics - The
de alfanges, camisas, camisas para ci- tes Preferencial Ltda . (art. 109 nuN 9 780.124 - Emblemática - Columbus Der k.al Manufacturing
lindros e considerados como enxadas as mero 3)
Compagnie Française des Petroles - Cimpany
Claese 10.
N. 501.317 - Comércio e Repre- Classe 16.
escadas reivindicadas.
N9
794.795
- Cytocalcina
José
sentações
A
Lopes
Lida
Comércio
IntercâNtio
579 780.129 - Erick 'Erick CompaN. 331.762
Augusto Teixeira de Andrade - Cl.
Elctro Mecynico leia Ind. e Com. M.A. e Representações A Lopes Lida . (ar- ny - Classe 6.
3.
tigo 109 n" 3) .
579 780.199 - Old Original - ScoNO 794.796 - Trevisan - João
N. 395.800 - Orpara Orparn
tia Distillers Ltd. - Classe 42.
Evaristo Trevisan & Cia. Ltda. •
Org. Farmacêutica Pan Americana LiDIVERSOS
579 780.306 - Olho - J. & P. Class? 15.
mitada - Cl, 3.
Coats, Ltd. - Classe 22.
. N9 794.797 - Orgaminas - BernarN9 547.205 - Record - Waldemar
N 433.137 - Solveralack - Con579 780.358 - Industrial - Indús- do Guertzenstein. - cl. 3.
cloro!! Tintas 5 A. Cl. 1 - Regis- Henrique da Silva Pinto - Classe trias Reunidas Irmãos Spina S.A.
N° 794.798 - Guertzodont
Bertre-st. com exclusão de tintas, esinal- 38 Clichê publicado em 28 de se- -- Classe 38.
nardo Guertzenstein - el. 48.
k3, vernizes, lacas, tintas em massa tembro de 1962 - Prossiga substiN9 786.456 - Use Usina Santa NO 794.799 - Rheumamil - Berpara pousar e preparações para apare- tuir . n a classe 50 pela 38.
Eugênia ' - Usina Santa Eugênia nardo Guertzensteins - cl. 3.
579
547.393
Transtainer
lhar superfícies e sem direito ao uso
S.A. - Classe 11.
NO /94.801 - Apollo - Bernardo
exclusivo da expressão Solvent isolada- Transpodadora Transtudo Ltda. N9 786.509 - Serrana - Serrana Guertzenstein - el. 4.
Classe
38
Clichê
publicado
em
1
mente
S.A. de Mineração - Classes 2 e 7.
N9 709.802 - Androgos
Bernarde outubro de 1962 - Prossiga com
N9 792.240 - Universa - Rodi & do Guertzenstein - cl. 3.
N. 453.389 - Brasweld - Bras- exclusão de tabuletas.
Wienenberg
Aktiengesellschaft
N9
794.846
Flirt
Companhia
weld Ind. e Com. Lida
O. 8.
579 547.397 - Cia. 'Transportado13.
de Cigarros Souza Cruz - cl. 44.
Vasco Do• ra e Com. Translor - Prossiga com ' Classe
N. 460.326 -N9 192.241 - Durador - Rodi & N9 194.858 - Bare Fab. Boxe
exclusão de tabuletas.
mingues Ferreira - Cl. 8.
Wienenberg Aktiengesellschaft - (Ind. Amazona= de Bebidas) Soa
N.' 463.301 - Bestvox
Eletro NO 547.100 - Imobiliária Itaporã Classe 13.
dedada Anónima - ci. 42.
ClasInd. e Com. BestVox Lida.
N9 792.242 - Orochrom - Rodi &
Limitada - Prossiga como titulo ou
N9 794.861 - único - Companhia
se 8.
Wienenberg Aktiengesellschaft - Mônaco Vinhedos Ind. Com
insiguia na classe 33.
. Impe
N. .464.607 - Semana no
579 547.280 - Serigrafia Arte Li- Classe 13.
e Exp. - e/. 42.
Cias- mitada - Prossiga substituindo a N9 792.747 - Leo Lammertie - N9 794.863 - moa 4.)r. Ovania Pereira 'Teixeira
(1101111
Leo Larnmerte
Classe 111.
classe 50 pela 33.
* 32
A.A. - el. IT.

Croning El Co.
N. 140.796 - Charbonnages 'De
:
Ce.
N. 140.889 - Solvay
N. 140.899 - Mario Caridni e San.
d .Muntorte.
N. 141.052 - IVIerck .& Co Inc.
'N. 141.521 - Universal 011 Pro
ducts Compans'.
N . 141.913 - Kopperss. Company
N. 140.798
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Maio de

1967

ne & Company (Deptforcia Ltd - N9 194.586 - Emblemática - S.A. N.° 797.394 - Encontro de Ardo
Pah. de Tecidos e Bordados Lapa - gos... Gamará Osampagne Antarctir;
cl. 6.
el. 36.
ca - Cia. Antarctica Paulista Ind.,
2f9 190.620 - Bee Fies - Stsusaard
N9 794.608 - °Umas - Aktleao- Bras.. de Bebidas e Conexos el. 41.
Brande Inc.
°atirais - cl. 8.
-N.° 797.395 - Sirva-se.., é o seu
N9 796.624 - Valdenna Doe Re- lagt
N9 194.862 - Mitin J.R. Geigy Guaraná
alth Lab. - Ltd. - cl. 48.
Champagne Antarctiea
Sociedade
Anônima
el.
40.
149 799.627 --- Agua Redonda -- N9 794.871 - Lactobyl - ~iate Antarctica Paulista Ind., Bras. de Be..
Biscoitos Aymoré Ltda. - cl. 41.
Thrapie Biochimique S.A. - el. bidas e Conexos - cl. 43.
Batuta - 13iscoltos de
N9 796.628
3.
Aymoré Ltda. - el. 4LN° 796.629 - 05co - Biscoitos N9 794.948 - MS-A - Mine Sa- . Prorrogação de Nome Comercial
ltas? Appliances Company - el. 10.
Aymoré Ltda. - cl. 41.
*United NO 794.949 - New Gillette Blade N.9 796.299 - Pedreiras Cantareira
M 796.633 - Wellwood
S. A. - pedreiras Cantareira S. A.
- The Gillette Company - cl. 11.
*Rates Plywood Corp. - el. 1.
N9 796.636 - Chevrolet - ~era" N9 794.951 - Allis-Chalnars - A1- N.° 797.012 - L,abs. Reunidos São .
11a-Chalmrs Manufacturing CoraPana Paulo Perfumarias Ltda. - Labs.
Motora Corp. - el. 21.
el. 1.
Reunidos São Paulo Perfumarias Ltda.
Mead - N9
NO 796.645 - Beunidoz
- Parke Davis & Co.
Johnson Endochitnica Ind. Fama-- - Cl. 794.953
48.
Prorrogação de Título de
caudas S. A. - d. 3. •
N9 795.162 - Imenrador - Comaa- •
Estabelecimento
1V 796.617 - Pétala Macia - Jo- nhia
Industrial e Comercial Erasmohnson 8i Johnson - el. 10.
cl,
8.
tor
N.* . 794.405 - Papelaria Pedro II
N9 798.648 - Burrott Shave PinN9 795.485 - Farbenha Morria Inc. - el. 48.
fabriken Bayer Aktiengesellschaft - - Papelaria Pedro 11 Ltda. - cl. 17.
N9 796.763 - Marca Genérica 25, 32, 33, 38 e 50.
3.
De Faria Ir Companhia Limitada - el.N9
N.° 794.794 - Barraca Caipira
Parle
196.611
Intribex
cl. .3.
Moinho SaUta Rosa Ltda. - cl. 41..
Davis
&
Co.
d.
3.
N9 796.781 - Correio Serrano N.• 796.622 - Kelly Springfield - N.° 794.912 - Não importa que a
171r1e.h lew -- el. 22.
N9 796.808 - Convair - General The Kellk-Springfield Tire Company senhora use sabão ou detergente. sd
cl. 39.
Dynarnics Corp. - cl. 21.
Qb6a ,Que 'Alveja - Quimka Incluso
Gene. trial IVIedic6aalis S. A. - cl. 46.
796.626 - Westclox
al9 796.1180 - Adox - Dr. C. Sch- ralN'
149 795 . 5 - Vevetvlo Time Corp. - el. 8.
N.9 797.234 - Farmácia e Drogas
Fotowerke GlVDIFI - classe
Aarseola e Corn areial dos VI- leusaner
•
N.° 797.259 - Royal Briar - 8 ria Beirão a- Carvalho Leite Medica..
1.
nbra an PA/1.0 - el.
cl. 48.
Scovill - Scovill 3114- E. Atkinson Ltda.
N9 796.930
mentos S.. A. - el. 3.
N9 7a5 454 - Pad i aaril - Lab., nufecturing
Company - el. 12.
N.° 797,-,260 - 1-lis Master ks Voice N.9 797.237 - Cervejaria.União
Era-ma
- el. 3.
MaN9
796.941
Rádio
Corp.
Of.
América
-"ci.
8.
Cervejaria União e Ultramarina LtdaÁ
.N
nufacturing. Company -- el.. -.
N.° 797.421 - RCN - Radiado- - cl. 42 e43.
l09.023799.914
No.
7aa..932
No 705.4 aa - Sadia - Ind. Me- - Seovill - S.covill laranuaed-nrinw res RCN Inde Cora. Ltda. - d. 21. N. 797.483 - Roof Studio Propaa
AO.
talaardaa Paala Ima - ci. -piy,Pono
ganda - Domingos Nocololini - cls.
Comnany - . clea s eS 31. 8 e 5..
Prorrogação de Expressão de
• Ne ana . a gut çoseiaaa _a
8,
25, 33 e,38.
Con-:
l
ea
l
ern4a
a
.972
Frib
N9
79
fasmere•ai; Industrial e Imp. feceaao B a ndeirante Limitada -a . cl,
Propaganda
48.
Expediente da Seção de Prorrogaçãee
36.
. NO '105.491 - Pedra Remida - latat- NO 797.132 - Vieille Usinarei - - N.° 797.487 - Movimentar Capital
Parado
e
Empilhar
Lucros
.
ao Balsim alli Neto e Maria Balsimel.- Ind. e Com. de Bebidas Avestruz LiRIO, 4 de maio de 1967
E,tjuipamentos Clark Piratininga S. A.
/I - 1 . P.
- el. 42.
Na 795.444 piada Ociaanaat - mitada.
EXIGENCIAS
Cia. - cl. 6.
N9 797.144 - A Japonesa
Ir a . de Carve as e- Bebidas Ocidental Bras.
Prorrogaçflo de Sinal de Propaganda
de Chaçointes - ci. 41.
Ltria. --: ela 42 . •
N9-797.- 2/8 Lab. Beirão - Car- N.° 633:947 - IEL com Escudo - :termos Com Exigências a Cumprir
N9 7a5.495 racidantal - 'rad. cie valho Leite Med i camentos S. A. - Imobiliária Esperança Ltda. - d. 33.
eis
e
Bebidas
Ocidental
Ltda..
Cera
N. - Emblemático - N.° 779.525 - São Paulo Alpargaci. 3.
- el. .49..
Varado Colsan Soc. Beneficente de Coleta de tas. S. A.
N9 797 .251 - Ferodo
N O 7°5 ala - ar -,N. 795963 - Chlmica Baruel LiLtd. - el. 31.
- el. 33.
Tf".
.el. 41.
Renoki Sangue
-RenoId
N9 797.952
N.° 796.881 - Deutsche Lufthansa mitada.
N9 "195. 042 - Saa. - Soe. 'Rapar- Cheiras Tara - CL. O.
asonista, Gonçalense Ltda. Seg - el. N9 791.a73
Lufthansa Aktiengesells- N.' 796.871 - Laboratório Químico
Ti6orletas cio Mu- chaft'Deutsche
Industriai Ltda.
eis.
21..33 e50.
46.
- Bebidas Koller Litaitada N.9 797 1 145 - Imobiliária e AdmiPatifica- el. 42.
Ne 705.034 - Renata()
nistradora de Bens e Serviços Robru
Prorrogação de Insígnia
da-a Paalis ta de -Motores Reaarao N9 797.386 - Cia. Melhoramentsta
Ltda. S. Á,
Li radaaa cl. 6.
de Saci Paulo Inda. de Papei - Do- N.9 795.520 - Era p rêsa Santo AnDiversos .
' Na ans.an gyaaft - N.V n- minó
Infantil - cl. 49.
aaaastara paasasaasaarienTariabrlek
tonio
Emprêsa
Santo
Antônio
5,
Cia. Melhoramentos de São Paulo A. Mudanças, Transportes, Guarda N.° 794,911 - Indústrias Quimical
ffi. 15.
Praa-daaa a Wt es
N9 7a7.2a5 - Calcular e Vencer - Móveis - cl.,
Anhembi .5, A. - Mareado.
NO ag a.671 - nocal - Lab. Cli- Ind.s
n.
Panei - c/. 49.
ma,
-e senhar Wall - Prorrogação de frase de Propaganda
D
19'71
NO
Pai
Prime"
Bras.
:
g
PP
M
NO iM
PrOrrogação de Marcas
Cia. 'a galaaraantantna de São Paulo N.9 545.402 - Vally, o Choco/ate
- el. 4. Inda,
S
Tisaaa' as
pel - cl. 49.
de
Pa
para
um
paladar
exigente
Ernesto
rwromA.
_
A
q.
'g° '195.'74iRotbschild S. A. Ind. e Com. - Foram mandados prorrogar os proParvo N. S. A aa recida So- N9 797.387 - O Bons Cormanbei- d.
Pm.i.
cessos abaixo mencionados:
41.
São
(IP
et,
?a.
rn
cie.
Meillornmentoa
i
tnn
na
n
cia ae da. A
q nel - ci. 32.
Paulo
laias.
de
P
de
r
Pb.
N. 779.969 - U'a mão lava ou- N.° 620,824- - Caseiro - Brazão
•
7en 9797 . - V0 1 1,f.
Chernalóa tro,
N9 797.388 - Garrana
N.S. Aoereads P A.
•
Sabão Martins lava as duas - Madeiras a Trzusiches Ltda. - Cl. 42.
no C4.1. iintáctir q. Pralista
Na 640:021 - Quimbrasil QL111211Ca
Martins Irmão O Cia. - cl. 46.
46
.
. bidas e caneaos
thd.
Bras.
de
E‘:
13,YNA./..
Industrial Bmaileira S. A. - cl. 2,
N9 'N.)
N.°
779.970
As
imitações
do
Sa.
ci.
43
.
Quimbratox T 250.
Scholl ro as os Pés Saciedetla NO
to"
saca d a hão Martins reafirmam a superior qua- N.°
77.4i4
690.563 - Quinta do Mo: ..fe aaaa a - cl. In.
An'
lidada desse produto - 1VIartins Irmão
• 7e5 . '797 paat aaaaa, abam, Brasil S. A. Inds. Metalúrgicos __ G
Companhia VinicoIa Rio Grandense
Cia.
c/.
46.
acara
asas
os
pés
Socledarla
tas ra •
cl. 11.
cl. 42. 1
N9 797.482 - j acta R.N. - Má- N.° 794.593 - Casas Pernambuca- N.° *742 '/- 1.7 - Eran
asoaaa - cl. Ra.
Aaars
Eron Ind.
'ma arai - raa‘a - "ar...sabia (minas Agricolas Jacto ELA. -- Clas- nas, uma filial em cada bairro e emi- e Corn.
-= ci. 23.
de
Tecidos
S.
A.
1A,
_
r",,y,
tas
pela
Brasil
Aribur
Landgren
TeCaaa-a a
se 7.
N.a 764 335 - Sablamin - Impor- cornaaaals N 9 707.500 -- Gra-fina --a Metal cidos S..A. - ci. 23, 3 6e 37.
N9 795. 9a.a. tadora e Exportadora Ind. e Com.
Porta S.A. - cl. 41.
Bras. fie Arlubos. CRA - cl..
cl. 2.
N.9 796.975 - Ping Pong, a maior
179 797.501 -. Gra-Pina - Metal bola do ano - eia. Bras.. de Novi- Sabia Ltda. - cl. 41.
N9 796.3'0 - Drogas!' - •
N.° 766.567rriblemática Porta S.A. -- cl. 41.
- el. 42.
dades Doceiras a el. 41.
- Ind. e Prorrogue-Se Com as apostilas.
Schweppes (Oversea.$) Limited
cl.
N9 7911.4R4 - Dafonte da
N.
797.177
Quanto
maior
a
faCom. Dil lrn g. e R9yMUntla Fonte Foram mandadosnrorro g ar os pro- milia maior a economia - São Paulo 13.
el. 45.
cessos abaixo mencionados com as Alpargatas S. A. a- cl. 23, 32 e 36. N.° 768.890 - Emblematica Ny9 797.200 -- Hora Certa .Comp- mãos Marfini - Cl. 41.
N 9 796 .486 - Torpedo - 11011Seca apostilas indicadas pela Seçao:
irmãos Ind. e Com. Sociedade And- N9 780.303 - Cairel - J. & P. troller Cornptroller Serviços Tacni- N.9 770.320
Emblemática211M9. --- el. 46.
cós de Adm. Ltda. - cl.
Cocas, Ltd. -- c91. 22.
The Valstiar Corporation - cl. 1.
Frigorifico
N9 780.467 - Bicarbonato de Soda N.° 797.392 - O Rei dos Guaranás N. 772.034 - Duo - Thrm
N9 7913.487 - Xin go Puro - Cano Erba S.P.A. - clas- - Cia. Antarctica Paulista Ind. Bras. Motor Wbeel Corporation - cl. 8.•
Armour do Brasil S.A. - el. 4.
796.800
Aryrol
P.T.
11-bN9
de Bebidas e Conexos - cl. 43.
- el. 46. se 3.
N. 775476 - IVIinetti - Indústrias
bitt Ind. Guintiaa
a 3 Licores e /vlirabel
781.036
N9
Gener111
N.°
797.393
-.
Caçula
da
AnReunidas
Marilu S. A. - cl. 2.
N9 796.612 - Cadillac
Mirabel
Produtos
Alimentícios
Soterctica - Cia. Antarctica Paulista N. 778,858 - Figura da AngukiaMO.'` ArA Corta -Cl 21.cl. 41.
a nima
ciedade
An
J.
Stone
oll
t
DirriS
790.817
,Na
N 9 794.255 - W - WesMehouse Ind. Bras. de Bebidas e Conexos - Indaaria -1 Caaimira e Farmacêutica
d. 43.
& Cotarmatv CDeptfordl , Ltd. - el. 8,- Electric Corp. - el. 6.
Schering 5. A. - ci. 2.
Oto
e:40ton
_T.
149 796.4uf- imp

N9 794.905 - Bebetex Sudamtex
.Sociedad Afloram% Textil Sudameriel. 98.
cana
. N9 794.910 - Gotas que Valem Litros Qbt5a Dez Véze.s mais Econamica
- Indústrias QUIMICaS Anhemai &dedada Anônima - eis. 2 e 46.
149 794.917 - Rheumacyal - alo. date dez 'Usines Chimiques Rhône
Paulen° -a- d. 3,
N9 794.947, - iVtreosil - The Thermal Svndicate Lt,d. - el. 14..
N9 794.950 - B.P.I. - Merck &
Co.. Inc. - cl. 3.
- W. Tyzack
• N9 794.952
Sons & Turner Ltd. - Cl. 7.
N9•795.153 - F.T.B. lana - S.A
FábAca de Tecidos 'e Bordados Lapa
- el. 34:
N9 795.• 1 59 - Crak - Companhia
aaarícola Fazenda Santa Adélia - el.
42.
N° 795.161 - . Trilos de Adiam C.B.A. - cl. 2.N 795.177 - Hora Doce - Com'Refinadores Agfa
panhia União doa
ca- e ca ga _..... ai . ia.
No 795.2111 Quirnbraorinta Cuaatbrasil atuimica Industtaal Bras.
13.A. - cl. 1.

• -

Quarta-feira 10

a-- -_ --- - -

______ .1•_,-----..".

N. o 779.956 - John O'Groat's The Deambule Liquer Compaoy, Limited. - cl. 42.
N. 7n001 - Pioneiro - Inas.
trios Gessy Levar S. A. - cl. 46.
N. 780.123 - Emblemática -Compagnie Prançaise des Petroles ci. J.
N. 780.128 -:-. Medalha de Ouro
Inc. - d. 41.
General
N.° 783.359 - Tónico Salvol Praemer - Laboratório Kraemer Ltda. ci. 3.
N. 780.544 - CSN - Volta Redorida - Companhia Siderúrgica *Nacismai - ci. I.
N, 9 780.560 -- Colomy - Cia. de
Cigarras Souza Cruz - cl. 38.
N. 780.568 - A Triumphal - Gagliano
Cia. - cl. 32.
• N.° 780.597 - Sabão Gurgel - Siqueira, Gurgel 8 Cia. Ltda.-- cl. 46.
N. 780.641 •
Gripomicina 1

• Dansk-Flama S. A. Instituto de Fisiologia Aplicada - ci. 3.

N. 780.721 - Monarch
Wasco
Engineering Corporation - cl. 46.
N.° 780.809 - Cimel
Quimica
Industrial MecticinalLs S. A. - cl. 48.
N 9 780,813 - Erca - Casa da Borracha 8. A. - Classe 36 .
NO 781.059 - Tabasco - McIltienny Company - Classe 41.
,.N9 781.062 - Wright Aircraft Eugines - Curtiss-Wright Corporation
- Classe 21.
N 9 781.284 - Benclix Radio - The
Bendix torporation - Classe 8.
• N9 781.292 - 8. T. 37 - Merck
& Co., Inc. - Classe 2.
N 9 781.293 - Novaço - Sperry
Rand Corporation - Classe 17.
NO 794.124 - Lipobi - Bre.cco-Novotherápica, Laboratórios 8. A. -
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d,----/49 795.176 - Marajoára - F. Pe-

reira & Azevedo - Classe 36.
NO 795.238 - Cetafigol - Lopes
Classe 3.
Mala & Cia.
Ne 795.229 - Gadustyl - Laboratórios BlOsintêtica 8. A. - Classe 3.

149 796.298 - Café Tiradenies
249 795.696 - Colmeia - Indústrias
Alimenticlaa Irmãos Limeira fés A. Torrefação e Moagem de Café Tira..

- Classe 41.
149 795.703 - Costalox - Fábrica
de Papel N. 8. Aparecida 8. A. Classe 58.
NO 795.704 - Aparecida - Fbrica
149 795.239 - Riachuelo - Cia.
de Papel N. 8, Aparecida 8. A. Distribuidora de Tecidos Riachuelo- Classe
38.
Classe 24.
NO 795.722 - Comércio ês IndúsN9 795.280 - Coroa Sal - Henri- tria - Comércio & Indústria S. A.
que Line Comércio e Indústria 8.A. - Classe 32.
- Classe 41.
149 795.730 - Raposeira - Vale,
149 795.282 - Coerp - Coari) CoS
. A. - Clasmércio e Engenharia
se 8.
J. PusLogusta
149 795.283
soa Rodrigues - Classe 2.
149 795.284 -- Lacusta -- J. Pessoa Rodrigues -- Classe 7.
149 795.286 - Clorbes -- J. Nasoa Rodrigues -- Classe 8.
149 795.287 -- Siri -- Henrique
Lage Comércio e Indústria EL A.
Classe 41.
NO 795.300 - Climas - Refinações de Milho, Brasil Ltda. - Ciasse 41.
N9 795.301 - Clhnax - Refinaçaes de Milho, Brasil Limitada Classe 4.
149 795.394 - P'erreira's Port Companhia Agrícola e Comercial dos

Vinhos do Pôrto - Classe 42.
NO '795.402 -Coração - Herbert

Herz & Cia. Ltda. - Classe 36.
N 9795.404 - Gama - Pauto Ekis
& Cia. Ltda. - Classe 48.
NO 795.407 - Tuquinha - Comércio e Propaganda Especializada S.A.
- Classe 39,
NO 795.409 - Super Six - Móveis
de Aço Pai S. A. - Classe 40.
N9 795.410 - Sirben - Laboratórios Andrâmaco 8. A. - Classe 3.
N9 795.412 - Teixeira - Ótica
Teixeira Limitada - Classe 8.
NO 795.414 - Paullstinha Pim
Alimentícios Nacionais 8. A. Classe
41.
Classe 3.
795.418
- Meb - Motores Elé14
9
N 9 794.143 -- Frigorifico -Santo
Brasil 8. A.. - Classe 6.
Amaro - Prigor-Eder 8. A. Friso- tricos
N9 '795.424 - Sonha - cia. de Cisita Santo Amaro - Classe 41.
garros Souza Cruz - Classe 44.
Ne '795.447 - bastistes - Cole of
N9 794.248 - Sabomil - Refinações de Milho, Brasil Ltda. - Clas- Califórnia Inc. -Casse 36.
se 4.
149 795.436 - Cutiabel - Indústrias
N9 794.516 - Albi - Cristóvão Vitória
Régia 8. A. - Classe 48.
Colombo Lisboa - Classe 3.
N9 795.457 - Polialgil - Instituto
N 9794.569 -.Fos.beta - Laborte- Parmoterápleo Neovita S. A. rápica Bristol S. A. Ind. Química Classe 3.
e Farmacêutica - Classe 3.
149 795.460 - Soerei - Soarei SoN9 794.570 - Gargoteral - Labo- ciedade de Cimentos Refratários &terápica - Bristol 8. A. Ind. Quí- pedais Limitada - Classe 16.
mica e Farmacêutica - Classe 3.
NO 795.483 - Engenho D'Agua Maria Leonor da Silva Gontier N O 794.571 - Pulmoterar - Laboterápica - Bristol 8. A. Ind. Qui- Classe 42.
149 795.486 - Rilsan - Rilsan Bramica e Farmacêutica - Classe 3.
N9 794.574 - Vistaiva - Laborte- sileira 8, A. - Classe 22.
NO 795.487 - Capricho Moda rápica Bristol 8. A. Indústria
Quánica e Farmacêutica - Classe 3. Editaira Abril Ltda. - Classe 32.
NO 795.490 - PI& Doré - PerfuNO 794.579 - Elastio - Sociedade
Industrial de Borracha Elastic B. A. maria Dinar Ltda. - Classe 48.
149 795.533 - Dr. Scholl's Zino-Classe 31.
N9 794.612 - Lustromil - Refina- Poda. -. The Sabor! Manufacturing
ções de Milho, Brasil Ltda. - Clas- CorapanY. Inc. - Classe 10,
N9 795.534 - Dr. Schen Zinose 46.
- The aboli Manufacturing
Rau Pads
N9 794.620 - Rau Kilidt
Company, Inc. - Classe 10.
Fastener Company - Classe 12.
NO 795.638 - Nelly - 8. A. CON9 794,800 - Pulvan - Bernardo
Guertzenstein - Classe 3.
taisif‘do Paulista - Classe 37.
N9 794.810 - Capuava - Comer149 795.641 - Columbla - CompaCio e Indústria Limongi Limitada - nhia de Cigarros Souza Cruz Classe 42.
Classe 44.
149 795.644 - - Ind. e CoN9 794.915 - Pastado' - i3ociété
Das treines Chimiques Rldlne-Pou- mércio Cão Paulo Atito Acessórios Limitada - Classe 31.
Iene - Classe 8.
149 795.133 - Zoditto - Ford Mo- blq '795.657 - Montana - Montana
tor Company Lhnited - Classe 21. S. A. Engenharia e Com ércio Classe 6.
149 794.160 - Tupan - Pan ProNO 795.659 - Adies - Adierwerke
dutos Alimentícios Nacionais 8; A. Varm.
Heinrich /Geyer Aktiengesells- Classe 41.
chatt -- Classe 17.
Ci795.165
Touriste
Cia.
de
149
NO 795.874 - vagostesyi, - Progarros Souza Cruz - Classe 44.
dutos Nobel Ltda. - Classe 3,
NO 795.115 - trnicafé -Compa149 796.678 - Nitrocel - Companhia União dos Refinadores de Açú- nhia Nitro Quíznica Brasileira car e Café -- Classe 41.
Classe 4.
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Filhos & Genros Ltda. - Classe 42.
149 795.737 - Sediastik - Ebtpandite Limited - Classe 1.
N9 795.737 Seelasa - ExpaSidite
United - Classe 1.
149 795.738 - Raposeira Super Reserva - Vale, Filho ec Genros, Limitada - Classe 42.
NO 795.739 - Lonotypo - Eltra
Corporation - Classe 6.
149 795.874 - Viandada - Campanhia Swift aba Brasil - Classe 41.
149 795.875 - Aktiv W - Aktiengcsellschaft Westerasmaskine r
Casse 7. N9 795.876 - LUla - Companhia

Lálla de Máquinas e Com. - Classe 6.
149 793.877 - Lilla - Companhia
Lilla de Máquinas Ind. e Com. Classe 21.
N9 795.902 - MM - Mecânica
Nacional 8. A. - Classe 6.
149 795.910 - Weinmann - Weinmann & Cia. Ltda. - Classe 42.
N9 795.912 - Gottas do BOtica.rib
- Laboratório Wantull S. A. Classe 3.
N9 795.913 - Frênos - Laboratório Wantuil 8. A. - Classe 3.
NO 195.961 - Compac - Companhia Paulista de Caldeiras Compac
- Classe 6.
N9 795.965 - Chateau Bourbon Caves Restei° S. A. - Viti - Vinicultores - Classe 42.
N O 795.969 -- Sabiá -- eia. de cagarros Souza Cruz - Classe 44.
149 795.970 - Exceisior - cia. de
Cigarros Souza Cruz - classe 44.
N9 795.982 - Sedospa gnill - - Laboratórios Millet G. A. Comercial
Industrial e Imobiliária - Classe 3.
N9 795.986 - Indiano - Indús.
tilas Reunidas José Stefanini 8. A.
- classe 2.
N9 796.138 - WT & Co. Extra
Strong - 4.009 - Wiggins Teape
°vascas Sales Limited - Classe 38.
N9 796.262 - Malharia Vania Mario Dall'Acqua -- Classe 36.
149 796.263 - Mitsubishi - Casa

Tozan 8. A. Importação e Exçortação - Classe 6.
N O 796.264 - Flexol - Bracco Novotherapica, Laboratórios 8. Ã. -

dentes 8. A. - Classe 41.

N9 798.297 - cegonha - Indústria de Linhas Aliança Limitada -

Classe 22.
149 796.298 - Helvética - Fábrica
de Lonas Helvética S. A. - Classe 37.
149 796.300 - Rilha Odontolagica
- Empresa da Manhã 8. A. Classe 32.
N9 796.301 - Bertlion - In.sestria
Orgánica Paulista 8. A. - Classe 3.
149 796.383 - Desfile Esportivo Sociedade Rádio Emissora Continental Limitada - Classe 32.
Ne 796.384 - Resenha Esportiva
Phuninense - Sociedade R á dl o
Emissora Continental Limitada Classe 32.
149 796.385 - Clubes em Revista
- Sociedade Rádio Emissora n:,'ontirients1 Limitada - Classe 32.
N9 796.336 - Repórter Carioca Sociedade Rádio Emissora Conenental LUISA-tida - Clame 32.
N9 793.387 - Esportes Arnadoristas
- Sociedade Rádio Erai.650ra Continental Limitada - Classe 32.
149 796.388 - Notas e Fatos - Sociedade Rádio Emissora Continental
Limitada - Classe 32.
149 796.389 - Marcha o Esporte
- Sociedade Rádio Emissora continental Limitada - Classe 32.
149 796.417 - Orlando - Orlando
& Cia. - Classe 42.
Orvile Derby
N9 798.477 - Odic
& A. Dutra - Classe 19.
N9 796.481 - Areal - Mannoraria
Areal Ltda. - Classe 16.
149 796.482 - Visões do Mundo Julio Rodrigues de Soma - Classe
32.
19 796.483 - Sex-Appeal - De .
4
Minus Com. e Ind. de Roupas 8.-A.
- Classe 10.
790,488 - Ducal - Cia. Braaliena de Roupas - Classe 48.
149 793.508 - Palácio - Indústria
e Comércio N. Feres Limitada -

Classe 1.
149 '796.509 - Dobes* - Dobes &
Ca. Ltda. - Classe 35.
149 798.512 - A-D-Vi-Pø1 - Instituto, Produtos Terapêuticos EL A.
- classe 3.
149 796.513 - Eldorado - Cia. de
-Cigarros Souza Cruz -.Classe 44.
149 796.548 - Solis - Comércio e
Indústria Manos Rocha - 8. A.
Classe 36.
N9 796.563 - Bethlehem s-- Bethlehem Stasi Corporation - Classe 6.
19 796.592 - Aftsterinho - Edis
4
tóra Brasil América Limitada -0
Classe 32.
149 796.614 - Miracle Whip - Na.
Uonal Dairst Products Corporation wia
Classe 41.
NO 796.615 - Florderail - Refinações de Milho, Brasil Limitada -no
Classe 41. N9 796.797 - Pioneer Radio 8. As

Classe 48.
149 790.269 - Emblemática - Ais
gos Industrial 8. A. - Classe 23.
149 796.270 , - Emblemática - Assoe Industrial 8. A. - Classe 23.
249 796.271 - G V Nevaco - Comércio e Indústria Neva S. A. Classe ,8.
e Com. -Classe 8.
N9 798.272 - 0V Nevasca - Co. Ind.
NO 796.805 - incisa - Becton„
mércio e Indústria Neva 8. A. - Dickinscri
Indústrias Cirúrgicas 13.A.
Classe 11.
- Classe 10.
149 796.273 - GV Nevaco - CoNO 796.809 - Tale - Bectons.DI•
mércio e Indústria Neva 8. A. - ckinson
And Company - Classe 10,
Classe 6.
NO '796.811 - Café Araerun
N9 796.274 Nevaco Comér- Maciel, Filho iit Cia. Ltda. - das..
cio e ndústria Neva- 8. A. - Clas- se 41.
Ne 796.819 - TM - Termomeedis
se 8.
NO 796.277 -- (310uite -- Auto nica 860 Paulo S. A. - Classe 11.
Americano Importadora 8. A. - N9 796.825 - Sonha - Destilaria
Classe 1.
Pinheiros Limitada - Classe 42.
No 798,293 - Jalwa - Metalúrgica
149 796.827 - Miura - Ind. e Coo'
Alva Ltda. - Classe 11,
mércio de Bebidas Primor Limitada
NO 796.294 - Quo Vadia - Indtla - Classe 42.
Iria de Calçados Americanos LimiN9 796.875 - Exiinbra - Eximbra
Exp. Import. Brasileira Limitada .se
tada - Classe 36.
/49 796.295 - Diamante Negro - Classe 8,
Indústria de Chocolate Lacta 8. A.
149 798.929 - Reis - Reis CUM I
Limitada - Classe
- Classe 42,

1550 Quarta-feira 1.
AI 796.912 - Incopar Im.zopar

Participações Comerciais e IndRIÀ1311rials S. A. - Classe 38.
N9 797.128 - Arquivos de Cirurgia
Clínica e Experimental - Dr. Edmundo Vaseoncellos - Classe 92.
N9 797.147 - Goyana - Goyana
S. A. Ind5 Brasileiras de Matérias
Plástica - Classe 8.
N9 797.161 - Bandeirante - R.'
?errone & Cia. Ltda. - Classe 44.
No 797.214 - Padaria Montenegro
Limitada -Classe 41 - Montenegro.
N9 797.254 - Fischer - Kugelfischer Georg Schafer & Co. - Classe 11.
N9 797.340 - B-Glutàn - Organização Farmacêutica Luper Limitada
- Classe 3.
No 797.376 - Borgondreler Dreher S. A. Vinhos e Champanhas
- Classe 42,
NO 797.389 - Caçula - Companhia
Antártica Paulista Ind. Brasileira
de Bebidas e Conexos - Classe 42.
N9 797.390 - Guaraná Champagne
Caçula - Companhia Antártica
Paulista Ind. Brasileira de Bebidas
e Conexos - Classe 43.
N9 797.391 - Fogo Paulista Companhia Antártica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas b Conexos - Classe 42. N9 797.397 - Haver - Hasenclever Fábrica Metalúrgica S. Classe 5.
No 797.407 - Amo - Amo S. A.
Ind. e Com. -- Classe '6.
N9 797.481 - Cipee - Companhia
Ind. Papéis e Cartonagem - Classe 38.
N 9 '797.484 - Konrad - Confecções de Roupas Konrad Limitada Classe 36.
N9 797.497 - Dornal - Laborató:
rios Andrômaco S. A. - Clasce 3.

Majoàle 1967

DIÁRIO OFiCIAL (Seçáo 111)
•
Foram mandados prorrogar os processos abaixo mencionas com as
apostilas indicadas pela Seção:
N9 779.939 - Liquore Strega
Societá Per Azioni Strega Albert Benevento (AAB) - Classe 42..
NO 780.315 - Emblemática - Destilaria Ypiranga Com. e Ind. S. A.
•-• Classe 42.
NO 780.567 - A • Triumphal, onde
o barato é uni facto - Classe 25.
N9 780.837 - Surf
Unilever Li-.
mited - Classe 46.
N9 781.061 - Emblemática - Mathias Klein And Sons Inc. - Classe 11:
N9 781.193 - Emblemática - International Flavors & NFragrances
Inc. - Classe 41.
N9 781.284 - Infrarub - American
Home Products Corp. - Classe 3.
N9 794.252 - Extra' - Humble Oil
& Refining Company - Classe 47.
N9 794.610 - Tower
Sears Roebuck And. Co. - Classe 8.
No 794.907 - Sedogastrine
Pierre Ziz'ne - Classe 3.
No 795.238 - Agocholine
Pierre
Zizine - Classe 2.
N9 795.529 - La yer
Unilever
Ltd. - Classe 48.
No 795.530 - Levar
Unilever
Ltd.
Classe 3.
No 795.531 - Levar - Unilever
Ltd. - Classe 2.
NO 795.532 - Layer - Unilever
Ltd. - Classe 46.
N9 795.645 - MD - M. Dedini
S. A. Metalúrgica -.Classe 6.
NO 795.705 - Costalox Fábrica
de Papel N. S. Aparecida S. A. Classe 46.
I'° 796.137 - Gilbey's Dry Gin W. & A. Gilbey Ltd. - Classe 42.
No 796.287 - Cidap - Auto Peças Pucclnelli Limitada - Classe 11.

N9 796.288 - Krolikowski - Irmãos Krolikowski S.A. Industrial e
Comercial - el. 8.
Amo .S.A.
N9 797.405 - Amo
Ind. e Com. - el. 5.
No 797.409 - Amo - Arrio S.A.
Ind. e Com. - el. 21.
Prorrogação de Insígnia
No 794.107 - Construtora S. Paulo
S.A. - Construtoras S. Paulo S.A.
- el. 8 - 15 - 16 - 33.
No 796:390• - 100% Esportiva e Informativa - Soc. Rádio Emissora
Continental Ltda. - el. 32 - 33.
No 796.391 - A Casa do Esporte Soc. Rádio Emissora Continental
Ltda. - el. 32 - 33.

795.455 -- Armazém Vitória thahni Tecidos S.A. - el. 23.
No 795.681 - Edifício da Hora el. 33.
Edgar Kocher
Rodofiel
No 796.291 - Rodofiel
S.A. Transportes Com. e Rep. - el.
33.
L.
No 796.943 -- Casa Regnat
Langor & Cia. Ltda. - cl. 22.
, No 797.381 - Casa Milton - Casa
Milton Piano Ltda. - el. 9.
N9 797.485 - Editora Metropole Emprêsa Gráfica Metrópole S.A. cl. 32.

NOTICIARIO
Oposições

Prorrogação de Nome Comercial
N9 795.417 - Equipamentos Industriais Eisa Ltda. - Equipamentos Induastriais Elsa Ltda._
N9 796.290 - Laoratório Estrela
Ltda. - Lab. Estrela Ltda.
No 796.485 - Refinaria Cimap
Ltda.
No 796.544 - Sulema S.A. Adm.
de Bens - Sulema S.A. Adm. de
Bens.
No 795.878 - Inds. Brasileiras de
Lapis Fritz Johansen S.A. - Inds.
Bras. de Lapis Fritz Johansen S.A.
Prorrogação de Título de
Estabelecimento
N9 795.225 - Fábrica de Calçados
Marajoára - F. Pereira & Azevedo
- cl. 36.
No 795.461 - Casa Marcello
Marcello Zerbazzi - cl. 13.
N9 795.453 - Fazenda Sto. Afonso
- José Aurélio Afonso - cl. 41 - 42 43. -

PREVIDÈNCI

Farbenfabriken Bayer Aktlengesellschaft e Ilulean Artefatos de Borracha S.A. (opoente do têrmo no
106.004 - Priv: de Inv.)
Walita S.A. Eletro Indústria (opoente do têrmo n9 145.035 - Modêlo
Ind.) Meridional S.A. Comércio e Indústria e Metalurgia Abramo Eberle S.A.
(opoentes do têrmo n9 159.160 Meridional S.A. Comércio e Indústria (opoente do têrmo n: 159.461 Modélo Industrial)
Ideal Standard S.A. Indústria e
Comércio (opoente do têrmo número 161.464 - Modêlo Industrial)
Philco Rádio e Televisão Ltda.
(opoente do tèrmo no 161.511 Modelo Industrial)
Philco Rádio e Televisão Ltda.
(opoente do têrmo n9 161.512 Modêlo Industrial)
Philco Rádio e Televisão Ltda.
(opoente do têrmo n0 161.513 Modélo Industrial)
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VENDA
Na Guanabara
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Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Ntende-se, a pedidos pelo Serviço de Reenibólso Postal
Em Brasília
Na Sede do DIN

Dl R;')

Qoar-re:ra 1 0

Ma:o de 1957 i51

(Ser,:o 111)
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1

Publiew;a0 feita de acérdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
f 29 Da data da publicaçfio de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo pira o deferimento cio pitei°, durante 30 dias
isoderilo apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejlichudna.
41........n••••n

1"\19 135.199 'DE 21 DE DEZEMBRO DE 1961
Internationale
Requerente
Shell
Research Maatschappij N.V.
Titulo: aRemoção de Gases Ácidos,
de Misturas Gasosas.
Priv. de InLocal - Holanda
venção.
Pontos Característicos

,

13-5e, preferenteinente na faixa de 30 dos da América, em 23 de dezembro águia doce e geio de água doce, e comide 1960 e 14 de agõsto de 1961, sob - densando-se o mesmo vapor ao contato
a 80°C.
* 14 .--- Um processo de acôrdo çoni ,n's. 78.162 e 131.385, respectivamente. ' com o citado gelo no interior da refe.
--ricia câmara de condensação para proum ou mais dos pontos precedentes, ci..racterizado, porque os fases absorvidos TERMO DE PATENTE N° 136.516 duzir agua doce em estado liquido.
são removidos do solvente em um ex- 1.)5, 19 DE FEVEREIRO c)E 1962 ' 6 - Aparelho como reivindicado no
!ponto 1, caracterizado pelo fato de que
tirpador, numa temperatura na faixa .3,e
Desolination Plants (Developers Of ; as citadaJ câmaras estão dispostas uma
112°C a 1909C e sob unia pressão na
Zarc}.t Process) Limited. - Israel. ' deutro da outra.
faixa de 1 a 3,5 kg/cm2 abáolutos.
Titulo: << rocesso para sep.a.ur uni
Aparelho corno reivindicado no
1
15 - Um processo de acendo com os solvera de um soluto e instalações e apaponto 3, caracterizado pelo fato de
pontos 1 a 14, caracterizado porque o
- Um processo pira a remoção de produto do fundo do absorvedor é libe- relhos para a realização do mesmo pro- que as citadas câmaras estão dispostas
Privilégio dc Inven ção:
gases ácidos de urna mistura gasosa, ca- rado da maior parte dos ' gases em uma ces sos
uma dentre da outra.
racterizado porque a mistura gasosa é zona de cflasin(p, o produto do fundo
- Aparelho como reivindicado no
Pontos Cartreteristicos
posta em contacto com um solvente li- da qual é conduzido para o extirpador.
ponto 1, caracterizado pelo fato de que
quido, compreendendo um componente
as citadas cáranras são concêntricas.
1 - Um aparêhro para snitlear
16 - Um processo c:ie acendo cora
básico que coosiste de uma .1. mais ami- o ponto
solvente de tuna solução de preferência,
15,
caracterizado
porque
a
presAparelho como reivindicado no
9
11,1ti dotadas de uni caráter francamente são na zona de uflashing» está contida água potável de água do mar, compreue
básico. na faixa de pkb a 25°C de 3 a na faixa de 0,15 a 7 kg/cm2 absolu- endendo uma câmara de evaporação, ponto 3 caracterizado elo f- t
as citadas câmaras são concêntricas.
14 e um solvente seletivo que compre- tos.
onde o solvente será separado de so10 - Aparêlho como reivindicado no
ende uni ou mais componentes do grulução mediante congelação para formar t ponto 1, caracterizado pelo fato de que
17 - Um processo de acôrdo com pêlo, mimemos para i ntroduzir
po que consiste de alindas de ácido alifático, ciclo-tetra-rnetileno-sulfona e seus os pontos 1 a 16, caracterizado porque na referida câmara de evaporação. uma as citadas câmaras são tanques, clspos..
derivados, e per-halo-hidrocarbonetos, os gases extirpados são lavados com câmara de condensação e um compres- 1 tos um cletro do outro, sendo a cácom o que é obtido um gás essencial-, um óleo absorvedor, para a remoção dos sor para. deslocar vapor entre as duas 'mura exterior uma câmara formada enmente isento de ácido que é separado Indrocarbonetos do tipo da gasolina.
dito c ompressor tre as paredes dos referidos tanques.
fornecendo
18 .- Um processo de acôrdo com, o dito vapor à câmara de condensação
cio aosorvente liquido que pode ser re- Aparélho como reivindicado
os' ponto. 1 a 17, caracterizado porgee para remover calor do vapor por trans- no ponto 3, caracterizado peio tato de
generado.
urna parte do sol vente regenerado é ferência do calor de vapoe ao dito pêlo que as c tacloi câmares são tanques,
2 - Um mxesso de acôrdo •com o substancialmente secada e, subseqüenteponto 1, caracteltzado porque o solvente mente, misturatia com o eco. nte do sol- par; condensar o vayn c fiiradir o ! di4postos um dentro do outro, e seu•
ca ra t:r;-...ado pelo , ,:te dd cá ; do a cârt.dra exterior uma câmara forcontém de 1 a 15% em pêso de água. vente renegerado.
- Um processo de acená° com os
mar-e,
dt.
evaporação a câmara de con- 1 inada core as paredes dos referidos
Uni processo de acôrdo com ti
pontos 1 e 2, caracterizado porque o ponto 18, caracterizado porque a seca- densação e o compressor serem coaxiais tanques.
teor de omina do solvente é de 7,5 a gem é efetuada por extirpação em uma e compreenderem meior para manter a
12 - Aparelho como reivindicado
70% em pêso.
coluna de secagem de solvente sepa- referida câmara do evaporação a uma 110 ponto 1, taracterizoclo peio tato de
4 • - Uni proeesso de acôrdo com rada.
pres.co suficiente para que se forme cole a citodo cantara de evaporação e•tá
as pontos 1 a 3, caracterizado porque
vapor na Cãtnata de evapora ,io, um d • sposta 1.a I sT. teriOr da reterida causara
20 Um prJces ;o de acôrdo com separador pau-a separa; o gelo da so- ! de cindessaçoo.
• teor de a mina do solvente é de 15
VIM ou mais dos puntos precedentes, ca- ;tição e um penautac1or de calor no i
3 35 0/, em pêzo.
racterizado porque o solvente séco é in- qual e referida .soluçáo é arrefecido an-! 13 -- Aparelho como reivindicai° no
5 Um processo de acôrdo com os
perto do tôo° do absorvedor,' ler de sua introdução oa câmara de ponto 3, caracterizado pelo tato cn e que
pontos 1 e 2, caracterizado porque o troduzido
a ci:ada câmara de evaporm;ão está
acima
da
entrada
eia corrente de sok-ente evaporação .
oaar de amina do solvente é de 20 a 30% principal.
disposta 510 ,mm erior da referida cãmatot
em pèsei.
2
apor-aio de aceodo com o de concHnsaçtio.
21 - Um plocesso de adido com
6 - Um processo de actirdo com oi uni ou n.ais dos pontos precedentes, ca - pomo c,iraelt rui e, I
14 - Aparelho co.ao reivindicado no
pontos 1 a 5, caracterizado porque a racterizado porque o gás que contém p . comprecnocr na as par,; !Lw:r oelo pon to1,
-t • ;À
talo ue quer
.nu' ino é uma alcano-amMa.
sulleto de hidrogênio é parcialmente oxi- u...¡ cantara de conca... açoo para con- . o g.:'o to-ta contido muna parte da sotido
cota
o
vt,por
e
tini
e
coade
(lado
a
enxofre.
7 -- Un prodsso de acordo com o
i au,ão, sei-do arta parte da me •una soponto 6. caracterizado porque a atnina
22 - Uni proces,o de acôrdo co;; sã-lo e medir o gén.
luça() separada do referidu gelo pelo
3
-Aparêlho
corto
reivincc,
,,
lo
no
o ponto 21, caracter zado ;Iorque o gás
e uma cl , alcanol amaina.
citado separador, e lerdo um conduto
ponto
1,
caracterizado
por
compreenque contém hidrog:inio é oxidado a enPara enviar a reter:ela parte da dita so8 - Uni processo de acôrdo com O xo
der
meios
para
manterem
a
eeferida
fre na colunad , pelaa
luçao separoda do relendo ge.o, para
ponto 7, , caracterizado porque a omina
jeçãd de dióxido de enxõfre gasoso na . câmara c12 evapo..oção a urna tempo- o mencionado perinutochr de calor, sere a dietanol-arnina.
ratura baixa e no qual o mesmo solcoluna
absorveciora.
9 - Um processo de acôrdo com o
vente se evapore na citeda cãmara de vindo a c:oicla parte reparada da mesno
' Mo 7, ear,iderizado our,me a omina
23 - Um processo de ncõrdo com ecapczação praçuzudo vapor -x.•-) sol • ma ,olua a para arrefecer prévia; rente
e a dirsopropanol amina.
o ponto 22, caracterizado porque o sol- vente, sendo ês:e vapor deslocaéo p2lo a so1ução c/ Ne ai oenetrando.
15 - Aparèlho como reivindicado no
10 - Um processo de acôrdo com vente graxo, contendo enxeifre em dis- referido compressor de mem ionada
lin , ou mais dos pontos precedentes, ca- persão, é liberado do enxeifre por filtra- câmara de evaporação para a citada ponto 3, caracterizado pelo fato de que
racterizado porque a sulfona é a tetrai- ção ou centrifugação e, subseqüente- câmara de condensação, e em . que o o ge:o está contido numa parte da somente, processado de novo para a re- mesmo vapor do referido solveate se lução, sendo a referida parte da soludroonetileno-sulfona.
moção dos gases absorvidos.
condensa no contato com o gelo exis- ção separoda do citado gelo pelo mesII - Um processo de acõrdo com 24 Um processo ps. a remoção tente na citada câmara de on'onsa- mo sepatodor, e tendo um conduto
os pontos 1 a 10, caracterizado porque de gases ácidos de misturas gasosas, su- ção.
para caviar a referida parte da citada
a mistura gasosa é posta em contacto bstancialmente como descrito acima, com I 4 - Aparelho corno reivind1cado no solução separado do mencionado gelo,
tom o solvente sob uma pressão na fal- especial referência aos exemplos e aos ponto 1, caracterizado pelo fato de para o referido permutador de calor,
:;a de 7 a 70 k/cin2 abs.
desenhos.
que a agua doce e C) solvente e e água servindo a citada parte separda da mes- Um processo de acôrdo com
25 - Hidrocarbonetos gasosos e sul; salgado é a soluç.ão, evaporando-se osta ma solução para arrefecer previamente
ou pontos 1 a 11, caracterizado porque feto de hidrogênio, sempr; que produ; água salgada na referida cara-,-.ra de a solução qne vai penetrando.
a mistura gasosa é posta em contacto zidos pelo processo de acôrdo com a evaporação para produzir vau-,r de
- Aparclho como reivindicado no
á gua oce e gelo di agua doce, e .oncom o so l vento, em contracorrente, em invenção.
ponto ;, caracterizado por compreendensandõ-se
o
mesmo
vapor
ao
contato
urna coluna absorvedora equipada com
26 - EnxiSfre, sempre -que produzido
de,: um lavador em que o solvente 11prato; de fracionamento, chicanas ou por um processo de acôrdo com qaal- com O citado gelo existente na referida colido lava o referido gelo.
câmara
de
condensação
a.L111
produzir
outros dispositivos de contacto, prefe- quer um dos pontos 21 a 23.
17 _ Aparelho como reivindicado no
ânua dot-e em estado 'imo& .
rentemente sob condições de absorção
ponto 3, caracterizado por compreenA
requerente
reivindica
r'°
acôrdo
corri
!
5
Aparêlho
como
reivindicado
no
retit iradas.
a Convenção Internacional, e o Art. 21 ponto 3, caracterizado pelo fato que der um lavador em que o solvente li- Um processo de acordo com do Decreto-Lei o° 7.903. de 27 de aclos• o ânua cinco e o solvente e a água quido lava o referido gelo.
uni ou mais do, /louros procedentes, ca- to de 1945 a . ; p rioridades dos cor.-es- olho/c', é a 'o T /ição evaoorando-se esta
18 -- A p;irellio COM, reivindicado
racterizado js---orue o contacto é efetuado oondentes pedidos depositados na Re- :;•loa ,m'a-;c1 na re t eoda câmara de no ponto 1, caracterizado por compre, numa temoeratura na faixa de 25 a partição de Patentes dos Estados Uru- • evaporação para produzir vapor de emes atiemeatos inisturadores para adi.*
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• Ph::e ao l'Jita de tieõido com o art. 26 do , Código de Propriedade industrial:
29 Da dta tia publicaçáo de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dim
cüerito -1.prPscwar suas oposições em Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados.

cionarem solvente liquido ao referido
gelo, sendo a mistura chc citado gelo
e do solvente liquido enviada para a
câmara de condensação.
19 - Aparelho como reivindicado no
ponto 3, caracterizado por compreender
elementos . misturádores para adicionarem solvente líquido ao referido g"dlo,
sendo a mistura do citado gelo e do
solvente liquido enviada para a câmara
de condensação.
20 - Aparelho como reivindicado
no ponto 1, caracterizado por compreender um conduto para fazer penetrar
• novo na câmara de eva.,koração urna
parte da solução do qual foi separado
o gelo.
21 - Aparelho como reivindicado
no ponto 3, caracterizado por compreender um conduto para fazei penetrar
de neivo na câmara de evaporação uma
parte da solução ,do qual fo) separado o

30 -- Aparêlho como reivindicado no
40 - Aparelho como reivindicado no compreender uni eliminador de ar para
ponto 28, caracterizado pelo fato .de ponto 38, caracterizado pelo fato de ser retirar gases do soluto destinado a ser
que uma das referidas câmaras fornece enviado vapor para a referida abertura introduzido na referida câmara -le evaum alojamento estrbtural para 'o com- d: entrada sendo o mesmo descarregado poração.
presso'. protegendo-o da pressão atmos- pela periferia do compressor para a ciAparelho como reivindicado no
55
.
férica, estabelecendo a citada éobertura tad?. câmara.
imito 3, caracterizado pelo falo, de
a única comunicação entre as mencio- 41 - Aparelho como reivindicado compreender um elinnador de ar para
nadas câmaras.
no ponto 39, caracterizado pelo fato de retirar gases do soluto destinado a ser
31 - Aparelho como reivindicado ser enviado vapor para a referida aber- introduzido na referida. câmara de evano ponto 29, caracterizado pelo fato de tura de entrada, sendo o mesmo descar- poração .
que uma das referidas câmaras fornece-- regado pela periferia do compressor
5C - Processe para separar um solum alojamento estrutural para o com- para a citada câmara.
vente de um soluto, caracterizado pelo
pressor, protegendo-o da pressão atmos42 .-- Aparelho como reivindicado no fato de compreender as operações de
férica, estaLelecendo a • citada cober- ponto 1, caracterizado pelo fato de ser arrefecer a solução de remover o calor
tura a única comunicação entre as men- descarregado vapor do referido com- da solução para se- produzir gelo pela
cionadas câmaras.
pressor •através de toda a seção trans- formação de uni vapor, de deslocar o
vapor ao longo Lie uma
32 - Aparelho conto reivindicado no versal da- citada câmara de condensa- para
unia zona contígua aquela com que
ponto 1 caracterizado pelo fato de com- ção.
se forma o vapor, de enviar o gelo propreender um motor para o compressor
43 - Aparelho como reivindicado duzido para uma zona contígua aquela
quc está montado do lado de tora de no Ponto 3, caracterizado pelo feto de onde o - ,a .nraao e se o
uma das referidas câmaras e é supor- ser descarre,gado vapor do referido 'citado vapoi. ci. pois do seu deslocatado por ela, e um veio que se peo- compressoi através de 'toda a seção mento, em contato coni o 'referido gelo
longa "até no interior dessa câmara e transversal da c:cada câmara de con- para que o - mesmo vapor se condense'
gelo.
densação.
22 - Aparelho como reivindicado no engrena com o mesmo compressor.
.
ao contato colo o gelo.
ponto 1, caracterizado por compreender
33 - Aparêlho como reivindiacdo no
44 - Aparelho como reivindicado no
57 - Processo com reivmdicado no
um elemento distribuidor destinado a ponto 3, caracterizado pelo faio de com- ponto 1, caracterizado pelo fato de que ponto
56, caracterizado pelo fato de
aumentar a superfície de exposição da preender um motor para o compressor o referido compressor compreende uni que o vapor é deslocado segundo uma
solução introduzida na referida câmara gim está montado :o lado de • fora de rotor tendo um cubo central e lâminas trajetória radial.
de evaporação e um elemento distribui- uma das referidas câmaras e é supor- de material em folha delgada, que se
58 Proce),so como reivindicado n,-)
dor para aumentar a superfície de ex- tado por ela, e urn veio que se pro- estendem radialmente .
ponto
56, caracterizado pelo fato de
posição do gelo ao vaper no interior longa até ao interior dessa câmara e
4) - Aparêlho como reivindicado no compfeencier a operação de aumencor a
engrena com o mesmo compressor.
da ictada cãmar de condensação.
pauto 3, caracterizado pelo lato de que pressão
23 Aparelho como reivindicado no
34 - Aparelho como reivindicado no o referido compressor compreende um este vapor mu contato com o retendo
ponto 3, caracterizado por compreender ponto 1, caracterizado pelo fato de que rotor tendo uni cubo central e lâminas g elo .
um elemento distribuidor destinado a as referidas câmaras são tanques coa- de material em fólha delgada que se
59 - Processo como reivindicado no
aumentar a. superfície de exposição da xiaid, estando a citada câmara de eva- estendcn) radialmente .
ponto 56 • •
•-• -1 pelo
solução introduzido na referida câmara poração colocada' no interior da men-16 - Aparelho corno reivmdicado no compreender a operação de reduzir a
de evaporação e um elemento distribui- cionada câmara de condensação e es- ponto 44, caracer,zado peio fato de quel pfessão da referida solução substancialdor para aumentar, a superfície de ex- tando o referido compressor disposto no as rc fendas • lâminas são dolvadas sõ- mente abaixo da pressão atmosférica
1 bre si Mesmas para formarem as pás. • para se realizar a formação de um .vaposição do gelo ao vapor nb inteiror interior da câmara de condensação.
da citada câmara de condensação.
3f. - Aparelho como reivindicado no
47 - Aparelho como reivindicado no
- Aparelho como reivindicado no ponto 3, caracterizado pelo fato de que ponto 45. ,caracterizado pelo fato de . 60 Processo como reivindicado no
ponto 1, caracterizado pelo fato de que. as referidas câmaras são tanques coa- que as referidas lâminas são dobradas ponto 56, caracterizado pelo fato de
o referido compressor etá disposto no xiais, estando a citada câmara de éva- sõbre si mesmas Nn-a tormarezn as pás. que o vapor é deslocado seciundo suna
interior de uma das citadas câmaras. poração colocada no interior da men48 - Aparelho como reivindicado trajeté‘na em espiral ou hélice desde o
25 - Aparelho como icivindicado cionada câmara de condensação, e es- no ponto 4b, caracterizado pelo fato ponta da sua formação.
nc ponto 3, caracetrizado lo fato de tando o referido compressor disposto no de que o citado cubo tem canais desti61 - Processo corno reivindicado no
que o referido compressor está disposto interior da câmara de condensação.
nados a receberem as referidas pás.
ponto 56, caracterizado pelo fato de
36 - AParelho como reivindicado
no interior de urna das citadas câma49 - Aparelho como reivindicado no que o vapor formado é vapor do solno ponto 34, caracterizado pelo fato de ponto 47, caracterizado pelo fato de . vente e o gelo produzido e geio ou
ras.
26 - Aparelho como reivindicado que o referido compressor se estende que o citado cubo tem canais destina-' vente
no ponto 1, caracterizado pelo fato de através da citada câmara de . evapora- dos a receberem as reter , as pás
62 - Processo como reivindicado no
que o referido compressor é um com- ção e estabelece comunicação entre as
50 - Aparelho como reivindicado ponto 56, caracterizado pelo fato de
pressor radial que tem uma abertura de já referidas câmaras.
no ponto 48, caracterizado pelo fato de que a água doce é o solvente e a água
37 - Aparelho como reivindicado no que as pás têm um olhai disposto no salgadE é á solução, o vapor formado
entrada para o vapor que comunica com
a citada câmara de evaporação e uma ponto 35, caracterizado 'selo fato de inteiror dos referidos canais, sendo pre- é vapor de água doce, o gelo produabertura de saída comunicando com a que o referido compressor se estende vistos elementos cilíndricos que atra- zido é gelo de água doce, e em que o
através da citada câmara de evapora- vessem o olhal e se destinam a fixar referido vapor se condensa ao contato
re ferida câmara de condensação.
27 --- Aparelho como reivindicado ção e estabelece comunica.;:o entre as as referidas pás no citado cubo.
com o citado gélo para p .-cduzir água
um ponto 3, caracterizado pelo fato de já referidas câmaras •
51 Aparêlho como reivindicado no doce em estado líquido. .
38 - Aparelho como reivindicado no ponto 49, caracterizado pelo fato de
que o referido compressor é um com63 -processo como reivinuicado no
pressor radial que tem uma abertura-de ponto 34, caracterizado pelo fato de que as pás têm um olhal disposto no ponto 56, 'caracterizado o. n 0 lati ti2
entrada para o vapor que comunico com que o referido com presso) tem uma interior dos referidos canais, sendo pre- que o vapor entra em contato com o
a citada câmara de evaporação e urna abertura de entrada para o vapcir que vistos elementos cilíndricos que atra- gelo numa zona anular.
abertura de saída, comunicando com comunica com a câmara de evaporac, -o vessam o olhai e se destinam - a fixar 64 - Instalação para se parar um sole uma abertura de saída comunicando as referidas pás no citado cubo.
a referida câmara de condensação.
vente de uma solução caracterizada por
28 - Aparelho como reivindicado no. com • a câmara de condensação, esten- . 52 - Aparelho como reivindicclo compreender meios para arrefecerem a
ponto 24, caracterizado pelo fato de dendo-se a referida abertura de saída no ponto 1, caracterizado pelo fato de solução, meios para cintilarem calor da
que o compressor é suportado pela pa- substancialmente a toda a volta do mes- que são previstas serpentinas de refri- solução a fim de se produzir gelo pela
rede de uma das referidas câmaras, ert- mo compressor.
geração na referida câmara -de conden- formação de vapor, meios para deslodo o mesmo compressor um cobertura
39 - Aparelho como reivindicado no ração, as quais se destinam a eliminar carem o vapor segundo uma trajetória
relativamente leve e um rotor disposto ponto 35, caracerizado pelo fato de calor da meátna câmara.
curta para uma zona contígua aquela
'dentro da referida cobertura.
53 - Aparelho como • reivindicado onde o vapor é formado, meios para
que o referido compressor tem uma,
29 - Aparelho como reivindicado abertura de entrada para o vapor que no ponto 3, caracterizado pelo fato de levarem o gelo produzido para unia
ao ponto 25, caracterizado pelo fato de comunica com a câmara de evaporação que são previstas serpentinas de refri- zona contígua aquela em que o vapor
que o compressor é suportado péia
e uma abertura de saída; comunicando geração na referida câmara de conden- e formado, e meios para estabelecerem
rede de urna das referidas .c.âmaras,• tep- com a câmara de • condensação, esten- sação, as quais se destinam, a eliminar o contato do vapor, depois dêste ter
s . & de-docado, com o referido gelo nora
do o mesmo compressor uma cobertura dendo-se a abertura de saida substan- calor da mesma câmara.
Aparelho como reivincteado -e dar a condensação do vapor ao coa54
relativamente leve e um rotoi; disposto cialmente a toda a volta do inemao comno ponto 1,. caracterizado pelo lato de tato com o pêlo.
pressor.
*atro da referida cobertura.
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Publicação a e a de acõrdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
1 20 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr
prsae vara O deferimento do pedido. durante 30
mera° apresentar siais oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles0girase
julgareatl Preiudi cadda65 — instalação como reivindicado
no ponto 64, caracterizado pelo fato
de comin eender meios para deslocarem
o vapor segundo moa trajetória radial.
66 — Instalação como reivindicada
no ponto 64, caracterizada pelo fato de
compreender meios para -.elevarem a
pressão do mesmo vapor antes dêste
ter. entrado en contato com o referido
gêlo.
67 — Instalação como reivindicado
no ponto 64. caracterizada pelo tato de
compreender meios para reduzirem a
pressão do retendo soluto substanc.aimente abaixo da pre.são atmosférica
vapara se realizar a formação de
por.
68 — Instalação como i.eivinclicado
no ponto 64, caracterizada pelo fato
de compreender meios pai a deslocarem
o vapor segundo uma trajetória •no espiral oa hélice a partir do ponto da
sua formação.
69 — Instalação como reivindicado
no ponto 64 caracterizada pelo tato
de compreender meios para produzirem
uni vapor do solvente e produzirem
gêlo do solvente.
70 — Instalação como reivindicado
no ponto 64, ent que a água doce é o
solvente e a água salgada é- o soluto,
caracterizada pelo fato de compreender meios para formarem vapor de água
doce, meios para produzirem gêlo
água doce, e meios para a condensação do mesmo vapor ao contato coto
o referido gêlo a fim de se obter água
doce em estado liquido.
71 — Instalação •como reivindicado
no ponto 64, caracterizada pelo tato de
compreender meios para porém o referido vapor em contato com o citado
golo segundo urna zona anular.
A requerente reivindica de acôrdc
com a Convenção Internacional e o Artigo 21 do Decreto-Lei n'' 7.903 de
27 de agôsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da Anhirica em 14 de abril de
1961 sob n 103. 114 .
( N. 13.222 - 10-4-67 - ;` ,,Cr$ 0.26)
TISRMO DE PATENTE laQ 137.580
DE 29 DE MARÇO DE 1S62
PILKINGTON BROT ;S gla terra.
Titulo: "Aperfeiçoamentos em ou
relativos à fabricação de vidro plano''
Privilégio:
PONTOS DARAOTER1STICOS
1. Uni processo de fabricação de
vidro pio a c' ni mna espessura predeterminada. cara.cterieacio por compreender as fazes de, avançar uma
lâmina de vidro ao longo de um banho fundido sob condirões térmicas
que asseguram que a ! Sulina de vidro é suficientemente endurecida para poder ser segura alma a lana
na edurecnia para efetuar um cosa
trôle de sua velocidade ao , longo do
banho, a lâmina segura constituindo
assim muna bari eira rara resistir á
transmissão de Pinças de aceleração
longitudinais; aquecer progressiva-

mente a lamina até um estado plástico de transição; impor uma fôrça
de tração longitudinal ao vidro plástico para acelerar a lâmina plástica
a fim de efetuar uma redueão predeterminada na espessura cia lamina; estabilizar a lâmina de vidro na
espessura desejada; e resfriar suficientemente a lâmina estabilizada
para permitir que ela seja retirada
do banho fundido sem ser danificada.
2. Um processo de fabricação de
vidro plano com uma espessara predeterminada, caracterizado por compreender as fases de: introduzir o
vidro- numa velocidade controlada em
um banho fundido e avaneaa o mesmo ao longo do banso, sob condições
que asseguram o estabe ecinuento de
uma camada de vidro fundido sare
o banho; avançar continuamente a
camada em forma de lâmina ao 'longo do banho; •esfriar a lamina à medida que ela é avançada, para endurecê-la o suficiente para poder ser
segura; segurar a lâmina endurecida
para efetuar uns contrôle de sua velocidade ao longo do banho a lâmina endurecida segura constituindo
assim uma oarreira para resistir á
trnsmissão de fôrça de aceleração
longitudinais à camada de vidro fendido; reaquecer progressivamente a
lâmina endurecida até um eatado
plástico de transição; impor uma .'dr•
ça de tração longitudinal ao vidro
plástico para acelerar a ,ámina plástica, a fim de efetuar uma redução
predeterminada na espessura, enquanto é mantida a planura origem].
do Vidro; estabilizar a lâmina de vid.o na espessura reduzida desejada;
e resfriar suficientemente a lâmina
• estabilizada, para permitir que ela
seja retirada do banho sem ser d.; .nif icada.
3. Um mocean de labricaaão de
vidro plana cem uma espessura predeterminada, caracterizada por cempreender as fases de: astroduzir o
vidro a uma velocidade controlada
em uns banho fundido e avançar o
vidro ao longo do banho, sob condições térmicas que asseguram o estabelecimento de uma camada de vidre
fundido sôbre o banho; manter essa
camada de vidro cm condiçáo fundiria enquanto é garantido o escoamento lateral sem obstáculos de suas
bordas laterais, até o insita de seu
escoamento livre scb a influência da
gravidade e da tensão superficial, até
que seja desenvolvido sôbre a superfície do banho um corpo fluente de
vidro fundido de espessura estável e,
em seguida, avançar contnitiamente
o corpo flutuante em brina de Ihmina ao longo do banho; resfriar a lâmina à medida que ela è vançada
para. endurecê-la o suficiente para
poder ser segura; segurar a lâmina
endurecida para efetuar um aantrole
de sua velocidade aci longo da (Jantas,
a lâmina endurecida segura constitinnoo assim uma barreira para resistir à transmissão de [(imas Se aeeeração longitudinais ao ao"pe flutuante de vidro fundtio: 'eaqnrcer
progressivamente a lâmina esmurre]
da até um estado plástieo de transi •
ção; impor uma fôrça 1 s 'traça° longitudinal ao vidro plásti co. para acelerar a lémina plástica a fim •ls efetuar uma redução predese.nanada de

espessura, enquanto é mantida a piamira original do vidro; estabilizar a
lâmina de vidro na espessura desejada; e resfriar suficientemente a lâmina ettabilizada para permitir que
ela seja segura, para permitir a sua
retirada do banho fundido sem ser
danificada
4. Um processo de ace(rdo com c
ponto 3, caracterizado porque a velocidade de avanço do corpo flutuante
de vedro é mantido igual à velocidadada da lamina endurecida ao longo
do banho. •
5. Um processo de acórdo com
qualquer um dos pontos 1 a 4, caracterizado porque a largura da lâmina
de vidro é controlada pela aplicação
de fôrças de tração desenvolvidas
transversalmente em relação à lâmina no estado plástico, enquanto as
Pinças de tração longitudinais são
aplicadas à âmina plástica para efetuar a referida redução de espessura.
6. Uns processo de acôrdo com o
perito 5, caracterizado porque as referidas torças de tração transversais
são aplicadas ao vidro plástico em
pontos opostos sôbre a lâmina em estado plástico, e o vidro plástico é
avançado através dos referidos pontos numa velocidade que é maior do
que a velocidade de avanço da lâmina endurecida.
7. Um processo de acôrdo com
qualquer um dos pontos 1 a 4, caracterizado porque as fôrças de tração
transversais são aplicadas
vidro
plástico em uma sucessão de pontos
opostos, para controlar a largura da
lâmina, à medida que a espessura do
vidro plástico diminui, e porque o vidro plástico avança através de pares
sucessivos dos ditos pontos opostos
com ve' ocidades progressivamente
crescentes, para anelar o vidro plástico à medida que êle é avançado.
8. Uns processo de 'fabricação de
vidro plano com uma espessura predeterminada, caracterizado por compreender as fases de: formar unia
lâmina de vidro de espessura definida e suficientemente dura para ser
avançada; dirigir a lâmina de vidro
para sôbre um banho fundido; avancur ao longo do banho sob condições
térmicas que asseguram que a lâmina
fica suficientemente dura para poder
ser segura; segurar a lâmina endurecida para efetua/ um contrõle de
sua velocidade ao longo do banho, a
lâmina segura constituindo assim
uma barreira para resistir à transmissão de fôrças de aceleraçães longitudinais; aquecer pragressivamente
a lâmina endurecida até um estada
plástico de transição; impor uma fôrça de tração longitudinal ao vidro
plástico para acelerar a lâmina plástica a fim de efetuar uma redução
predeterminada na espessura d.a lâmina; estabilizar a lâmina de vidro
na espessura reduzida desejada; e
resfriar suficientemente a lâmina estabilizada, para permitir que ela seja
retirada do banho sem ser danificada.
9. Uni aparelho para a fabricação
de vidro plano em forma de lâmina,
com uma espessura predeterminada,
caracterizado por campreender. em
combinação, um tanque contendo um
banho fundido e tendo uma entrada
para o vidro no banho e uma salda

e,

dias

do banho; dispositivos para fases
avançar o vidro em forma de lâmina ao Image( do banho, na direção
da saída; reguladores de tempera tua
ra acsociad'es ao banho para airan.ai
tir que a lâmina de vidro, quando 6,
avançada, esteja suficientemente elas
durecida para poder ser segura, dissil
positivos seguradores arifsajados pira
ra segurar a lâmina endurecida pa
efetuar um contrôle de sua velocidade
ao longo do banho; reguladores de
temperatura associados ao banho 11a,'
ra aquecer progressivamente a lâmince
endurecida até um estado plastien
de transição, à medida que ela e
avançada; dispositivo para impor
urna fôrça de tração longitudinal ao
vidro plástico, para fazer com que se
sua espessui a seja reduzida para muna
valor predeterminado; e regulactra
de temperatura associados ao banho
para estabilizar e resfriar suficientemente a lâmina assim formada eus,
quanto ela é avançada, para pemi.
tir que a meana seja retirada sent
ser danificada, através da aferida
cânicos.
saída, por meio de dispositivos moa
10. Um aparêlho para a falseie:leso
de vidro piano em forma de lâmina,
com uma espessura predetermina na,
caracterizado por compreender, coa
combinação, um tanque contendo urn
banho fundido e tendo urna entrada
e uma saída do banho; dispositivos
para introduzir vidro através da dita
saída no Lanho; dispositivos para ia..
ser avançar o vidro ao longo do banho na direção da salda; dispositiv( s
reguladores de temperaimra associados a urna primeira zona do banano
destinados a fazer com que o vidro
no banho seja mantido, Iniciai:nome,
como uns (Arpo flutuante inteiramente fundido, os dispositivos de intrua
dução incluindo recursos para controlar a introdução de vidro atravra
da entrada numa velocidade que permite que o corpo de vidro fundica
assuma tinia espessura estável e uma
largura definida, permitindo-se que
êsse corpo de vidro fundido escoe
lateralmente, sem obstáculos, ate o
limite do seu' obstáculos, até o limía
te do seu escoamento livre sob a usa
fluência da gravidade e da tensaa
superficial, os dispositivos destinaane
a fazer avançar o vidro fazendo com
que o corpo de espessura estável saia
forma de lâmina avance ao longo cie
banho para uma segunda zona dêstea
dispositivos reguladores de tempera
tura associados à segunda zona elce
banho e destinados a fazer com que
o vidro fundido seja resfriado a me.
dida que é avançado na segunda zoa
na„ para endurecê-lo o suficiente imaa
ia poder ser seguro; dispo.-itivos seguradores nessa segunda zona ittli:11.
jados para segurar g lâmina enrima
eecida, para efetuar um contrõle
sua velocidade ao longo do banros
dispositivos reguladores de tempre atura associados à terceira zona ao
banho para reaquecer a lâmina eua
durecida até um estado plastica tio
transição, à medida que ela é evofl.
çada; díspeisitivos para impor nnao
fsaaa de tração longitudinal via
dro plástico, à medida que file
através da i•erceira zona, para taaer
cs.m que a espessura do vidro alma.
nua para um va'ar precletermineeta
enquanto é mantida a planura criai- j
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19. Um aparêlho para a fabricação
de vidro plano em forma de lâmina,
com uma espessura predeterminada,
caracterizado por compreender, em
combinação, um tanque contendo uns
banho fundido e tendo uma entrada
para o banho e uma saída do banho;
dispositivos para formar -uma lâmina de vidro de espessura definida e
suficientemente dura para ser avançada e para a itrodução da lâmina
de vidro no banho através da referida entrada; ' dispositivos para fazer
avançar a lâmina ao longo do banho
na direção da saída; reguladores de
temperatura associados ao banho para assegurar que a lamina, enquanto
é -avançada, esteja suficientemente
dura para poder ser segura; dispositivos seguradores arranjados para segurar a lâmina endurecida para efetuar um contrôle de sua velocidade
ao longo do banho; reguladores de
temperatura associados ao banho para aquecer progressivamente a lâmina endurecida, até um estado plástico de transição, à medida que ela
é avançada; dispositivos para impor
uma fôrça de tração ,longiturinal ao
vidro plástico, para fazer com que a
espessura do vidro diminua para um
valor predeterminado; e reguladores
de temperatura associados ao banho
para estabilizar e resfriar suficientemete a lâmina assim formada, à medida que ela é avançada, para permitir que a mesma seja retirada sem
ser danificada, através da dita salda,
por meio de dispositivos mecânicos.
22. Um processo de fabricação de
vidro plano com uma espessura predeterminada, substancialmente como
descrito acima, com referência aos
desenhos =ex.*.
21. Uma lâmina de vidro plástico
com uma largura e uma, espessura
predeterminadas, caracterizada por
ter sido produzida por um processo
de acôrdo .com qualquer um dos pontos 1 a 8 ou 20.
22. Uma fôlha de vidro de espessura predeterminada, caracteribada
por ter sido cortada de uma lâmina
de vidro de acôrdo com o ponto 21.
23. Como uma nova compoaição de
matéria, uma lâmina de vidro defiarranjados para segurar as bordas nida, caracterizada por incluir como
da lâmina plástica para controlar a seçOes sucessivas ligadas coexistentes,
sua largura à medida que ela é avan- uma seção líquida em um estado de
çada ao longo do banho, os eixos dos equilíbrio, uma primeira seção endurolos sendo inelinados em relação à recida da mesma largura que a seção
direção do deslocamento da lâmina. líquida, uma seção plástica de forma
que se estreita progressivamente, e
16. Um aparêllao de acôrdo com o uma segunda seção endurecida, tendo
ponto 15, caracterizado por incluir a mesma largura que a da extremisucessão de pares opostos de rolos de dade estreita da seção plástica.
borda auxiliares, arranjados em pro24. Um aparêlho para a fabricação
gressão ao longo do percurso da lâde vidro plano em forma de lâmina,
mina.
com uma espessura pr edeterminada,
17. Um aparêlho de acôrdo com o caracterizado por ser construído e
ponto 15 ou ponto 16, caracterizado arranjado para operar substancialpor incluir dispositivos para acionar mente como descrito acima, com re•
os rolos de borda auxiliares numa di- ferência aos desenhos anexos.
reção que auxilie o avanço da lamina. A requerente reivindi ca de acôrdoo
com a Convenção Internacional e
18. Um aparêlho de a,côrdo com o Art. 21 do Decreto-Lei n9 7.903 de
ponto 16, caracterizado por incluir 27 de agôsto de 1965, a prioridade do
dispositivos para o acionamento dos correspondente pedido depositado na
pares sucessivos dos ditos rolos de Repartição de Patentes na /ng/aterborda auxiliares, em velocidades pro- ra, em 29 de março de 1961, sob
gressivamente crescentes, para acele- n9 11586.
•
rar o vidro nlástica. ã medida que
nal do dito corpo flutuante de vidro;
e dispositivos reguladores de temperatura associados com uma quarta
zona do banho, para estabilizar e resfriar suficientemente alâmina assim
formada, à medida que ela é avançada, para permitir que a mesma seja
retirada, sem ser danificada, através
da saída, por meio de dispositivos
mecânicos.
11. Uni aparêlho de acôrdo cern o
ponto 10, caracterizado porque a primeira, segunda, terceira e quarta zonas do banho são definidas por divisõea arranjadas transverssalmente
em relação à estrutura do tanque e
se estendem para baixo, desde ama
estrutura de teto que cobre o banho.
12. Um aparêlho de acôrdo com o
ponto 10 ou ponto 11, caracterizado
porque os dispositivos reguladores de
temperatura da segunda zona incluem um dispositivo absorvedor de calo: que funcionam para absorver calor suficiente, irradiado pelo vidro
fundido, à medida que êste é avançado através da segunda zona, para
endurecer o vidro suficientemente para que êle possa ser seguro.
13. Um espêiho de acôrdo com o
ponto 12, caracterizado porque o dispositivo absorvedor de calor compreende superfícies refrigeradas a água
montadas na segunda zona sôbre o
percurso da lâmina.
14. Um aparêlho de acôrdo com
qualquer um dos pontos 11 a 13, caracterizado porque o dispositivo segurador compreende dois pares de
rolos de borda, montados respectivamente em pontos opostos através do
tanque e arranjados para segurar as
bordas da lâmina endurecida, e dispositivos de acionamento ligados aos
rolos de borda e que funcionam para
controlar a sua velocidade de rotação,
a fim de efetuar um contrôle de velocidade da lâmina endurecida ao
longo do banho,'
15. Um aparêlho de acôrdo com
qualquer um dos pontos 10 a 14, caracterizado por incluir pelo menos
dois pares de rolos de borda auxiliares, êsses pares de rolos sendo montados, respectivamente, em pontos
opostos na quarta zona do tanque, e

êle é

avançado.
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Citrus Equipment Corporation -Estados Unidos da América.
Título: Aperfeiçoado aparelho e
processo para tratar frutas 'cítricas
e delas recuperar suco e óleo cítrica.
— Privilég:o de Invenção.
•
Pontos Característicos
1 — Dm aperfeiçoado aparelho
para tratar frutas cítricas e delas
recuperar suco e óleo cítrico e particularmente, para extrair óleo cítrico
da casca de frutas cítricas, caracterizado por compreender em 'conjunto, um par de rolos, espacejados para
formar um mordente ou garra para
a passagem de casca de frutas cítricas entre elas, estando um dos rôlos
do dito par provido, em sua supertale, de meios para aderir à parte
do citado ou seja a parte interna,
branca, polpuda da casca da fruta
cítrica, meios que se estendem no
lado de descarga da dita garra para
remover, pelo menos, uma parte da
casca de um dos ditos rôlos e um
terceiro rôlo colocado operàvelmente com relação ao outro do dito par
de rôlos para formar uma garra ou
mordente entre êlea, onde é recebido
ou apanhada a casca ou as. parte da
mesma que foi removida de um dos
ditos par de rolos pelo que a dita
casca ou parte da mesma é prensada. até- rutura das células do óleo da
mesma e liberação de seu óleo.
2 — O aperfeiçoado aparelho de
acôrdo com o ponto característico 1,
caracterizado pelo fato de que o dito
meio que se estende no lado de descarga da dita garra, ou mordente é
uma faca afiada para raspar a parte
externa ou flavedo da parte interna
ou albedo da casca de fruta cítrica
passada através do dito mordente,
estando o dito terceiro rôlo colocado
em posição operável com relação
aquêle rôlo do dito par de rolos para
formar, com êle, um mordente cu
'garra onde são recebidas as camadas de flavedo raspadas da dita casca, pelo que as ditas camadas de fiavedo são _prensadas até rutura das
células de óleo das cascas e -liberação
de seu óleo. •
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3 —Õ aperfeiçoadn aparelho, de
acordo co mo ponto característico 1
ou 2, caracterizadcn pelo fato de se
proveram Meios borrifadores que incideni sôbre a dita garra ou mordente.
4 — O aperfeiçoado aparelho, de
acôrdo çom o ponto característico 2,
caracterizado pelo fato de que o dito
terceiro rolo e o dito rôlo do dito
par de rolos estarem providos de tuna.
superfície áspera.
5 — O aperfeiçoado aparelho, de
acordo com o ponto característico 2,
caracterizado pelo fato de que o
outra rôlo do dito par de rolos está
Provido em sua superfície, com meios
para ai aderir o albedo ou parte
interna da casca de fruta cítrica.
6 — O aperfeiçoado aparelho, de
acôrdo com o ponto característico 3,
caracterizado pelo fato de que ditos
meios comoreendem numerosas nervuras longitudinais, espaçadas entre
si.
7 — O aperfeiçoado aparelho, de
acôrdo cora o ponto característico 2,
caracterizado pelo fato de que a:quê-

le dito rôlo do par de rolos está provido de uma superfície rugosa.
8 — O aperfeiçoado aparelho, de
acôrdo com o ponto característico 2,
caracterizado pelo fato de ter um par
de rolos paralelos, muito próximo
um do outro, me:os em cada um dos
ditos rolos para aí fazer aderir seletivamente casca de frutas cítricas, .
com a parte interna ou albedo da
casca, ficando de face ao rôlo seletor, um par de faces cortantes, estando cada uma delas assoc'ecla opernvelmente a cada um dos ditos
rolos para raspar ou destacar a
parte externa ou flavedo da parte
interna ou albedo da dita casca aí
aderida, um segundo par de rolos,
sendo um dos rolos dêsse segundo
par paralelo e muito próximo a sun
rôlo do dito primeiro par de rolos,
estendendo-se cada uma das ditas
faces cortantes para dentro do lado
da descgarga da garra entre os rolos engajantes do primeiro e segundo pares de' rolos e um terceiro par
de rolos, estando um rôlo do dita
terceiro par paralelo ao em contacto com um rólo do dito segundo par
de rolos e formando com êle uma
garra ou mordente, calculado de

modo a receber cardadas do flavedo
raspadas ou destacadas da dita casca, pelo que as ditas camadas de fiavedo são prensadas até a rutura das
mesma e liberação
lulas de óleo,
de seu óleo.

9 — o aperfeiçoado aparelho, de
acôrdo com o ponto característico 8,
caracterizado pelo fato de ter menos
borrifadores de água que incidem
sôbre o dito mordente ou garra entre os rolos dos ditos segundo e terceiro pares de rolos.
10 — O aperfeicaado aparelho, de
acôrdo com o ponto característico 8.
caracteriza-5'o mio fato de que pelo
menos um dos segundo e terceiro pares de rolos está provido com superfícies ásperas.
11 — O apRrfei^o?.do aparelho. de

acérclo com o ponto caracter (stico 8,
caracterizado belo fato de que o Par
de rolos ineno'Owdo em armeiro lacom numerosas nergar est.5
vura ,: 10-,-'`-'•-•-'^ espacejadas na

.superficie do mesmo.
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12 - O aperfeiçoado aparelho, de
ôrdo com qualquer doe pontoe 2
11, caracterizado pelo fato de ter
elos para ajustar a poeiçâo da face
rtante com relação ao respectivo
ordente ou garra.
13 - O aperfeiçoado aparelho, de
O...cerdo com qualquer dos pontos 1
a 11, caracterizado pelo fato de que
anis rolos estão encerrados em uma
aftmara ou gabinete.
14 - O aperfeiçoado aparelho, de
acerca) com qualquer dos pontos 1
a 12, caracterizado pelo fato de ter
•Grielos para ajustar o espacejamento
'ontre rolos adjacentes.
15 - O aperfeiçoado aparelho, de
acórdo com qualquer doa pontos 1
a 14, caracterizado pelo fato de compreender em conjunto meios que deeinem um percurso convergente ao
qual se alimenta casca de frutas e'ricas, movendo-se pelo menos uma
das superfícies dos ditos meios na
direção de convergência do dito percurso, cuja superf:cie tem meios para
3.panhar cascas dispostas de modo
nue sua parte interna ou albedo fique de faca para a dita superfície,
com exclusão substancial de partes
externas ou flavedo das mesmas ficarem de face voltada para a dita
supreficie, meios para mover dita
'superfície, meios para fornecer partes de casca de frutas cítricas, com
orientar:Po ao acaso ao d i to percurso convergente, meios pera remover, pelo menos, uma parte das cascas da dita superfície e uma outra
eupeeficie que, junto com urna outra das ditas superfícies mencionadas em primeiro lugar, define um segundo percurso convergente, no qual
•e eccolhida a casca ou a parte da
mesma que foi removida das superneles mencionadas em primeiro lugar, pelo que dita casca eu parte
da mesma é prensada até rutura
das células do óleo da mesma e libereção de seu óleo.
16 - Um eperfeiçoado aparelho,
para extrair o suco ou substâncias
de frutas cítricas com utilização de
Um dispositivo de descascamento e
'prensagem, caracterizado pelo fato
de compreender um conjunto, meios
para cortar os frutos ao melo, meios
para remover o suco e separar o
suco e a casca, meios para separar
e parte que encerra o óleo da casca
o meios para espremer o óleo, bem
Como meios separados para recolher
O g uco e o óleo em uma máquina
19 - Um aperfeiçoado aparelho,
f2e acanalo com o ponto característico
116, caracterizado pelo fato de ter
Meios para dividir a casca em quatro
partes, consistindo de urna faca cortante vertical para cortar a fruta ao
Melo e uma faca auxiliar adjacente
para cortar a casca em quartos e
meios para remover o suco e que
consiste em mandril rotatório, cooperando com um copo.
18 - Um aperfeiçoado aparelho,
de acdrdo com o ponto característico
13, caracterizado pelo fato de que
as meios para separar as partes que
encerram óleo de casca consistem de
darta percurso convergente em movilento e meios para remover a parexterna ou de fla,vedo de casca
tOe sua porção interna ou de albecite
19 - Um aperfeiçoado aparelho,
d.e acórdo com o Ponto característico

Eo

18, caracterizado pelo fato de que os perficie da peça sendo composta de em relação à superfície justaposta;
meios para remover as partes que material susceptível de dissolução dispositivo, que encerram pelo menos
encerram óleo do casca consistem 1 eletraitica no referieo eletrólitta ae !enes das ferramentas e as superde um par de rolas espacejados, en- quando estiver funcicnando cem fícies da Peça e assim proporcionam
quanto os meios para remover a enodo; e dispositivos para fazer passagens internas para o eletrólito
parte externa ou flavedo de .taSCa, avançar as superfícies justapostas, entre a face das ferramentas e as
supereiciee da peça; dispositivos para
consistem de uma faca cortante que uma na direção da outra.
fornecer um eletrólito condutor Act
se estende para dentro do lado de
2
-Um
aparelho
de
aceirai::
cem
eletricidade, sob pressão, e para fazer
descarga dos rolos.
o preeia 1, caracterizado porque o cir- esuNar
eletrólito sob pressão
20 - Um aperfeiçoado aparelho, cuito elétrico fornece uma coaente atravésesse
das referidas passagens, entre
do acdrdo com o ponto 18 ou 11), invertida periedicamente ao peimeis a face das
ferramentas e as superfícaracterizado pelo fato do que os ro e ao segundo eletrodos.
cla peça, através de t ôda a sue.
rolos são providos em sua superfície
3 -• Um aparelho de 9.CÓrál: COM cies
de meios para fazer aderir a êles
o ponto 2, caracterizado porque o re- área.
parte interna ou albedo da casca ferido circuito eléttico compreeade
13
Um aparelho de acendo com
de frutas cítricas.
uma fonte de corrente continua e o ponte 12, caracterizado porque exis21 - Um aperfeiçoado aparelho, dispositivos de comutarão, para in- tem dispositivos para separar o fluxo
de acdrdo com o ponto característico verter periódicamente a corrente for- de eletrólito de uni lado da tate perus
16, caracterizado pelo fato de que necida ao primeiro e ao segundo ele- do faixo de eletrólito do Nitro lado
os meios para espremer o óleo con- trodos.
da mesma.
sistem de uni processo móvel, con.
.hez
aparelho
de
acardo
com
i
e''
14 - 'Ziei aparelho de acdrdo cem
vergente.
o ponte 2, caracterieado porque o o ponto 13 carecterizado porque seus22 - Um aperfefoado aparelho, refeeido circuito elétrico fornece cor- -tem dispositivos independentes para
de acare° com o ponto caracterietico rente alternada de leeMiêncla ceresr- contnear o fluxo de eletrólito nas re21, caracterizado pelo fato de que cial ordinária ao primeiro e co se- feridrs
segens.
os meios para espremer o óleo con- gundo eletrodos.
15 - .).„,..elho de acordo com
sistem de um morc.ente ou garra for- . 5 - Um apaleei° tiC activem com
mado com um outro rôlo.
' qualquer um dos pontos prereiHrtes, qualquer LUA dos pontes 12, 13 e 11,
Carat:Cl'i v OCio por i,er cltspositivo,s
23 - aperfeiçoado epaeenue caracterizado percole duas clits di.os
t-ietitrs paro avançar Is Ice:repara tratar frutas cítricas e deles ie.- superricies constituem superficles cie mete esno eireeão da poca. 0. de pe.cuperar suco e óleo cítrico, subst3 :,- ferramentas e duas ti is as st ticall- salva; inConenclentes paru contio'ne
cialmente como meios descritos c cies corstituem super:i(I:s dr prea. o vel icidu tit do avariei) de:-as terra-'
6 -. •,'Jm aperelho da) orLTic com
'lustrado nos desenhos anexos.
qua'quer um dos por" preredrr), ment is.
24 - Um aperfeiçoado prece- so co.ri, etcrizado po2que e:.; ref2ticlas -ui16 - a tm nruccsso par:, reaa.a/er
para tratar frutas cítricas e drIL, perficies do primeiro e do ramnin mai et iul, eletroliticammt: , da te
recuperar suco e óleo cítrico .511::2- .e.ci; todns constitucrrx as super.,,cie.,: de i'icie de uma perta, ce,*.t ei orizacic inc
tancialmente como acima descrito o ferramenta e as suor ...fiei:est do
con,p, cem cc
coloco.t,ão dessa suoperado no aparelho acima reivin- irado bipolar constituem as st,perfi. 1 perfi( ia cai justaposicao mas nem ..ra
dicado e ilustrado nos desenhos are- cies de peça.
, contato cnin urna ferramenta
txos.
pr
o pn e tr a a otooirinte.eit,,1:;is,,t1),;
'7 - Um aparelho cie acerca) com
(N9 013.224 - 10-4-37 - Ner8 9,02) qualquer uni dos pontos 1, 2, 3, .1, 5 jdaadapPlà'a
e 6, caracterizado poreue as ).•,-;:teri- eleirtlitica de mate:ri:ti dela: to./c..:
das superfícies do primeiro e do se- cem que um eletrólito thts.'e entro
TasRMO DE PATENTE N9 147 850 gundo eletrodos conetituem as super- as superficies justapostas da terra .
fícies de peça e as superficies do ele- ment r e da peça, asa ferramenta
de 22 de março de 1883
trodo dibolar constituem as superfí- tendo uma sunerficie ‘tornposi:i
unia material que é ratbstancialmente
The Steel Improvement and Forge cies de ferramenta.
Company -- Estados Unidos da Amé8 - Um aparelho de acteedo com isento de dissouteão eictrolitiru
rica.
qualquer um dos pontos precedentes. química no eletrólito: e fornecer uma
Titulo: "Erosão eletrolitlea".
,caracten'zado porque o eletrodo bipo- corrente, que s- inverte ,iert ArticaPrivilégio de Invenção:
lar constitui uni disco que é girado mente, à peta e O. ferramenta.
entre o primeiro e o segundo eletro.
17 - Uni processo de meneio com
' dos.
Pontos Característica.;
o ponto 16, caracterLado rorque
9 - Um aparelho de adilai° com o • fornecida corrente alternada de fre/ - Um aparelho para removei' Ponto 8, caracterizado porque o disco qüência comercial à ferramenta
à
eletroliticamente material de uma constitui uma peça.
peça.
peça composta de um material con- Uni aparelho de acórdo com
18 - Um preceeso de ecórdo com
dutor de eletricidade, caracterizado o 10
ponto 8, caracterizado porque o pripor compreender um primeiro ele- meiro e o segundo eletrodos consti- o ponto 16, caracterizado porque a
frequencia de inversão ela :orrente A
trodo unidos a em circuito elétrico tuem peças.
substancialmente menor cio que a
para criar uma diferença de poten11 - Um aparelho de acôrdc com
cial entre o primeiro e o segundo ele. qualquer um dos pontos 1 sa 7, carac- freqüencia da corrente comercial.
trodos, ambos êsses eletrodos tendo terizado porque o primeiro e o se19 - Um processo de acordo com
superfície em contato com um ele- gundo e1etrodos constituem membros qualqaer um dos pontos 16, 17 e 18,
trólito, um eletrodo bipolar tendo tubulares e o eletrodo bipolar é unia caracterizado porque as amerfícies
unia primeira superfície justaposta
o eletrólito sendo suprido atra- justapostas são avançadas ama na
dita superfície do primeiro c -,* trodo peça,
direçeo da outra à medida eue o mavés dos membros tubulere.s.
e uma segunda superfície justaposta
terial é removido da referida peça.
à dita superfície do segundo eletro12 - Um aparelho da acôrdo com
20 - Um processo de acdrdo com
do, unia dessas superfícies constituin- qualquer um dos pontes 1 a 7, cado uma. superfície de ferramenta, e racterizado porque o primeiro e o qualquer um dos pontos 19, 17 18 c
uma superfície justaposta à dita su- segundo eletrodos constituem ferra- 19 , caracterizado porque o eletrólito
perfície de ferramenta constituindo mentas.o os eletrodos bi polares
cone- é inteoduzido sob pressão no espaço
......
uma superfície de peça, a superfície tutuem ume peça, cada ierrarnenta entre as superfícies justapostas.
de ferramenta sendo composta de tendo uma face que tem um eonteorno
21 - Um aparelho substancialmenum material que é substancialmente e uma forma que correspondem subs- te como descrito acima, com seferênisento de dissolução eletrolitica
tancialmente a um conteórno e e uma cia aos desenhos anexas.
química no dito eletrólito e sendo forma predeterminados som o que
22 - Uns procenso substancialmenadaptado para proporcionar uma for- unia das ditas superfícies ia peça é
ma predeterminada à referida super- para ser provida, e por compreender te como descrito acima com referênfície de peça por remoção eletrolítica dispositivos para suportar cada urna cia aos desenhos anexos.
de material dela: dispositivos para dessas ferramentas nas proximidades
A requerente reivindico de (saneio
fazer com que o eletrólito passe en- de uma das ditas superfícies e para com a Convenção Internacional e
tre o superfícies justapostas, a se- avanças cada unea das ~atm Art. 31 do Decreto-Lei n9 1.003 de

'jf/
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DIÁRIO OFICIAL

(Seção III)

•PATENTES DE

Wiaio ' de

1967

a.

INVÉNÇÂO

• . Publicação feita de e.o5rdo com o art. 28 do Código de Propriedade Iudustriala.
•
1 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para O deferimento do ;pedido. durante
80 dias
poltrão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem Prejudicado.
.
•

27 de Agdsto de . 1945, a prioridade do
correspondente pedido, depositado na
Repartição de Patentes dos Wtridos
Unidos da América, em 22 de adarvo
de 1962, sob /199 181.117.
(149 13229 a- 10-4-67 —. NCra 41,01)
•
MORMO N9 149.673
•
De 5 de junho de 1963
Douglas Aircraft Company, ano. —
• Estados Unidos da América.
Título — "Filtro de luz ambiente
•e processo para produção do rnessno".
Privilégio de Invenção.
Pontos Caractenisticos

te em II:1124§40 anO tõriao de uni eixo caracterizado pela lato do nitro ter.niu"

em geral normal aos planos dos di- propriedades aumentativas
as do can- proverem
eatan:aarra
an dadepidelilarm
eorn
(as elementos do filtro. •
• traste transmissoras da luz Ca- ções adjacentes qun3:
oc
e:
losangulares
• oom
asa
cfamenta
o
mesma
estando
monse:
Iven
so:mai
a ciras
a disas
poslt„Shwhensotrizo:TE
59) Um filtro segando o ponto.tado
face
e
próximo
à
parede
frontal
talmente,
a
largura de cada atinacaracterizado. pelo -fato dos arranjos do tubo e arranjado de mago a- imção sendo substancialmente maior do
gradeados em séries alternadas 'si- pedir
á
incidência
da
luz
na
dita
que
a
sua
altura,
acada armação entuarem-á lateralmente escalonados parede desde outras direções que não v
Uns aos °atros de modo a produz/nau _aquelas, dentro de um dado ângulo
dois grupos distintos de 'células de da •visão; o dito filtro compreendendo mflarmente formada servindo como
uma passagem para ,a luz; Cada uvisão,. os eitos das células "em um • um
painel de material transparente; inação sendo formada e orientada
grupo estando a um angulo substan- venezianas
material -de alta ah- de modo que todos 'os seus lados
cial face. aos eixos das células no sorção da luzdeprtotimamente
:es paça- formem
outro grupo.
das lateralm
en
te
e
estendendo-ee
em matais do draçadot suficientes para
69) Uni filtro segundo o ponto 1, profundidade através do dito painel, impedir a formação de efeitos ondeacaracterizado peio fato das *betaras cada veneziana compreendendo uma dos entre as linhas gradeadas e res
em sucessivos elementos' de filtro- es- série de PriNgc espaçadas em profaa- do txaçador; as passagens da lua nos
tarem arranjadas face •uma às outras didade do dito material de alta ab- sucessivos arranjas de grades situande' modo Mie os eixos das células de sorção da luz adaptadas para inter- do-se em registro , em profundidade
visão convirjam na direção do obser-. ceptar a um ângulo queSe normal para provimento de pana quantidade
e absorver a emergia dos raios da lua de eélnine ie visão dirigidas em pro0) Um filtro de luz ambiente, dia ~or.
lamelosa para ser colocado entre um 7°) Me filtro segundo o ponto - 1, ambiente -dirigidos angularmente para fundidade produzindo um cone de
observador e uma tela difusamente caracterizado por um• elemento reti- o dito painel. entre as ditas venezia- ângulos de visão úteis de maior azi-radiante apresentando Imagens re- culada transparentediaposto . adia- nas e Da raios fora de oixo emitidos mute do que elevação.
produzidas, para interceptar raios de ciente ao retais exterior dos ~a ele- pela dita tela; caracterizado -ainda
em filtro segundo Os Pontos
luz ambiente dirigidos, angularmente mentos do filtro- e contendo marca- pelo fato do dito painel ser. cletenta- 14 ou 15,
caracterizado pelo fato de
para- a dita tela, caracterizado por. ções reticuladas; o dito elemento de do à parara frontal deo dito tubo compreender
uma quantidade de fla
um corpo de filtra incluindo um pai- filtro provendo um fundo escuro tale- para elarelre sa ~lauta Superfície de noa caniadaa 'de
torpo -de -filtro* de
nel de material transparente contam- diatamente adjacente às ditas mar- reflexão interna - entre a tela e as raaterial - transparente
laminadas • e
do uma quantidade de alimentas de cações para melhoria da visibilidade venezianas para impedir retraem de cimentadas faro a face com
cimento
reflexos- dos raios fora da eixo da transparente para formar uni
filtro, cada elemento de filtro com- durante o dia.
Fanal
dita tela de volta para a mesma, o
preendendo uma- série de posições
de corpo de filtro substancialmente
alternadas de material taansparente .89) Uni filtro segundo os pontas que batisaria-sands espúrios de ima- unitária;
um
elemento
de
filtro
are de grande absorção de luz arranja- precedentes, caracterizado pelo fato gens.
ranjadoentre
faces
adjacentes
de
do
elemento
de
filtro
o
mais
exterior
geral
plano
para
das em um plano em
149) -.1hia filtro do tipo de espaço cada par 4djacente de cansadas. •
prover uma quantidade de aberturas ser um material prato" opaco tendo --trellçado
para redil* a luz ambiente
transmissoras de luz próximas umas máxima absorção' de luz, e os ele- segundo o ponto 1, montado face e .179) Um filtro segundo os pontos
mentos
internos
de
filtro
sendo
de
às outras e separadas pelo material
junto-a uma tela que, quando ativa- 14, 15 ou •18, caracterizado pelo «fato
absorvente da lua de modo a Mamar material vermelho denso trantaaren- da à/rasante uma série de linhas ai- de compreender um corpo de filtro
um arranjo gradeado; as ditas séries te para provisão de elevado grau de teza:das harizontais claras e escuras incluindo :um painel de Material
estando separadas umas das outras visibilidade durante o dia sob -condi- constituindo um traçador horizontal; transparente; um primeiro grupo de
venezianas ; de material .altaittente
em uma direção normal aos respec- ções de visão e para produção de
absorvente da luz prtadmainente estivos planos gerais, e as ditas aber- imagens de sinais vermelho-escuro
lateralmente e estendendoturas nas séries SUCeSSivaS estendo para boa visibilidade • ero condições
através de Vida a sua espessu- paçadas
. noturna. 'tendo
em proaundidade através do dito
arranjadas com respeito uma às ou- escuro-adaptadas. da visão
ra uma quantidade de carreiras es- se
tras apresentanda uma tjuant‘daela• 99) Uni filtro segundo os .pontos paçadas em profundidade de elemen- painel; estia veneziana eonipreendena
de células de visão transrasisonts de precedentes,
caracterizado pelo fato tos de filtro, -cada qual tenda á forma do urna Mate de linhas espaçadas em
luz estentiendasse eni profundidade dos seus elementos serem impressos de uma formação gradeada para co- profundidade do dito material absorno corpo do filtro; o material absor- com uma, tinta não pigmentada feita ledhar
ar
dteriz
a lftn
adofo9pain
detrdpearenPi
um c°Pr"n
er
auln
esloelfa
teialc°31; vente da luz, cada qual situando-se
vendo a luz adjacente a , cada célula de umamistura de corantes cana- alta absorção da luza essa formação substancialimente paralela a superservindo para interceptar em um pla- plementares para produção de uma consistindo de estreitas linhas ar- fície do painel e adaptada para inno aproximadamente normal e ab- pelicula negra -de máxima absorção. raajadas de modo a formarem uma terceptar a um ângulo próximo do
e absorver a energia' dos raios
sorver, a energia dos ralos de luz arede armações_ • Poligo- normal
de luz ambiente dirigidos . angularo Atento 0, multiplicidade
biente penetrando angularaiente nas 109) Um filtro segundodos
ual
envolveunais
.
adjacentes,
cada
q
corantes
pana o dito painel entre as
ditas células; o dito material aluara caracterizado pelo fato
do uma área transparente - servindo mente
venealanas e raias fora de eixo
vendo a luz junto às margens das serem magenta• e cianogênio.
como passagem- da luzi cada armação ditas
ditas aberturas, tendo espessura h- 1r) Um filtro segundo o ponto 1„ sendo -orientada de modo que todas emitidos pela dita tela; fadas as digeira de modo a não apresentar pa- cauteterizado pelo fato do mesmo se rs seus lados formem ângulos cem' as tas linha4,. situando-se substancial-,
mente retas e paralelas e estendendoredes rasantes apreciáveis em tais localaux face a unia tela difusamen- linhas horiaentais do traçador para se
em. amolas agudos com -relação a
de umdas
efeito
de
te radiante apresentando Imaaans res Impedir a formação rth"
margens em condições de ref1eid4 produzidas,
uma
linha de rei clamas horizontal
forr;aa_
ondulaciko
entre
tre
es
e
junto
à
mesma.
suficientes para impedir a formação
dos raios de luz através das ditesÇões
gradeadas
e
as
da
traçador;
de efeitos de ondulação mitra as ditas
• 29) Um filtra combinado a lana
células.
de luz nos sucessivos ar- Tinhas
tela segundo o ponto 11, caracteriza- parsagens
e as linhas do traçador horiranjos
-de
.graels
danando-se
em
re29) Um filtro seaundo o ponto 1, do pelo fato de corpo do filtro aia. gistro em profundidade para provi- zontal dea tuna tela; e um segundo
caracterizado pelo fato da espessura Montado araovivelmente face à -dita mento -de uma cuentidade de células
de ttenezianas substancialmen-.
do dito material absorvente 1a luz tela para alinhamento com o -•ao de visão -dirigidas em profundais:ia:
idanties estendendo-se em proadjacente às margens das ditas aber- da visão geral em qualquer slização as ditas- Unhas de grade espetada-R fl didade lataavés do Otto paina:: as
turas Ser da ordem _de 0,0025 a angular desejada, sendo providos ele- era - profundidade agindo indiaidnal- linhas do dito segando grupo esteia"0,0051 mm.
mentos dispostos entre a tela e o elite mente para obstar e absorver raios deado-se substancialmente nos mesa
-para impedir '• acessos de ralas de Otz ambiente _fora de eixo Pene39) Uno filtro segundo os pontos 1 corpo
ntaluldwe raYedrrneiatace
, poràéml,inehma
entre a,me,a- arando nas ditas células 'eia várias iroüriaz- o&ze
ou 2, caracterizado pelo fato da lar- dirigia/as angularmente
direalo °pasta de modo a cruzar com
gura das ditas alertaras ser da or- mo 00,rpõ e a dita tela:
-angulas
e
atinairedo
as.
ditas
linhas
linhas do primeiro grupa em andem de 0,3810 a 0,5080, 1. largura do 139) Um filtro segundo o Ponto la grades- em angules proarimaznente as
gules pautlos; .os dois grupos de vematerial absorvedor ala -tur. extere as em combinação com Um tuba de: da
normals.
.
nCZlart&S
combinando para definir
aberturas situar-se entre U508 e raios catódicos: éste tendo mala lia-.
casantidade de células de visão
(1,1016 rano e a profundidade entre rede frontal incluindo ama tela de • 15,o) Um filtro segundo o ponto 14, uma
ah profundidade; cada cé-películas situas-se entre 0,0762 e material hunin,esceeate -dffeasamenta em combinação com um tuba de raios dato:ida
lula
sendo
ida forma de 'um diamante
:catódicos,
caracterizado
pelo
fato
do
na
0,02540 mm.
Defletor adaptada para receber
s .
tendo
malar
largura do que altura,
Alto
arranja
gradeado
consistir
de
rarlismi-P.i'
aa dita tema primeira
uma imagem
49 ) II infiltro segundo o ponto I, mesma
I:Jrie de linhs s es-ti-citas prevendo inalar margem de ângulos
imagem
dependendo
de
um
contraste
caracterizado pelo ;rata sus elos da de intensidade iurriinoaa para facili- e retas de material de de visão horizontais- do que verticais.
maioria das ditas células dirigirem-as dade da visão da mesma pilo_ Olho grande absorção
da - luz separadas loa ma ouro segundo qualquer
substancialmente paroleara uns Roa
a citada lesta tenda a .pre- por áreas transparentes e de uma dos pontoa precedentes, caracterizado •
outros e a um angulo com rela.çlaaa humano;
priedade indesejável do refletir a hrn seganda ataste da linhas similares cru- pelo fato : de ter Um recobriménto
uma tiram normal aos planos dos di- incidindo
na :mesma causando assaa zando as ditas primeiras séries a -um não-reflexivo :Abre a sua superfiele
tos elementos do filtro; o corpo do redução não
desejada -do contrastes ângulo agudo; as duas séries de 11- exterior. ,
mesmo sendo . Montado amOvivehnen-

OF!CAL (-Set.;SA).

Quarta-f3ira, 19

-

—

-

F A T N 7 5-';.(,3
R)

i

k

1

1q57

v

4..1

ç iLiS, o
s-44)

Publicação feita de Lcárdo com o ext. CO do Ct) ,:ja tiaPrer.riedcds
clr.necer,'S a corra? 3 r3r.:
O 29 Da data da publicação de que trate z; r.resente
az;u2leii
Ztr.cra apresentar ou oposições ao Departamento 3..:2i..;nal da ,Pr3priecia::::;

âv,nta CO eir--.3

d'j'231'iiiI.-sZlItO do

, 1 r) 9 ) Urn filtro segundo qualquer turas complementares serem ' ma:gen- no sentido trammersal cem :iirse,fo ar- decoir:Mcia do d'epúsite d:ctuado

pontc,..; precedentes, caracterizado
clo fato da material dos ditos elea: atos de filtro ',;erem coeficiente de
a'..:coção da luz de 0,92.
. 209) Processo para produzir um
alemento de filtro para ser usado em
• uni filtro de redução da luz ambiente,
63V eterizado pelas operações de
e.3r uma película conduzindo uma
emulsão de haleto de prata para produr.-:5o de imagens latentes de uma
Ilur."..ntidade de finas linhas separadas
por áreas transparentes; a revelação
do dito filme para produção de 11visíveis de prata, depositada; o
br,:nqueamento • da prata das ditas
11. , hes; o a substituição da mesma
co:,a uma mistura de tinturas complementaras para produção de linhas
• e::tas intensas tendo um máximo
de absorção da luz.
2: 1 . 9 ) O processo do ponto 21, ca.rací,erizado pelo fato das ditas tin-

ta e cianogênio.
A requennte roivindica, de acôrda
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei n9 7.903, do
27 de ageos'A de 15, a prioridade .do
correspondente zz iido depositado 2.9,
Repartição de '1- t. tcnt/es dc3 Estr,tics
Unidos da América, em 15 de outubro
de 1962, sob n 9 233.644.
(N9 013.2e0 — 13-4-67 - • NCr0 0,01)
160.75V
TI-21R1,1,0
de 9 de julho de 1934
Requerente: Edvard Charles Web..ster — Irlanda.
Título: "ModSlo de Maçaneta para
Mod. Industrial°

portas"

, Reivindicações
1 — Modêlo de Maçaneta para
Portas, caracterizado por uma manopla de formato frontal semielitica

redendJ,roento no laca
ce.. ma- )i:UneJ:tal:.:_anto C.3 Patentes da
noula :,-sea, dotada ri3
pleua- terra no Âia. 20 de 2 . r. /airo de 16:., sala
mento em sua parte-±iesterior Ca for01.83;', 'ao nome do 5'equerente0,
mate substancialmente niperbeleide;
sznde :::n,ue a ananepla, cm sur, face,
apresenta vrea, faixa sncrsinr.:1 marg uria per um frise, dic cina aurasentanCo largura creEcanta nr,Jide
cue se aproxima da região mals larga
da manopla, sendo mris
interna à dita feixe, também ue2crmato semielitico, é T ....spesta 2cm
tõe,3 de formato c:Irou -ire, Uticc. ovolde ou outro.
Modelo de IV:_açanei,a para .
2
Portas, reivindeado em substancialmente como de,zrf., e :!_listrado
no desenho junto.
De acôrdo com o Art. 21 e.ie ódigo
teiC saldo com coro
da Propriedade Industrial,
ca-se a prioridad.e dêste p edido em reedes no dia 23 do ,'Ivereiro de 106%

TR111nCiS

A
n

J

1'4.,A A

SUPREMO TIUNAL„ IHA1
Volume 23
Volume 2-là
Volume 35

jar.eim• de 1966
.' evereiro de 1955
março de 1965

Ner: 2,10
Ki Cr$ 2,10
NCr$ 2.00

IIE.scículo E —, Lui1 de 1955 c c
3asdcuic 211'j unho de 1966

NO: s 2,00
NC4 2,00
NCr$ 2,00

5alho de 1966 .„
' 3ascículo 11
ascícule * XI , agôsto de 1965
setembro de 1965 0,
* 00 3asdoulo 211

• NC4 2,00
NC4 2,20
NC4 2,00

ao
1) o o

Volume 36

Volume

:fascículo
3ascicule
;3ascículo 211

ao :.3ascicu10 1[U , maio de 1966

37
. C-

Volume 38

240
Preço:
janeiro de :963
de :1953 --- Preço: NC 3,5C

3asciculo
14ascículo

coo 1:-"ascicuio 211
Volume 39

outubro de 2956
::-.1.ovembro de :966
dezembro de 1955

NCr 2,00
NCr5 2,00
.NCz. 2.00
N Cr 2,30
NC4 2,50
2,50

Fasdcule Earleiro de 2967
ao ascículo 11
il :evereirc de 2957
coe 19asc!culn
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MARCAS DEPOS1T-ADAS
Publicaçfio feita de acôrdo com o art. 130 do Cõdigo da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
enmir o prazo de 60 dia s Para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento

Nacional da Propiatdade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com
•••••=mb

,

Tênn on.° 769.179, de 20-9-66
Sociedade Gráfica Araraquara Ltda.
• São Paulo

SOCIEDADE .. GRÁFICA)

ARARAQUARA
rAretraquara:— ,Eat e.,
. k de S..* Paula "4,7
Classes: 33 e 38
Título de estabelecimento
Termo n.° 769.317, de 20,9-1966
Admor Administração de Imóveis
GuAaabra

ADMOR
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
Impressos para uso da firma, papel de
carta, papéis de escritório, Papéis de
oficio, papéis prae contratos e propostas
cartões comerciais, envelopes, prospectos, recibos, faturas, notas, letras de
câmbio, notas promissórias, debêntures,
títulos societários, cheques, empreendimentos de qualquer natureza, anúncios,
publicidade, cai. tazes, tabuletas e
propaganda em geral
Termo n.° 769.318 de 20-9-1966
2m mor — Administração de Imóveis
Guanabíiar

ADMOR
ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS
Clame 33
Titulo
Termo n.0 769.324, de 20-9-196
Monteiro, Ar a hna—eçCMF CM VB
Monteiro, Aranha — Engenharià,
Comércio e Indústria S.A.
São Paulo e Guanabara

MAECISA
Classes: 1 a 50
Insígnia
Termo n.° 769.328, de 20-9-1966
Icotron S.A. — Indústria de Componentes Eletrônicos
Rio Grande do Sul

ICOIPOfl
Classe 8
Condensadores, fios, tomadas, válvulas
eletrônicas, resistências, (transformadores, transistores, diodos, semi-condutores
e núcleos magnéaleos de kerrito

a concessão do registro requerido

•nn•••••

Termo n." 769.329, de 20-9-1966
DeKalb Agricultural Association, Inc.
Estados Unidos da América

Termo n.° 769.336, de 20-9-1966
Luiz Alberto de Moreira Machado
Rio de Janeiro

...„Yjaa)c,
45

Os Fugitivos
Classe 3,)
Sinal de propaganda

Classe'11
Sorgo, capim do Sudão, sementes
híbridas

• -Termo n.° 769.339, de 20-9-1966
Escil — Cpmereio -e -Indústria Ltda.
• Rio de Janeiro

Termo n.' 769.330, de 20-9-1966
Holding Intercito S.A.
Suiça

ESCIL

CO D

JNDÚSTRIA BRASILEIRA

tonas banhas. bacalhau, batatas, bela.,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grao. camarão, canela
em pau e em pó, cacau. carnes, ch&.
saramelis chocolates, confeitos, crava;
ereais, cominho, creme de le:te. cremes1
alimenticios. croquetes, compotas, can.,
Alce coalhada, castanha, cebola, condial
mentos para alimentos, colorantetaí
ahouriços, dendê. doces, doces de frua'
tas, espinafre essenc:as alimentares, em.'
padas, ervilhas, enxovas, extrato de toé.
mate, .tarinaas alimentícias, favas fé.
flocos; tareio. 'fermentos, leilão
aigos frios. 'auras- sacas naturais e cria.;
teliaadas.,glicose: gama de mascar, gola:
duras: . grânulos, néâo de bica, gelatina.
' geléias, :'nerve doce herVa
nate, hortaliças lagástas, linguas, leite
:ondensado. le'ae em pó. , legumes em
zonserva. lentilhas.' anguiça louro, mas sas alimentícias. mariscos, . manteiga,
Margarina, marmelada, macarrai. massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos. uailuscoa.
nostarda. mortadela, nós moscada. no:;e9. Óleos comestiveis, ostras, ovas,'
p ara, paios, praliner pimenta, pós para
Pudins, pickies, Deixes, presuntos. pita
tês. pete-puio pastilhas, -pizzas. pudinsi
queijos. rações balanceadas para ant.'
mais,. requeijões, sal, saga, sarinnhaa,
landuiches, sorvetes, saci de tomate e de
frutas, torradas tapoca, tâmaras. ta/ha..
rira. tremoços, tortas. tortas para
mento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Termo n.° 769.342, de 21-9-66
E. R. Squibb Ei Sons, Inc.
Estados Unidos da América

Classe o
J ára distinguir os seguintes artigos eleClasse 8
Eletrodos e aparelhos para solda à 'ricos: Rádios, aparelhos de televisa()
arco
iick-ups. geladeiras, sorveteiras, apare.
ias de refrigeração, enceradeiras. asTêtmo n.° 769.331, de 20-9-1966
iirackores de pó togbes. tornos e foga.
Holding Intercito S.A.
efroe elétricos, chuveiros, aquecedores
Suiça
alanças, ferres elétricos . de engomar e
ear batedeiras, coqueteleiras. expre.
'redoma liquiditicadores elétricos. 'itã
minas para picar e moer legumes e
:arne, resistências elétricas. fervedores
iatufas, ventiladores, oaenlas e bules
Classe 8
létric•Os, refletores, relógios de ar reEletrodos e aparelhos para solda à
-rigerada, 'omitas elétricas. máquinas
arco
'orográficas e cinernatográficae. cana
*aMhati elétricas, garrafas térmicas. cc.
Termo a.' 769.332, de 20-9-1966'
,,adores autoniaticos, lâmpadas, apareCia. Agro-Mercantil Dave
'hos de foz fluorescente. aparelhos de
Guanabara
-omurticaçáo interna. eaterillzadores cota
?amadores. bobinas, chaves elétricas
astautadores, Interruptores, tomadas de
,rrente. balava'. aparelhos fotográficos
cineasatográgicos, filmes revelados,
Classes: 33 e 47
óculos, aparelhos de Bornal
Título de Estabelecimento
Classe 2
mação. abat-loti ss e lustres magnatas
para lavar roupas para uso • Preparação veterinária para banho de
imersão de carneiros
Termo n.° 769.333, de 209-1966
Joméstico
Cia. Agro-Mercantil Dava
Têm° n.° 769.343, de 21-9-66
Termo n.° 769.340, de 20-9-1966
Guanabara
Alabama Empreendimentos Sociedade
Alvaro Pedreira de Mendonça
Civil Ltda.
Guanabara
Guanabara
EDIFÍCIO DAVE
Classe "33
Titulo de Estabelecimento
Classe 33 u

Ile

POSTO DAVE

ECTOBANO

ievetpianta

Urino 4.. 769.334, de 20-9-1966
Cia. 'Agro-Mercantil Dave

DROGARIA DOE
Classes: 33 e 48
Título de Estabelecimento
Têrmo n.° 769.335, de 20-9-1966
Cia. Agro-Mercantil Davi.
Guanabara

GAME DAVE
C_:1u , s, ti: 33 e 47
Titulo de P:Àtabelecimento

Classe 8
'-'ara distinguir os seguintes artigos deka
'ricos: Rádios, aparelhos de televisara
Classe 46 •
.iick-ups, geladeiras. sorveteiras, apare.
Anil, detergentes e sabão comum
hos de refrigeração, enceradeiras, asTermo m° 769.341, de 20-9-1966
aracfores de nd fogões, tornos e foga.:
Mercearia Nainurca Ltda.
-tiros elétrico& chuveiros, aquecedores.
Guanabara
.aalançtis, ferros elétricos de engomar e
n assa,. batedeiras, coqueteleiras. exare^
nedorea liouidificadores elétricos. ma,
minaz tiara picar e moer legumes e
:asna. resistências elétricas, fervedores.
%tufa& ventiladora& paciaa e bules
1NDOSTRIA BRASILEIR
sletricos. refletores, relógios de ar regrigerado formas elétricas. máquinas
aletria, alho
esparacis fotográficas e cinernatográ fiam. cana
iirmentos paraiarinnais
aninhas eterrc,-as garraras terrnicas taamada, )nielians, amendoim aramai anchres a a rairraii cos lâmpadas aparearroz, atuou aveia, itaa)Ora azaake aut. lhos de toa tluoresetaste, aparelheis III;

Industria Brasileira

Guanabara

C

1
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S DEP SITA DAS

Publicação feita de , aoõrde com-. o art. 120 do Códiga n Propriedado Industriai. Da data oan publicaçao começarei
a catre e.drind ti lifitliasi-Padare cieforimentd do pedido. Durante Owa 'prazo podado apre.santar aura, OP2310C3 ao Departananta
clucttUil aquê1e3 Cinto se guio arena prejudicados arai a twaeneRe e
Prodrieciada
Naciona/
gkitvrizal
tas„ reboque, radiadores para veiculos, cula. glicerina perfumada para Os caba, liseolten. botal.kons, bolachas. bem",
rodas para veículos. seuins, triciclos, ti- os e preparados para descolorir unhas. mit c= pé, e em grão. aunarão. capeia,
rantes para veiculos. vagões, velocipe- sinos e pintas ou sinais artificiais, óleo' 5113' nau a eu pó, cacau. carnea, cht,
para a pele
deo, varem de contrôle do afogador e
meame:os, chocolates. confeitos, crava,
acelerado.. troleis, troleibus, varaen de
xreaisp cominho, creme de leite, cremes
•Termo
n.9
.769.351,
de
21-9-66
carros, • toletes para carros
iihnentioias, croquetes, coaripotaÂ
P. Alves Indústria e Comércio
rica. coalhada, castanha, cabeia coo&
•
São Paulo
Térmo a.° 769.347, ' de 21-9-66
mentos para alimentos, coloranbalk
Ribeiro. Pereira fs Cia.
ohm:riços. dend& doces, doces de irá,
Minas Gerais
as, espinafre. rsaênciaa alimentares, eria,
Tèrmo n.° 769.345, de 21-9-66
»idas,
ervilhas. enxovais, extrato de te.
Depósito de Bebidas Zago Ltda.
, RIBEIRO, PEREIRA & CIA,*
mata, farinhas alintenticiae. favas, 111,
Minas Gerais
IND. BRASIL-084
:utaa, flocos, tareio, kennentos, te*"
Nome comercial
vigor. frios( frutas sias naturais a cair
Classe 1
Termo n.° 769.348, de 21-9-66
Para distinguir: Absorventes, acetona :abadas; glicose, goma de mascar, go.
Geraldo Magela de Oliveira
ácidos, acetatos, agentes químicos para duras, graatelos. grio de bico, pela"
Minas Gerais
tratamento e coloração de fibras, te. loiabadm. gelêias, berVa 'doce, borla
ciclos, couros e celulose; água-reis, ai neta, hortaliças, lagostas Maltas, letarn
anilinnen alue:tem alvaiade, ai, ondenaudo. leite em p6. ,legumes
vejantes industriais, aluminio em pó :caterva, lentilhas, linguiça. touro. alia
alimenticias. mariscos, manteiga,
anti-incrustantes, anti-oxidan,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
anti-corrosivos. aati-detonantaa, azo- nazgarina, marmelada . macurráo, malo
tatos, água acidulada para acumulado- a de tomate, mel o melado, mate. mato
Classe 43
res,
água oxigenada para fins industri- sol Paru mingaus. molhos. emblema,
Águas gazosas artificiais, bebidas espuClasse 42
ais,
amônia:
banhos pare galvanização nostardn. mortadela. nós moscada. a0,
Para asinalar marca rotular de aguar- mantes sem álcool, guaraná, gazosa, es- benzinas, benzol. betumes, bicarbonatc
6lecta cameativela, ostrat. ova&
sências para refrigerantes, refrescos, re- de sódio, de potássio; cal virgem.
dente
car- 'Les, paios, gralinea. pimenta, pós para
frigerantes, soda, succ de frutas, sifões e vões, carbonatos, catalizadores, Mulo. y idina, picklea, peixes, prerantos. Oh'
Têm° n.° 769.346, de 21-9-66
xaropes
petit-pois. pastilhas. pizas. pudim
se, chapas fotográficas, composições. ea.
Depósito de Bebidas Zago Ltda.
tintores de incêndio, cloro, corrosivos luel/C0 rações balanceadas para CErn,
Termo n.° 769.349, de 21-9-66
Minas Gerais
cromatos, corantes. creosotos; descoran- unia, requeijões. sal. sagui, oardinhasa
Produtos Farmacêuticos Patrocínio
tes desintrustantes, dissolventes; emul- -anduleaes salsichas, salames, copas easJ
Ltda.
sões fotográficas, enxofre. ater. esmal- matam torradas, tapioca. tâmaras. na &
Minas Gerais
tremoços, tortas, tomai para aN
tes, eestearatos; fenol, filmes sensibili,
mento 12 animais e aves. torrava
zados para fotografias, fixadores, fluiPRODUTOS FARMACÊUTICOS
toualnau
" e vinagre
dos pata freios. formJI fosfatos indus
triais, fósforos industriais, lluoretos
Termo
n.°
769.353,
de 21-9-66
funânte, para solda: galvanizadores
gelatinas para fotografias e pinturcra Gerson Ferraz de Camargo Penteatb
Paraná
glicerina; hidratas, bidrosulfitos; limpar
NOM:. comercial
00
meabilizantes, ioduretos lacas; massa
A. p E MA
Termo n.Y 769.350, de 21-9-65
para pintura, magnésio, mercúrio. nitra
°VALE
Fernando Gonçalves Braga
.tos. neutralaadores, n'trocelulose; pra
huagmen-2'2'
oxidas, oxidar-Ire, óleo para pintura Mac
São Paulo
Clases 43
de linhaça, produtos químicos para itn
pressão, potassa industrial, papéis he.
Termo ri.° 769.344, de 21-9-66
Classe 48
aográficos e preliozopista pelicula's senCHEZ LA FUME:
Alabama Empreendimentos Sociedade
Sabonetes
síveis, papéis para fotografias e análi.
Civil Ltda.
q
es
de
/aboratór;
c1
.
,
pigmentos.
potassa
Têrmo
n.°
769.354,
de 21-9-66
CHARMANT
Guanabara
aós metálicos par: a composição de tia
P. Alves Inclústri ae Conatio
GRASILáRA
tas preparações para fotogralias. produ.
São Paulo
tos ',ara niquelar. pratear e cromar
p rodutos para diluir tintas, prussiatos
'ara distingia,. Perfumes. essências. en. reativos, removedores, sabão neutro.
" VERDADEORO"
:atos. água de colônia, água de touca. sais, salicilatos secantes. sensibilizantes
.ador. água de neleza. água de quina. sililatos. soda cáustica, soluções quiani,
WRA,93LEORA
agua de rosas. água de alfazema, água cas de uso industrial, solventes. sulfa
Classe 21
Para di.,tinguir: Veículos e suas partes para barba loções e tônicos para ca tos, tintas em pó, liquidas, sólidas ou
Classe 1
Integrantes: Aros para bicicletas, auto- -abetos e para a pele, brilhantina. ban- pastosas para madeira, ferro, paredes Para distinguir: Absorventes. aceton0
móveis. auto-caminhões, aviõea amor- . 1oftna. "batons" cosméticos, fiadores construções. decorações. couros. tecidos. (eidos. acetatos, agentes quimicos para
tecedores, alavancas de câmbio barcos, le penteados uetróleos óleos paro os Fibras, celulose, barcos e veículos. talco
&Atamento e coloração de fibras,
breques, braços para veiculas: bicicle. &abalo, crave reiuvenescente, cremes gorindustrial, th:ner. varnizes, zarcão
idos. couros e celulose: água-raz.
tas. carrinhos de mão e carretas. cami- durosos e pomadas para limpeza da
,urnina, anilInao: alumen.
Têrmo n' 769.352, de 21-9-66
nhonetes. carros ambulantes, caminhões pele e "Maquilage" depilatórios, (Ias°.
.ejantes industriais. alumínio era 0,
Fernando Gonçalves Braga
carros, tratores. • carros-berços, carros- clorantes, vinagre aromático, pó de arroz
aaonlaco, anti-incrustantes, anti-oxidasaa
e
talco
p
tanques carros-irrigadores. carros, carSSio Paulo
eriiin,ado ou não. lápis pare
es, anti-corrosivos, antl-detonanteo, ama
roças. carrocerias, chassis, chapas cir- Oestana e sobranceiras. preparados Par,
.atos, água ocidulada para acumulada,
culares para veiculas, cubos de veículos, embelezar cílios e olhos, carmim par.
Ires. água oxigenad( para fins industifa
corrediços para velculos. direção, desli- c rosto e para os lábios. sabão e cream
"COQUELIGOT OUg
313. amônia: banhos para galvanizactIQ
"gadeiras. estribos, escadas rolantes, ele. para barbear. sabão tiquido perfuma&
'bezizinas, benzol. betumes, blcarbonaW
'
Ma
'BRASILEIRA
vadores para passageiros e para. carga ou não, sabonetes, den‘ l triclos em pó,
de sõdo. de potássio: cal virgem. casa
engates para carros, eixos de direção, Pasta ou liquido, dais perfumados para
vees, carbonatos, catalizadores. celulas
freios, fronteiras para veiculoá. guidão banhos. pentea, vaporizadores de pariu
C.:lanse 41
ae. r•;• 'luar fotográficas, composições. CSIP
locomotivas, lanchas motociclos, molas ue. escôvam para dentes, cabelos, unhas Nicacholias, aletria, alho, or„pareaS,
le incêndio. cuim. corrosivesQ
motocicletas. motocargas mOto furgões
eillos. saquinhos g erturnado. prepara lçdcar. alimentos para axAradla, ~d.;
cos,
rante. creceotoss cleccorano
éát
fia
manlyelas, nar'a-cfinatiei
graeluaa..cawisdoirs,
mastantes dissolventex eastsh
nan~ruar para-b-tqae, nedats. aasattie pariti e tratamento das unhas dfssoY- ,rroa, atua avelã, avelãs, azõítffi - s9A, 1 , sões fotográficas. enxofre. ater. ema*
^orlas para biaicletas, raias para bicicle r rtares a verruzes, rernovedurea da sua
banha, oacaElan, batatas, Nua, RL'ás e-loZtaraZoor feno, filmes senstbals

comunicação interna. ent0rilizadores condensadores. bobinas, chaves elétricas
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente, fusível, aparelhos fotográficos
e cinematográgicos. filmes revelados,
binóculos. óculos, aparelhos de aproximação. abat-lours e luetres, máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico

"VITÓRIA"

BANHO DE LUA

ORTROM

Amk,pkfik,

•
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MARCAS DEPOS.11-4ES
daLa da publicação começará
Publicação mita de acordo com o art. IN do Código da Propriedade toou:imai
a correr o prazo de P. ( Yas p ara o deforiniento do it adido Durante esse prazo pocierao apl emmrat suas oposlcoes ao Depart.ornonto
, Nacional da Propriedade Industrial aquèles que se lula arem ore):-ficados com a conces.sác do registro reauerf„.
nnn•••••••n•••nnn•nn•••n•n•••..

g ados para fotografias. fixadores fluidos para treios. formal tostatos Musanais. fósforos Industriais, thsere tos
Sundentes ->ara solda; galvanizadores
gelatinas para totogratia.s e pinturas
glicerina. hidratas. hidrosultitos: impar
eabilizantes, ioduretos lacas: massa.
t)s,;, pintura, magnésio, mercúrio. nitra
tos. neutral.zadores. nitrocelulose; pra
oxidas. oxidante. óleo para pintura ólee
de linhaça, produtos químicos para ia:
pressão. potassa industrial papéis ha
hográ ticos e preliocopista películas sen
siveis papéis para fotografias e análise_ de iaboratório. p igmentos: potassa
pós metálicos para a composição de an
tas preparações para totogratias. produ
tos ', rir?, taquelar. prateai e . cromai
produtos parr diluir tintas, prussiatos
reativos, removedares. sabão neutro
sais, salicilatos secantes, sensibilizantes
anilaras. soda cáustica, soluções marmitas de uso induarial. solventes. sulta
tos. tintas em pó. liquidas, sólidas ou
pastosas para madel terso, paredes,
coraaruções. decorações. 'ouros. tecidos
taras, celulose. barcos e veicules. tala,
indastriaL Mater. vernizes zarcão
Têrmo n.° 769.355, de 21-9-66
Alves Indústri ae Comércio
São Paulc,

P.

pratos. funis. fôrmas para doces tita.
Para bolsas, 'aças guarnições gearia.
nições para porta-Is-laços. guarnições
para Equiditicadores e para batedeiras
de trutas e legumes, gcarnições de material plástico para utensílios e s.ibjetos
guarnições para bolsas garfos, galeria,
para cortinas, ferro laminados, piás
ticos lanche ias, mantegueiras, malas
Termo n.° 769.358, de 21-9-66
Hino Resende — Empreendimentos• ›rinois. prendedore, de roupas. puxado.
es, • de móveis, pires, pratos palitei.
Sociais
ros, pés de casinha, pedras pomes' arta
Guanabara
gos protetores para documentos pia
saciares de água para uso doméstico
porta-copas. porta-nique.s. porreanotas
porta-documentos placas. ata res aacli
nhas. recipientes. suportes, sui»ra s gafa
guardanapos, saleiro tubos. tigelas
tubos para ampolas. tubos para seringas, travessas, tipos de material piás
tico sacolas, sacos. saaisnhos, easilha
HUGO REZENDE
nes para acondiciinarnento, vasos. xlEMPREENDIMENTOS
:aras. colas a trio e colas são incluídas
O CIA IS
em outras classes, para borracha para
corcumes, para marceneiros, ipara sapa
'eiras. para vidros pasta adesiva para
Classe 50
material plástico e mcteral
Para assinalar impressos ern cjeral

sais. salícilatos secantes. seniabilizantes
silálatos, soda cáustica, soluções guiara
ca, de uso industrial, solventes, sulta
Los, tintas em pó. liquidas. sólidas os
pastosas para madeira tarro, paredes
construções, decorações, couros. tecidos
libras, celulose, barcos e veículos. calca
industrial , hiner, vernizes. zarcão

Têrmo n.° 769.360, de '21A-66
Flebojet Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda.

Termo n. 9 769.380, de 21-9-66
Kenyon S. A. Agência de Navegação
Guanabara

Guanabara

ESMERALDA"
MD. GRAOLERA

AGRCIA DE MÂVEGAÇÃO

r

classe
Para distinguir: Absorventes, acetona
ãcidos. acetatos, agentes quimicos pau
a r ratamente e coloração de fibras, te
Ciclos. couros e celulose; água-raz. albumma. andinas; alumen. alvaiade, ai
vi, .ntes industriais, alumínio em pó
ansonlaco, anti-incrustantes, anti-ozidan
es, anti-corrosivos. anti-detonantes, aza
taTOs, água acidularia para acumulado
ais amônia: banhos nara galvalSzação
aes, água oxigenada para fins industrI
benzinas. banzai, betumes. bicarbonate
'de sódio, da potássio; cal virgem, carvões. carbonatos,. catalizadores. celulo
se. chapas fotográficas. composições. ostintares de Incêndio. cloro, corrosivos
cromates, corantes, creosotas; descoran
tes. desincrustantes. dissolventes:: eimul
nões fotográficas, enxofre. ater, esmaltes. eestearatos: fenol, filmes sensibili.
ados para fotografias, fixadores:,fluicos para freios, forma fosfatas ia" dua
gelais. fósforos industriais, flaoretos
fundentes para solda; galvanizadores
gelatinas para fotografias e pinturas
glicerina: hidratos. hidrosulfitos:
meabilizantes, loduretos. lacas: massa:
para pintura, magnésio, mercúrio, nitra,
tos. neutralizadores, nitroce luiose; pro
oxidas, oxidante, óleo para pintura 6lee
de linhaça, produtos quimicos para impressão. potassa industrial. papéis he.
Ilográficos e prellocopista, peliculas sen.
alvela papeis para fotografias e análiNes de laboratório, pigmentos, potassa
pós metálicos para a composição de tia
tar. prepançõee para fotografas, produtos para niquelar. pratear e cromar
produtos para diluir tintas, prussiatos
reativos, retnova4area, tal?go

Nome comercial
Têrmo n.° 769.359, de 21-9.66
Flebojet Indústria e Comércio de
Plásticos- Ltda.

-

Guanabara

FLEIMEI
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recip:entes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegeta:s: Argolas açucareiros
armações para ócclos, bules. bandejas.
iases para telefones. baldes. bacias bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas.
caixas para acondicionamento de ali.
mentos caixa de triaterlal plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, conchas. capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas.
caixas para guarda de ibletos, cartuchos. coadores para chá. descanso paia
pratos, copos e copinhos de plásticoos
para soraetes, calxinhas de plástie
para sorvetes, colherinnas, pasinhas
garfinhos de plástico para sOrveres forminhas dt plástico para sorvetes, discos.
embreagen de material plástico. embalagens de mater:al plástico para sorveres, estojos para objetos; espumas de
nylon esteiras, enfeites para atitamó
vela, massas aatk-ruidas, escoadore& de

Classe 10
Para distinguir: Abaixa linguas, abre
nocas, adenósoinos. atastadores, agra
los para casos, agulhas para missão
algodão h drófilo, alicates, amalgamas
aparadores, aparadores . para tias méd,
co-cirúrgicos, aparslkos para massagens,
aparelhos de pressão arterial aparelho,
de diatermina, aparelhos de raios ultra
violeta. aparelho de raio X , aparelhos
de infra -vermelho. aparelhos de surdez,
assentos para enfermos, ataduras: b s
anis; cadeiras para clinica médica, cambraia hidró 4ila. cânulas, cataplasma de
feltro, catgut, cera laminada. céra para
instruções e articulação, cera colante
c.ntas para fins clínicos costórnos, cu
retas: dentes artificiais, dentaduras, depressores, dilatadores, drenas, duch as
vaginais; elevadores, espartilhas, espé
calos vaginais. esponjas clin.cas, estufas.
espátulas, escalpelos,- escopros, extratores. escavadores; fios de linro para te.
ridas,. facas: ganchos para músculos celafômetros gazes. odivas, goivas. gêsso, grampos para soturas, guta-percha:
histerômetros; irrigadores, imstrumenaaarúrgitos para operações; ligaduras de
cânhamo. líquidos e pós para limpeza
e polimento para fins odontológicos,
ira, !Uvas e dedeiras de borracha. lima para ossos, lancetas: massas piás
ticas para fins odontológicos, máscaras
para aneste:sa, mesas de operações, tnesasa para curativos, martelos; olho artificiais; perfuradores/ pés e braços artificiais, placas para . ossos. pontas de
guta-percha para obturações de canais
porcelana, protetores para seios, p.nceis
para garganta, pinças anatômicas. Issotetores; • solos cirúrgicos de lã de pau,
ruge para desgaste dentário, retoscêssio
bugia, matinas: sarladeiras. sandaraca
sécia e crena para soturas, sacos para

Aélo e bolsas para água quente, sondas,
ser ngas para lavagens e injeções, serras, serras paia raquiotomia; tampões
higiênicos preservativos, tira-leite, termômetros, tesouras, trepanas. toalhas
higiênicas, ventosas, verniz isolante para fins odontológicos
Termos os. 769.361 a 769.379, de
21-9-66
Rede Federal de Armazéns Gerais
Ferroviários S. A. (AGEF)
Guanabara

AGEF
alasse iPara distinguir: Absorventes, acetona,
acetatos, agentes quitnicos para
tratamenra e coloração de libras, te:idos, couros e celulose: água-raz. ala:rama. anilinas; aliumen. alvaiade, a/,ejantes industriais. aluminio em p6,
!maníaco rintaincrustantes, anti-oxidanres, anti-corrosivos. anti-detonantes, azo'atos, água acidulada para acumuladoes, água oxigenada para fins industrilis amónia; o,anhos para galvanização,
nenzinas, benzo!, betumes. bicarbonato
le sódio. de potássio: cal virgem, car.'ões, carbonatos, catalizadores. celulohapasi totográf'cas, composições, extintores de incêndio, cloro, corrosivos,
zromatos. corantes, creosotos: descoran-.
tes desincrustantes, dissolventes; etnul:ões fotográficas, enxofre, ater,
sestearatos: fanal, filmes sensibilis
ais para fotografias, fixadores, fluipara freios, formol fosfatos industr as,
fósforos industriais. fluoretos
tund:lente, soldo; galvanizadores
gelatinas para to:.-ogratias e pinturas
glicerina; hidratos. hidrosulfitos; impesmeabilizantes. ioduretos lacas: massas
aara pintura, magnésio, mercúrio, nitratos, neutralizadores, nitrocelulose; prooxidos, oxidante, óleo para pintura óleo
de linhaça, produtos químicos para impressão, potassa industrial, papéis heliográficos e preliocopista: películas sensíveis, papéis para fotografias e análises de laboratório, pigmentos. potassa.
pós metálicos para a composição de tintas preparações para fotografias. produtos para niquelar, pratear e cromar,
produtos para diluir tintas. prussiatos.
reativos, removedores. sabão neutro,
sais, salicilatos secantes, sensibilizantes.
sililatos. soda cáustica. soluções quimicas de uso industrial, xolventes. sulfatos. tintas em pó. liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira terso, paredes.
construções. decnrações, couros. tecidos,
fibras, celulose, barcos e- veículos. talco
Industrial, tlauer, vernizes. zarcão
Classe 2
Adubos, ácidos sanitários. água desinfetantes e para fins sanitários, apanha
nõsca e insetos Ide goma e aapei ou
oa pelão). alcalis bactericidas, ba rats:Idas. carrapaticidas, cresça.
creozoto. desodorantes. deariteantes detunadores. exterminadote . de
oragas e hervas daninhas. esterelaan
res, embrocações para animais antesros farinha de assoa. tertilizartes roo
nata
tatos, tormicidats tungicirlas,
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MARCAS DEFOSIT4D45
Punhraçâo testa de acarido com o art 130 do Códipo dm lairanaitiii de
ai assaltai 1314 das a as publicação começara
a correr o prazo de 60 dias para o deterimento do pedido. Durante ease prazo saiam aci lisa assaltar :slas oposições u•i
„. Nacional da Propriedade IndustriaJ acasales que se . pila aram prejudicados com a concas:siso do regista c raaatiia

tars glicose para fine veterinarios pua quinas frigorificais. motores a co.nbia
nos. herbscidas iusetitugos larvicidas tão, rolos para estradas, tornos, turas-is
e ventoinhas
microbicidas, medicamentos Para ani
Classe r
mais, aves e peixes, óleos derantetante.
Máquinas e utensilios para serem usa
e veterinários petróleos sanitários
desinfetantes papel turnegatõria P6 das exclusivamente na agricultura e
Inseticidas. oarasitleidas, fungicida,
horticultura a saber: arados abridores
desintetantes. preparações e produto! de sulcos, adubadeiras, anc,nhos inc
inseticidas, germicidas, desinfetantes . canis os e em pi Madures combinada!,
veterinários. raticidas. remédios, para arrancadores mecânicos para agricui
fins veterinários, sabões veterinários
tara. batedeiras pa s a ceerais. bomba1
desinfetantes. sais para fina agricolas para adubar, cei ladeiras, carpida rias
horticulas. sanados e veterinários su; ceifados para arroz charruas para agri
fatos. superfostatos. vacinas para a ver ccItura cultivadores, debe'hadores
e animais. venenos contra insetos ani. destocadores deseategradores; esmaga
mais e hervas laninaass
dores oara agricultura escarrificado
Classe 1
res, enchovadeiras, facas para rnáqui
Sabatâncias e produtos de origem ani
nas agrícolas ferradsiras gadanhas
n as vegetal ou mineral etr oruto
parcialmente p reparados: Abrasivos en garras para arado. g -ades de discos
ou destes, maquinas batedeiras para
bruto, argila retrataria. astá!aco
bruto, algodao em bruto. borracha eis agricultura máquinas inseticidas ma
bruto. bauxsta benloan. breu cânfora quinas vaporizadoras, máquinas de
caolun chifres ceras de p lantas. ceras' tundir, máquinas nivel:sararas de terra
vagetais de carnaúba e aracus, crina máquinas perturadoras para a agricul
da cavalo, crina em geral cortiça na tara máqcinas de plantar, motochar
bruto. cascas vegetais, espato, erva ruas, máquinas regadeiras. máquinas de
asedeicinals, extratos oleosos estopa roças, de semear: para asfaltra , de
er-aotre talhas. libras vegetais time torquir de triturar, de estarelai terra
asaas, grafites. ,IOnleS em bruto granir: para irrigação, para matar torm igas e
eiss bruto lsieselghui . liauldos de olan outros insetos, sara borrifar e puis/cri
asa lase mi bruto ou parciaanent sai desintetantes, gata adubar Para
pieriaraaos fflinénos metálisos, nadei agitai e espalhar palha, para colhei
ma em bruto ou narciaimsnte traba algodão. para colher cereais má-minas
ft aslas eco toras, serradas e splalnatias amassadoras para sins agrícolas de
marmanes óleos de cascas veoetatr cortar árvores, para espalhar aara aa
calca. marmores em bruto. Urdo ai pinai. máquinas combinadas para se.
gazas asnal ticadores gelatina giz dr thear e cultivar, de desbanar para en
radas. catimbaosna eell bruto. DO
torro
tricadaaccm nara fundisões pedras nri sacar máquinas e ancinhos para
Moas. oscile em bruto pedra calcária gens. * máquinas tos. adoras ordenado
mantas medicinais, pecaras em bruto ras mecânicas, raladores rnecánicos
ios compressores para a agricultura
• ebractic raizes veaetals, resinas. rt
sashalsiras. SeMe,ide:"aS. secadsiras
Ihrtas naturais residuos tex t etsi adlcic
, ireadnre ir Verra tosadores de ora
-11
seivas talco asn bruto, >assa abico
Ma, tratores agrícolas. válvulsas pare
barassanow e stlicato
maquinas dqicoias
Classe
Aço em bruto. aço areparado aça
Classe 8
clame, aço para tipos. aço Kin Pio as Para distinguir os seguintes artigos ela,
parcia lmente trabalhado, aço pálio açr tocos:- Rádios, aparelhos de televisão
aick-tips. gelade,ras. sorveteiras, apare
refinado bronze, bronze em nruto
parcialmente trabalhado bronze d, hos de refrigeração. enceradeiras, as
manganês, bronze em pb bronze ens -maiores de nó togões. tornos e toga.
barra em tio, caumbo em bruto ou sarros elétricos, chuveiros, aquecedores.
parc 'menti areparadoi cimento me- aalanças, tetras elétricas de engomar e
tá l ico. cobalto, bruto ou parcialmente Passar. batedeiras. coqueteleiras, expre
trabalhado. couraças, estanho bruto ou medores liquiditicadores elétricos, má
parcialmente trabalhado terra em bruto auinas para picar e moer legumes e
em fõlha latâo em chapas la s âo em sarna. resistências elétricas. fervedores,
gusa cri, bruto ou parcialmente trabai estufas, ventiladores, paenlas e bules
lhado, gusa temperado, pura maleável. elétricos, refletores, relógios de ar relaminas de metal lata eia tôlha, latâo trigeradcs. formas elétricas, máquinas
am barra. terso manganês, terso velho fotográficas e einamatográficas. camvernallstSes liga metálica, lianaEMs painhas elétricas. rarrafas térmicas. re.
magnésio. manganês. metais não trabai gadores automáticos, lâmpadas. aparebacios ou parcialmente trabalhados . me. lhos de luz fluorescente. aparelhos de
tais em massa, metais estampados comunicação interna, esterilizadorea conmetais para solda, níquel. ouro. zinca densadores. bobinas. chaves elétricas,
comutadores, interruptores, tomadas de
corruga& e zinco liso em folhas
corrente, fusívek aparelhos fotográficos
Classe 6'
e cinematográgicos. filmes revelados
Alavancas
alternadas,
alternadores, binóculos, óculos, aparelhos de aproxiaparelhos para mistura de combustí- mação, abat-jours e lustres máquina:
vel, aros metálicos para máquinas, aupara lavar roupas para uso
tolubrificanadores, bombas hidráulicas,
doméstico
bombas centrifugas, bombas elétricas,
Classe 11
bombas para gasolina, blocos de motor,
rocas - elétricas, caldeiras. cavadeiras; Ferragens, ferramentas de roda espécie,
compressores. 'dragas. geradores para cutelaria em geral e outros artigos de
corrente, guindastes, locomotivas, má- lactai a saber: Alicates, alavancas, ar-

mas.õ.-s de metal; abridores de latas, OS ; a -saias, aciedu.s, lavatarias leiportaaacas, potes, pua:idosas recepta- eiras, masantias de porcelana. inante—
calos, saleiros, sarasses de chá. taças. acuas, moais s.s. alosingas. paute rua,
arame liso ou farpado, assadeiras, açu- edcstass, pais. piles: polsaihaiiii,
aareiros: brocas, bigornas. 'miadas orta facas pows, ou:saciares. secas
iv.ndeijas, bacias, baldes, bomba:Meias:
sale.ros, serviço de chá. assas
es. cadinhos. cadeados castiçais, co- sara café, travessas. terrinas. orinois.
a ias para aro •• correntes cala V.'.
Classe 16
chamar, cremones, chaves de parafusas Para distinguis : Materiais ' para construa
asinsxões para encanamento. colunas ções e decorações: Argamassas, argila
GI/Na$ de metal para ortõcs. esmos
areia, azulejos, batentes, balaustres blotal. -chaves de fenda, chaves inglesai cos de cimento, blocos para pavimentacabsçõ -s. canecas, copos ca. 'missas. ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas
centros de mesa. coqueteleiras, caixas isolantes, caibras, caixilhos, colunas,
pi ri acondicionam:mo de adiria atas, chapas para coberturas, caixas d agu
calcleirõss, caçarolas, chaleiras, cafetei- caixas de descarga para lixos, tddisaras, conchas, coadores, distintivos, do- ções prernoldadas, estuque, emulsão de
bradiças. enxadas, enxadões. esfera., base asfáltico, estacas, esquadrias, aso aengates. esguichos, enfeites para arreios. turas na talicas para construções, lasieestribos, esferas para arreios, espuma- las de metal, ladrilhos, lambris liais
deiras. formões, foices, ferro . para cortar de junção, lages, lageotas, mataras, isa.
Japim. sSerrolhos, facas, facões, fecha- Jante contra trio e calor, manilhas, masduras ferro comua; à carvão, fruteiras, sas para revestimentos de paredes, mafun i s fôrmas para doces freios para deiras para construções. mosaicos, pro•
estrados de ferro, frigideiras, ganchos, dutos de, base asfáltico produtos paia
gralhas, garfos, ganchos para quadros, tornar impermeabilizantes as argamasgonzos para carruagens; irsignias, li- sas de cimento e cal. hidráulica, palre.
mas. lâminas, licorsiros, latas de lixo, sambo, produtos hatiumnosos; pera
im s ajar-as, machadinhas, inolas para porta. bilizantes líquidos ou sob autraslionnas
malas para venezianas, martelos mar- para revestimento e outros como na airetas. matrizes, navalhas, puas. pás, pre- vimentação. peças ornamentais d.' ci.
gos, aarafasos, picões porta-gelo, oo- mento ou g- si para a tos e paredss,
seiras. porta-pão, porta-jóias. paliteiros, papel para torrar casas, massas anti•
p rin.elas, roldanas, ralos pare pas rebi- ácidos para uso nas sonstruçoes, partes regadores. serviços de chá e caté, quetas, portas. portões, pisos, soleiras
serras, serrotes, sachos. sacarrolhas, ter para porcas. tijolos, tubos els concsatas
souras, talheres. talhadeiras, torquezes. telhas, tacos, l'ashos de _Vcritiiaç:o t. atenazes, travadeiras, te.as de arame, tos- (lues de cimento, vigas, viu:une:iro. e
nciras trintas, tubos para eucanamento,
t arca
trilhos para 3or 1 as de correr. taças.
Clasati 21
travessas, tu,•ibulos, vasos, vasilhames 'ara distas:guiri Veiculas e suas °arma
e verruma
ntegrantes: Aros para marearas autonóvels, auto-carninhoes, aviérS
V Are comuto
trahalhads • tecedores. alavancas de efin.bio, barcos,
tdalas as Formas e °reparos viar vaques. braços para veiculas. -31(.1Clo:fiaal para tosl.ss os fins. vidro incha ais, carrinho
:1 de mão e carretas -anil'roi, com telas de inc:ali ou campos,
-Manetas, carros ambulantes, camin
s especiais: ampolas. aquários. 3,
arros, tratores, carros-berços carros/sisas almofarizes bandeias cube zangues, carroa irricadoes. carros caras çadinhas cântaros cálices. centre aças, carrocerias, chassiS, chapas cirf e mesa cápsulas. copos espelhos, as- culares para veículos. cubas de velauiris.
assadeiras. frascos fôrmas para do es corrediços para' veiculas. direç,âo &sailanas para Iiirnos Fios de vidro, par gadeiras, estribos, escadas rolantes eletas garrafões grr us globos haste vadores para passageiros a para caraa.
arras, jardineiras licoreiros marnadal "ngates para carros, eixoa de ditesão.
-as mantegaeiras. tratos pires porta freios, fronteiras para veie-asas. guano,
ótas, paliteiros. potes. pendentes raea locomotivas. lanchas, motociclos molas.
estais. saladeiras serviços para re. motocicletas. motocargas, moto furgões,
"'ascos, saleiros, tubos. tigess, traves manivelas, navios, ônibus, para-choguen,
ias, vasos vasilhames, vidro para vi sara-lamas. para brisas, pedais, panteras.
;raças, vidro para relógios, varetas odas para bicicletas,. -aios para bicicle/Aros para conta-gotas. vidra pare :as. reboque, radiadores para veicular,
auannaveis e para bara-b ri sas e
metas para veiculas. selins, sriciclos t.S.a
xícaras santas para maculas. vagões, velocipaa
des. varetas de contada ao Jogador e
Classe 15
Rara distingtar: Artefatos de ceâmica acelerador. tróleis. trcleibus. trames de
carros. toletes para carros
porcelana. faiança, louça vidrada masa
uso caseiro, aparelhos de chá, de café
Classe 22
de jantar, serviços de refrescos e de Para distinguir: Fios de algodão, fios
bebidas a saber: abajures de lampião, sintéticos, cânhamo, juta, lã, nylon, fios
açucareiros. apanha-moscas. bacias de plásticos, fios de sêda natural e rayen,
atr na. bandeijas banheiras, bis, osteiraa para tecelagem, para bordar, para
tora, tricotagem c crochê
bidês botijas, bules, cafeteiras canecrl
•astiçais, chavenas centros de inesà,
Classe 31
•
ornpoteira cubosê. descansos de porce. Adesivos para vedação, anéis para veesc-sradeiras. aspremedores
dação. argolas para vedação. arrue!)
?ara vedação; barbantee, barracas 40
anis, garrm'as, globos. jard'neiras

•
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ases
1

Campanha. betume para vedação. bu
chas para vedação, bujão (rólha para
tarraxa): cabos; canaletes. cordas, cor
déis cordoalhas. cordões. correias de
transmissâo de tÔda espécie; enzáa
esferas para vedação: Relhos paia
amarradias. forros para vedaçSo. tuge.
laça. gachetas: luares para vedação
lonas, lanas para trem de veicules
en attadrirris. masaa finrn vedação, mo
nara vadiação: rôlhas: tem:laxa para
,-,.vedação (fins não medicinais). tendas
liras para variara°. tubos para vedação
ta'ailaçaes para velaal-lo: válvulas pers
vedação
Classe 41
Alcachofras aletria, alho, aspargos
açúcar. alimentos para animais, amido
amendoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, • atum, aveia. ,avelãs. aze:te azei, tonas banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha
•café em pó e em grão, camarão, carie%
em pau e em pó. cacau carnes, chã
-. .car.aniens chocolates, conteitoà, crave
„cereais, cominho, creme de le:te. cremes
„EininentkloS. ,:r0CitiereS, cornpOtaS, çall•

ler

ser-

• gira coalhada, castanha, cebola, Condi
mento& para alimentos, coforantes.
choun.;os, dendê. doces, doces de frutas ,..spmatre essenc:as alimentares, empadas, ervilhas erixovas, extrato de toé
10 te. tarinhas alimenticias, favas isf
cuias, flocos, tareio. fermentos. .teiját;
f.nos friOS. 'Tufas s'éca naturais e cris
taliz l das. citicose. orna de mascar çor
duras grânulos. grâc. de bici gelatina
pcwihada geléias. herva - doce herva
mate hortaliças lagostas, linguas. leite
conlensactu, le te eia Pó. leguxnes ern
conservei. lentilhas, linguiça louro. mas.
-ffirnenriciaS . mariscos, manteiga
• rnaroanna marmelada rhacarrãt, inas`) se • de tomate. mel e melado: mate, mas,
m.ngaus mo!hos, moluscos
miistada. mortadela nos moscada, no
zes MeOS C g rnr.stiveis. ostras. ovas.
ph . s patos p ralines p imenta. pós pari• pudins, pickles. pcixcs. presuntos. pa
• tês
pastilhas, pizzas pudins
ama' as rmes balanceadas para ant.
mais. reerneliões, sal, séigú sardinhas
, sant-linches. sorvetes. suei de tomate e de
. frutas rorradas rap • oca. tâmaras. talha.
rim tremoços. tortas, tortas para alimen to de animais e aves, torrões
mocinho e Vinagre
elaSSe 42

Para distinguir: Aguardentes, aperitivos. ?ttiz. bitter, Manch/ . conhaque cer'Q
-P velas, fernet, genebra, oh?, kumel. licores neç'kf.r. Punch. pipermint, rhum,
•e! sucos de t' rutas sem álcool, vinhos. varmouQ, vinhos espumantes, vinhos
5
quinados e whisky_
Classe 45
Capina. cereais. cestos de flores, forragens, forradeiras, legumes, legurnino- sas mudas de árvores 'e arbustos, mudas de plantas frutíferas e ornamewais
e ramalhetes de flores
Classe 46
•n
Par, dkitaigu:r. Amido, anil ..zul
Prússia, alvaiade de zinco abrasivos.
algodão tirepai-ade para limpar metais
detergerm evo! tal-laceres. extrao
;.41 anil, lacaio para tecidos, fósforos de
a

MONSICIKNO

,era e de madeira, goma para lavanaeria. limpadores de luvas, liquidos de
branquear tecidos, liquidas mata-gorduras para roupas e mata exos para roupas, oleina óleos para limpeza de carros, pós de branquear rcupa. salicato
de sódio, soda cáustica. sabão em pó.
sabat) COMUM. sabão de esfregar e saponáceos. tliolos de polir e verniz
para calçados

cintas. combinações, corpinhos. Calças
Termos AIS. 769.392 e 769.393, de
de senhorac e de crianças, calções. cai
21.9-66
atas. camisas. camiso'as. — camisetas. Srasinco S. A. Indústria Com1ráo
engenharia
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
Guanabara
unas, casacos, ilneJas, lorunlós, achar
ias, fantasista, fardas para militares era
eglais, fraldas, galochas, gaivotas aos%
os, logos de !ingeria.. !auetas laquês.
Luvas, ligas, lenços. manteo. meias
ulaiós: mantas. mandrião, a aatilhas. pa .
etós, palas, acabou, pu:over. pelarmos,
Termo n. 9 769.381, de 21-9,66
v.s ugas. ponches, polaindã pilarnas. pu.
Kenyon S. A. Agência de Nav.:gação
hOos. Perneiras, quimouoz. regalos
Guanabara
.obe de chambre. roupas, sobretudos
uspensórios. saldas de 'anilo. sandálias:
tueteres, aborta sungas. stelaa ou slacks
toucas, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe '33
' Termo n.° 769.387. de 21-9-66
Insígnia comercial
Classe 25
Representações Rio Sul Ltda .
Artigos da classe
Guanabara
Termos as. 769.382 a 769.384,, de
Classe 38
21-9-66
Artigos da classe
Kenyon S. A. Agência de Navegao',..,
Guanabara
Termo n.° 769.394, de 21-9..66
Mecânic aRibeiro Neto Ltda.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Guanabara

KENYON

5..550,5,55,5

KENYON

INDÚSTRIA BRASILEIRA Classe, 6
Artigos da classe
Classe 21
Artigos da classe
Classe 38
Artigos da classe

1110-SUI

Classe 6 .
Artigos da classe
Termo n.° 769.388, de ^1-9 66
Vamosa Investimentos, S. A.
Guanabara

VAUUSA

Term on.° 769.385, de 21.9-66
Agro Industrial Marro Nzal Ltda.
Guanabara,

INVESTIMENTOS S. A

AGRO INDUSTRIAL

Nen e comercial

MORO AZUL LEU,.

Termo n.o 769.389 de 21 .9 .66
Va *wsa Investimentos 3. A.
Guanabara

Nome comercial
Termo 1.1. 9 769.386, de 21-9-66
Representações Rio Sul Ltda.
Cualabai a

REPIESEVAÕES
,LTUAQ
o

SA
dases 38
Artigos da classe

Nome comelcial
Têrmo n.° 769.395, de 21-9-66
Comércio Indústria Gofra: S. A.
Guanabara

HICLAJES
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 16
Artigos da classe

Classe 36
Para dastinguir:' Artigos .(1‘ vestuário.'
roupas feitas em geral: Agasalhos.
'aventais.. alpargatas. anaguas, blusas.
notas, botinas. hhiseies. boinas, baba.
louros, bonés capacetes. carrolas cara.
içns
'r>vè,s. chrdc
;achacada. c5ldu. an:ipeua, cintos

Termo n.° 769.398, de 21-9-66
Deca Ltda. Empreendimentos e Participações
SI° Paulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Tentno n.de 21-9-66
Flávio Lúcio Pereira
Guanabara

Indústria rasifleira

Classes: 21 e 33
Título de estabelecimento

Classe 50
Impressos para uso da firma
Termo n.° 769.399, de 21.9-66
Santapaula Melhoramentos S. A.

Termo n. 9 769. .391, de 21-9-o6
SHQPPING CENTER DA' 11100CA
Brasinco S. A. Indústria Comércio e
Engenharia
8 — 9 — 10 — 41
Classes- 6 — 7
Guanabara
—12-13-14-15-16--.-17
— 18 — 19 — 20 — 21 —.22-23
— 24-25-26-27-28-29
BRASINCO S. A. INDÚSTRIA,
32 — 33 — 34_ 35
—30-31
— 39 — 40 — 41
— 36-.--37 —
COMÉRCIO E ENGENHARIA
't4 — 47
— 42 — 43, — 41 _ as
48 - 40 e 50
Nome comercial
.
itido
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Publicação feita de achado cose e art. 1.30 do Código da Pmprloclade inchatrial Ds GWS tia publie:10 começará
esko p resente sun spositões ao Depertamautas
deferimento do pedido. Durante ants praso
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Tênis on.9 769.400, de 21-9.66
Editora Novo Rio Ltda.
Guanabara

'EDITORA

Novo Rio UM.
Nome comercial
Tanto n.9 769.401, de 21-9-66
Editora Novo Rio Ltda,
Guanabara

RCV:1;
INDOSTRIA BRASIL
Classe 32
Para distinguir: Almanaques. agendas,
anuários, álbuns Impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas. &gaia de publicidades. programas radio.
tônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Termo n. 9 769.402, de 21-9-66
Laboratório Especifarma S. A.
São Paulo

PRQRROGAÇÃO
SPECtFOL
t„0$~0 ESPECiFARMA S/A
SÃO PAULO

PASUIRA
Classe 33
Ufill preparado farmacêutico destinado
ao tratamento das anemias
IIØcISTRIA

Têrtnos as. 769.403 a 769.431, de
21-9-1966
Sérgio Augusto Penna Kehl
São Paulo

Classe 18
Armas a munições de guerra e caça:
.Alfanges, arpões, balas, baionetas, canhões, carabinas, chumbo para caça,
cartuchos dinamite, espoletas. explosivos, espingardas, fusis, fogos ' de artifícios, metralhadoras, pistolas, pólvora.
punhal e revólver
Classe 40
~eis em geral, de metal, vidra, de
aço madeiro, estofados ou não, indutiva móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, .ahnotadas. acolchoados para
móveis. u, OCOS. balcões, banquetas.
bandeias rinm ; ciliares. berços. biombos
cadeiras. carvalhos paa, abá e cale
coni , intos n ira lormaarais conilinto
arar e
para 3;1"`
de v soas
~tas paira terraços, jardim e praia,

conjuntos de armários e gabinetes para
copa e casinha, camas cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas,
dispensas, divisões. divans. discotecas
de madeira. espreguiçadeiras, escrivani.
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas
cnesinhas. mesinhas para rádio e televi
são. mesinhas para televisão, molduras
para guachos. porta - retratos, noaronac.
poltronas-camas. prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofae-carnas, traves.selsos e
vitrines
Clas.se 15
'aro distiaguaa Artefatos de ceamica
iorcelana. faiança, louça vidrada parr
rso caseiro, aparelhos de chá. de eaf'
,e Morar, serviços de refrescos e de
ielaidari a sabes: abajures de larapio.
açucareiros. apanha-moscas, bacias de
atraaa, bandellas banheiras. biscoiteiras
>idas. botijas. bules, cafeteiras, canecso
:astiçais, chaveuas centros de mesa
ompoteira. cubosa. descansos s'e porca
ana, escarradeiras, espremedores filtra
unis, garra 4as. globos. lard:neiras
res, jarrões. lavadedos. lavatórios lei
eiras. maçanttas de porcelana. manta
meiras, molheiras, moringas, palite:ros
edestais, pias, pires; polvilhadires
.orta.facas potes. puxadores. recepsa
idos. sale:aos; serviço de chã: tacaa
ara café, travessas, terrinas, erirtóis
vasilhas, vasos sanitários e ticsraa
. Classe 22
Para distinguir: Fios e linhas de seda
espécie, tios e linhas, torcidos ou não;
fios e linhas em geral para bordados,
costura, tecelagem. tricotagem e para
trabalhos manuais; fios e linhas obtidos por processos químicos: fios de
raion para pneumáticos e linha de
pescar
Classe 1
Para distinguir:‘ Absorventes. acetona
irados. acetatos. agentes winnicos pare
tratamento e coloração de fibras, te.
adota couros e celulose: água -vez, ai.
lurariam. onllinae; alume:1. alvaiade. É].
-clames industriais. alurninio em pó
morder°, anti-Incrustantes. anti -oxiden.
tos, and-corrosivos, anti-detonantes azo'aos. água acidulado para acumulado.
.es, Agua oxigenada para fins industrilis emenda; banhos para galvanização.
anginas, bemol, betumes, bicarbonato
de sódio. de potássio; cal virgem. Cal,.
vôo" Cemboaa Mis. catalizadores. celulo
;e. chapas) fotográficas. composições. ez.
tintores de incêndio, cloro. corrosivos,
:rosnados. corantes. creosotos: deccorantea • desincrustantes. dissolvente" etriml.
-.iões fotográficas. enxofre. eter. areal.
tes. etatearatos: feno!, filmes sensibili.
zados sara fotografias, fixadores fluidos para freios, formo]; losfatos Industriais fósforos industriais. fluoretc,s
tunclentes para solda: galvanizadores
.jelatinas para totografias e pinturoe
ilicerina; hidratas. hidrosulfitos: impei
'a I nilleantes, ioduretos facas: massa4
sara pintura, magnésio. mercúrio nitra
Os. neutral'%adores nitrocelulose: aro.
•.dos nicalana, óleo nara pintura May
n. e. linhaça 070‘ 1. n tn . qt/11711C01. para :ris
,ressao. no-asa, i
usgeakisse e webucopiste películas seis-

,ivels. aapéis para fotografias c análises de laboratório. pigmentas, taatassa.1
Pós metálicos para a composição de tintas. preparações para fotografias, prado'.os para niquelar. uratear e cromar.
~soe para diluir tintas, prussaatos.
reativos. removedores. sabat) veutro
:ais, salicilatos ecantes, senesbilizantes
;Untos. soda caustica, soluções quina.
:as le uso industrial, solventes. culta:os. tintas em pó. Siquid s, aólidas ou
amistosas para madeira erro. paredes
construções. decoraaões, couros, tecidos.
abraa. celulose, barcos e veiculas. talco
inalustrtak chinas. vailizes. zarcão
Classe 2
mbatnclai e preparações guimicas
aaclat na agricultura, a saber: •aclubos.
adubos artificiais para o solo, álcalin
/ara fins agrícolas, bactoricalas, ceras
aura enxertos. manamide de caldo
=O adubo Para o solo d:tuinsidcses
lesaitetantes asados na agric riltura c
15 horticultura. escóriaa baaicac para
a sbos, essências rara sareraunar araicais e plantas daninhas. extratos de
tuassia para fins horticolas, teralizanes para o solo, [ormicii la. quzinc. Mas.
.fuço, massas para enxertus pastilhas
iara destruir insetos, preparaçõas para
priservas o solo preparações para des.
trair inattoa. hervas e plantas daninhas, saat para fins agricolas, saio para
fins horticolasa substâncias quirnicaS
,ara destruir insetos. banias e planta
daninhan venenos contra a vermina
venenos para trilem; e visgo&
Classe 3
Substâncias químicas, produtos e preparados para se ermusados na medicina
ou na farmácia
Classe a
Substâncias e produtos de origem animal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparadas: Abrasivos cio
bruo, argila rfratária, asfalto em bruto,
latex em bruto, breu. , cânfora crinas em
bruto cortiça em bruto, cascas vegetais,
ervas extratos oleosos, fibras vegetais,
minérios metálicos, madairas em bruto,
óleos em bruto, pedras em bruto, plásticos em bruto, resinas naturais, talco
em bruto e araoos
Classe 5
Aço em bruto, aço prepsraklu. *Cr
33ce, no para tipa. aço furaditlar aço
parcialmente trobalhado. aço pias, aço
?afinado, bro2st bronzr em bruta
nercialmente trabalhado, bronze de
manganês. brons em pe. &reine eu
barra, eco thu, cemento em bruto ou
par~ente puparadca emento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
.rahalliado. couraças. estanho bento ou
narchtlreente hfobalbado. Immo eth bruto
berra. ferro manganês farm velho
guee em bruto ou parcialmente traba.
lindo. gusa temperado. gusa maleável
%minas * asnal.
em fetlha
, m Falha .m(0:à era chapas, eMo era
, ergalhdts Sipa wetf,, ,,r liarioNas
nagnasna raanganair metais can Caba.
Nadas no esarciaimente çra,adhadass
'74 Nas 'cama marca s eaaatnpadan
captai, na-,, çoir).;) ,ictruel ouro, Ceco
no.yrag.,idt. a une) R.1%, eciO giaint

Cala çrse 6
Maqui rass ara: caabennento, achatae
arame. acandicionamento cdearassas,
ajustas, alimentas agua. aasar amassar, aplainar, arrolhar, bsneficiar. otarifar, branca:atar. brunir cardar coletar cempôr. comprimir, i-3ndensar, conservar. Corar, coser. costurar. clarificar. classificar, cravar. debruar. d,hu..
!bar, slea'aragar. desbastara., dascarerar,
lesem nua desinregrar. destratar dea
301p2T. distribuir. dobla y drenar, '':Co
var. anapacotar, encaderna, estampar,
tabricar arame tab,icar artigos de me.
tal. tabricul bebidas. tabsicar
dos, fabri s ar chapéus, Imbricar escio: •s},
fabricar ferramentas. 'abriram' galo temacas móveis fabricar adilai, tahri,..ir
peenr, fabricar rebites fabricar rou.,::!),
%ndir imprimir insultrar. rKiri-orar picotar. prender. rebitar rosada graecioaa, sanam serrar tecer. 'umbral -zr7..
- torl,ear. betoneiras. burrinhoa,
arinqueradores cardadri-as condensado,.
reis, cravadeit
dinamos. escavada': an,
mistur,
adotas motores arsnsas
1.oreA. teares máquinas insultradoran,
moto liotoras.
morrizes.oneratirec,,s
rerinratrizos. rotorÁs, e. "e it Gs Inte"
grames drsras aláaa!nas
Classe
Maquinase uiensilios Paia sexta,

.4

"soa

das eaclusivanicine na agricultura horticultura a saber: arados abridoi.e9
de Balem adubaderres, ancinhos a e^

canicos a eirspdhadores coinbin.idun
uranc:i.o n•e:-

e:- paru

agruil-

bacadairas uai. , s. r:- ,,s.
para adubar, ceifadeire.s. carpida, ra s
ceifados para arroz. charruas para agriccltura cult, vedores, debulhadores.
destocadar" titsentegv.dores: esmagodarem; para a —ricultura eararrificautares. enchovadeiras, facas para maq uinas agrícolas fcrradziras gadanho%
garras para arado. gradrs de discos
ou dêstes, máquinas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas máquinas vaporizadoras. máquinas de
fundir, máquinas niveladoras de terra.
máquinas peritradoras para a agricultura máqc.inas de plantar, motorhar.
ruas, máquinas regade:rat, máquinas de
rock... de cemear; para asfaltaa- dat
tosquia de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulver2P
zar desinfetantes, para adubar. Pallg
agitar e espalhar palha, pesai •:01/102
a1g04A0, para colher cereais, maquinai)
amassadovas para Rias egriaDles. deo
corece árvores, para espalhas', para coe
piam, maquinas combinadas paro soe
mesa e cultivar, do desbanar. para ani
sacar. máquinas e ancinhos para forras
gen, niquins Soccadoratt cedendo&
eas mectknicae. raladores reecãnicos, roe'.
loa ~ressoeis para a ;agriculturas-5
sacharia:á-as, Geoleadeiree. geeedeiraib
marcadores de &CM ~Ames de pai
ma, tratores ogrleolac, Vfiviskti gaze
. uva

.

Clame
Massas Piástiess pese gb.g.) egivatui6/11n
coe e guta percha, stomfies de 0~iitt4
dm para Obturações de em:MN céu lià41
minado, cera para lacicuatações

_4

celearxistol hora dos arattab~
,
'

• ).,

•.;.'lr,'•I',..!.f nY-fi:',?'",r,5,'N,1115
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tia
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que se julgateal prejudicadas tom a conoessko do registro ~de

a jOrTer

4

e& giirlivas, yernet :solante gemo ção, _calhes, cimento. cal. aé, chapas grafies, imagens, manequins, maquetell, gos
protetpres para dosais:entoa iate
isolantes, saibros, caixilhos, colunas, obras de pintura e cartazes para dato- &adorei da água para uso doméstica
chapas para coberturas, caixas dagua, rações e para exposição, projaos mos- porta-.copo, porta-nique:s, poria-copa,
caixas de descarga para etixos, edifica- • truárlas de mercadorias para
portn-cloctunento* placas, rebites rodi.
dentes artificiai& dentaduras. algodás ções prtmoldadas, estuque, ensuLsao ck
propagandas
•
abas. recipientes. gmportes, suportes para
- Idréfio' catgut seda e cr:na ara satu- base asfáltico, estacas, esquadrias, estruClasse 26
g
uarda:lapas. saleiro, tubos, tigelas,
turas
metálicas
agulhas
ara
para construções, lama- Artefatos de -madeira em geral: Argoras.
m ic ções. strumenro:
tubos para: ampolas. tubos para serinCirúrgit.ot pare operações, cadeiras para lua de metal, ladrilhos, lambris. luva.s las, alguidares, armações para balcões
-clinica médica catadas. conta-gotas: vi. de junçãci,lages, lageotas, material iso- e para vitrines, • artefatos de madeira gas, travessas, tilais de material plásdros conta-gotas, ranceis para gargante lante contra frio e calor, manilhas, mas- para caixas. bandejas, barris. baldes, tico. sacolas, sacos, saqu:nhos. vasitha
acondiciipamento. vasos. ide
taras- p nças anatómicas; tesOurai. coa sas para revestimentos de partde& ma- batedores de carne. caixas; caixões. cai- Ines para
cola a frio e colas são iàcluIdas
'momos, serra serras para raquieremia deiras para construções, mosaicos, pro- xotes. cavaletes, cunhas, cruzetas, cubas. aras.
'martelos, ' histeria; atastadores; ooticõe dutos de base asfáltico, produtos para caçambas, colheres, cestos para pães. era outras classes, para borracha para
euretast rugirias: 'elevadores. aspar:das- tornar impermeahilizantes as argamas- capuz para cozinha, eabõs para ferra- curtume% para marceneiros, para sapa'protetores, - perturadores Limai; para sas de chsento e cal, hidráulica. • pedre- mentas. cantoneiras, - engradados, mea- teiros, para vidros. pasta adesiva para
material p lástico e mgcral
',sus lancetas, linaMetros. esteroscópio gulho, produtos betuminosos, impermea- dos, esteirinhas, estojos. espremedeiras.
Classe 29
-estiletes. especulas dilatadores; r.stere• bilizantes líquidos ou sob outras formas embalagens de madeira, escada, forpa- ma& guarnições para porta-blocos Espanadores escõvas comuns, lambazes,
.metros depressores; isauscap.os: retos- para revtstimento e outros como nados, vassouras e vasculho&
'cópias; bugias. , adenótorrios; abre-bocas vimentação, peças ornamentais de ci- .Taarnições _para cortinas, guarnições de
, Classe 30
aparadores; parta-arnal- mento ou gesso para tetos e paredes, madeiras para utensílios doméstico.
-0amas: eseavadores:. extratores; colhe- papel pare forrar casas, • massas anti- malas de madeira. palitos, pratos, a l Guarda -chaves, guarda-sóla, bengalas a
ácidos Para uso nas construções. par-isa,pno.uxdre aos •
suas partes integrantes
res cortaates, calcadores e alicate.
gastes, portas, portões, pisos, soleiras roupas, pasenhas, garfinhos 'é colheres
' Classe 31
Classe II
para portas, tijolos, tubos de concreto. pára sorvetes. palitos para, dentes, tá- Adesivos para vedação, anéis para ire- •
Ferrasens, ferramentas de tôda espécie talhas, tacos, tubos de vtntilação..tan- boas de passar roupas, taboca de carne. dação, argolas para vedação. arruelas
melaria em gerai .e dutris aregos de ques , de cimento. 'vigas, vigamentos e tonéis jorneiras, tambores. tampas. 'sara vedaçaot barbante& barracas de
metal a saber: Alicates, alavanca*. ar
• suportes de madeira
earapan•sa„ betume para vedação. bo•
%atras
trias.ões de metal. abridores de latas.
chas para 'vedação. bufão (relha para '
Classe 12
Classe
27
arame liso ou farpado. assadeiras. açu Argolas. agulhas de metal para cm
tarraxa): Cabos. canaletes. cordas. toe.
Pará
distinguir
artefatos
de
palha
ou
bigornas.
baladas
Careiros; brocas.
'chi' e tricot, máquinas de 'costura e libra .não incluidos em outras classes: dela-- cordoalhas. cordões. • correias de
bandeaas, bacias, baldes, bimbonieres. para bordar: alfinetes' de metal, botões
para assentos de cadeiras, saco- tran -missk; de tdda espécie: enzáa . ;
bules: cadinhos. cadeados. -castiças& co para roupa, canutilhos, colchetes, de- Telas
esfera para vedação: Milhos para
las, cestas, esteiras, peneiras. embornais.
olear], chaves de fenda . chavee isolêss dais. fivelas, fechos. corrediços 'grifas redes, sacos. - cabos para utensílios _su- amarradias: forros para vedação, fuga.-'
gaehet p s juntas para vedaçgog
caixas de metal para portões, canos de para eritifites de vestidos e presilhas portes para filtros, 'rédeas, malaar cesIberas para pedreiros .correntes, cabides
tos para pães, cestos para costura, ces- lonas, lonas para freios de velculos;!
Classe 13
"
Chaves: eremones. chaves de parafuso' Adereços de.. metais preciosos ,semi. tos. para costura, cestas para lanches, mangueiras, massas para vedação., mo.
'as para ' vada;ão; rõlhas: tampões- para
conexões paia encanamento. -colunas
e sem" imitações adereços de caixas para acondicionamento e caixa vedação (fins não medicinais), teadsa
Cabeções. Mascas. casos. cachepota Preciosos
' para enfeites
dras precinsas
suas Imitações. adot
.4 para Vedação. tubos para vedação.
Centros de tnesa. coqueteleiras caixas
Classe 28
de . metals preciosos. semi-precioso,
tubulações para vedação; válvulas para
pare acondicionamento de al:mento, aos
de
.
material
Para
•
distinguir:
Artefatos
suas Imitações, alianças, anéis. aracaldeirões. caçarolas._ Omitiras. esteei. eQOS
de santa:ia de metais preciosas. plástico e de natos*: Recip:éntes fabrima. conchas coadores: distintivos, do balagandans
metais preciosos ou cados de material plástico. revestimen- Cortinados,
Cia
f ea pachos. encera•
tuina7l
cortinas,
bradiçaai . enxadas. enxadões. esferas semi-preciososde
bandejas
de, metais Ore- tos 'confeccionadas de substâncias ani- dos, 'estrados, linóleos, oleados; passa.,
engates. eagu:chot enfeites para arrama ciosos. berloques de metal
vegetas:Argolas
açucareiros
mais
e
deiras: panos para assoalhos; para
estribos, esferas para arreios. espuma mancos de metal preciosopreciosos
CM semi- armações para &elos, bules. bandeja&
paredes e tapetes
• deitas; tombes. 'vices, ferro para. cortai preciosos, -bules de metais preciosos baias para telefones, baldes. bacia. bol1 Classe 39
•
Lamas_ - ferrolhis„ - facas. tacões, fecha carteiras de metais preciosos, colares sas. Caixas, carteiras, chapas. cabos
duras ferre comum a carvao, têrtateitas de metais precioso& ou semt•pretioaeS para ferramentas e utensílios, enizetas. Pará distinguir: Artefatos de borracha.
borracha, .artefatos de borracha para
tune ;.rasas 'sara doces. freios para
de metais preciosos, copos de caixas para acondicionamento de ali. cluidds
ao ,outas classes:- Arruelas. arestradas de (erro frigaleirast ganchos. contas
mentos. caixa da material Plástico Para
ciosos.
diamanteslapidados.
fio
de
oure
--grelhas gessos, ganctos para quadros fio de prata, fivelas de metais Precks baterias. coadores, copos, canecas, con- golas, 'amt:Wtecedorea, assentos para cae
veiculo& astefatos de borracha não Iri•
gorais para . darruagsms insignias;
soa cafeteiras de metais preciosos, jóias chas, capas para álbuns e para livros latias. borrachas para aros, batentes de
laminas. ilroreiros. latas da lixo.
kuitejolas de metais Pre cálices. cestos, castiçais para velas :ofre. bastam de estabilizados, buchas.
paridas. roldanas, ralos para -pias, reta lóias falsas.
medaasas de metais preciosos-cios, caixas para guarda de ibletoe, cartu- buchas ParO fumeio, batente de porta.
" arcas, porta-pá°. porta-g/das.. paliteiros semiapreclosoa
e auas imitações. palitas cho*. coadores Para chá. descasam para ba tente de rh.q.a*„ bico* para mamadeiJarras; machadabbas: molas para porra
de
ouro
pedras
preciosas.para
gim. pe- pratos, copos e copinhos de plasucoos ras, braçadeiras,. bocais, bases para temolas para venezianas, martelo& dar.
para %ia. pérolas para &oras tes, cã:tinhas 'de plástici lefones. borrachas para ,carrinhos (adua,
dras
semi-precfosas
retas. matrizes: navalhas; puas pás. pre r apttações de pérolas. pratos de me- para sorvetes: colherinnaa, patinhas. tilais. borracha para amortecedores.
(tos. Parafusos, picões. porta-galo; oo tais preciosos, serviços de chã e de cáfé cadinhos de alástico para sorvete& for- bainhas de borracha para rédeas. cochim
tes, regadores; serviços de cha e café
preciosos. Serviços de licce minhatedt plástico parasorvétes, ditosa. de motor, amaras de ar,' chupetas ,cor.serras, serrotes. sachos. sacarrolhat te- de metaisprecioso:
serviços de refrescos embreagen de material plástico. emba- Met sumiços de borracha, cabos para
de
metal
soaras. talheres atlhadeiras, torqueze
precloso..serviços de saladas lagens de material plástico para sorve- ferramentas chuveiros,' calços de
tenazes, travadeiras, telas de arame. for. de metal
tu. -estojos para objetos, esoumit de racha,, chapas
chapas e centros de mesa. corateira:, trincos, tubos para encanamento de frutas de metal precioso, serviços de nylon esteiras, enfeites para automó. da de borracha. capitulas de borracha
sorvete
de
metal.
precioso.
talheres
de
trilhos para pistas de correr. taçaspara tentrd de mesa. calços de borra- Atravessas, turíbulos: vasos. •vt.sfilsames meteis preciosos, turibulm de metal. vela massas antkuidos. escoadores de cha para máquinas copos de borracha
pratos, funis, formas para doces, fitai
•
turmalinar
lapidadas
e
vazai
de
tr • e verruma
•
para bolsas, Sacas. guarnições guante para freios, dedeiras. desentupideirm,
metais premam .•
Classe 70
nições • para porta-blocos. guarnições discos de Lese, descamo para pratos,
,Classe 19
• Petrechos navais e aeronáuticos: Anco- Aves e ovos em geral.. inclusive .-do pata liquidificadores e para batedeiras encostos. &abalos. esguichos. -estrados
. Iras. bóias, cinta de natação, fateixas. bicho da seda, 'anintals' vivos, bovinos, de frutas e legumes; gcarnições de ma esponjas die borracha em quebra jacto
„para torneira., fios de borracha tias*
flutuadores para bidrometria,
cavalar, caprinos. ' galináceos, ovinos e testai "'plástico para utensílios e elbjetos fôrma. de borracha, guarnições para
paraniukdas e salva-vidas
guarnições
para
bolsai
garfos,
galeria.
•
nina
móveis.
guarnições
de
borracha
para
Classe 16
para cortinas, ferro laminados,' piás- automóveis-1 guarnições para veiculas,
Classe 25
•
.
Para distinguir: Materiais para constru- Para , distinguir: 3ibelots("carttles pos- tieos lanche:ras, mantegueiras, malas lancheiras para eaColare& Ominas de
ções e decorações: Argamassas, argila, tais, cartazes. displeys desenhos anis- orinóis, prendedores de roupas Puxado borracha para degraus. listas de borraare ia. azulejos, batentes, balaustres,
ticos, decalcomanias. estatuetas, estam- res de móveis, pires. pratos .palitei cha para Janelas e para portais. lençóis
tu de Cimento, blocai fara pavireenta-ipaa gravaras, figuras de ornatos, foto- ros. pas d, cusinlia, pedras' punias ard"" de bprrachis, manopla& maçanetas, pro.
.1(
amalgiunaa »anatos e pós para limpeza
• uolimento. lixas porcelana. ruge,- dia
c os e rodas vira desgaste. .guta-ercai

f.

•

•.
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Publicação falta de aciiirdo com o ara. iao do Código da Propriedade Industrial. Da aata da publicação começará
a correr o arme de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderio apresentas Duas oposições ao Departamentos
a ~anal da Propriedade . Idcluistried aqueles que se julgarem prejudicados.com a 'encuba° d0 registro requerido
•
elancia, carapuças para cavalos. cor dos
dos por processos quImions: fios de aixas de descarga para etizos. edifica*,
raion para pneumáticos C a linha de
óes premoleadas, ataque, emulsão de
iões, debruns. ia, bois tortos traniu.
festtio. tele° para órgan, tolos galar.
pescar
lase sentia), estacam. esquadrias.. estro*
dates. lamparinas, mochilas, mosquitel
uras metálicas para construções. lemeClasse 36
res. nesgas. ombreiras e enchimento: Para distinguir: Artigos de vestuários as de metal, ladrilhos, lambria. tuvaa
para roupas de homens e senhoras - roupas feitas em geral: kgasalhos
luncro. Lages, lageotas, material ima
.,anos para enfeites de móveis. pau aventais. alpargatas. -magnas. blusas ante, contra trio e calor, manilhas. asse
fazendo parte dos mesmos, palmilhas botas, botinas. blusões. 'avirias. baba feiras Para construções, mosaicos. orou
Passamaries. pavios, radeas, rendas te Muros, banas, capacetes. cartolas, .rara sas para revestimentos de aonde& madei, ~caia iinhatuabas para vestido, ouças. casacão. coletes, capaa.' chalre lutos de base astaltico. produtos para
telas, .tampos para almofadas. Mio
:achacais. calçados. chatafas. cintos *ornar impermeabilizaanes as argamaas
sendo parte de ~aveia, artigos faltei cintas. combinações. comamos. calçai as Je cimento e cata hidráulica. padre+
leitoa de algodão, callbant0. linho, bua de senhoras e de crianças. calções. cal- galho. produtos betuminosos, impermear
seda, raiou lã pelo e Libras são
ças. camisas, camisola.. camiseta.. alizantes liquido, ou sob outras torcias
incluidos em outras clames
cuecas. ceroulas, colannhaa, cueiro, aara revtstimento e outros como na paa
Classe 36
saias, casacos. cainelos. dominaa achar. amientaçao. peças ornamentais de ci•
Para distinguir: Mimas de veatuarios pes, fantasias. fardas para militare& ao acato ou gesso para tetos e paredes.
e 'roupas feitas em geral: Agasalhos. legials. fraldas. galochas. gravatas, alar- bape) para forrar casas, massas anda
aventais. -olpargaras. anáguas blusas mam. liga& lenços. mantes meias- :eidos para uso nas construções. para
bocas, botinas, blusões. boinas, baba- ros, logos de angarie. ia 'nuas metes, portas. portões. Pisos. soleira*
doupas. bonés. capacetes. cartolas, cara- maiô& mantas, mandrião. mantilhas. pa- para portas. tiloks, tubos de concreto,
peças; casacão. coletes, capas, cholo. letós. palas. Renhiam.. pulavas. paktum. relha& tacoa, tubos de vtiatilaçao. tato,
cachecois, calçado& chapéus. tintos amigas. pouc.hes, polaina& pijama& pu- ano de cimento. vigas. vigamentos
vitrais
cintas, combinações. corpinho& calças nho& perneira& quina." regalos.
de ganharas e de crianças, calções. cal- robe de chambre. rouinia, mbretudos.
Termo nal 769.443, de 21-9 1966
ças. camisas. camisolas. catalisem* suspensórios, saidaa de banho. sandálias
carcaz, ceroulas, colarinhos, cueiros ~teres. aborta. sungas, molar ou slacks Imobiliária e Agrícola Cravamos Leda,
São Paulo saias, casacos, chinelos, dominós. achar
toucas, turbantes. teanns uniforme,
pez. fantasias, tardas para militares ,
Classe 23
Imitais, fraldas. galochas, gravatas, gor- Para distinguir- tecidos em geral, teciIMOBILIÁRIA E '
ro& jogos de angarie, jaquetas. laquês dos para • confecções em geral, para
AGRICOLA
CRAVORAVA
Juvaa ligas. lenços, man ga. meias. tapeçarias e para artigos de- cama e
LTDA.
matais. mantas, mandrião, mantilhas pa. mesa: Algodão. alpaca. ca.nhamo. • cetim,
latós. palas., penhoar pulover. pelaram& caroa, casimiras. tazendas e tecidos de
TérMo a. 9 769.432, de 24.-9-1966
Nome Comercial
peugaa. pouches. polainas. *amas. rui. ia em peças, luta. lersey, linho. oylor
Sérgio Augusto Penna .Kebi
abo& perneiras. mamonas, regalos. paco-pacia percalina, mina rayon, seda
Unam na. 769.144 e 769.145, de
São Paulo
robe de chambre. rolpão, sobretudos. :aturaL tecidos plásticos, tecidos impar
21-9-1966
suspensóries, saldas debanho, sandália.
meáveis. tecidas de pano causo
Ueta — Indústria e Comércio de
metera& aborta. sungas. atolas ou siado
e veludos
Aparelhas Eletrônicos Ltda.
toucas, turbantes. ternos.. uniFotmei
Classe 21
e vestidos
Artefatos de algodão, nylon, plásdcos
Classe 22
béiMIGtAbl-a Vit1.1.9(10N1
cainham°, caroá. juta, la. linho, paco.
Para dintingulr: Fios de algodão. fios aaco rami, raios, seda natural e outras
wi"Sk • •
sintéticos; cânhamo, juta, lã; .nylon, fios Fibras; Mamares, atacadores, bicos.
plásticas, fios de sada natural e rum, acima de tecidos aar seri-oras, bordados
$A1:5 PAULO -.CAPITAI.
para tecelagem, para bordar, para cos- aortas, bandeiras, cordões, cadarços
Classe 33
tura, tricotagern e croahe
coadores de caf& t'obertas para regue.
Insígnia de Comércio
ta, coberturas para cavalos, debruns
Térmos na. 769.437 a 769.440, de
odeies, etiquetas entremeio, entreteTérnios na. 769.43i a 769.435, de
21-9-1966
las, flama/as. fitas. I ranias. filtros de
21-9-1956
Meller 8 Wajnberg Ltda.
café, galões laços de cnapaus, mochilas
Classe 21
Malha Wajnberg Ltda
São Paulo
montas, nesgas, ombreiras, passamana Para distinguir: Veiculas e suas parted
San Paulo
ria& palmilhas, pavios, passamanes integrantes: Aros para bicicletas, autor
pon-pons pingentes. rendas. radeas 'rabi/eis, auto-caminhões, aviões, amora
rêdes„, sacos sacas sacolas, tiras. telas tecedores. alavancas de câmbio. barcos,
breques, braços para velculos. biciclea
'Ulmos as. 769.441 e 769.442, de
tas, carrinhos de mão e carretas, canil.
21-9-1966
nhonete& carros ambulantes, caminhões,
stoúsirloa satatki.xt
Imobiliária Agrícola Cravorana Ltda. carros, tratores, carros-berços. carroaa
n.wques, carrosarrigadores, carros. Cara
São Paulo
roças, carrocerias. chassis. chapas 'atra
Classe 23
culatra nata veiculas, cubos de veiculo&
Para diranguir tecidos em geral, teci
corrediços para veiculas. direção, .deslia
do para confecções em geral, para
,CRAVORAN
„adefras. estribos. escadas rolantes, ele.
tapeçarias e para artigos de c.ama r
valores para passageiros e para carga,
mesa: Algodão, alpaca. cainham°, celha
Classe 19
engates para carros, eixos de direção(
caroã, casimiras. fazendas e tecidas ch
Para distinguir: Aves e ovos em enei freios, fronteiras para veículos, guidão,
M em peças, luta, fraseia anho, nylon
inclusive ado bicho da seda, animais locotnot1vas, lanchas Motociclos, moiasd
paco-paco, perenlina, rama ravina seda
vivos, bovinos, cavalai ., caprinos, gali- motocicletas, motocargas moto furgões,
natural. tecidos piasticos, ter" a- Minar a .. :biÚD(13TRIA BRASILEIRA
náceos, ovinos e minas
manivelas, navios ónibus, para-choques,
meáveis, tecidos ale pano cousa-Classe 16
para-lamas. para-brisas. pedais. pautada
e veludos
ara-a chstmluir:' Materiais p ara constru- ..odas para bidcletas, ralos para tacteieClasse 22,
Clame 21
Nes e decorações: Argamassar. argila tas, reboque, radiadores para veiculo*,
Afamares atacadores para. eapartilho Para distinguir: Fios e linhas st tõila - -eia, azuielos. batentes, balaustres. blo
a calçadas ataduras de matada° Para espécie, fios e linhas, torcidos ou não: ris tre cimente, bloco, para pavimenta- rodas para velculos. sgulns, triciclos, tidiversos fina exceto Para Fins mediai fios e linhas em geral para bordadas. ao. calhas. cimenta, cal. cré, charro rantes para veiculas. vngões. veloc1pea
nata bandeiras bordados braçadeiras costura, tecelagem. tricotariam e para -oinntes. caibros, caixilhos. colunas dee. varetas ct. contrõle dg afogador
borlas, cadeados case era Myst', s trabalhou manuais: floa e linhas obtibta -sapas para coberturas, caixas digna. acelerador troleis. trolelbus. varacs de
carros. toletes para carros

tetores para para-lamas. protetores de
para-choques, pedal de acelerador. pedra de partida, peraz para businas.
pratinhos. pneumático& pontas de borracha para bengalas e muietas, rodas
snassiçai. rodizlos. revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móvel& sanfonas de vácuo, suportes de
motor. sapatas do pedal de breque. sair:olhai° e isoladora& suportes, semipneumáticos. suportes de cambio, sanfonas de partida, saltos. solas e solados
de borracha. surdinas de borracha para
aplicação aos fim telegráfien e telefónicos. Cavadores de porta, tijelas.
tubos, tampas de borracha para contagotas, tinas de borracha para daboraçac
de substancias Guindem
Classe 45
Plantas, sementes e mudas para a agra
cultura, a horticultura e a floricultura.
Flores uaturais
Uasie
Para distrai-Lar combustiveis, lubrificai>
tas substancias e produtos destinados
Iluminação e ao aquecimento: alua
Motor carvão a gm tddrocarboreto
gris metano, butano t propano. gas era
garrafada. pas aqueleaao. asolina. gra.
:as raDrIkatites. óleos cotabustivels,
óleos lubrificantes, óleos destinado* a
Iluminação e ao aquealmente óleos pare
amortecedores. pstraaeo e querosene

4'rL.
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rablleaçao fatia de areerde soai • arli, lia do MIN da Propriedade induatrIal. Da data da ~Magia earikagart
~em: o praeo 4.lã dias para o deferimento do podido. Durante leu praeo poderio apreender atas opoodedee ao Departamento
ifiadonol de 1Prenleda4. itaddetrial aquele* coa* o julguem prajudieadoe com e 80114firaila4. refletes requerkla
Classe 8
Ialticeles elétricas, artigos elétricos
pletrônIcos para veiculos: Acumulado, alternadores, antenas, chassis, chaes eltricas cigarras, farois filtros para
!Motores limpadores de para ,brisas, mllaturas, painéis de carros, pisca piscas,
l'á dios, refletores, regulador de voltagem
ciais, sinaleiros, televisores, terminais
ara baterias, transistores e velas de
Ignição.
Têrmo n. 9 769.446, de 21-9-1966
Ueta — Indústria e Comércio de
Aparelhos Eletrônicos Ltda,
São Paulo

UETk-INDISTRIA
, COMÉRCIO IDE .APA-•
'Rniaop ELEDRONICOS
LTDA.
Nome Comercial
Termo n,9 769.447, de 21-9-66
Metalustres — Indústria e Comércio
Ltda.
São Paulo

. METALUSTRES
Braeileira
Classe 8
rara distinguir os seguintes artigos ele...Jericos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups, geladeiras. sorveteiras, apare, lhos de refrigeração, enceradeiras, "sPiradores de p& fogões, fornos e fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores
balanças, ferros elétricos de engomar e
í, passar,-batedeiras. coqueteleiras. expreMedores„ Il q uidifIcadores elétricos, mãcuinas para picar e moer legumes e
berne, resistências elétricas, fervedoreA
estufas, ventiladores, paenlas e bules
,Islétricos, refletores, relógios de ar reigerado. formas elétricas. máquinas
tográficas e cinematográfica, campainhas elétricas, garrafas térmicas. rapadores automáticos, lâmpadas, apare£203 de luz fluorescente, aparelhos de
romunicação interna, esterilizadorea conltensadores, bobinas, chaves elétricas.
Comutadores. Interruptores, tomadas de
Corrente, fusivel, aparelhos fotográficos
cinematográgicos, filmes revelados.
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação. abat-jours e lustres máquinas
p ara lavar roupas pare uso
doméstico

ro

(-11.

• Termo n.° 769.448, de 21-9-66
atIletabistres — Indústria e Cotirreko
Ltda.
• São Paulo
" tf STA LUSTRES-.
IND/STRIA E COM14C10
LIMITADA
Nome Comercial

Termo .n 9 769.449, de 21-9-66
Metalustres — Indústria e Comércio
Ltda,
São Paulo

P M E' gr A

STRES
S. Pauli-Capita/
Classes: 8, 11 e 33
Titulo de estabelecimento

Termo n° 769.460, de 21-9-66
Indústria e Comércio de Móveis Serga
Ltda.
Rio de Janeiro

CINE
VÁLPARAIZO

Termo n 9 769.456, de 21-9-66
Planorix
Planejamento. Sistemas e
Equipamentos Ltda.
São Paulo

• P LAS 01111
tN0fiSTIIIA 1311AS.ILEIRA:
Classe 17
Para as,linalar: Máquinas de ,screver,
máquinas de contabilidade, máquina
computadoras de dados e equipamentos
para mecanização de sistemas em
rscritórios
Terras ,1 9 769.458, de 21-9-66
Victória Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

(FESTIVAL,
SibtáTRIA BRAS1LETRÀ

Classe 46
Para assinalar: Detergentes e desengorilurantes
Terme 2 9 769.459, de 21-9-66
S. A. Indústria e Comércio de Papas
Penápolis
São Paulo
1. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

tiE PAPEIS PENAPOLIS
Name comercial

MOVILAR

SERGA

Classe 40
Móveis em geral, de metal, vidro, de
aça 'madeira, estofados ou não, incluTermo n 9 769.452, de 21-946
Artbox Indústria e Comércio Ltda, sive móveis para escritórios: Armários,
armários para., banheiro e para roupas
São Paulo
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
13 f 0 X•
handejas domiciliares, .berços, biombos,
-- ,l eiras, carrinhos para chá e café,
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Classe 16
para sala de jantar e sala de visitas,
Para distinguir: pisos; mosaicos, azule- conjuntos para terraços, jardIni e praia,
jos, ladrilhos, lageotas, massas para re- conjuntos de armários e gabinetes para
vestimegates de paredes, box para ba- copa , e cosinha, camas, cabides, cadeiras
nheiros e lages
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas,
Termo n 9 769.455, de 21-9-66
dispensas, divisões, divans, discotecas
Cinematográfica Valparaizo Ltda.
de madeira. espreguiçadeiras, escrivaniSão Paulo
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinbas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Classes: 8.. 32 e 33
Mtulo de estabelecimento

Tèrmo n: 769.464, de 21-9-66
Serralheria Movilar Ltda,
Guanabara

Teimo n 9 769.461, de 219-66
Indústria e Comércio de Movei:4 Serga
Ltda.
Rio de Janeiro

Indústria e Comércio
de Móveis Serga Ltda.
Nome comercial
Termo n. 9 769.462, de 21-9-66
Comércio Indústria Gofra S. A.
Guanabara

Comércio Indústria
Gofra S. A.
Nome comercial
Termo 11. 9 769.463, de 21-9-66
Rockwell-Standard Corporation
Estados Unidos da América

-11\áXiSTRIA BEAS1LEIRk
Clases 31
Mosquiteiros
Termo n. 9 769.465, de 21-9-66
Serralheria Movilar Ltda.
Guanabara

MOVILAi
DA GUANABARA
Classes: 11, 34 e 40
Titulo de estabelecimento

n•••n•nn••

Termo n.° 769.466, de 21-9-66
Serralheria Movilar Ltda.
Guanabara

'SERRALHERIA
MOVI1AR LTDQ
Nome comercial
Termos as. 769.467 a 769.469, de
21-9-66
1VJa1haria "Luiza" Ltda.
São Paulo

•

LUIZA
IND0STRIA BilASILÉIRA

Classe 22
Para distinguir: Fios e linhas de tôda
espécie, fios e linhas, torcidos ou não;
fios e linhas em geral para bordados,
costura, tecelagem, tricotagem e para
trabalhos manuais:, fios e linhas obtidos por processos quimicos; fios de
taba para pneumáticos e Inha de
pescar
C
,
23
Para distinguir tecidos em geral, tecidos para confecções em geral. para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
là em peças, juta, jersey, linho, nyloa
paco-paco, percalina, rami. rayon, seda
riatural, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis. tecidos de pano couso
e veludos
Classe 36
eare eistInguir: Artigos dí. vestudrloo
t roupas feitas em geral: Agasalhos.
' ventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botar. botinas. blusões. bolam, baba.
louros, bonés. capacetes esmolas cara-

Inças. casacgo. coletes. capas, chalés,
Classe 21
checels. calçados. Mapa,* claro&
Unidades de contrôle de freio para
veículos pesados radoviários, a saber: faias. coiaRnacises cominho'. calcas
caminhões, tratores e &nibus, e partes !e geahoras e de ertances calções
integrantes dos mesmas
014 Ceillinta,
camisolas, caratastrul•
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nah11ona0 %Ra (âo acOrfio com o asx2. MO fio efifilgo fin Propricdado %Industrial, Da data da publioacao começará
opocicõea ao DepartamenW
corra o wasso ao a atm pares o deferimento ao pedido. 'ib tutnto Ooã prazo gol:lera° opresents2
opriedo.do Egafiusteloâ MêleD gto o uWarcm Drojudionficc a=O con=lodi regiam ?c,13ccric94
naciond d
Termo n.° 769 .487, de 21-9- 66 ri
C:2CW. ceroulas, colarinIza.a, aw1110:1 telhas.. tacos. tubos éta vtintilaçflo, tan meteres, aborta sungan. Gzclas ca Carica
Paulo Leitão
touca. turbantes ternos. anifoamea
mapa mucos. obiaalos, duzinnós. achar- quen de cimento. vigas, vigamentos e
Guanabara
vitres
C Vestidos
stea, fantasista. farda/3 para militare.% ets•
balais, fraldas. galorshaa, gravataa, gol%
Têrmo n.9 769.477, de 21-9-66
Têrmo n.° 769.482, de 21-9-66
Coa. logos de linaprie, jaaana. manas
Rocha Cs Parente Lida
Editôra Sycla Ltda.
havass. ligai). lenços. mantas. CICIEM
Guanabara
São Paulo
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas. P a
-letós.panhor,uveplias
peugas. pouches. polainas, pilamas.
SYCIA,
ahoa. • perneiras." quimonos, regalos
robe de chambre. roupâo. sobretudos
Indlistria Brasileira
ouspensórios. saidas de banho. sandálias
aueteres. shorts. sungas, sacia: ou siadas
Classe 36
toucas, turbantes. ternos. uniformes
Titulo
e vestidos
Classe 32
Para distinguir: Álbuns. almanaques
Termo
n.9
769.479,
de
21-9-66
Term on.° 769.470, de 21-9-66
inuários. boletins. catálogos, ¡ornais
Francisco Tourinho Barretto
Classe 33
Malharia "Lniza" Ltda.
livros, peças teatrais e ainematográti
Guanabara
Insígnia
São Paulo
cas. programas de rádio e televisão
Termo n.9 769.438, de 21-9-66
atthi'-ações. revistas, folhinhas impres
Brasenco — Brasileira de Engenharia
ruas e programas circenses
e Construções Ltda.
Termo n. 9 769.483, de 21-9-6C
Goiás
Geotemi Geologia e Técnica de Mineração Ltda.
Classe 32
:Ia" Paulo
---MC,03
Para distinguir: Almanaques. agendas.
E cROM
Nome comercial
anuários, álbuns im pressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas. tar.
Classes: 16, 25 e 33
T E, ,
rg
Termo n.° 769.476, de 21-946
gátss de publicidades. programas radioInsígnia comercial
Produtos Químicos Extra Ltda.
fônicos, rádio-televisionadas. peças teaIndiWtria Braálleira
trais e cinematográficas, programas
1-érino n.9 769.489, de 21-9-66
Guanabara
circenses
Equipe — Promoções e Administração
Classe a
C.2
Ltda.
Substâncias e produtos de origem miTermo n. 9 769.480, de 21-9-66
Soiás
nara!, em bruto ou parcialmente traUndino Fernandes Monteiro
balhados, a saber: abrasivos, areia, arGuanabara
INDÚSTRIA BRASILEIRA
gila, graite, granito, mármores, material refratário, mica, minérios, pedras
Classe 38
calcáreas, pedras preciosas
Artigos da classe
Têrmo n.° 769.484, de 21-9-66
Termo n.° 769.471, de 21-9-66
Toldas Bom Sucesso Ltda,
Contra — Construções Civis Ltda
São Paulo
Classe 8
Guanabara
Equipamentos eletrônicos para Adio
SOM SUCESSO
r1
r,
freqüência, rádio freqüência e vídeo freqüência, para uso comercial e industrial

g4rpa

NAS At
MN" UnA,

MIC(.4

,7(t

s

E

kEnwom

N

INDÚSTRIA BRASILEIRA.,
Classe 16
Para distinguir: Materiaaa para construções e decorações: Argamassas, argila
areia. azuleios. batentes. balaustres. blo
cos a- cimento. locos para pavimenta.
ÇãO. calhas. cimento. Cal. Cr& chapas
isolantes. e ihsns. caixilhos. colunas.
chapas para oberturaa caixas dágua.
cabras de desc sa g pana ativas. edifica.
Çaes oreenoldaclas. estuque. emulsão dr
base asfAltico. estacas, esquadrias, meuturas metálicas para construçees. lamade 'unção. lages. lageotas. material isola: de metal ladrilhos, lambris. luvas
lane rcaltra frio e calor, manilhas, masaa: paria rev stimentos de paredes. madeiras para ronstruções, mosaicos. aro
duros de base asfáltico, produtos para
renmar e imoermeahilizantes as argamas
Gas . s. cimento e. cal. hidráulica. Padre
gulho p rodutos betuminosos. imperam.
hilirantes !banidos ou sob outras fonmas
para sematimento e outros como na ,pa
virnentaç ao arcas ornamentais de ci
mento ou gesso. para tetos e ..paredes
papel paro forrar casas.. massas
,
anti
ridos para lisa nas cemstinções Dar
aaeteS .. ,),,fras conrtões. óisos" 'aolPira•
pára portas, tijolos, tubos da concreto,

Industria Brasileira

Ter/no n.° 769 .481, de 21-9-66
Fábrica de 'lesses" Tip-Top S. A.
São Paulo

XIDD
IndilS.tria

I

'- G R Q
Brasileira

Classe 31
Barras de campanha, cordas, correias,
lonas, mangueiras, tendas, toldos
Teimo n.9 769.485, de 21-9-66
Maria Nirves Barral Martinez de
Banchero Guanabara

Oar.ae
stestuarka
Para distinguir: Artigoa
e roupas sitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargata, =aguas. blusas
botas, botinas. blusaes, boina°, baba.
louros. borlas capacetes, cartolas. cara.
ancas. casacão. coletes. capas, chatas
Classes: 8, 25, 38, 41 e 49
cachecols, calçados, cisapNa. cintos
Título
cintas, combinações. corpinhos. calçar
Termo n.9 769.486, ale 21-9-66
ças. camisas, camisolas, camisetas
de senhoras e de crianças. caiçaca. cat Oasis — Indústria de Madeira e Plástico Ltda.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cadima
Guanabara
132S, fantasias. tardas para militares ca.
temais. fraldas, galochas. gravatas. aos
rOS, !caos de angarie. s laquatas innuas
luvas, ligas. lenços, caantôs meias
maiôs. mantas. mandrião mantilhas pra.
tetós. palas. penhoar palmes pelerieas
neugas. pombas polainas pilanias
Classe 28
nhaa perneiras, guimonos regalos Art.±,hs e produtos acabados de ori^oba, de c.hamhrsa roupão sobrermais gem 2 ,1inial vegetal ou mineral, artefasuspensônosasaidai de banho, sandatlia
fia3 de .auhaWneçasa

CcAnc)n

50

Classes: 32, 33 e 38
Insígnia comercial
• Termo n.° 769.490, de 21-9-66
ASTEC — Administradora de Sarviços
Técnicos Profissionais Ltda.
Guanabara
ri

a

iNDÚSTRIABRASILV:›
Classe
Interruptores, fios, tomadas, soqueteg,
estufas, bobinas, baterias, lâmpadas etcs
Termo n.9 769.492, de 21-9-66
CONASTEC — Consultoria e ASSCO.,
soria Técnica em Investimento Ltda..
São Paulo
CONASTE0,
0'01'W/30111A E Assrssan
Timmt i IlVESUMIITOS

Nome civil

asas
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Vah'inaçâo feita de acordo com. o art. 130 do Código da Propriedade _li,dusmal
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dos por processos quiri:16os, flo. • .-Je
Urra° n.° 769.510, de 22-9:1966
raiun para pneumaticus
Pliemiec 5 rojetos Mecanização Loniábil
• it_hiavio Araujo Ltda.
pescai
Bahia
Têrino ct. 769.495,• de 21-9-1966
Vete tarma S. A. Indústria e Comercio
;são Paulo

CO; • AS EU

Consultoria e Assesica em Invest:atento 1.,cda .
Paulo

lernio n." 769.517, de 22-9-1966
Liborio 3 Cia. Ltda .
R io Grande cio Sul

PROMEC

-

CANARI-DORIA

PROJETOS MECANIZAÇÃO

CONTABIL OTAVIO
•
a LNDÚSTRLA. BRASILEIRA
• classe 38
ARAÚJO 11-0A,
•A ç ões, a p ólices, cartões comerciais e de
''
(..,lasse 2,
NOme Comercial
•v,slt:'S cabogramas (hegueS, cupons
___
Um preparado veterinário inda':id)
__ ,
• di-;,emtures, duplicatas, en —o.lopes de
. ':i. ermo n.'' 769.511, de 22-9-1966
como tônico paar os pássaros
ftualo, lei tipo etiqueta, impressas, tatu
Ponte Projetos Mecanização Coutái-iil
—
rua
'ris de câmbio. notas promissó
Tênno n. 9 769.496, de 21-9 1966 .
. Oto A io• Araujo Lido,
oopeis de carta, recibos e rótulo- Veteriárwit 5 .i-i
A. inci:st y ;ii e _.oni,,reio
Bz-Mia
São Pu ii b

crina il." /69.43, de 21-9-66

• lacinsirias de

• V:rginia Ltda
São Paulo

I.s

INDÚSTRIA BRASILEIRA

'triã Brasileira

•
Cias-se 40
em gel ai, de metal. vidro, de.
ayi ez:totados ou não. mclu
ve a uiveis paru escritórios: . Armários.
arma*s para banneiro e para roupa:aitnotadas, acolchoados para
esati•
balcões, nano tetaki
biso,. os.
ITIOVi,
banil, Pus doam:alares,' berços b:onnaos
carie: 'AS carrinhos para chá e eatt
para do. ui itórioS. conjunto:
contni t
• pura lama r e sala de visitas,
COO; untos panra terraços, lardan e praia
coni roei de armados e gabinetes pura
copa e A osinha Amuas cabides, eade.itx
ratonas, ca dura:- (.1e balan,io. caixas
de rachos, colchões colchões de mo1,-"s
dispensas. divisões. divans 1 'ecoa. ca•
de (nade ra espreguiçadeiras. e,,cr,k
nhas. estantes guarda-roupas. oiCsaa
nu=si n rias mesinnas para rádio e te: e,
são. inesinhas para teLViSãO, ITU“S1LtÇ,3'
paii quad, , os, 'tia retratos. poltronas
poitronas-camas„ pratelexas, porta-clia
pens, sotas. sotas-camas, travesseiros e

or.

•

T-i..:no71—
." 769.494, de 21-9-1966

Fiação Filtex Ltda .

Classe 2
Um preparado veterinário inil.c).1,10
como cure:tiro dos pA, s dos pássaros ,

Classe 50.
Artigos da masse
iírmo IAS 769 ..512, de 22 -9.-1966
fi.cmipainentos e Produtos

P,Iricolas Ltda.

Termo n. 9 769.497, de 21-9 1955
Vetertarma S . A. industria e culnereiu
São Paulo

PERSORIL
INDtrSTRIA
Classe . 2
IRa preparado veterinário indicaAt. pdr,,
. matar piolhos e parasitas
Termo n» /69. `i(N, de
-

--

•

São P:ullo

'

21-9.

_

uRGANIZAÇOES
GAM
.
etasse 50
Prestação cie serviços

EPAGRIL
EQUIPAMENTOS
E PRODUTOS
AGRÍCOLAS LTDA

.Tér Ano o.' 769.519, de 22-9-1966
Modas l3ricui,u Ltda.
Rio Grande do Sul

Nome Comerciai
769.513: de 22-9-19(i-6
Ttiirnio
pagril Pír •ti iparnentos e Produtos
A.gricolas 1,tda
Bali 'a

BRIENA

Liiciitacla
a I une ifo

CALCE-1A

DO Li-A
LVmRS:DOF?
KM O

Classe "36
.1 nulo

êrmo n.5 769.516, de 22-91966
f Conjunto Musical Fim kings
Wo Grande . do Sul

"THE XIN(b
XriDt1 7'.11 T. A laRAS ILE IRA
4..
Classe 22

Para d:Ntilictiiir Fios e 11.0:is de tôda .
linhas, toreic12° no. rt.50: •
itspêc6:: .
rLos • 1tahas em geral para bordados.
i?•.- ens. /ou-a :irce /agem, tricotagent e pari
trabciWaii manuais; tios e linhas obti

Classe 41
Sal
Timo n." 769.518, de 22-9-1966
Gilberto Augusto Maurrnann
lo car,sicde .do

DOLEMIL

V I R -G 1 N 1 A

TROKEIRO

Classe 11
•
sinal de propaganda

SA

•:

LVADOR —BRHiA
Classes: 7 e 45
fittdo

• Têrtil(n ris. 769.514 e 769.515, de ,
22 -9-1966
Epagril 14:min:intentos e
Agrícolas [Ida.
•Bailia

•E PAGRIL
•IND.-BRAS
Classe 7
Artigos da classe
•Classe 45
.
Artigos da classe

Classe 36
• Artigos de moda feminina
Têrino n.° 769 .520, de 22-9-1966
Une sul Turismo Limitada
Rio Grande do Sul

Ltrzeistid
Classe 5(ii
• Turismo
Urino n.5 769.527, de _22-9-66
Indústria e Comércio de Produtos Quimicos "Inleivo Mundo" Ltda.
São 'Paulo
NOVO MUNDO
-Classe 46
Sabão e detergente
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MARCAS DEPOSIT4DAS
Pwa:,•.1 ao feita de seordn com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da dato da publicação começara
is surrei o o. t, a. de 60 aias para o . deferimento do pedido Durante esse pra.so podaras apresentar suas oposições ao Departamento
azsccessZo do ,regtotro requerido
Nacarinas' 4s Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejudicadoa com
~818.0

Tèrmo n.° 769.521, de 22-9-1966
Adão M. da Silva
Rio Grande do Sul

CAFÉ

VEADO

Indústria Brasileira
Classe 41
Café torrado e moído
-Urina n. o 769.522; de 22,9-1966
Pereira, Alves Es Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

[INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Café torrado e moldo
Trino n.° 769.523, de 22-9766
Teininguil — Móveis e Decorações
Ltda.
Rio Grande do Sul

TE

AGA

Classe 40
Móveis em geral
'riam on.° 769.526.
22-9-66
Mario Ferrari Ltda.
São Paulo

Class(
Aros para guardanapos de pape
aglutinados álbuns tem branco) álbuns
para retratos e autógrafos. balões (mi
cato para brinque(as) hlocoS para
corres poraiênrta blocos ' fsara cálculos
blocos para anotações, bobinas, brocha

Têm() n.° 769.528, de 22-9-66
algodão preparado para /impar metais,
-as não impressas cadernos d. asara
Cinematográfica Itaiense
detergentes, espreinacetes, extrato de
ver. capas , para . * amemos, carteiras
Ltda.
anil, fécula para tecidos, fósforos do
.:aixos de pa pelão, cadernetas, cader
São Paulo
cêra e de madeira, goma para lavaria
nos, caixas de cartão. oa:xas para pa.
daria, limpadores de luvas, liquiás de
Pelaria, cartões de visitas, cartões co
branquear tecidos. liquidos mata-gord"
car -inercos.atõíd,nei
W2
ras para roupas e mata óleos para eou.-;
solina, cadernos de papel melimetradr
ind. brasil ire
pas, oleina. óleos para limpeza de care exn branco para desenho. cadernos
ros, pós de branquear roupa, salicattl
eselares. cartões em branco. cartucho , 1
Classe 32
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,'
de cartolina, copas planográticas, ca
Filmes cinema tográ ticos
sabão comum, sabão de esfregar e sad
dernns de lembrança, carreré:s de pa
ponáceos. tijolos de polir c verniz ,1
Têm° n.° 769.529, de 22-9-66
„palão. envelopes. envólucros para cha
para calçados
Cabijo S. A. de Administração e
rotos de papel, encadernação de pape
Participação
au papelão. etiquetas, fõlhas 'adicta
Teimo
n.9
769.533, de 22-9-66
São Paulo
tralhas de ceiu1ose. guardanapos. livros
Armazern Vila Bastos Ltda.
não impress.as livros tiscais, livros de
São Paulo
contabilidade, mata-borrão. ornamento,
OWNO
te papel transparente. pratos, papel/
I. Epestialra
VILA BASTOS
ihos. Paneis de estanhe e de alumin.o
Ind. Brasileii'i
Classe 33
- Pape:5 sem anpressão papel, em brancc
• 'Administração e participação
para fOrrar paredes. papel almaço co,s.
Classe 41
Dr/ sem pauta, trumel crepon papel dt
Alcachofras aletria, alho, aspargos,
Têrmo n.° 769.530, de 22-9-66'
seda, papel impermeável. papel enceradc
açúcar. alimentos para animais, amido,
Braslux Indústria &asneira de
Papel higiênico. popei impermaáve
Acunialada res Lida.
amrndoas. ameixas. amendoim, araruta,
para copiar. papei para desenhos. pa
São Paulo .
arroz, atum, aveia, avelas, aze:te azehe
ael para embrulho unpermeabil zad,
tonas banha, bacalhau. batatas, batas,
tapei paro encadernai papel para es
oiscottos, bombons, bolachas, baunilha,,,,
cravar. papel para imprimir. papel pa
n°,22,k7P:j3E
Jate em pó e em grão, camarão. Canela,
'atina para embrulhos, papel celofane
XLG0
u e etn pó. cacau, carnes, chã,
Papel celulose, papel de linho uae
zaramelis chocolates, c.anteitos, cravo
Case 8
absorvente papei para embruhar ta
cotainho creme de le:te. cremes
Acumulador(' s
Oaco. papelão, recipientes 'de papel rG
alimei' teia,, croquetes, compotas, cana
setas de papel, rótulos de papel. roia!
Tèrmo n.° 769.531, de 22-9-63
alce malhada. castanha, ccoola, condita
de papel transparente. sacos de pape Equipam
— Equipamentos e Máquinas meato.; para alimentos, colorantes„
serpentinas. tubos, postais de carfãe
Comi-retais Ltda.
ir:ços, dendê, doces, doces de frua
e tubetes de papel
São Paulo
-as, espinafre essências alimentares, emTermo n.° 769.524, dc 22-9-66
padas, ervilhas enxovas, extrato de toe,
Comércio de Imóveis e
Vivenda
mate, lanchas alimenta:ias, lavas Ra
Representações — Materiais Para
culas, flocos, tareio. fermentos. leilão
tci
la(2.
Construção
l Caos trios. ‘ruras sècas naturais e cria,
ralizadas, glicose, goma de atascar, qors
Rio Granda do Sul
Cla.s:,7c 4-0
Móveis em geral de metal. \Adro. de duras, gratitilos. grão de blel gelatina,
aço madeira. .estofados ou não, inclu- goiabada geléias herva doce hervo
ve móveis para escritórios: Armários inale. hortaliças lagostas, linguas, leite
irmários para banheiro e para roupas condensado. le:te em pó. legumes em
usadas. almofadas. acolchoaJos para consefva, lentilhas, linguiça louro, masa
tnóves, bancos, ba'cões, Ivnquetas. sas alimentícias. mariscos, manteiga,
bandejas dormai l iarcs, berços biambos. margarina. marmelada macarrai, mata,n
VIVENDA
cadeiras.' carr:nhos para chá e café, sa de tomate, mel e teclado, mate, masd
conjuntos para dormitórios, . conjuntos sas para tn:ngaus. molhos. moluscos
Para sala de jantar e sala de visitas. mostarda, mortadcla. nós moscada, no:onjuntos para terraços, jardim e praia. zes. óleos comest.,vels, ostras, ovas,
conjuntos de armários e gabinetes para pães. paios pralines pimenta, pós para
copa e cosinha, camas cahiães, cadeiras pudins. pieltles, peixes, presuntos. Dat
Wratórias, cadeiras de balanço. caixas tês, petit-pois pastilhas. pizzas pudins
Clas, e 50
Representação comercial de materiais de rádios, colchões, cokhõrs de molas. queijos, rações balanceadas para anis
para construção e comércio de imóveis ,-lispensas. divisões divans discotecas mais, requeijões sal, saga sardinhas,
.le made.ra. espreguiçadeiras. escrivani- sanduiches. sorvetes. suai de tomate e do
Tèrrno n.° 769.525, de 22-9-66
seseural • eao:clin septsizoa semsE
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
Copiadora Saturno Ltda.
mesinhas mesinhas para rAdio e telavi- rim, zrernoças. tortas. tortas Para ali.d
,ão, mesinhas pa,:a televisão. trioii.lures
mento de animais e aves, torrões 1t
Rio Grande do Sul
para gua'aros. porta-retratos, poltronas.
toucinho e vinagre
noltronas-carnas, p, ateleiras. porta-chaVrino n.9 769,534, de 22-9-66
péus, sofás. sofás-camas: travesseiros e
IVIamany Modas Ltda.
vitrines
'São Paulo
Têrmo n.° 769.532 •da ?2-2-66
Einprêsa Limpadora Mercúrio Ltda.
MAl201:". A ..
São Paulo

rea

Ind. Brasliei.re4,j

lanem°

Classe 36
Para distinguir: Artigos de veguÁriCti
e roupas feitas an geral: Agasalbos,
.11se 16
aventais. alpargatas. anáguas. blusak
,1 , 11 1 Ara do na 1 azul da notas, botinas, bluse•ea, boinas. baba,
ais.'alade de z,u,:oç abrasáves..tsvskil
imk,
emiti
-

Ind. Branileira
Clase3 17
Cópias e papéis heliograticas

Par,/

Priusa,

DIÁRIO OFICIAL'. (Se?r;o.Iii)

1570 Quarta-feira 1t)

Maio de 1957

MARCAS DEPOSITADAS
Publicação 'feita de acôrdo com o art. 130 do. Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

a correr o prazo da 80 dias para o deferimento tio ,pedido. Durante esse Prazo poderão apresentar suas oposições ao 'Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquéles que se julg arem prejudicados com • a ao:acessão do registra Munido.

pinai. casaca°, coletes, capas. chales
cachecols. :alçados chapéus. cintos
cintas, combinações, corpinhos, calça:
jk senhoras e de crianças. calções. caiças. camisas, camisolas. camisetas
Cuecas. .eroulas. colarialioa cueiros
° gatas. casacos. Chinelos. dominós. cabazWs, fantasias, fardas para militares. co.
soma, fraldas. galochas, gravatas, gor
-os, fogos dt [ingeris faqueias laques
uvas, ligas lenços, mantõs, trelas
aaitle, mantas, mandribo, mastibas ma
etós, palas. penhoar. pulover. pelerinas
jpeugas. pouches, polainas. pijamas, Pu
alhos. perneiras. quimonoa regalos
robe de chambre. roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho. sandálias,
susteres, shorts. sungas. atolas ou falsais
toucas, turbantm. ternos. uniformes
.
e vestidos
Termo n.° 769.535, de 22-9-66
Rar e Lanches Cinco Quinas Ltda:
São Paulo

medores,li g uidd icadores elétricos.-ata. 'rutas: torradas, tapioca, tainaras. talha
auinas p. ara • picar -e -moei legumes d sal, tremoços, tortas, tortas para alicarne. resistências elétricas. fervedores
mento ie animais e aves. torrões
estufas, ventiladores, paenlas e bules
toucinho e vinagre
Terna on.° 769.539, de 22-9-66
elétricos. refletores, relógios de ar reLavoura Indústria e Comércio Cascavel frigerado formas elétricas, máquina'.
Termo n.° 769.546, de 22-9-66
S. A.
Johanács Henricus Antonius Teia
biográficas e cinematográficas camSão Paulo
Bouren
panhas elétricas, garrafas térmicas. re.
São Paulo
gadores autcenáticos, lâmpadas. apare.
CAãCAVtiJ
!hos -de luz fluorescente. aparelhos de
mmunicaçao interna, esterilizadorea coe .
inditatria Brasileira
INSTALAÇOES E1W.
-lensadores. bobinas, chaves elétricas
WINAS'PARA'AVI.:-;
con.utadores. Interruptores, tomadas de
Classe 45
CUTIPURA.
Para distinguir: sementes de milho, se- corrente, fusível, aparelhos fotográficos
mentes de cereais, sementes e mudas e cfnenzatogragicos. filmes _revelados
'Classe 6
binóculos óculos, aparelhos de aproaiem geral
Título
maçáo. aba t-iours e lustres maculais
para - lavar roupas para uso
Tenni° n.° 769.540, de 22-9-66
Termo n.° 769.547, de 22-9-66
doméstico
Madeireira Halbras Ltda.
Cerealista Vila Paula Ltda,
São Paulo
Sãc Paulo
Termo n.° 769.543, de 22-9-66
Gravadora Mineira Comércio de Discos
"VII&
Ltda,
. "IIWABIt4,5".
fnd. Brasilerra
São Paulo
11d.. :Brasileira
fônicos, rádio-televisionadas, peças teatreta e cinematográticas, programas
circenses

CIRCO QUINAS'
Ind.. Brasileira

Classe 4
Madeiras em bruto

Termo n.° 769.541, de 22-9-66
Classe 41
SOBRINPEL — Sociedade de BrinBolinhos, croquetes, coxinhas, empa.. quedos e Peles Ltda.
das, kibes, pizzas, refeições, saladas e
São Paulo
canduiches
Termo n. 9 769.536, de 22-9-66
"SGERINFELI!
ririntsa de Propaganda Bom Dia Ltda.
trade • .Brasileira
Sf.6 Paulo
Classe 49
Para distinguir jogos, brinquedos. pas3O SI
1). I h
satempos e artigos desportivos: Autotomóveis e veículos de brinquedos
IN:DSTRIA BRASILEIRA
armas de brinquedo baralhos, bolas
para todos os esportes. bonecas, árvoClasse 32
res de natal, chocalhos, discos de arre,Para distinguir: Almanaques, agendas, messo desportivo, figuras de aves e
! anuários
' . álbuns im p ressos. boletins ca- aves e animais, jogos de armar, logos
;tálogos. edições impressas. revistas, ór- de mesa luvas para esporte, miniattigãos de publicidades. programas radio ra g de utensílios domésticos, máscaras
'fônicos. rádio-televisionadas, peças tea pare esporte, nadadeiras, redes para
trais e cinematográficas programas
- pesca, tamboretes e varas para
circenses
pesca
Termo n.° 769.537, de 22-9-66
Termo n.° 769:542, de 22-9-66
-4taneti — Representações e Comércio
Indústria de Sandálias O .Guarany
-f
Ltda
Ltda.
Sãp Paulo
São Paulo
:isLpI ie

r
Classe 33
Representações
Termo n.° 769.538, de 22-9-66
Giovani Radale
São Paulo

OS CAPETAS

GITARANTn
Classe 36
Sandálias

ama.—

Termo e..° 769.544, de 22-9-b6
"R.letrônica Ceumar Ltda.
São Paulo

CEUMAlls

Classe 8
Para distinguir os seguintes artigord'elébicos: Rádios, aparelhos de televisão,
oick-ups, geladeiras. sorveteiras. apareClasse 32
'hos de retrigeircão, enceradeiras. as
Para distinguir: Almanaques, agendiPs oiradores tc1s5 fogões, fornos
e f°ga*
anuários, álbuns impressos, boletins, ea. refreie elétricos chuveiros, aquecedores
tálogos. edições impressas, reVistas, és% salanças, ferros elétricos de engomar e
laos de publicidades, programas radio- passar, batedeiras, eoqueteleiroo, exPre-

' IND. BikASILEIRA4g1

• "MIN}IERA":_

Cnd. Brasileira
Classe 8
• Discos gravados
Termo n.° 769.545, de 22-9-66
Super Mercado Corintos Ltda,
São Paulo

—1;‘)1kINTUU"

Ind. Brasileira
etrsis:. lai lho. aspargos
• Icachofras, atCla
▪ ar. alimentos para animais, amido
-mendoas, ameixas. amendoim, araruta
irroz• atum. aveia avelãs, azeite, azei
-orlas. banha. bacanau, batatas. balas
, iscoitos. bombons, bolachas. baunilha
-afé em p ó- e em grão camarão. can?la
mi nau e tan pó cacau, carnes. chá
'aramelos. 'chocolates confeitos, cravo
~ais. cominho. creme de 4 - 4 re cremelimenticios, croquetes. compotas. can
fica. coalhada - castanha cebola, -condi
nentos p ara alimentos.. colorantes
-Laouricos, dendê doces. doces le fru
as- espinafre, essências alimentares. em
-.-fas. ervilhas enxovas, extrato de to
nate, farinhas - alirnenticias. tavas. té

-aias, flocos farelo, fermentos, feijão
s inos.- frios, frutas secas naturais e cris
Azarias: glicose goma de mascar. gor
'uras, grãnulos, grão de bico. gelatina
, niabada geléias herva doce herva
'nate hortalias. lagostas . línguas leite
caidensado. leite em p ó. • legumes err
:Pisserva. lentilhas, linguiça l ouro mas
•
alimenticias mariscos- manteiga
nargarina. marmelada macarrão mas
:a de tomate mel e melado mate, mas
sas para mingaus. molhos moluscos
nostarda. mortadela. nós moscada noes. óleos comestivels. ostras ovas
paios, pralinés. pimenta nós pare
"tains. pickles. ,peixes. presuntos pa
fts petit-pois. p astilhas p izzas oudins
nego& rações balanceadas nara ani
mais. requeijões sal saga 'sardinhas
sanduiches. salsichas, salames somas es
atadas, sorvetes- anCe de tomates -e de

Classe ti
.N Ice chof ras. -latria, alho, aspargos.
:Ocas. alimentos para animais, amido,
in.éndoas, ameixas, amendoim. araruta,
.rroz. atues aveia. avelas, azeite, azeimas. banha. bacalhau, batatas. balas.
:iscoitos, bombons, bolachas, haat:P.2'a,
afé co, oó e em grão. camarão: canela.
ni pau e em pó.- cacau. carnes. chá.
-arameicis, chocolates, confeitos, cravo,
cominho creche de reite cremes
• i imenticlos croquetes, compotas. cannca. coalharia, castar.ha. cebola, condi-lentos para alimentos, color mies
-:-.ourieos, dendê. doces, doces de uru.
ss espinafre.. essências alimentares, eco-idas ervilhas, enxovas, extrato de to,Lte. farinhas alimenticias. favas, fé„ ias. flocos tareio fermentos, feijão.
'os frios trutas sécas naturais e criaglicose. goma de mascar. gol'.
/riras; gránulos.,grão de bico. gelatina.
ondensadca. leite em pó. legumes em
+argarina marmelada macarrão, masis alimentícias. mariscos, manteiga,
ães, p aios pralinés p imenta. p ós para
-odins oieldeS, peixes presuntos. pas petit- pois. pastilhas pizzas pudins:
asilos . rações balanceadas oara sairaia, ..equeilões sai sagu. sardinhas,
tx.tulcilea salsichas, salames sopas en,tadas sorvetes succ rie tomates e de

-atas: torradas tapioca tâmaras talha.
en tremoços tortas tcrtas p ara aliqp.bada geleias. nerva doce, herva
,ne horta iç-as, lagostre línguas. leite
óleos zosnestiveis, ostras ovas,
oRtarda .nortaciela nós moscada no1Ie tomate mel e melado mate, masoara mingau, molhos ,noluscos.
mscrva, lentilhas linguiça, louro, mas.nentc le animais • aves. rorreies..
.
toucinhc e einagri
Termo ri” 769.548, dc 22-9-66 .
Stiadio Tamandaré Ltda.
•
São Paulo
1.1tAMAN1JâRE
•
Ind. • B:'n.3i rt. eira I
•

r,l,issf'
1:ober:dias
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9

arroz, atura, aveia avelas. sze:te
tonas banha, bacalhau. batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachaa baunilha,
café em pó e em grão. camarão. canela
"TOBESSv
em pau e em pó, cacau. carnes. chã.
caramelis chocolates, confeitos, cravo
•
cereais. cominho. creme de leae. crema
Classe 41
Aves abatidas
alimenticios. croquetes, compotas. can,
Ténn ou.° 769.554, de 22-9-66
gim, coalhada. castanha. cebola, condiTérmo n. 769.550. de 22-9-66
- Antonio de Carvalho
mentos paraalimentos, coiorantes
Farmácia e Drogaria Sao Francisco
São Paulo
chouriços, dendá, doces, doces de fru,
Ltda.
tas. espinafre essêncla alimentares, era
padas, ervilhas, ettiovas, extrato de toa
AMÃ CON•
mate, farinhas alunenticias. lavas fé,
"SiO FRANCISCO"
Watt
cuias. flocos, tareio, fermentos, tetiar
Ind. Brasileira
fama trios. 'trutas secas naturais e cristalizadas, gacose. goma de mascar gor
Classe 41
duras. grânulos, grão de bici elatina
I
Classe 33
Titulo
goiabada. geléias. herva doce Fitava
Representações e produtos farmacéu.mate. hortaliças lagostas, litanias. tear
Têrmo n. 769.555, de 22-9-66
ticos
Solcar Automóveis Ltda,
condensado. te.te em pó. /egunies em
São Paulo
Termo n.9 . 769.551, de 22-9-66
conserve, lentilhas linguiça louro. mas
Salada intranquista Ltda.
tas alimentícias. mariscos. manteiga.
São Paulo
margarina, marmelada macarrai. mas"SOLOU"
sa de tomate. mel e melado, mate, mas'Ind. Brasileira.
sas para maagaus. molhos, moluscos
."IPIRANWICPP
mostarda, morta&la, nós moscada, no
Classe 33
Brasil eira
ma óleos cOmestivela, ',atras, ovas,
Compra e vendas de veículos
pães, paios. pralinés pimenta, pós para
Cia.çse -41
Termo n.9 769.556 de 224-66
pudins, pickles, pelses. presuntos paSaladas
Editeaa Brasipal Ltda.
tês. peta-pois Pastilhas, pinas pudins:
Termo n.9 769.552, de 22-9-66
São Paulo
queijos, rações balanceadas para aniVitolidas Katlautikas
mais, requeijões. sal. aga sardinhas
São Paulo
sanduiches. sorvetes, 81C1 de tomate e de
trutas, torradas tap:oca. tâmaras, talha.
•Tri Branithira
r
WABRICA LIR
rim, tremoços, tortas tortas para alimento de animais e aves, torrões
Clara 5?
GRINALDAS IITOR"!
tOtsclnho e vinagre
Para distinguir: Almanaques, agendas.
Classe 24
anuários, álbuns impressos, boletins. caTitulo
tálogos, edições impressas, revistas. Os.
Termo n. 769.561. de 22-9-66
gãos de publicidades, programas radio. Concarsil Empreendimentos e Serviços
Termo n.9 769.553, de 22-9-66
radio-televisionadas, peças teaLtda.
ll.eoli Materiais Para Construções Ltda. fónicos.
trais e cinematográficas. programas
São Paulo
São Paulo
circenses
Termo n. 769.549, de 22-948
Matadouro Avícola Toren Ltda.
São Paulo

quetua, portas, portão, pitos. *oleiras
para porta& tijolo- cot." de ema",
impressa* revistas, drgaos de Pubkl*jornais. livros impressos. publicaçôr
telhas, tema tuba; de ventilaçào,
lues. de cimento. vigas, vigamentos e
vitrais

9

g

Dag: ale, amigona, metais nao caiba.
ainda. ou parcialmente vara:Piados, lar
tais em massa, metais estampaloa.
enchia para solta. blau, e zinco
Termo n,9 769.562, de 22-9-66
Produtos alimentícios Tosas Ltda.
Silo Paulo
•

g

'COTES*

lád•

h

zr iail eira'

?

...lasse 41
fra ca elo) ras a tem a. alho. esparstcos.
açúcar. alimentos vara animais. amido.
amendoim. ameixas. amendoim, araruta,
arroz atum, aveia aVriaS. aze.te azeimima banha, bacalhau, 5atataa baias,
biscoitos. bombons nohn.has baunilha.
café em pó e em grão camarão. canela.
?*0 pau e em pó. cacau carnes, dnk
caramelis chocolates. contritos. cravo
cereais. cominho. creme de le.re. cremes
• rm nas. ca
Ilirnent1 aos. roei '.s
gica coalhada. castanha cebola, condime ntos para 3ll1b2otos colortint^I,
chouriços, dendé. doces, doces de fru*
.-as espinafre essenc.at alimetitares, erra
padas, ervilhas. ensinas. extrato -de tola
mate. farinha* alimcnrietria. favas Me
cuias. flocos. nweio. termeinns.
Egos trios, 'ruma seca * naturais e cria.
'alisadas. glicose guine de mascar, poruras. granidos, tirai; de btct gelatina.
goiabada. geleias herva doer cerva
mate. hortaliças lagostas, anquas. leite
condensado. te:te em pó. legumes em
conserva. lentilhas. ing tiNa ouro miass slithenecias mariscos, manteiga.
margarina, marmelada talcarrai, massa de tomate. mel e melado. mate massa*, para m:noilus molhos, moluscos,
minar& mortadela nos moscada. oo•
ma óleos comestiveis, ostras. ovem,
pães. paios amimes p imenta .pete para
"CONCARSII."
andina pickles armes, presuntos. pe .
Tarmo n.' 769:557, de 22-9-66
'ét peut-pois pastilhas pizzas pudinis
Ind.
Brasileira'
Escritório de Contabilidade Anua Rara
:magos. rações balanceadas para aniLtda.
Classe 33
mais. requelleirs. mil. tapo sardinhas,
• Silo Paulo
Empreendimentos e Serviços Ltda.
sanduichea sorvetes. saci de tomate e da
trutas. torradas tap:oca. Nanaras, talhaTermo n.• 769,560. de 22-9-66
JATA
Walsier Comércio de Perora e Metais rim, tremoços, tortas tortas pare ali.
Ind. Brasileira
atento de animais e aves. torrões
Ltda.
toucinho e magra
Classe 33
São Paulo
Contabilidade e nsuntos fiscais
Termo na 769.563. de 22-9-66
•
Pintaras Relampago Ltda.
Termo n.9 769.558. de 22-9-66
Conservadora e Elevadoers São Paulo
São Paulo
Ind. Brasileira
Lida.
Clame 5
São Paulo
stalAMPÁGON
',AÇO tal bruto, aço preparado, IÇO
"AO MIAM
¡doce, aço para tipos. aço fundido aço
Ind. Brasileira
parcialmente trabalhado, aço palia aço
Classe 33
refina& bronze, bronze em bruto ou
•
Classe 33
Pinturas em prédios
.4"••••
bronze
di
narctaimentr
trabalhado,
Conservação de elevadores
em
769.564.
de
22-9-66
Tèrrao a.
manisariés. brame em pó bronze
Termo n.9 769.559, de 22-9-66
Centrofer S. A. — Centro dai
barra, em fio. chumbo em bruto otti
Mercearia Ana Nery Ltda.
Ferramenta*
Parcialmente preparado cimento me.
São Paulo
•
talim. cobalto, bruto ou parcialmente
Sio Paulo
trabalhado, couraças. estanho bruto ou
. • ..wilikifERY"
parcialmente trabalsado. ferro ma bruta
Ind.. Brá
lin berra, terra mangarski, ferro ee/ho
aa 412 bruto Ou pardalmente trabis
ine
'liado atm temperado. -gime maleávat
Cama, 41
MiuhiPrus aletrialho espargos laminas der metal. lata em leira. lado
Classe H
acacar alimentos nata aninmis amido mi toalha, latão em Chapear lodo em
Miei à abar:
amendoas- atnesas, duienctoim. araruta .rruainbrs. doia mataliens. amseihea

9

'

g

''

l

9

• .120LI"

Ind. :Brasileira.;
Clamo 16
Para dIsanguiri Mareara paar ~iam
tões • &cometias: Argamasaaa, argila
areia amidos batentes balaustres bio
fOr •moro bletoa "ara ootPtrif.nta

ela What ~MO Cid, cré chapas
leniente* m,l.broa calailhom colunas:
checas ora -abatatas' cantas dágua
caixas le lascamo mire etisos edifica
dies itremokladm estugue. emulas, de
hiage affiblitico• estira, esquadrias atra
nem 'arribem, para construções, Mese
Ia. de isetsi ladrilho* lambris. tuver
de ~lio lagoa ineptas, material um
ha% coistra lho • calor. manlirria tnaa
Me NINO revestimmos de paredes. na
&iras para coastrialim mosaicas. pro
timos base asfilticts, produtos Dare
somar impermeabihsantes ita aramam
mi de cimento e eal hW, fledIet 'oedre
MIM rodas hefintAtiolot tapariam
bilisantes latada ou sob outra* fama.
para revestimentos ourem como na*
viasentação. Orças ornamentais de el
manto os gero oiro teto* e oradora
papel para torrar ..asas -ratar met
Moa pare use nas asaaartaAes, per-

...

.

"
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—

•
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.
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Código en Propriedade industrial. iDs c13t3 de r„mhilcaqi.r©
o

et'i o rsr,

do

uorra o
C` cilas pare e cio2erirrien'..:o c::r pedido. Durante Czoe prazo podarão apresentcr ouno opas1çõe2
•
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" 769.565, de 22-9-66
S

A. Empreendimentos

São Paulo

Termo n. 9 769.572, de 22-9-66
Ferragens, Ernapu Ltda.
São Paulo

Z ,:-.QsA o

6

•

costura, tecelagem, tricotagem e part;
trabalhos manuais; fios e linhas obtidos por processos químicos; fios de !
raion para pneumáticos e lbilsa de 1

Termo u." 769 .573, de 22-9-2955
Livraria Grandes Galerias Lida,
São Paulo

GRffin5 GAERIAS
Xrfffist,A=2,

Termo n. 9 769.575, de 22-9-66
Indústria de Máquinas L. C. B. Ltda,

Classe II
.
Classe 32
São Paulo
Ferragens, ferramentas de tõcla espécie,
Livros impressos
cutelaria em geral e outros artigos de
Termo n, 9 769,579, de 22-9-1966
metal a saber: Alicates, alavancas, ar.,
Roclofartna —• Transportes de Produto:3
ME,UN22M •
mações de metal, abridores de latas,
Fa r macêuticos Ltda
L'U
ErjoD
porta-facas, potes, puxadores. receptáPaulo
culos, saleiros, serviço de chá, taças,
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, 'baixelas,
WWARLU
bandeijas, bacias, baldes, bombonieresa
Nome comercial
4191fle,
tu ts cadinhos, cader.dos, castiçais coTermo n. 9 769.575, de 22-9-66
lheres para pedreiros, correntes, cabides.
Persianas Solaris° Ltda.
chaves, cremones, chaves de parafusos,'
&I a Paulo
Classe 5C'
emexões para encanamento, colunas,
Impresos seguintes: — agendas, etta
caixas de metal para ortões, canos de
quajass, prospectos e rótulos
@01(22 `1,?,
metal, chaves de l'enda, chaves inglésa.
o
cabeções, canecas, copos, cachepos, 1
Termo n. 9 769.581, de 22-9-1966
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
Organização . Toutemode de Corte
Classe 16
para acondicionamento de alimentos,
Costura Leda,,
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafetei- Para distinguir: Materiais para constru`..-3uanabara
ras, conchas, coadores, distintivos, do- ções -e decorações: Argamassas, argila.,
areia,
azulejos,
batentes,
balaustres,
blobradiças. enxadas, enxadas, esferas,
engates, esguichos, enfeites para arreios cos de cimento, blocos para pavimentaCUST!i2A
estribos, esferas para arreios, espuma- .aão, calhas, cimento, cal, cré, chapas,
deiras, formões, foices, ferro para cortar solantes, taibros, caixilhos, colunas,
Nome Cemercia2
capim, ferrolhos, lacas, facões, fecha- chapas para coberturas, caixas dágua.'
duras, fairo comum à carvão, frateir., caixas de descarga para • etixos, edificaTêrinot 769.532 e 769.533, do
tun.s, fôrmas para doces freios para ções prcmoldadas, estu g ue, emulsão de
estradas de ferro, frigideiras, ganchos', base asfáltico, estacas, esquadrias, asciigrelhas, garfos, ganchos para quadros, turas metálicas para construções, lame- Organjaac:io Te.itaroale alce
Costura Ltda.
gonzos para carruagens; insígnias, li- las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Guara`i-:ara
mas, lâminas, licorciros, latas de lixo, de' junção, lages, lageotas, material isojarras, machadinhas, molas para porta. lante contra frio e calor, manilhas, masmolas para venezianas, martelos mar- sas para revestimentos de partdes, maretas, matrizes, navalhas, puas, pás, pre- (leiras para construções, mosaicos, pro_
gos, parafusos, _picões, porta-gelo. oo- dutos de base asfáltico, produtos para
")
)(c'
seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros, tornar impermeabilizantes as argamasf
panelas, roldanas, ralos para pas, rabi- sas e cimento e cal, hidráulica. padre- •
•
tes, regadores, se:viços de chá e café, gulho, produtos betuminosos. impermea•
•
ç
r,
serras, serrotes, sachos sacarrolhas, te- hilizantes líquidos ou sob outras formas
) • Je-StS
VEC'à
•
souras, talheres. talhadeiras, torquezes, nara revtstimento e outros como na patenazes, travadeiras, telas de arame, tor- vimentação, peças ornamentais de ci-,
neiras. trintos, tubos para encanamento, mento ou gesso para tetos e paredes»,
• Classe 3P
• Artigoa da classe
Vejea:ca a suas ;-.:arc.2! trilhos para a:ortas clt. correr, taças, papel pare forrar casas, massas antiClasse 17
travessas, turibulos, vasos, vasilhames ácidos para uso nas construções, pariire2 Ir..: n.1 rj :e1 ji2tr,B, afite
quetes, portas, portões, pisos, soleiras
Reguas da costura
E.Lfet-caaati-:rezz,
e verruma
1/13ec amor.
para portas, tijolos, tubos de concreto.
alava:ice:a ee c'rabfe barcoa
telhas, tacos, tubos de vtntilação, tanTermo n. 9 769.574, de 22-9-66
Termo sns: 769.584 a 769.586, de
,7 ara,a.a, paro veicaar...
Maouinaço — Mecânica e Calderaria ques de cimento, vigas, vigamentos e
22 - 9 - 1966
me,c e e.4'r.:etas
vitren
Ltda.
C6clega S.A, Indüstria e Cotras2c13
cerrcz ambulantes caminbõzs
São Paulo
Madeiras
tratore 4
, carros-berçoa, carrosParaná
rros-irrig adores, carros, coe.
Termo n.9 769.680, de 22-9-1966
cara:acaricio. cima-ari. chapas Mr.
Rubens da Rocha Tavares
v:iler,1Ca cobra de velculo3
Rio de Janeiro
.
para máquizras de escrever.
para
veicutos.
direção,
desti.
Cer''',n ¡'::S.
Classe 11
estribos, escadas rolantes. ele Para distinguir e proteger mecânica e
pera pwsagairos a para carga
caldeiraria em geral
narr, cr?on ell:C2 ce clireçEc
rara . veiculo°. guidão
Termo n.9 769.573, de 22-9-66
cai':nmotivaa, lanchas, motociclos. moles
Lanifício Ausonia Ltda.
motocargaz, moto furgõea.
São Paulo
navios. ônibus, para-cilonno3
CJECQ ‘;
pante:P.a
Par.; distinwair cabstâncico c 1;i--J.Itctr.li
para 'Metera.
7. a
, de migem anima:, vegete, e: .c....-iriarel,
rC "átnues. radia:or.:o pas-s ^seicuinn.
em bru20 co parcialmente przN-,;:erar2s2c.
vara construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimenta,.
caraas, cimento, cal, crê, chapas
f:solar Les, caibros, caixilhos, colunas
a;hepas para cobarturas, ça. !xas d'água.
caiaas de descarga para lixos, edificapremoldadas, estuque, emulsão de
mfáltico, estacas, esquadrias. estirauras metálicas para construções, 'ame : .as de metal, ladrilhos, lambris, luvas
,5e juncao 'ages,. lageotas, material isoante contra frio e calor, manilhas, Pas.
sas para revestimentos de paredes, maneiras pzu'a construções, mosaicos, proilutos de base asfáltico, 'produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hicliáulica, padregbaho, produtos betuminosos, itnO e nric ailizartzs líquidos ou Sob outras formas
para revestimento e outros como na pavimentaçã'o, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes,
apel para jorrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, parquetas, portas, portões, picos, soleiras
.para portas, tijolos, tubos de concreto,
telas, tacos, tubos de ventilação tanques de cimento, vigas, vigamentos e
aitras
'rêrmo n. 9 769.566, de 22-9-66
Trarsportes Kar-Lev Ltda.
São Paulo

Ir 7.2 C01:,,,

noruce)
S2g.,•'gRianG22én‘

Áãsx-lioo
EN1, reog,05..%

para veicules. selins. tridzios.
ecaeces para uralcifca. 4/21pões. veloc:cra..
Classe 22
FV2'13 de CM_rei: do afogadc e Para distinguir: Fios e linhas de tôda
',2.,?..).ara.= tróleis. trolc-ihus, varZen
espécie, fios e linhas, torcidos ou cio;
eoleUs paro C3=3
,Vsn3 a Pinhais em geral para bordados,

Abrasivoo (ip boita, El'Inf:r2 t"-''...l'atC:S.'7.0,9

! astaito em bru;:o, elgudão em Jaaa.-a 'aza
Classe '33

Sinal de propaganda

.

(lime, bovraci'la eia bruto hauwiz: L-2-2,;Gim. boca erlaoar.. 2L'elt.:11 (.4:1f,:23 esf.,,
rue da planes T:gz.,tals de L-Err:ue' o o.

Quarta-feire
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MARCAS DEFOSIT4D4S
Publicaglio feita de eintaalo com e art. 130 do Código da Propriedade Industrial, Da data da publicação começará
_ e correr e prazo de 00 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderao a apresentar suas ~ações ao Departamento
Julgarem prejudicados com a concesstio do cegastro requerida
Nacional da ~dada Industrial NUMMI (ffle
...01•••n

&Med. crina de cavalo, alue em ge•
espato, ervas medicineis, extratos oitono& estopas, extratos de plantas, ali&
fõlhas. fibras vegetai& flórea secas
grafites, goma em bruto, granito em
bruto, kieselghtir, liquidas de plantas
látex em bruto. ou parcialmente prepa
rido, nainerios metálicos, madeiras em

sylon, esteires, enfeites para autoa26.
Termo n.'• 769.591, de 22-9-1966
Produtos Vitanova Ltda,
veia, massas enti-ruidos, escoadores de
pratos, hmi& tramas para doces. liba
para bolsas. Saars, guarnições quarta
nições para porta-olocos, guarnições
para rquidificadorea e para aatedeiras
de frutas e legumes. gearraições de ma
renal plástico para utensílios' e eibletos
Classe 3
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, ferro laminados, plás- Substâncias quimicas, produtos e pretico& lanc.he:ras, manteguetras. matas parados para serem usados na medicina ou na farmácia
1ria614, prendedores de roupas, puxadores de móveis, pires, pratos aclimaTermo n.° 769.592, de 22-9-1966
ras. pás de coisinha, pedras pomes araRecapadora Conexa Ltda.
gos protetores para documentos. puSanta Catarina
xadores de água para uso domEstie.a
oorta-eopos, porta-nique:3, porra-notas
porta-documentos. placas, rebites rodi.
Lhas. recipientes. suportes, su portes para
guardanapos, saleiro tubos, tigelas.
Classes: 33 e 39
tubos para ampolas, tubos para serio
Titulo de Estabelecimento
eia, travessas.. tipos de material pla
tato sacolas, sacos. saquaitios, vasilha
Termo n.° 769.593, de 22-9-1966
Ines para acondictinamento. raaos, alSouza 6 Mattos
aras. cedas a trio e colas da incluidas
Santa Catarina
em outras classes, para borracha para

Termo n.° 769.596, de 22-9-66
Confeitaria das Famílias Ltda.
Santa Catarina

Confeitaria das Familiat

Classe 41
bruto ou parcialmente trabalhados, em
Titulo de estabelecimento
tocai, urradas e aplainaas, mica, asar
mores em bruto. 6zido de manganés
Termo ta* 769.597, de 22-9-66 -7-'1
6koa de asna vegetal*. &os de linha
Comercial Atlas Ltda,
me em bruto ou parcialmente prepara
Santa Catarina
doo, plumbagina em bruto, pó de ma,
dagem para fundições, pedras britadas
Piau em bruto, pedra calicarta, plantas
medicinais, pedras em bruto. quebracho.
raizes vegetais, resinas. resinas lurareis
Classe: 21 e 33 e 47
residnos textels. agicao, selva& talco
Titulo de estabelecimento
em bruto, rasto, xisto betuminoso. adiesto
Termo n.9 769,598, de 22-79W...sia
Moinho São Miguel Ltda
Classe 16
• Santa Catarina
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia. azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, cabrilhas, colunas :arrumes. para marceneiros, para sapachapas para coberturas, caixas dlaua, toiros, para vidros, pasta adesiva pare
matar:ai ulAstico e Onerei
caixas de descarga para lixos, edificações premoldadas. estuque, emulsão de
Claus 33
Nome comercial
Termo n.° 769.587, de 22-9-1966
base asfáltico, estacas, esquadrias estruTitulo de Estabelecimento
Irmãos
Marques
Tèrrno
n,9
769.599, de 22-9-66--"
turas metálicas para construções, 'ameSanta Catarina
Indústria e Comércio de Rádios
Term a, 769.594, de 22-9-66
ias de metal, ladrilhos, lambria luvas
Transmor Ltda,
de junção. /ages, iageotas, material isoDarei Lopes da Silva
Santa Catarina
lante contra frio e calor, manilhas, masSant:i
Cataria:.
sas para revestimentos de paredes, ma, indústria e Comércio
deiras para construções. mosaicos, produtos de base asfaltico, produtos para
do Rádios • Transmor • Ltda.)
tornar impermeabilizantes as argamasClasse 41
sas de cimento e cal, hidráulica. padre- Balas, caramelos,
Nome comercial
biscoitos e bolachas
guubo, produtos betuminoso irnpermeaTi.-rmo
n.9
769.600 .de 22-9:66
(3\4‘,0
bilizantes liquidos ou sob outras formas
Termo n.0 769.588. de 22-9-1966
Comércio e Representações Doma Ltda,
para revestimento e outros como na pa'binar Novidades Ltda.
Santa Catarina
vimentação, peças ornamentais de ciSanta Catarina
mento ou gesso para tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas antiComôrcto o Representaçõe4
ácidos para uso nas construções, par- Junor a Novidades Ltétisi;
queias, portas. portões, pisos, solciraá
°EMA LTDA.
para portas, tijolos. tubos de concreto,
Nome
Comercial
VV4%
telhas, tacos, tubos de ventilação tanNome comercia!
ques de cimento, vigas, vigamentos a
Termo 11, 769.589, de 22-9-1966
vareis
Prodntos Vitanova Ltda.
Termo n.9 769.601. de 22-9-66
Ciassem 3, 10 e 48
Classe 28
Cerâmica Tarivatuba S. A.
Paraná
•
Titulo
de
Estabelecimento
Para distinguir: Artefatos de matethal
Santa Catarina
plástico e de nvlon: Recip:entes
Termo
n.°
769.595.
de
119-66
eedot de m aterial Plástico. revestimenAuto Viação Nos ga Senhora Aparecida
tos confeccionados de substancias
Ltda.
Ceramica Jarivauba S. AZ
mais e vegeta:s: Argolas açucareiros
Santa Catarina
armações_ para. 6cclos, bules, bandejas
Nome comercial
aalaes bacias bolClasse 3
sas, caixas, carteiras, chapas, cabos
Termo ri.' 769.602. de 22-9-64
Produtos faarnachticoa
para ferramentas e uteusilion, cruzaras. ã.•ffillIbaeeMimnIeeirLnn•nn—.w..nn.-ÉrnI••••glOYIn
Continente Auto Peças Ltda.
caixas para acooditionamento de ali.
Termo as! 769.590. de 22-9-1966
Santa Catarina
Demeterco G Cia, Ltda.
erna de mater.al plástico pare
batarias. coadores, copos, canecas. conParaná
chas, capas para álbuns e para livros
'cálices, cestos, enstiçaia. para velas,
caixa, para guarda de ibletos, carru.
elas coadores para chá, descanie pare
pratos. copos e caninhas de plástitcaos
para sainetes, ca:xinhae de plastic,
para sorvetes. °Abanana& pastnhas
gni-tinhas de plástico para sorvetes for.
minhas dt ai:Isaac para sorvetes. discos
embreagen de material elástico embaC!•:ss .Istrl :4,2,1 ,OdduizeS
Classe 35
Ciasses: 41. 42 43, 46 e 43
lagens ar mater:al plástico nana sorve'Titulo de.estabeleelmenlo
Titulo de Estabelecimento
tes, estojos para objetos, espuma de
tkir,

Comerciei Mag

Recapadora Coneza

(mobiliaria Horizonte

idetdJil"
,147.

Moinho
São Miguel Ltda.
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Piiolic.açá,o feita de ao:1rd° com o art. 120 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçâo começará
• atut . rsr o prazo de 69 dias Para.o deferimento cio pedido. Durant,* esse prazo poderio apresentar suas oposições ao Departameiu.
Nan1ono1 da Propriedade Industrial arn têlea g** *a julgarem prejudicados com a concessiO do registro requerido
rw••••nn•

'T á anos ns, 769 . 603 e 769 . 604. de .Tênno n.' 769 . 609, de. 22-9-66
Termo n. ' 769.614, de 22-9-66
22 , 9-60
Indústria Resegue de Óleos Vegetais Ca C3a" S. A. Crédito, Financiamento
Antônio C , rlos Amorim
S. A.
e Investimentos
Guanabara
São Paulo
São Paulo .
--

rj-,atenda, da ,fgliatu

MANGA/

tilasse 19

ENDOSTRIA BRASILEIRA.

Gado equino, bov via rd prino ID

rodas para veicules. seuins, triciclos, tirantes para veículos, vagões, velocípedes, vareta- de contrõle do afogador e
acelerador, twleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Termo n.° 769.617, de 22M-66
Lojas Rivo S. A.
São Paulo

OVITIO

Classe 41
Para assinalar: óleos.: comestíveis, gorduras alimentícias, banha, margarina e
rações
— Termo n.° 769.610, de 22-9-66—
Indústria Resegue de -Óleos Vegetais
S. A.
São Paulo
JERICO-- MOBILIA-RIA
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
E 4DMINSTRA00R4
Prússia, alvaiade de zinco, abrasiVos,
LTDA.
algey;âo preparado para limpar metais,
detergeutes. espremacetes, extrato de
Nome civil
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madeira, goma pare lavanTermo n. 9. 769 , 607, de 22-9-66
deria, limpadores de luvas, líquidos de
Comércio e Representações
branquear tecidos. líquidos mata-gorduLida.
ras para roupas e mata óleos para rouSão Paulo
pas, oleina óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e saINDUSTRIA 2RASILEIRA
ponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados
C;: , , ,se 8
•
is,. 769.611 e 769 . 61 f2, de
Para distinguir os s: ;pintes artigos elét- i cos: Rádios , a.pa ,..r‘lhos de televisão, Incotneta I S. A.22-9-66
Indústria e Comércio
pick-ups, g elaclei u,s. sorveteiras, apareSão Paulo
aslhos de refrigeeação, enceradeiras,
pir adores de pó fogões, fornos - e fogaI N C O. E . 11' At'
reiros elétricos, chu ve ires, aquecedores,
Inalwri-,ria Braçadeira
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras, expreClases 34
tmedores liquid h ca dores elétricos, máquinas para p . cat e moer legumes • e Para distinguir: cortinados, cortinas cacarne, resistências elétricas, fervedores, pachos, encerados, estrados, linóleos,
estufas, ventiladores, paenlas e bules oleados, passadeiras, panos para soalhos, panos para paredes e tapetes
eletricos, refletores. relógios de ti' re,
Classe 28
fri gerado formas elétricas, máquinas
distinguir arteatos plásticos, para
fotográficas e cinematográficas, cam- Para
tapeçarias: argolas, arruelas, cantoneipanhas elét.icas, garra tas tértnicas. re- ras, carretilhas, frisos, ganchos., guargadores automáticos, lâmpadas, apare- nições para colocação de tapetes e paslhos de luz 11 uoyescente, aparelhos de sadeiras, pinos, pitões, puxadores, rodikomunicação interna, esterilizadores conabas, suportes, trilhos e tubos
Ttensadores, bobinas. chaves elétricas.
Comutadores, interruptores, tomadas de
Termo n.° 769.613, de 22-9-66 (torrente, fusivet aparelhos fotográficos Cacique S.. A. Crédito, Financiamento
e c1nematográgicos. filmes revelados,
e Investimentos
binóculos, óculos, aparelhos de aproaiSão Paulo
maca°, abat-lours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Termo n.° 769.608, de 22-9-66
Maria Antonia de Lima Barbosa.
Guanabara

VI'IQUETA VEN/ZEIRA
In gitietria Braeileirai

19 e 45
tulo
Tèrulo n.° 769.606, de 22-9-66
jerico — Imobiliária e Administradora
Lida.
São . kullo
Classes;

•

SOCIREL

SÃO PAULO- CA PiTAt
Classe 33
Insígnia de comércio
Termo n.9 769 . 616. de 22-9-66
A. Troppma
São Paulo

9tutfddladtriditca

Classe 36
Para distinguir: Artigos de • vestuários
roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventai., alpargatas, anáguas, blusas.
botinas, blusões, boinas, baba.
louros, bonés, capacetes, cartolas. earaatiças, casatão, coletes, capas; chales.
Jachecols. calçados. . chapéus, cintas,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
.aias, casacos, chinelos, dominós. achar.
-)es, fantasias, fardas para militares, coegiais, fraldas, galochas, gravatas. gor.
TA jogos dt !ingeria. jaquetas, 'atines,
' va.
ligas, lenços, mantõs. meias.
naids. mantas, mandribo. mastilhas.
4hs, palas. penhoar. pulover. pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas, pu.
nhas, perneiras, quimonos. regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho. sandátia.s.
sueteres, shorts, sungas. stolas ou'slacks,
toucas, .turbantts, ternos, uniformes
e vestidos

retsit
Inicatatb,

Termo n.° 769.618, de 22-9-66
Said 1Vittrad S. -A. Indústria e ComérClasse 32
cio Testeis
Pare distinguir: Almanaques, agendas
anuários, álbuns. impressos, boletins cacálculos. edições impressas, revistas, órgãos de publicidades. programas radioIn.thi X
fônicos, rádio-televisionadas. peças tea
et.Sri:au
.PaB
Nrlo.111
1.(11
trais e cinematográfic:-s programas
•
circenses
Classe 23
'ara distinguir tecidos em geral, teciTermo' n.° 769.615, de 22-9-66
dos para confecções em geral, para
Có-Dis-Automóveis S. A
tapeçarias e para artigos de cama
São Paulo
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
là em peç..s, luta, iersay, linho, nylon
aaco-paco, percalina, ratni, rayon, seda
Classe 21
Para distinguir:- Veículos e suas partes n.ltural, tecidos plásticos, tecidos imper.
ateáveis, tecidos de pano couso
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amore veludos
tecedores, alavancas de câmbio, barcos,
breques, braços para veiculo*, bicicleTèrmo n.9 769 . 619, de 22-9-66
tas, carrinhos de mão e carretas, camiTf3RAS — Indústria Brasileira de
nhonetes, carros ainbutantei, caminhões
Seringas S. _A.
carros, tratoree, carros-berços. carrosSão Paulo
tanques carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas circulamo para veículos, cubos de veículos
corrediças para velculos, direção. desli
qadelras estribos, escadas rolantes, ele
vadores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direção
f-..eioo, fronteiras para veiculas, guidão
locomotivas, lanchas motociclos, molas
IND. 13RASII-EIRA
motocicletas, motocargas moto furgões
manivelas, navios ônibus, para-choques
nara4amas, Para-!risas. pedais, pantaes
Clase 10
-ralas para bicicletas. raios para bicicle- Para distinguir: agulhas cirúrgicas, agutas, reboque radiadores para velculos. lhas para injeção, algodão hidrófilo, es-

ZENITH

•
„Classe 43
(guaraná ars pei para resseco

Classe 33
Sinal de prophganda •

Querta-felra
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figennetro (aparelho de presslio), este- trilhos para portas da correr, taças,
toscópio, alavancas para fins cirúrgi- travessas, turibulos, vasos, vasilhames
e verruma
cos e dentários, alicates para dentista,
bisturis, brocas, cutelarias para fins ciClasse 18
rúrgicos, esparadrapos, fundas, gaze Para distinguir: explosivos, espoletas
antisépticas e para fins cirúrgicos, gutaestopins, e cordéis detonantes
percha para dentista, irigadores cirúrTermos
as. 769.625 a 769.628, de
gicos, luvas de borrachas para cirur22-9-66
gia, pinças cirúrgicas, tesouras para
Roberto Carlos de Arruda Botelho
fins cirúrgicos e ventosas
São Paulo
Termos ns. 769.620 a 769.623, de
22-9-66
Walter Zumbano
São Paulo

XOLAR
SP.50. BRASiLEDRA
Classe 6
Para distinguir máquinas e suas partes
Integrantes a saber: cravadeiras de pinos, anarteletes pneumáticos ou a explosão, rebitadeiras e recravadeiras
Classe 8
Para distinguir instrumentos de precisão a saber: calibres, micrómetros, paquimetros, válvulas de compressão e
manômetros
Classe 11
Ferragens, ferramentas de hada espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de
metal a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas,
porta-facas, potes, puxadores receptáculos, saleiros, serviço de chá, taças,
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandeijas, bacias, baldes, bombonieres:
bules, cadinhos, cadeados. castamis, colha-ts para p edreiros correntes. caomas.
chaves, cremones, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas.
ca xas de metal para ortões, can as de
metal, chaves de fenda, chaves inglesa.
cabeções, canecas, copos, cachepots.
ccntros de mesa, coqueteleiras. caixas
para acondicionamento de alimentos,
caldeirões, caçarolas, chaleiras cafeteiras, conchas, coadores, distintivos, dobradiças enxadas, enxadões, esferas.
engates, esguichos, enfeites para arreios.
estribos, esferas para arreios, espumadeiras, formões, foices. ferro para cortar
capim, ferrolhos, facas. facões, fechaduras. forro comum à carvão. fruteiras
hatis, }ô/mas para doces freios para.
estradas de ferro, frigideiras, ganchos.
grelhas, garfos, ganchos para quadros,
gonzos para carruagens: insígnias, limas, lâminas, licoreiros, latas de lixo,
Jarras, machadinhas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos marretas, matrizes, navalhas, puas pás. pregos, parafusos, picões, porta-galo, noseiras. porta-a ão porca jóias. paliteiros.
panelas, roldanas, ral a a para nas rebites, regadores. serviços de chã e café.
serras. serrotes, sache- sacarrolhas. tesouras. talheres. talhadt ras. torquezes.
tenazes, travadairas teint dr arame. torneiras, trintos, tubos para encanamento,

BARBAI:a LIA
Indo Bras
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos. edições impressas, revistas, ór.
nãos de p ublicidades. p rogramas radio
fônicos. radio-televisionadas, peças teo.
trais e cinematográficas, programas
circenses
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões. boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes. capas,. chales,
cachecols, calçados, chapéus. cintos
cintas, combinaçôes. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças. "calc8es. calçaa. camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. achar
pess. fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas. gco
ros. logos de angarie. jaquetas, 'agires,
luvas, ligara lenços, manta% mama
113E11153. mantas, mandria°, mantilhas. paletós, palas, penhonr, oulover. palermas
peugas, pouches. polainas. pijamas. au .
nhos, perneiras. quimonos, regalos
robe de chambre. Polpa°. sobretuaos
susp ensórios, saldas debanho, sandálias
sueté-res. shorts. sungas. stolas ou slacits
toucas, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. es
'ratos, água ..le colônia, água de touca
:ador. água de beleza, água de quina
agua de rosas. água de alfazema. águr
«as ,, arba. loções e tônicos para a,
.abeios e para a pele. brilhantina bati
'Mina. "batons" cosméticos, fixadora
le penteados. petróleos. Moas para a
a abelo, crave reluaettscente cremas sal
iurosoa e Domadas para limpeza d.
pele e s 'maguilage" de p ilatórios cleso
torantes vinagre aromático, pó de arro.
talco perfumado ou não. lápis par.
1- g tãna e sobranceiras. nrepanarloa par;
anhelezar cillos e olhos. amolem Dar;
rosto e para as aShios sabão e coara
' 7,r; barbeai g abão li g iado perfumar!,
ni não. snhorg. tes inritricto empa
',ata ou liquido. sais p ertumadoa. Dar:
anhos nentes vaaorizadores de pena
P ascôvas oara dantes caheins unha,
rillos saga nhos p erfumado. prepara
em neS fla g ra arnados
cardo.
-- a tra • rm , rtre la s mhaq
entes e vernizes, removedores da cuti:-

Termos ns. 769.633 a 769.638, de
:uh Ocarina perfumada para co cabe.
22-9-66
co o preemaadoa para descolorir anhaa.
MetalargIca Brasileira Ultra S. A.
.flioa e pintas, ou sinais artificiais Ocos
São Paulo
para a pele
Classo 49
Para distinguir jogos, brinquedos, passatempos e artigos desportivos: Autotamóveis e veiculas de brinquedos
armas de brinquedo, baralhos, bolas
arara todos co esportes, boaecas árvores de natal, chocalhos, discos de arre.
mêsso desportivo, figuras de Ove3 e
aves e animais, logos de armar. logos
Classe 5C —
da mesa, luvas para esporte, miniaturas de utensílios domésticos. máscaras Impressos para uso em. cheques, duplipara esporte, nadadeiras, redes para catas, envelópes, faturas, notas prornisa
s4rias, papel de correspondência e recRa
pesca, tamboretes e varas pua
bos, impressos e mcartazes, placas, tabez.
USW}
latas e veiculos. bilhetes. impressos
Termos as. 769.629 e 769.630, de
Classe 6
22-9-66
Afiadores, anéis, bobinas, bombas, bota
ovem Guarda (Administtração e Par- nidores, buchas, caldeiras a vapor, caio
ticipaçõcs) Ltda.
buradores, cilindros eixos, filtros como
São Paulo
parte iategrante de máquinas, máquinas
de costura, motores, utensílios de má.
quinas não hortículas nem agrícolas,
válvulas, camisas e pistões para motores
Classe ti
Para distinguir os seguintes artigos elas
ASSOCIADOS
tricos: Rachas, aparelhos de televis2os
"hos de refrigeração. enceradeiras. casa
airadores de p ó fogões. tornos e togas
Classe 32
Para distinguir: ' Aluas almanaquea reirce elétricos, chuveiros, aquecedores,
anuários, boletins. carálogis, jornais xdan ç a s, ferros elétricos de engomar o
livros, peças teatrais e cMematograti p assar, batedeiras. coqueteletras. exoras
rnedorea lioaddific.adores elétricos mfla
"as, programas de ceitil, s
publicaçõe& revistas, folhinhas tutore° suinas para picar e moer legumes o
:ame. • resistências elétricas, larvedor eo
nas e programas circense°
estufas. ventiladores. paenlas e bule°
Classe 33
elétricos, refletores, relógios de CP IV..
Insígnia
frigerado. formas elétricas, máçuinaa
fotográficas e cinematográfica°, moia
Termo n.° 769.632, de 22-9-66
Metalúrgica Brasileira Ultra S. A.
oainhas elétricas, garrafas térmicas. na.
São Paulo
lacbres automnoos, lâmpadas. apant
'hos de luz fluorascente. aparelhos do
ormunicaçâo interna, esterilizadores cozia
lensadores, bobinas, chave° elétricos,
:ornutadores. Interruptores, tomadas do
corrente, fusivet aparelhos fotográfico°
e cinema tog rág i cos. filmes reveladas,
binóculos, óculos aparelhas de aprorda
nação. abat-fours e lustres maquilo:ia
para lavar 'roupas paro uso
staitéstira
OND. BRASILEIRA
Classe 10 o
Agulhas cirúrgicas, alavancas cirúrgicas, algodão absorvente, aparelhos ora
02.5,52 5
Aço eu; bruto, aço preparado, ac- topéclicos, aparelhos de madioterapia„
Parcialmente trabalhado, aço pálio, aço bandas de borracha para cirurgia, bisdoce, aço para tipos, aço fundido açc turis, cataplasmas, cintas elásticas, .cin—f inado bronze, bronze em bruto ou tas higiênicas para senhoras, coletes
• iallasate trabalhado, bronze d. para fins curativos conta-gotas, dilatadores ckúrgicos, drenos, forceps, gesmanganês bronze em pó. broaze
barra. em tio. chumbo em bruto on so, luvas de borracha para cirurgia,
meias elásticas, pinças cirúrgicas.
p arcialn no preparado efirielÉO GC2.
seringas
reCO, cobalto bruto ou parcialmente
Classe 11
ambalhado. couraças. estanho bruto Ou Ferragens, ferramentas
de tôda espécie,
narcialmente trabalsado ferrc em brutc cutelaria em geral e outros artigos de
?ta barra terra mangades. ferro velho
metal a saber: Alicates, alavancas, aratua em bruto ou parcialmente traia mações de metal, abridores de latas,
ihado gusa temperado gusa maleáwl .porta-facas, potes, puxadores receptá1nunns de mm.al. lata em bilra tatí...`c culos, saleiros, serviço de chã, 'taças,
, in tolha latão em canas. latão em arame
liso ou farpado, assadeiras, aça.
sergalhôes ligas metálicas, limalhaa careiros; 1.7ocas, bigornas, baixelap.
na g nésio raanganês. metais não cioba
bandeljas, bacias, baldes, bomborderes;
hados nu p aretaimente trabalhados ma bules. cadinhos, cadeados castiçais. cos
tola em massa meamos astarrmalcia.
!heras para pedreiros. correntes caba lea,
metais para exatia, afoitai o Men
abam, cagamo, dtave3 de paraftisoa,

ainn
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Propriedade Industrial aquêles cima se ling Arem prejudicados cora a concessão do ' registro requerido

conexões para encanamento, . colunas,
taxas de metal para brtõeS, canos de
metal, chaves de fenda, chaves inglêsa,
cabeções, canecas, copos, cachepoti
centros de mesa, cogueteleiras, caixas
para 'acondicionamento de alimentos.
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, .conchas, coadoreS, distintivos, dobradiças, enxadas, enxadões, esferas,
engates, esguichos, enfeites para arreios.
estribos, esferas para arreios, espumacleiras, formões, foices, ferro para 'cortar
capim. ferrolhos, facas, facões, fechaduraa fero comum à carvão. !lanchas,
funis, fôrmas para doces, .frelos para
estradas de ferro, frigideiras, ganchos,
grelhas, garfos, ganchos para quadros,
gonzos para' carruagens; insígnias, binas, lâminas, licoreiroS, latas de lixo,
jarras, machadinhas, molas para porta,
Molas 'para venezianas, martelos marretas, Matrizes, navalhas, puas pás,Cpregos. parafusos, picões, porta . gelo. noseiras, porta-pão. porta-jóias, paliteiros,
panelas, roldanas. ralo,, para pus rebi-.
tes, regadoces, serviços de chá e café.
serras, serrotes. saahos sacarrolhas, tesouras, talheres, talhadciras, torquezes,.
tenazes, travadeiras. telas cie arame, torneiras trintos, tubos para encanamento,(
trilhos para portas de correr, taças.'
travessas. turibulos, vasos, vasilhames'

providenciar cenas, simuladas; unidades eletrônicos; aparelhos elçtrônicos . de cas, programas de' rádio t televisão
de inserção de mau funcionamento; contrelea 'aparelhos receptores' de rádio, publicações, revistas, folhinhas impresapoiadores' de contrôle de simulação .de de televisão' e de T: S. P.; antenas
sas , e programas circenses
auxílios .tarr rádio; aparelhos registra- de TV e de radar, pilhas e válvulas
dores pra registrar atuações simulaTermo 'n.° 769.657... de 22-9-66
Tecrmo n.° 769.646, de 22-9-66.
das; conservasores de vídeo-filais inA Ordem do Grani na Terra
Indústria de Calcinação S. A. —
cluindo exploradores do ponto de vôo
São Paulo •
ICAL
para processar e registrar dados - teleMinas
Gerais
medidos em filmes e devolver -êstes dados; • equipamentos de aparehlos .de in.
terpretaglo fotográfica incluindo dispo..
sitivos pára a exata medição e registro de coordenadas cai fotografias; in-1
terferônietros para a exata medição linear e angular; aparelhos para marcas
nontos em fotografias; .aprelhos rira
Nome comercial
comparar fotografia§ plurais; aparelhos
Termo
n.°
769.650, de 22-9-66
simuladores de vôo; aparelhos simuladores de radar de massas de terra, apa- Roberto Meíra de Vasconcellos Chaves
relhos simuladores de missais, e peças
• Guanabara
.
para' os mesmos .
AZUL
Termo n.° 769.641, de 22-9-66
,
indústria de Phipticos Wilson Ltda.
MEM . () ADEPt0 DA
Rio Grande do Sul
ORDEM 00 GRUI IU TER

Indústria de Calcinduao
S. A. —1CA(

AZUL

VERMELHO
in dústrin Brasileira

Ve.TrtIM

Classe 12
Alfinetes, agulhas, botões. cadarços. aol
chatas, cós, dedais. elásticas para roapa.
miude
enchimentos, fivelas, golas.
zas de armarinhos, palas e presilhas
Têrtno-n.° 769.639, de 22-9-66
Produtos de Laticínios 'ISA" Ltda.
Minas Gerais

"'MANOU
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Clases 41
•
Queijo tipo partueson — ralado

AZUL

Classe -8
Lanternas elétrica.

. -Termo a.° 769.642, de 22-0-66 •
Indústria de Plásticos Wilson Ltda.
Rio Grande do Sul

Indústria de Plásticos

Termo n.° 769.654, de 22-9-66
Linon Ribeiro Gomes
São P- .110 •

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Tèrnto n.° 769.659. de 22-9.6 —
Walter Gross Ei Cia. Lida.
Rio Grande do Sul
Classi 32
Para d.stingutt • \ ititanamies. aga.11,s•
anuários álbuns impressos boletins ca
tal ogos. edições impressas. revistas, at
1"ãos de publicidades oronramas rarito
'õnicos, rádio-televisionadas. peças ren
trai' e cinematográficas. programas
wircennea

Nome conic.'te
769.645, de 22-9-66
Térnto
General Precision, Inc.
staclas Unidos da Aint'rica

Classe 8
r.,omputadores eletrônicos, computadoires digitais e componentes e acessórios
Mos mesmos; aparelhos e sistemas, para
Ikeinamento e aprendizagem de voos
(arbitais e outros, a saber: aparelhos de
(movimento para inclinar a. cabine. silinuladora; aparelhos para aplicar forças
tfie cargas realistIcas aos controles si*tilados de vôo; sistemas visuais para

GARAGE EITO

Nome comercial

P R 0.11 U T O 5 -O E
LATiCHOS "ISA" LTDA.

LINK

Tèrmo n." 769.655, de 22-9-66
A Ordem do Grani na Terra
•
São Paulo

WILSON LTD- A.

Têrrno n.° 769.640. de 22-9-66
'-oclutos de Laticínios "lSA" Ltda.
Minas Gerais'

OP.

Classp: 16, .33 e 50
•
Insígnia

Têrtno n.° 769.656, de 22-9-66
A Ordem do Graal na Terra
•SAo Paulo

O MUNDO DO ORAM.
.Classe
Acendedores automáticos, acumuladores.
tarva,k• ia
amperímetros, amplificadores, aparelhos •
A una '‘n ma mie lies
eletrônicos de acústica, de alarme: ripa- Pira di st;n9 a
M- ais iOrnata
',lhos eletrônicos detetores, receptores anuários. boletins èrao
....11"11121'0q 1`,
neeas re,“1.21.
e transmissores de sons: comutadoras
0`"
.____,
.
. ...... . . .
.
PREÇO DO NÚMERO P.E HOJE: NCR$ 0,05

:.

Classe 32
Para distinguir: Almanaques. -agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais c cinematográficas, programas
circenses
Termo n." 769.658, de 22-9-66
Carne Rialto Ltda.
Guanabara

BAIÃO
INDÚSTRIA BRASILEIRA.
Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
crianças
Termo n.° 769.660, de 22-9-66
Renato Antonio Progiolo
Guanabara

Sil Go Links
PARKS GB
Claase 1(3
Pintos de- um dia t rannos. galinhas e .
ovos

