REPÚBLICA

IÁRIO 0

SEÇÃO Hl',

ANO XXV - N. 93

DEPAR I AMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUST RIA,
EXPEDIENTE DA DIVISA() DE
PATENTES
Rio, 15 de main de el967
Privilegio de Invenção deferido
N 9 135.029 - Processo para o tratamento de lã e instalação inr:s realizar êsto process Extraction Continue de &net.
Exigências
Têrmos com exígéneias a
cumprir:
N° 113.060 - Odoacre Regattieri.
N e 144.720 -- .Thomas Green and
Son Limited.
N e 147.146 - United States Hubber
Company.
N9 151.941 - Fliccirich Wilhelm
Neig,enfind.
N9 152.148 - David W. McLean
e Charles O. Easter.
N e 154.404 - Burndy Corporation.
N 9 169.821 - Polensky Und ZoeiIner.
N 9 170.164 -- Allied Chernical Corporation.
N e 170.393 - Société D'Etudes
Scientifiques et Industrielles de L'IleDe-France.
N 9 170.447 - Eny de Castro Perret.
N 9 170:611 -- United Merchants
and 1Vianufactureres, Inc.
N 9 171.107 -- Allied Chemical Cor• poration,
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PATENTES RF,PUBLICADO
Rio, 15 de maio de 1967
Privilégios de In venção deferidos
N 9 122.204 Slottgarter Korosseriewerke Reul ter & Co. G.M B.H.
Ferragem de Articulação para Assentos com Espaldar ajustável.
N 9 128.655 - Processo para •a impressão de material celulósico regenerado deslustrado. com corantes
Geigy S. A.
relativos U 9 136.633 - Processo de exterminação de formigas - Othmar
Resch.
E:vigências
Têrmos com exigências a
cumprir:
N 9 141.781 -- Tetracap. Ind. é
Com. S .A.
N 9 152.456 - Glave.rbel S. A.
"s N e 159.674 - .Dorival de Souza
Dias e Gradiston de Souza Dias.
N 9 152.582 - Ronson Corporation.
N 9 141.188 - Morratito Company..
154.371 - J. R. Geigy S. A.

CAPITA:L FEDERAL
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REVISTA DA PROPRIEDADE I

INDUSTRIAL

noma da marca Caramuril nútnaro
213.227).
Beneficiadora Textil São Leopoldo
S. A. (Wteração de nome do titulo
l'inlurada São Leopoldo n° '20 4• 33
Tennent Caledonian Breweries Ltd.
(na altera4o de nome da m.rca
Tennent's ii '222.355).
03Wa Ido dos Santos transfereticia
para seu nome da marca Esperanto
n e 223.403).
Mercantil Paranelli Ltda. (transferência para seu 110111;` da mama Engenharia ne 229.349).
frmãds Maozaferro & tiLl.t.
(na alteração de nome da marca
Gritou n 9 232.131).
J. B. Nogue i ra & Ca. Lida.
(transferência para seu nome da
marca Nop;ueira n e 239.899).
Manoel Rarnabé de Lima (transferência vara seu nome da marca (.és
n e 242.(
117)
De Leo ind. e Com. ' de Aparelbo-;
biontifiros (transferencia para
nome da masca Léo n 9 243.899).
Walita S. A. Eletro Indústria (c.a
altara e :"rio de nome tia marca Tormix
n 9 279.174).
Movihosa R,epres Ltda. (Iratisfa-feecia para seu nome da Illul'eft
vibras a no. 284.246 - 281.247 -231.440 --- 289.627 - 295.065 303 027) . - Anotem-se:
1 -- Transfcrêncla de Movibrasa
S. A. Motoviaturas Agro-Técnica e
Máquuinas para Inds. Básicas para
Panambra S. A. Itrip. e Exp. Pan
Americana Brasileira.
2 - Alteração de nome de Panambra S. A. Imo. e Exp. Pan Americana Blasileira para Panampra Industrial e Técnica S. A.
3 - Transferência da última para
Movibasa Rep. Ltda.
Saci( Pró Pecuária S. A. (na alteração de nome da marca Socil lêrmo 431.059).
Norton do Brasil S. A. Ind. e
Com. e Norton Company (na transferência e alteração de nome da frase Produza Melhor a utn custo menor
cum produtos Norton -Mayer tês-rno
ne 441.986).
Tewfik Ba hbou th ( transferência
cara seu nome da marca Magnifique
,ernil.) 487.7781,
Com. d o Jóias Relógios e Bijouleria Sindm!o Lida, dransferancia
pa a seti nome da marca Símbolo
té3mo 494.41R1 .
Efrari S. A. Ind. e Com. Imp.
o Exp. de Auto Peças (na alteração
de nome da marca E F têrmo número 497.047) - Scovill Manufacturing COMp:Illy (transferência para
seu nome da marca Puritron termo
n 9 498.946).
Rodoviária 'Veldog S. A. (na altera e ão de nome da marca Rodovia,ria Veldn têrmos 499.161 - 499.162

N 9 145.166 - Alclo Alvim de ReN 9 153.352 - Frazicr-Simplex, Inc.
N9 121.784 - Stamicarbon N.V. /.J n Icle Chaves.
-INT° 145.967 -- Oswaldo dos Santos
N e 153.503 - José Martinelli e EtoJacinto Redig de Campos.
re Zanini.
N e 145.979 - JOVill0 de Souza.
Diversos
11 9 145.980 - A ngel Peclreir;
N e 132.152 - V-M Corporation. - Alonso.
Mantenho o arquivamento.
14 9 145.986 - Palmiro
N 9 145.995 - Raymond Arthur
Arquivamento de processos
Silk.
N 9 146.042 - Rockwoolbrás S.A.
Foram mandados arquivar os pra- . Indústria de Isolantes Ternio-Acústicossos. abaixo mencionados:
cos.
N° 146.766 - Carlos Alberto ThoN e 146.073 -- Men o Ml . lurgica
'noz.
Es p acial Lttits.
146.078 - Amador Santamarla
N9
N e 86.464 - Soeiété
D'Etude et de Construction do Mo- Blanco.
149 146.092 - Francisco Assis de
teurs D'Aviation.
N 9 129.665 - Tacito Sampaio Al- Sousa.
N 9 146.134 - Victor Pires e Anvos.
\ 130.989 - Union Carbidee Cor- tonio .Román vecino.
149 146.295 - Armando Basso..
poration .
N ç' 146.297 - Augusto Teónio Gar-.
134.449
Domingos
G
ior9.'
,
e
t
.
Ne
dini.
N 9 135.403 - Yukio Lnagaki.
N e 146.298 - Enrique Salcedo.
N 9 139.914 - Aloha Ind. Plástica
N 9 146.315 - Angelo Marchiorato.
e Metalúrgica Ltda.
Alejandro Castro
N9 146.351
N 9 145.407 - José Lopes de Lima. Caceira.
N 9 145.410 - Lineu Manos°.
N 9 146.367 - - Claudio Walter Felix
N e 145.411 .- MecaniVa Fravo Li- Bock.
mitada.
N4 146.412 - Francisco Nunes de
11 9 145.412 - Mecánica Pravo- EA- Carvalho.
mitada.
U9 146.446 -- Júlio Batista de 01114 9 145.464 - Ronson Corpo ralicis veira.
N9 145.466 - Peretto & Cia.
N e 146.533 - 1Vlarcás Stchama
N 9 145.473 - C. Vais Der Lely Scliar.
N V.
N ç' 146.545 - Murillo Goulart de
N 9 145.515 - Francisco Kosa.
Barros.
N 9 145.516 - P. Hoffmann-La Ro- . N e 146.571 - Mário Pinheiro.
cha & Cie. Société Anonyme.
N e 146.590 2-- Carlos Alberto CasN 9 145.520 - Helena de Oliveira tello.
Marques.
N o 146.765 - Carlos Alber i o rli,N e 145.549 • Inocênclo Pores Fi- tnaz.
ameirõa.
N° 146.769 - Ronald Lesley Plaut
N 9 145.633 - Hans Otto Metzger.
N9 146,775 - Guilherme Marazzi.
N9 145.646 - • Jan Kedzuch Risch.
e 147.055 - Coo facções Modastil
N 9 145.688 - Fernando do Vale S.NA.
Fernandes Júnior.
149 147.396 - Mariano Rodrigues
N 9 145.752 - S. E. T. Serviços Filho.
Empreendimentos Técnicos Ltda.
149 145,778 - J. Stone & Company
N9 147.423 -- João Carlos Bitten(Depfford) Limited).
court da Cesta.
Ne 145.808 - Marukyu Indústria
N9 147.508 - Syarkler S. A. Indo Máquinas Agrícolas Ltda.
dústria e Comércio de Filtros. __
N9 145.810 - Marukyu Indústria Arquivem-se os processos.
(1 . Máquinas Agrícolas Ltda.
DA .EÇA0
EX P TiTi' T,' NTE
Joset Vock.
N9 145.868
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
11 9 145.882 -- Plínio de .Freitas.
Plínio de Freitas.
N9 145.883
Ri,), 15 de maio de l:).11
Wenceslao Arenas
N 9 145.913
Campillo.
N e 145.922 - Daniel DomingueS Transferência e alteração de nome
de Titular de Processo
Alves e Liberato Oropallo.
149 145.926 - Antonio Escribano
Foram mandadas anotar as transAlga.ba.
N e 145.933 - Joaquim Gonçalves ferências e alterações de nome nos
;)rocessos abaixo mencionados:
HerVel ha .
499.166
Batista S. A. Ind. Com . e Re- - 499.161 - 499.165
N9 145.933 - Ropert Adulf Kat
presentações (transferência para seu 499.167 -- 199.163 -- 499.149 -BUIU.
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As Repartições Públicas deverão entregai na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicação.
- As reclamações pertinentes
:atéria retribuída, nos casos de
érrà _ou omissão, deuer'ào ser
formuladas por escrito à Seção
de Redação, até o quinto dia útil
subseqüente à publicação no
órgão oficial.
- A Seção de Redação funciona, para atendimento do público, de 11 às 17h30 min.
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- Para 'evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
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'CHEFT7 00 SERVIÇO DE PUDL1CAÇaES
solicitada com antecedência de'
FLORIANO GUIMARÂES trinta (30) dias.
J. B. DE ALMEIOA CARNEIRO
.„
MÁRIO OFICIAL
- Na parte superior do endeSE-ÇÃO
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ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

- As assinaturas das' Repartiçoes Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.

- Os originais, devidamente
Capital e Interior:
Capital e Interior:
,
- A remessa de valéres, semautenticados, deverão ser dactiloNCr$ 4,50
NCr$
6,00
Semestre
pre a favor do Tesoureiro do Degrafados em espaço dois, em urna Semestre
9,00 partamento de imprensa NacioNCr$
NCr$ 12,00 Ano
só face do papel. formato 22x33 Ano
1
Exterior:
Exterior:
nal, deverá ser acompanhada de
as emendas, e rasuras serão resesclarecimentos quanto á sua apli10,00
NCr$
13,00
Ano
.
NCr$
Ano
direito.
salvadas por quem de
cação.
NÚMERO AVULSO
- As assinaturas' podem ser
- Os suplementos ás edições
tornadas em qualquer épçca do - O preço do número avulso figura • na última página de cada
•-•
dos órgãos. oficiais só serão remeano, por seis meses ou um ano; exemplar.
O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCrS 0,01, tidos aos assinantes que os soliexceto as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de . NCr$ 0,01 pOr ano; se de anos anteriores. citarem no ato da assinatura.
sempre serão anuais.
N9 489.969 - Representações Triângulo A. B, C Ltda
N9 511.034 - Itamarati S. A. Re:Afica de Motores,.
N9 551.053 - Sterling Products International, Incorporated.
N9 551.065 - Crispasa S. A. Comercial AgroâIndustriar.
N9 551.085 - Chemische Werke
bert.
N9 551.090 - Ernesto Neugebatier
S. 'A. Inds. Reunidas.
N9 551.102 - Compailia Anonima
Toddy Venezolana.
N9 551.103; - Compailla Ananim
:Tocitly Venezolana.
N9 551.103. - Cbmpallia Antanima
Exigências
Toddy Venezolana.
N9 551.105 - Campai-tia Anonima
Termos com exigências , a
cumprir:
Toddy Venezolana.
N9-555.119 - Agro Mercantil Ltda.
Chimica Baruel Ltda. ( junto' ao'
N9 551.127 - José Carneiro Melreg. n9 192,447).
relias Filho.
Ruminei & Ruminei Ltda. (junto
• N9 551.131 - Companhia Brasileiao' reg. n9 195.671).
de 11ainas Metalúrgicas.
D'Abronzo S. A. Ind. e Com. 'de' raN9
551.142 - Santa Tereza AdHebldas (junto ao- reg 119 229.0713. ministradora
S A.
Industrial , São Luiz Ltda. (junto
N9 551.157 e-- Edgar Lins Cavai•
267.666).
canti.
ao registro n9
• Banco de Pernambuco S. A. (junNs. 551.173' - 551.174 - 551.175
;to ao registro n9 269.537.).
'- 551.176 - 551.177. - 551.178 Editdra Voz de Portugal Ltda.. 551.179 - 551.180 -- 551.181 '(junto ao registro n9 277.642).
551.182 - 551:183 - Esquive ProIndustrial São Luiz Ltda. (junto' paganda.
ao , registro n9 287.584).
Ns,. 551.183 - 551.185 551.187
Laboratórir s Moura Brasil-Orlando; .- 551.188' - Kugelfischer, GeorgRangel S-. A. (junto ao registro nú- Schafer & Co.
mero 177.575) .
•
N9 551.195 - Alcei M. Zahra,.
N9 551.196 - A. Dei. Nery & Farina.
Expediente da Segi..1
N9 '551.197 - A. Dei Nery & Fade Exame Formal de Marcas rina.
Trguchi & Cia. Ltda.
N9 555.201
Rio, 15 de maio de 1967
Ride Salto.
N9 551.202
. N9 551.203.Bersanetti- &
Exigências
Ltda.
N9 551.206 - J. Sambes & Filho
Ltda:
Térmos com exigências a
N9 551.207 - Fernandes & Trincumprir:
tinella..
N . 488.170 - Willys Financiadora
Irmãos Gandolfi.
N9 551.208
S. A. Crédito Financiamento e Inãos C andolfi
N9 555.209
vestimentos.
rre-tâns Cia,ndolfia
N9 489.380 - Republic S.-- A. Ind.
N9 551.211 - Irmãos Buratto.
e Com.
31.212 - 12:mãos Buratto.
N9 489.771 - Bergamini & Cia.
•Irmãos Buratto..
N9 551 213
e investimentos (transtereneia para Ltda.

499.170 - 499.171 - 499.172 499.176 - 499.386ó.
Irmãos Nakane Ind. e Com. Ltda.
(transferência para seu nome- da,
Marca Douglas têrmo 526.711).
Maurice Wakim Farah (transferênciabara seu nome da marca Brasil Líbano têm° 526.739) .
Maurice Wakim Fama (transferên-;
Jaia para seu' nome' da. marca Brasil.
Líbano).
Owens-Illinois Glass Company e
Owens-Illinois Inc. (na transferência e alteração de nome dás marcas
Tekk, têrmo 525.822' Lubri-Flo têrmo 526.823 - Ray-Sorb - termo'
119 526.824) .
Duplex. S. A. Ind.. e Com. (na
alteração de nome da marca Poliplex têrmo 527.196). _
Bailia-mim S. A. Ind. e Com. (na
alteração de nome da marca Heilman n têrmo 527.275)'.
Intertron S. A. Eletrônica: (na.
alteração da-nome do sinal Intertron
têrmo 527.278).
Inds. Reunidas 1VIari1ú: S: A. (na
Elteração de nome das marcas:
Krak - n9 193.847.
Krak - n9 193.848.
Rendemais - n 9 193.849.
Rendemais - n 9 193.850
Letizia - n9 193.854..
Olímpico - n9 193.854.
Olímpico - n 9 193.855.
Krak - n9 202.944.
Rendemais - n9 203.306,
Danval S. A. Ind. e Com. (alteração de nome da. marca Danval nú'
mero- 199.255).
Celopax S. A. Ind. e Com. (transferência para seu nome da marca
Celopack n 9 199.450).
Companhia Nortox - Inseticidas
e Fertilizantes (transferência. para
ram nome da marca. NOrtox número
212.698) e das marcas:
n9 322.864
Mortocx
n9 320.439.
Nortox
Antonio Rocha (transferência para
rennome da marca Café São Miguel
Arcanjo n9 269.933).
Mobicap S. A. Mobilização de Cavilais - Crédito - Financiamento

seu nome da insígnia Mopicap número 267.844).
Schtring Aktiengesellschaft (transferência para seu nome da marca
Duas Mãos, n9 282.208).
Enológica Vanossi Ltda. (transferência para seu nome da marca Vánessa n9 288.235).
Inch. Alimentícias Wal-Can S.A.
.(transferência para seu nome da
mem Wal-Can no 299.074-) .
Craca Guimarães & Cia. Ltda..
(transferência para seu nome da
marca Regional n9 332.447Y.

551.214 - Paulo Borini.
N9 551.215 - Takao Eito.
551.541 - Fotocópias Brasília,
Ltda. .
N9 551.565 - Eletro TV'. Inamar
Ltda,
N9 551.583 - Calselú Ind. e Com.
de Calçados Ltda.
N9 551.587 - Transreunidas Emprêsa de Transportes.
' N9 551.588 - Casa Vera Cruz LI'mitacia.
-119 551.599 - Artes Gráficas Reno
.Ltd'a.
N9 551.601 - Mecânica Nagasawa
,Ltda.
N9 551.607 - Org. Orion. Rep.,
,Medição e Adm. Ltda.
14-'? 551.609 - Garagem Dauphine
'Ltda.
N9 551.610 - Rep. de Máquinas
;e Ferramen tas Ltda.
14-9 551.585 - Baga & Nascimento
Ltda.
149 551.615 - Editôra Panorama
Esportivo Ltda.
149 551.619 - Metalúrgica Pro-_
mar Ltda.
N'çn 551.614 - Mercearia. Minuan0
Ltda.
N9 551.616 - Archel Engenharia
de Instalações Ltda.
149 551.622 - Eva Costa do Nascimento.
' N9 ' 551.626 - Malharia Real Ltda.
N9 551.630 . - Empório Brasileiro
de Móveis Ltda.
N9 551.889 - Diraflex Sociedade
Mercantil Brasileira Ltda.
' 149 551.887,Auto Pôsto Santa
Cruz Ltda.
N9 551.888 - Plásticos Kajarnar
Ltda.
Panificadora Orlca.ns.
N9 551.229
Ltda.
Forpla - Forpla Ind.
149 551.629
e Com. Ltda. - Cl. 11 - Clichê
publicado em 29-10-1962.
N9 551.628 Forpla. - Forpla
Ind. e Com. Ltda. - Cl. 11 - C l ichê publicado em 29-10-62..
N9 551.617 - Amauri Crivela Costa - Stop-Vent - Cl. 48 - Clichê
pub`icatio em 29-10-62*
Cia.
149 551.216 - 14. Catixto
N9

N9
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£ta-s;.Cira
N9 551.217 - Kaocune Watanabe
& Cia.
N9 551.218 - Jorge de Camargo
Filho.
IV 551.219 - Armando Pinterich.
N9 551.220 - Sandoval Tonelli.
N9 551.221 - Toyoltichl Suyama &
F•lhos.
N9 551.257 - José Antonio de Oliveira.
N9 :551.260
Lourival Weekwerth.
N9 551.261 - Manoel Castilho Lobato. •
N9 551.265 -- Materiais P. ESeritario -e Engenharia Visitese Ltda.
N9 551:266 - Materiais P. Escritório e Engenharia aVisitex .Ltda.
N9 551.267 - Codule Knit -do Brasil Malnas .Ltda.
.N9 .551.268 -Codule ,Knit .ctõ Brasil Malhas Ltda.
1 9 551:269 - José .Barros 'Correia.
519 551.270 - João „Farttond.
.N 9 551,271 - Silecar ,Comércio Limitada.
N9 551.272 -- Estofados N. B. Indústria e Comércio Ltda.
N9 551.273. - Vennat Indústria e
Comércio de Materiais de Construção
Ltda.
.519 551.274 -- Vermat 1ndÚstria e
Comércio de Materiais de 'ConstrUção Ltda.
1‘19 551.275 - Vermat Indústria e
Comércio de Materiais de Construção Ltda.
N9 551.276 - Vermat Indústria e
Comércio de Materiais de Construção Ltda.
"15T'? 551.287 - Fibras Bens Adurinegtração e Seguros S. A.
519 551.291 - Alto Agência Londrinense dee Turismo Ltda.
N9 551.295 - Trarievox Com. Ind.
Ltda.
519 551.299 - Manai Ltda. -Com.
ti • Máquinas e Ferramentas.
517 351.300 - Repras T-tap. Assisteareirt e Serviços Ltda.
519 551.305 - Arine5ém São Jorge
L'cla.
N9 551.310 - nev:a5 Representacata Gerais Ltda.
N9 551.311 - Mercearia Olavo
n i ne Ltda.
519 551.318 -- Par e Lanches E;
errep5ão Ltda.
N . 551.328 -- Ari/dr:ação Pletzem
latim Ltda.
N9 551.339 - Ercilio Mankava.1
519 551.310 - Stift:W(2 Kobayas'•
/•.• C i n. Ltda.
N9 551.341 -- Shinjiro Kcibarir
& Ci a. Ltda.
N 9 551.342 -- A Nossa Casa Ltd:
N9 551.353 - Ind. e Coro.
Ae•,esórios 'Texteis São Jorge.
N9 551.354 - Ind. de Móveis S5
aos Barroso Ltda.
519 551.362 - Asco'an I.nd.
Importação e Represéntmões Lie
519 551.389 - C 5 E - Cia. D..
sileira de Extrusâo.
.
N9 551.410 - Ceske .Závody
renské, riftrodni podnik.
519 551.425
Banco Nacional
Minas Gerais .S. A.
519 551.432 - Latem 5 Letras Lt;
519 551.472 - Biofarrna Sopi;
Anonime..
519 551.485 - Charutaria, Pizzolst,
Ltda.
519 551 187 - Syaio Labes.
N9 551.505 - Ind. e Com. de
Minérios América Lida
N9 551.516 - Anchieta Repres. de
Cereais Ltda.
N9 551.517
- flusices.
use
N9 551.631 - Confeitos de .Amen'loira Bitan Ltda.
.55, .551.632 - .Confeitus ele Aror.o
doirn Bitan Ltda.
N9 551.634 - Manufatura Deram
Indústria e CULII(.Wel0 Lida
N9 551.673 - Distribuidora de P03licações Ltia. • DPL.

519 551.709 - B, Elliot (Maahinery) Limited.
N9 551.681 - Spera 9. A.
N9 551715 - Técnica e Construções Ltda.
N9 551.716 - Açougue e Fiambre,ria Parolin Ltd5.
N9 551.721 -- 13artho1omina Pernaudes Santiago.
N9 551.741 - Waldernar Gonçalves.
519 551.786 -- Lambretta no Brasil
S. A. .:ndústriasMecânicas.
N9551.802 - Sociedade Vinícola
Rio Grandense Ltda.
N9 551.807 - Emílio Casimiro de
Castro.
N9 551.317 - Indústrias e Comércio Luiz XV S. A.
N9 551.819 - Antranik Kissajikian
519 551,823 - M. Jerusalmi & Cia.
Ltda.
519 551.844 - Instituição Regioná,
ria .de Maria.
151.9 551.848 - Estabelechnenios Ch.
Lorilleux S. A.
N9 351.851 - Tecidos e Artefatos
Fischer S. A.
519 551.867 - Banco Nacional .de
Minas ,Gerais 5. A.
'51 9 551.869 - Banco Nacional de
Minas Gerais S. A.
519 551.813 - Persiolast Ltda.
Diversos

110

519 551.143 - Santa Tereza Administadora S. A. - Prossiga com
exclusãc cia expressão "etc".
N9 551,224
Dilipal Distrib. de
Papéis Ltda. - Prossiga se substitraindo a Cl. 50 pela 38.
N9551.227 - Imobiliária.1..guia
da Ouro Ltda. - Prossiga-se substituindo a Cl. 50 pela 38.
N9 551.231 - Bar e Restaurante
Barão do Monte Santo Ltda.
519 551.384 - Metalúrgica Metaco
Ltda.
N9 551.405 - Tintes Diamante Indústria e Comércio() Ltda.
N9551.474 - Remigio Antonio
de Araújo Bastos.
N9 551.51.9 - Vanguarda S/C Achn.
e corretagens de Seguro.
N9 551.823 - Rodoviário Admira]
Ltda.

Expediente da Seção
de Exarn. Formal de Marcas
Rio, 15 de maio de 1957.
Exigências

Tê/anos .com exigências à
cumprir:
179 461.360 - Luiz do .Nascirnonto.
519 462.721 - Adão Juvenal de
Souza.
N9 463.695 - Artex Tintas Ltda.
519 465.671 - Ajuda Quintella .de
Turismo Ltda.
N9 469.208 - 'Tipografia Delta Limitada.
519 471.112 - Humble 011 & Retinir-1g corn.natly,
, N9 473.542. - Inda. Quhnicas Acsa

519 551.110 - Emege, Sociedade
Anônima Industrial, Comerciai lmmobiliaria y.Financiara. - Prossiga
com as novas vias de fls. 18-20.
N9 551.139 - Apa - Administra.
cã5 e Participaerio -S. A. -- Prosi•,;a-se substituindo a „Cl. 50 pala 38
519 551.140 - Apa - gulni:nisttação e .Participão S. A. -519 478.133
5:a se substituindo a' Cl .
pela 38. Ltda.
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N 9 486.681 - Cia. Administradora
Casa de Pedra.
- 519 487.000 - Bar e Restaurant2
Campanário Ltda.
519 487.375
Novaplan Melhoramentos Ltda.
519 487.437 - Pronto Socorro Policlínica N. S. de 'Fátima Ltda.
519 487.716
Com. e Representações Imp. Cril Ltda,
N9 550,904 - Guará Auto Peças
S. A.
519 550.016 - Laboratory Equipment Corp.
550.055 - Socieià Farmaceutici Rada:
N9 550.050 - Edgard Schw:ry.
N. 9 55J.112
CORTEG - Corretores Técnicos Organizados de 510;eis e imove,s Ltda.
'N.9 550.144 - Gráfica GmacQ 1.11,

acta.
51.9 ai.,0.172

ala

ia Senta
Daliia S.A.
51. 9 5.2J.1118 - Famello Reprsentações Ltda.
1 9 aaU:u8 - .Walter Engler e outro.
N.9 550.208 - Dist. Farmacêutica
L:P.B.
Parana Sta. Catarina Limitada.
N5' 550.209 - Antenor "Boroini.
11.9 550.210 - Arpeador - Ferra„511,5 ,e materiais pala ConstTUÇao tomitada.
aa0.211 - Antenor Burchni.
N.9 550.224 - Resuatex S.A. Dist.
de Resinas e Abrasivos.
55(1.2 4• •1 - Latorró
Daano.
avlalhar.a b. Joao
N.Y5,i0.233
Conitaua.
5,52.234 - Latorre &
N,950u.235 - José do Lspu•ito
Santo. •
1V1urescaiehi &
5515233
,

Moreseaicni &
N. 55,./.24-3
549 05..2.2.1. -hena Nasralla.
1NY Dih).2k'v -- L onstrutora laporá
curilia5a.
Ta chi bana &
Linolaaa.
,Y
adu.246
o
Tactilbana 81 ciat,
Ny 5a,.).247 - Francisco Anu:orlo
.e riu LUCIA) MCVeC10 e Outro.
N. e52.2 , 8 -Ni12on Castre.
N.9 3au.249 - Nrson Castro.
519 5iti.Lo - Nilson Castro.
N. 550.2,22 - Francisco A. de Pl.
. 5 11 ...Lreuo Azevedo e outro.
NO, a00.'i3 - 550.254 - 5á0.255
a,.)J.Zud - Francisco A. de Figuattem.) Azevedo e outro..
- Relio Jose Ot; Mo- .
reis.
,23u.264 - Manuel Martins de
;30uza.
A. JJu.271
Victormo Valente.
IN. 1
1 - Serrarias Raoul=
a.)..21á

N Q 2,57

NY
vi Lica.

PREÇO. NCrS 0.12.

A VEN1).'t:
‘.5.ç9c) de Vendas : Av R.olicrtes 7kTve.:
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•
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Santa Branca S.A.
- La Fontana D1 Tre-

• - S...rvopit .A. coro.
,ic Au,ornuvzis.
5z.0.2:lti
Scrvopa S.A. Coma,
ia Atuornovei.•,
N. 5'a 0.3,1u - Linea Decorações
Lime ao-.
N.Y 550.511 - Isauro Arthur Pe.
re.ra cie Rezende.
N.9 550.314 - Org. arozoza.
N.9 530.315 -Ouro Arroz Ltda.
11.9 550.317 - Adem Represnta..óes Ltda.
11.,5,0.318
Brigida Carletto
Moro.
N. , 550.320 ----Rep. Ol000
N. 9 .250.321 --Bar Lilip lit Ltda.
51. 9 550.322 - Funnbreria Vera Cruz
Lar t iria.
N5' 530.33 - Toenibras - Mecãnica em Geral Ltda.
N. 553.353 - Sagraria - Ind.
Com. de Artefatos de Papel Ltda.
N.? 553.351 - Terral S.A. 1\I:tcpils
nas Agrícolas.
N.? 550.396 - 'retrai 6.411..)4Áqui.
nas AgrIcoaup.
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N. 550.408 - Antonio de Almeida. , N. 9 550.648 - Confecções Ailito
Ns. 550.439 - 550.410/ -- 550.4111mi tada.
560• 412 - 550• 413 - Ind• Brasi54. 9 550.649 - Padaria Conleitaria
leira de Perfumes Serapião da Brae Bar D. Pedro II Ltda.
•
sil.
54. 550.650 - Bar e Lanciles AliN. 550.416 - Retificadola Tocan- :5o 9Ltda
tins de motores Ltda.
N.9 55J.655 - Heycar Coni. e Rep
, N. 550.421 - Gebruasa
Limitada..
M.
B.
H.
O.
Ns. 559.672'- 550.673 - 550.674
N.9 550.446 - I. Spaaaler.
550.615 -- 550.616 - Zealnis Com.
N. 550.447 - Edilio Campas Lo- -ind.
• e Rep. Ltda.
Norynor Adm. e
N.9 550.683
N.9 550.153 - Editara 'Boavista Li- Participações
S.A.
ninada.
N.9 550.685 - Gasdicael Peças e
Imc. biLaria Ipanema Serviços Automotivos Ltda.
N.9 550.458
Lanicada.
54•9 550.686 - Datiy ,rasques.
. N9 550.469 - Taba Daca: aairas
54. 9 550.687 - Daisy %Tasques.
mitada.
54. 9 550.688 - Pedreira, 13-asma LiHelio; Engenharia;
N» J50.463
mitada.
Com. Ind. L
Na 550.710 - Flores êncaa Imp. e
N. 550.465 -- Roberto Cantiera
de. Prods. Aromáticas Ltda.
N. 550 . 467 - Produções Ritmará- Com.
54. 9 550.721 - Mieza & Cia, Ltda.
ficas. e Cine ai arograficas Publifo/a.
N.9 550.726 Presen es Palatal Li.Limi coa.
-airada.
N.9 550.4,69 - ind. e Coai, SeiAdm .
N2 '550.727 - Palamo
rana Ltda.
é Propaganda Ltda.
N.9 550.472 - Ccravione Laino Im- ?articipações
N.9 550.731 - joao Henrique costa.
pararo.
Ns. 550.732 - 550.733 -- 550.734
Prointora, Industriai
a.50.478
- 550.735 - 550.736 - 550.737 -Gial.rica. S. A.
549 550.545 - Carlos Va•squez.
I4. 9 550.479 - Sacotain Ltda.
Thimig C. Ferreira Ltda.
Na 550.484 - Dist', Dalia, Ltda.
N.9 550.738 - Dental Patapa Ltda.
, N9 550.487 - Pedro Simao (lua.
54.9 550.739 - Comercial e Agricola
• 11.9 550.488 - Fernando BOraellos literna
Ltda.
de A lin eicla
a 54. 9 550.747 - José Corres do .Pras:
• NP 550.492 - calçados Veriaci Li- do Junior.
'
54.9 550.767 - Org. Noae l S.A.
• N. a-50.405 - Promoçõas Ves LiN.9 550.797 •- Fjagõshreilii shrdiu
untada.
Na 550.797 - Fábrica de Móva.s
54. 9 550.496 - Geral importadora
Goiás Ltda.
.de Peças Gip S.A.
54.9 550.798 - J. Caetano & 'Cia.
N-.9 550.498 __. Ind. de Borracha • Na 550.806 - SATEMA - S.A.
Erpe Ltda.
Técnica de Madeiras.
Na 559.499 - Cine Praii‘cçaes
• 54.9 550.817 - Depecleto - R.ep.
Ind. e Com. Ltda.
•roltad a
54.9 550.500 - Cartonagain aloresca
54. 9 550.822 - Alberto Lapas. .
Limitada.
N9 550.836 - Ind. e Cora de Arde Madeira A. E. K. Ltda.
, 11.9 550.501 - Ind. de Ma:delias tefato>
Indus-rial
N.9 550.832 - Norca
Aparados Lida
Comercial Ltda.
550.502 - Sergio Lutz VJegaii. e Na
550.865 - Luiz Teixeira Tor54.9 550.503 - Lavanderia A B
res.
•
laôôrto Alegre 'Ltda.
14. 9 550.876 - Vivaldo Gil Ferreira.
11.9 550.505 -a Metal Jaia Ltda.
11.9 550.908 - Je Reviens Lanches
54.9 550.5,97 - Antoni Magazine LiLimitada.
mitaaa.
Na 550.917 - Meada Dagmar da
Na 550.509 - Bar e Cara Roma, Castro
Fonseca.
Lmiracta.
N.9 550.918 - Maria •Dagmar de
54. 9 550.511 a_ Drogaria e Fatmacia
Castro
Fonseca.
Ip_ranga Ltda.
Ind.
Adm.
54.
INAC
550.956
- Adela Ruchleimor.
550.512
9
N.9
Emprêsa de Com.
N.9 550.965
e Com. Ltda, •
Tropical Ltda.Na 550.513 - Belvedere 'Turismo a Minoração
Na 550.977 - Ary Marques.
Limitada.
N.9 550.978 - Miltón Luiz da Silvai
Na 550.514 - Café e Bar Calipen N.9
550.979 - Milton Lula da Silva.
Limitada.
54. 9 550.515 - João Henrique Cesta. • N.9 550.998 - Ante S P A.
N.9 550.999 - Anta S P A.
54.9 550.516 - Representações RiNa 550.816 - Mármores Artísticos
vivai Ltda.
Aasunção Ltda. - Prossiga •com ex149 550.535 - Kanfort 5 L. clusão de em geral.
54. 9 550.540 - Santo •Spitaie.
Na 5:50.134 - Vittário Mediei.
54. 9 550.545 - Carlos Vasquaz.
54.9 550.236 - José do Espírito
54. 9 550.554 - Serralheria, Artistica Santo.
Nossa Senhora Aparecida Ltda.
Na
550.237 - José de Paula Souza.
54.9 550.561 - imobillaria Zarzur
54.9 550.238 - José do Paula Souza.
e, /Copai Ltda.
54.9 550272 - Rep. Corzatto Ltda.
Na 550.273 - Comercial e Imp.
54. 9 550.569 - Ipê - Ind de .Propaganda Eicpositora Ltda.
Moquem S.A. N.9 550.577 - Asueco Mecânica è Na 550.277 -a Milan Ad.olpho Vara
Metalúrgica Industrial Ltda.
54.9 550.588 - sueco Mecanica e
54.9 550.282 - mapa Ltda. - e Ind.
Metalúrgica Industrial Ltda.
Com.
54.9 550.594 - Cerealista Primavera e 54.9
660.299 - Thomaz Perez GarLimitada
cia e Jorge Peres Garcia
549 550.323 - Dist. de Bebidas
N9 550.607 - Presaço - CM. BraMarina Ltda.
Sineira de Prensagem de Aço.
54.
9 550..451 - Fáb. de Alto! atos
NP 550.608 - Grafiprint Ind. Grãde Couro São Jorge Ltda.
álea Ltda.
54.9 550.480 - IMPERVIL - Impe• Na 550.613 - Veraorse Adinillistra
rial Vidros e Accessários
afio de Bens S.A.
549 550.482 - Cinegráfica Lekpoldis
' 549 550.619 - Côte D'Azur Malhas
Som Ltda.
Limitada.
NP 550.639 - Bar e Cafè Gaso- Na 550.483 - João Firme de Oliveira.•
--„
metro Ltda.
54.9 550.645 - - PrOtese S.A. Pin- Na 550.704 - Gomez &.Ferraz.
Of 1 11: Again°
NP
550:730
Edu
turas e Revestimentos Espaciais.
54.9 550.646 - Normando Ribaaro Avila.
NP 560.173 - Nelson Nabre Alatid.
4ortene10 José Vieira.
Urna e 5
•

de

Na 550.829 - José Caetano Fer•:az e Artur Campos da Paz, Filho.
Na 550.181 - Fábrica de Agulhas
dipodermicas Lidar Ltda.
Na 550.206 - APARC0
Adria,
Pariicipações e Coni;_S.A,
Na 550.284 - Servopa S.A. Com.
de Automóveis.'
N.9 650.477 - Oficina Mecânica
aecasul Ltda.
54.9 550.493 - Padaria A:varada- Li.nitada.
N.9 . 550.494 - Soc. de Açougues
Bagé Ltda.
- 54. 9 550.506 - Galeto e CaUrraseaia EStoril Ltda.
• 54. 9 550.508 - Bar e Café Pomba!
Limitada.
54. 9 550.510 - Eletre Tècnica Pia-.
neta Ltda.
N.9 550.517 - Polimax Ind. e Com,
.imitada.
Diversos:
Na 550.012 - Soc. Técnica de Arquitetura e Engenharia Ltda. -- Prossiga substituindo a classe a0 -pela, 38.
N.9 550.140. o- Orla - Og. Lara
Limitada - Prossiga incluindo a
:lasse
. 33.
.
54.9 •550.222 -_ Tipografia A .Ameiiicana Ltda. - Prossiga substituindo a classe 50 pela 38,•
Na 550.242 - José Taixelra. França Prcrsiga subsl ituindo a classe
ia pela 36.
54. 9 550.313 - Ind. de Pactadores
e Botõrs Seharlau Ltda. -. Proisiga„
substituindo a classe 5 pela 11.
N.9 553.316 - Oedes is Santos Farias - Prossiga substituindo a classe
:a pela 31.
54.9 550.397 - Terra! S.A. Maquinas Agrícolas Prorisiga, cora es-lusa° da ala-se 50. •
N.9 550.423 - Mercantil e Inc.
laabe S.A. (Mira S.A.) o- Prossiga
aabstituindo a classe 50 pala 38.
54. 9 550.424 - Mercantil e inc,
Rabe S.A. (Mira S.A.) - Prassiga
substituindo a classe 5(1 pala 38.
Na 550.541 - R CE - Adm. e
Com. S.A. - Prossiga substituindo
a classe 50 pela 38.
Na 550.343 - Sa,nio Spitale Prosiga substituindo a ri, 8 pela 31.
Na 550.561 - Agra F'ecriaria Sudoeste Ind. e Com. atcla. - Pros•-iga substituindo a classe 50 peia 33.
Na 550.555 - Lanchas Ipiranga
Limitada - Prossiga excluindo Bar
Lanches.
Na 550.556 - Cia. do Cotonizaçao
e Desenvolvimento Rural -- COD.NL
- Prossiga substituindo á classe 50
pela . 38.
.
.
54.9 -550.62) - Rimarco 1mp. Ltna.
. classe 50- Prossiga substituindo
?
cela 38.
N.9 560.621 -- Imp. Suraatra,
.-- Prossiga substituindo a c l asse 50
pela 38.
N.+ 550.633 - Lanches tio Voara
Limitada - Prossiga-Se subst1tuindo
a classe 50 . pela 38.
N.9 550.705 - M. & L. Engenharia e . Coto. Ltda. - Prossiga -substituindo a classe 50 Pela 25.
54.9 550.740 ,- Calçados Sapucaiense Ltda. - Prossiga substituindo a
classe 50 pela 36 e cole etiquetas nos
exemplares.
N.9 550.741 - Madeireira Travi Limitada - Prossiga tubststuindo
classe 50 pela 4.
'54.9 550.825 - Hamilton Angelo
Gonçalves Prossiga substituindo a
classe 33.

•549 471.893 - Farmácia Nova, lta:
liana Ltda.. - Prossiga coa as vias

de fls. 3-5, substituindo a ' classe, 50
pela 38.
NP 471.902 - Farmácia Abernéssia Ltda. - Prossiga com as vias cie
fls. 3-5, substituindo a classe 50
pela 38.

Maio de 1967
NOTICIÁRIO
Retificação de Pontos:
-0 têrmo n.9 136 516 - Privilégio
de Invenção - Processo. para sepaear
uni solvente de um soluto o instala.
ções e aparelhos para a realização co
mesmo processo - De Desalination
Plants (DevelOprs of Zarahin Process)
Limited Pontos pub).tcados em 10
de maio da1967. - Ficam retificados
os seguintes pontos:
7 - Aparelho como reivindicado
no ponto 3, caracterizado pelo fato
de que as citadas câmaras estão dispostas uma dentrc da outra.
35 - Aparelho como reivindicado
no ponto 3, caracterizado pelo fato
de que as referidas câmaras são tan:luas coaxiais, estando a tirada cãmura de, evaporação colocaaa no Intenor da mencionada câmaia de MiSensação, 'e estando o ref.erido compressor disposto no interior a. ea
-:nardecosçã.
•Oposiçõea
Multibrás
Indústria cia
lhos Domésticos Ltda. (opoente do
térmo 128:721 - Priv. de Invenção:
Um acondicionador de ar aperfeiçaaaaN
NOTICIÁRIO
Oposições
Caldeiraria São Caetano S. Inchiai-rias Mecânicas (oposição ao tê-riflo 766.320 -a- Titulo: Mecâniva São
Caetano).
Raffaele Antonio Tateei (oposição
ao têrmo 768.881 - Título: Lanches
Capri).
Papelaria Toth Ltda.. (oposição ao
térmo 768.952 - Marca: •Coo Miguel).
Editara Abril Ltda. (oposição ao
têrmo 765.419 - Marca: Mini Roda),
São Paulo Alpargatas S. A. topo-sição ao têrmo 765.825 - Insígnia:
Jacquiline).
Pan Produtos Alimentícios Nacionais S. A. (oposição ao têrmo número 767.236
Marca' Jovem Pan).
Representações Onducai y a, Ltda.
(oposição ao têrmo 765.090 --- Marca:
Onducaixa).
Frigorifico Bordou S A. (oposição
ao têrmo 763.347 - Marca: Emblemática).
Laboratório Hildeberto S. A. (oposição ao têrnio 760.360 - Marca:
Uvex - T. 760.287 - Marca: Anatermin) .
Rhodia Indústrias Químicas e Texteis S. A. (oposição ao raiano número 0765.498 - Marca: Ronnie).
Rambla 00 & Refining Campany
(oposição ao têrmo '763.419 •- Marca: Tração Dupla - T. 763.417 Marca: Tração Dupla - T. 763.418
- marca: 'Tração Dupla - T. '763.409
- Marca: Tração Total - T. '763.410
- Marca: Tração Total - T. 763.408
- Marca: Traçáo Total).
Incafé Indústria e Comércio de
Cafés Finos S. A, (oposição ao têrmo 767.439 - Marca: Citobras11).
Cooper, McDougall & Robertson LImited (oposição ao tairmo 763.635 Ialarca: Cofazina).
Retificação de clichês

ItT 9 550.204 •- Colhi - José Colhi
- Cl. 7 - Clichê publicado em 19
de outubro de 1962.
N9 550.205 -- São Pedro - São
Pedro Administração, Participações 'e
Comércio EL A. - Cl. 38 -- Clichê
publicado em 19-10-1962.
140 550.530 - Ripar Vulcão -- Util
S. A. Industrial e Impartadoaa de
Máquinas - Cl. 8 - Clialla publicado em 23-10-62.
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PATENTES DE INVENÇÃO
aublicaçao rCli LI de acdrdo com o art. 20 do Código de Propriedade Industrial:
20 Da data da publicaçao de que trata o presente artigo, começará a correr O prazia para o deferimento do pedido, durante 30 diaa
pocterao apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade •Tndustrial aquedes que n julgarem prejudicados.
TERMO DE PATENTE

N

.139.520

De 30 de maio de 1962
Donald G. Griswold, Miles M.
Charca Fred K. Wyckoff e William
S. Grau — Estados Unidos da América.
Titulo: "Dispositivo de prevenção
de refluxo".
Pontos Característicos

1. Urna unidade de prevenção de
refluxo apropriada para ser ligada
entre uma réde abastecedora e um
tubo de distribuição, caracterizada
por compreender uma primeira válvula de retenção, as ditas válvulas
de retenção sendo ligadas em série,
a dita primeira válvula de retenção
tendo uma abertura de admissão
apropriada para ser submetida à
pressão na dita rade abastecedora, e
a dita segunda válvula de tenção
tendo uma abertura de descarga
apropriada para ser submetida à
pressão no dito tubo de distribuição;
urna válvula de escape operável por
diferencial de pressão se comunicando com as ditas válvulas de retenção numa zona incluindo a abertura
de descarga da primeira válvula de
retenção e a abertura de admissão
da segunda válvula de retenção para
efetuar a drenagem da dita zona; e
dispositivos controlando a dita válvula de escape, incluindo um par de
diafragmas sensíveis à pressão diferencial através da dita primeira válvula de retenção, os ditos dispositivos sensíveis a pressão difeaencial
sendo eficazes para abrir a. dita válvula' de escape quando a pressão no
lado de admissão da primeira válvula de retenção fôr menor que a
pressão no lado de admissão da dita
segunda válvula de retenção, ou se
a pressão no lado de descarga da
dita segunda válvula de retenção fôr
maior que a pressão no lado de admissão da primeira válvula de retenção e a segunda válvula de retenção
estiver vazando.
2. Urna unidade de prevenção de
refluxo, de' acôrdo com o ponto 1,
caracterizada pelo fato de a válvula
de escape compreender um corpo
tendo um par de câmara de pressão
definidos f In parte pelos diafragmas; dispositivos ligando uma das
tais câmaras de pressão com o lado
de admissão da primeira válvula de
retenção; dispositivos ligando a atatra câmara de pressão com o lado
da admissão da segunda válvula de
retenção; um membro de válvula;
urna haste ligada com os ditos diafragmas e membros de válvula; e
dispositivos exercendo uma fôrça
predeterminada continuamente orientando a dita haste no sentido da posição de aberturà da válvula.
3. Uma unidade de prevenção de
refluxo, de acôrdo- com o ponto 2,
caracterizada pelo fato de a válvula
de escape incluir dispositivos para
prevenir que o membro da, válvula
seja espirado para a posição de -fechamento pela ação do liquido que é
descarregado pela válvula de escape.
4. Unia de prevenção de
refluo. c-ari'onne definida em Qualquer um dos pontos precedentes, ca-

1

racterizada pelo fato de a válvula de
11. Uma válvula de retenção, de • 17. Uma válvula de retenção, de
escape ser orientada por mola para acôrdo com o ponto 9 ou 10, carac- acôrdo com qualquer um dos pontos
efetuar sua abertura quando a pres- terizada pelo fato de o dito mecanita 10 a 17, caracterizada pelo fato das
são diferencial baixar à fôrça de 2 mo de alavanca articulada incluir um ditas aberturas de admissão e deslbaepol. 2 ou menos.
elo tendo uma extremidade pivotà- carga se encontrarem em alinha5. Uma unidade de prevenção de velmente ligada com os ditos dispo- mento axial.
sitivos de apoio do membro da válrefluxo, de acôrdo com qualquer um vula
18. Uma válvula de retenção. ese uma alavanca tendo uma exdos pontos precedentes, caracterizada tremidade
da mesma, pivotaveLmen- sencialmente conforme descrita com
pelo fato de ambas as válvulas de te montada
no interior do dito cor . • referência de figuras 5 a 9 inclusive
retenção •assegurarem vazão direta e po e tendo sua
oposta dos desenhos apensos.
cada uma incluir tina memaro de pivotavelmenteextremidade
19. Uma válvula operável por diligada com a extreválvula pivotavelmente montada que
midade oposta do dito elo, 'e incluin- ferencial de pressão utilizável na
pode ser deslocada pela pressão
uma forquilha pivottavelmente li- unidade de acôrdo com o ponto J,
linha para uma posição inteiramente do
com as ditas extremidades, opos- caracterizada por compreender nin
aberta permitindo • vazão essencial- gada
do dito elo e alavanca, os ditos corpo tendo uma abertura de acamemente livre através da dita válvula. tas
dispositivos aplicando uma fôrça en• são e urna abertura de descarga e
6. Unia unidade de prevenção de direitadora ao dito mecanismo de uma sede de válvula entre as dites
refluxo, de acôrdo com qualquer um alavanca articulada atuando sôbre a aberturas de admissão e de descarga; um membro de válvula acoplados pontos precedentes, caracterizada dita forquilha.
vvel com a dita sede para controlar
pelo fato de a primeira válvula de re12.
Uma
válvula
de
retenção,
de
a vazão através da mesma; uma hastenção incluir dispositivos para exercer uma fôrça tendente a manter acôrdo com o ponto 11, caracteriza- te de válvula ligada com o di*o
da
pelo
fato
de
os
ditos
dispositivos
membro de válvula; dispositivos infechada a dita primeira válvula de
retenção, e na qual a segunda vál- ale apoio do membro de válvula ser cluindo diafragmas proporcionando
um
membro
artculado
pivotavelum per de câmaras de pressão; disvula de retenção inclui dispositivos
ligado com o dito membro de positivos ligando os ditos diafragmas
para exercer uma fôrça relativamen- mente
válvula
na
conexão
pivotante
com
te menor, tendendo a manter fecha- o mesmo da dita primeira extremi- com a dita haste de válvula, o dito
corpo de válvula incluindo abertures
da a dita segunda válvula de reten- dade
do dito elo, o comprimento efe- para a admissão de fluido operacioção. •
tivo da dita alavanca sendo de cêr- nal ao interior das respectivas e.,7. Um dispositivo de preve pção de ca de quatro vêzes o comprimento maras de pressão, os ditos diafriu refluxo, de acôrdo com o ponto 6, efetivo do dito elo.
mas sendo disposto de forma que
caracterizado pelo fato de JS dispo13. Uma válvula de retenção, de fluido operacional atuando sdbre uni
avos para exercer a força tendente acordo
com o ponto 11 ou 12, ca- diaframna deslocará a haste da vai
à manter pelo menos uma das válpelo fato de a forquilha vula para a• posição de feche:nana)
vulas de retenção fechada, incluiram racterizada
da válvula,' e o fluido operadora'
um mecanismo de alavanca articula- conduzir elementos de batente e o atuando sôbre o outro cilafraamit
da, e uma mola agindo sdbre o dito corne de válcula incluir dispositivos deslocará a haste da válvula nara a
mecanismo de alavanca articulada. de encontro acoplá-vcis pelos ditos ele- posição de abertura da válvula; disorientando o mesmo para uma ati- mentos de batente para limitar o positivos para ventilar o vi : i. , n) t
movimento de abertura do dito
tude em linha reta.
membro de válvula sob a pressão da ao longo dos ditos ditara-mus peta
a atmosfera; e uma mola no dito
8. Uni dispotivo de prevenção de linha.
refluxo, de acôrdo com o ponto 7,
14. Uma válvula de retenção, de corpo de válvula atuando gebre a dicaracterizado pelo fato de pelo me- actirdo com qualquer um dos pontos ta haste de válvula e tendo a deslonos a dita primeira válvula de re- 9 a 13, caracterizada pelo fato de os car a mesma no sentido da posição
tenção incluir dispositivos para pre- ditos dispositivos que aplicam uma de abertura da válvula.
vinir que o mecanismo de alavanca fôrça endireitadora ao dito mecanis20. Uma válvula operável por diarticulada assuma uma atitude reti- mo da alavanca articulada serem re- ferencial de pressão de acôrdo com
línea.
presentados por urna . mola de com- o ponto 19, caracterizada peio fato
cieuais.
osditos diafragmas serem de áreas
9. Uma válvula de retenção utili- pressão.
zável na unidade de acôrdo com o
15. Uma válvula 'de retenção, de
ponto 1, caracterizado por compre- acôrdo com o ponto 14 e ponto 11,
21. Uma válvula operável por diender uma parte do corpo tendo 12 ou 13, caracterizada pelo fato de a ferencial de pressão de wird° com
urna abertura de admissão e uma forquilha ter uma extremidade su- o ponto 19 ou 20, caracterizada pelo
abertura de descarga, uma rêcle de perior decrescente disposto lio inte- fato da sede de válvula incluir disválvula localizada entre a dita aber- rior da mola para proporcionar fol- positivos para previnir que o fluido
tura de admissão e a abertura de ga entre a forquilha e a mola, para descarregado através da .seda aspire ar
descarga, um membro de válvula assim evitar a deflexão lateral ex- membro de válvula no sentido da
acoplável com a dita rêde para fe- cessiva da mola quando o mecanismo sede.
char a dita valvula, dispositivos sus- de alavanca articulada pivotar du22. Uma válvula operável por ditentando o dito membro de válvula rante o movimento de abebrtura e ferencial
de pressão de acôrdo com
para movimento pivotante em rela- fechamento do membro de válvula. o ponto 21, caracterizada pelo fato
16. Uma válvula de retenção, de
ção à dita rêde sob a ação de presdc os dispositivos para prevenirem a
são da linha para uma posição aber- acôrdo com qualquer um dos pontos asuiração por fluido de membro de
ta permitindo vazão substancial- 9 a 15, caracterizado pelo fato da re- 'válvula no sentido de a dita sede inde de válvula ser metálica e ter um
mente livre através da dita válvula, flange
cluir uma crista saliente sabre a
marginal lateralmente dispos- dita
um mecanismo de alavancas artisede acoplava' pelo membro da
to
e
o
membro
da
válvula
ser
elásculada ligado com os ditos dispositiválvula, a dita crista sendo definida.
tico
e
ter
iam
retentor
metálico
asvos de apoio do membro aia válvula,
por uma superfície arqueada se orie dispositivos aplicando uma fôrça sociado com o mesmo guarnecido de ginando na abertura da sede e se
um
aro
acoplável
com
o
dito
flange,
endireitadora ao dito mecanismo de
eonfundindo com urna superfície exalavanca articulada para forçar o o dito flange e aro sendo normal- ternamente alargada disposta a um
mente
interespaçados
quando
a
váldito membro de válvula no sentido
ângulo de cêrca de 25 graus em relavula se encontrar inteiramente fe- ção
da dita rêde.
ao eixo g,eonvitriro da sede.
chada, o dito aro sendo acoplava]
10. Uma válvula de retenção, de com o dito flange sob desgaste ou
23. Uma válvula oprráiel por ct iacôrdo com o ponto 9, caracterazado compressão excessiva do dito disco ferencial de pressão, de a.côrdo iam
pelo fato de os ditos dispositivos de da válvula para proporcionar con- qualquer um dos pontos 10 a 22. ca apoio de membro de válvula e do tacto de metal com metal, o dito racterizada pelo fato do dita cormecanismo de alavanca articulada mecanismo de alavanca articulado po consistir de quatro seçõs. o i,12,-•
serem dispostos de modo a Que ape- ando proporcionada de forma que o bar' uma primeira seção tcimd' 1 dit
nas rol, a itrã.o da rtravidacle tendam dito contacto de metal com metal seja abertura de admissão, e aberitati
a pivotar o dito membro de sái.vula. estabelecido para impedir que o me- descarga e urna sede de vais ala
/1
calacando-o em acoplamento com a etinisino de alavanca articulado as- segunda seção disposta lidava!'
dita rède.
suma unia atitude retilínea.
dita primeira
sacão e tendo te....1
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•
pelo pedal do acelerador do caracterizado pelo fato do terceiro
abertura central formada no seu in- energização alternativa des eletroi- ráveis
veiculo para fazer variar as meneio- transistor 'ser normalmente atuado
terior para receber 'a dita haste de Mãs.
nadas velocidades escolhidas do mo- para _permitir engajamento da seválvula um outro diafragma se ex)
Um
mecanismo
automático
de
gunda engrenagem e o quarto e o
29
tendendo através da dita abertura e transmissão de acôrdo com o ponto tor.
transistores Serem normalquinto
69) 'Um mecanismo de transmissão mente.
senoo ligado com a dita haste de I, caracterizado pelo fato de incluir
válvula, uma terceira - seção disposta elementos destinadas a ihpedir á en- automático de acerdo com qualquer
109) Uni mecanismo de transmissão
adjacente à dita segunda seção e in- gajamento simultâneo de duas en- une dos pontos 1 a 5, caracterizado
pelo fato de incluir um alternador automático de actirdo com o ponto
c'uindo uma parede transversal pro- grenagens.
acionado pelo motor e retificador de 9, caracterizado pelo fato de incluir
porcionando com os ditos diafrag39 ) Um mecanismo de transmissão onda completa associado para peo- urri segundo circuito biestável derivamas o dito par de câmara de prese
s.-H em lados opostos da mesma, a. automático de acôrdo coei o ponto caule uma voltagem dependente da do pela mencionada voltagem a pardo órgão velocidade do motor. e um primeiro tir de um primeiro estado para um
dila haste se extendendo através da 2, caracterizado pelo fato
ciiia parede transverveal, e uma 'destinado a impedir o engajamento circuito biestável derivável de um segundo estado a unia terceira veloquarta seção adjacente à dita tar- simultâneo de duas engrenagens primeiro estado para um segundo es- cidade do motor superior a referida
e:era seção, em ditos diafragmas compreender uma resistência no cir- tado quando a citada voltagem sobe primeira velocidade do motor, bem
proporcionando as ditas câmaras de cuito emissor-coletor alo mencionado até que um valor correspondente a como deratável de volta a seu pripressão, sendo dispostos respectiva- transistor, um segundo transistor ten- uma 'primeira velocidade do motor, meiro estado a uma quarta velocisua base e seu emissor conectados dito primeiro circuito biestável sendo dade do motor, intermediária AS terrn sn, e entre as ditas segunda e ter- do
ceira seções e entre as ditas terceira através da dita resistência, um cir- reei:induzido a seu primeiro estado a ceira e quarta em seu segundo estade atuação servindo para -cri- uma seguiada velocidade do .motor do, servindo para manter o terceiro
e (suada seções, os ditos dispositivos cuito
a indução imposta pela resistên- menor do que a primeira velocidade transistor desligado a fim de evitar
para admitir fluido às ditas câma- cer
quando a corente escoa através do motor, e dito primeiro circuito o engajamento da segunda engrenaras de pressão sendo proporcionados cia
resistência para operar uma -;n- biestável servindo, quando em seu gem e para manter o quarto transisna dita terceira seção, a dita mola da
e desta maneira manter o segundo estado, para manter o tran- tor ligado a fim de permitir o cegasendo uma mola de compressão dis- grenagem
transistor condetor, e um sistor comum condutor.
jarnento da terceira engrenagem.
posta na dita quarta seção e atuando segundo
dispositivo destinado a manter dito
119 ) Um mecanismo de transmisObre a dita haste de válvula.
transistor comum não condutor quan- 7 9) Um mecanismo de transmissão são
automático de acardo. com o
de acôrdo com o ponto
24. Uma válvula operável por di- do o segundo transistor é condutor, automático
6, casacterizado pelo fato do pri- ponto 10, caracterizado pelo fato do
ferencial de pressão, de acerde com o engajamento simultâneo de duas meird
biestável ser uni gati- segundo circuito biestável ser um
o ponto 23, caracterizado pelo fato engrenagens aumentando o escoa- lho ciacircuito
gatilho de Schmidt.
Schmidt.
de área efetiva da sede ou membro mento de corrente na resistência e
8 7.) Um mecanismo de transmissão
129 ) Um mecanismo de transmisde válvula e a área efetiva do dito tornando o segundo tranaletor não
automático de acertio com uni dos são automático de acórdo com um
outro diafragma serem substancial- condutor.
!Seletos 6 ou caracterizado pelo dos pontos 10 ou 11, caracterizado
alente iguais.
49 ) Um 'mecanismo de transmissão fato de, compreender três eletroimãs pelo fato de incluir um terceiro cir25. Uma válvula operável por di- automático de aceirdo com qualquer que, quando energizados, engajam a cuito biestável derivável pela Menferencial de pressão substancialmen- uni dos pontos I a 3, caracterizado segunda, a terceira e a quarta engre- cionada voltagem de um primeiro
te conforme descrita com eierencia pelo fato do dispositivo interruptor nagem do !veiculo, o mencionado dis- estado para um segundo estado, a
da figuras 10 e '11 ou lia dos dese- ser constituído por uma pluralidade nese i‘, c) interruptor sendo constituí- uma quinta velocidade do motor sude transistores.
nhos apensos.
do por terceiro, quarto e quinto tran- perior à terceira velocidade do mo2e. Uma unidade de prevenção de 59) Um mecanismo de transmissão sistores, respectivamente em série tor, e derivável' de volta a seu primeiro estado, a uma sexta velocidade
refluxo adaptada para ser ligada en- automático de acôrdo com qualquer com os eletroimãs.
do motor entre e quinta e a terceira
tre uma rêde abastecedora e um tu- um dos pontos 1 a 4. caracterizado ! 99 ) Um mecanismo de transmissão
8,
o
ponto
velocidades do motor, dito terceiro
bo distribuidor essencialmente con- pelo fato de incluir interruptores opa- automático de acôrdo com
circuito biestável servindo, quando
forme descrita e especificada com
e ra seu segundo estado, para manter
•especial referência aos desenhos
o quarto transistor desligado a fim
apensos.
de impedir o engajamento. -terOs requerentes reivindicam de
ceira engrenagem e para manter o
adiado com a Convenção Internacioquinto transistor ligado para perminal e o Art. 21 do Decreto-lei nútir o engajamento da quarta engremero 7.903, de 27 de agersto de 1945,
nagem.
e prioridade do correspondente pe139 ) Um mecanismo de transmisdido depositado na Repartição de
BENS DOS IMIGRANTES
são automática de acôrdo com o
Patentes dos Estados Unidos da Améponto 12, earacterizado pelo fato do
rica, em 26 de junho de 1961, sob
citado terceiro circuito biestável ser
n9 119.553:
LEI N° 4.966. DE 1966
uni gatilho de Schniidt.
tle9 16:864 — 27-4-67 — NCre 0,03)
149 ) Um;, mecanismo de transmis1 pão automático de acdrdo com um
'
idos pontos 12 ou 13 caracterizado
Teimo Nç' 145.480
Divulgação n' 969
; pelo fato de incluir um sexto transistor através do qual o terceiro eleDe 14 de dezembro de 1962
! troimã de engrenagem pode ser enerC. A. V. Limited — Inglaterra.
gizado quando o quarto transistor e
Titulo: "Mecanismo automático de
não condutor, de modo a prender a
1
transmissão para veículos de estraI terceira engrenagem abaixo da ciPreço: NC4 0,03
da".
tada quarta velocidade, e um dispoPontos característicos
sitivo destinado a manter o sexto
transistor não condutor. a fim de*
19 ) Um mecanismo automático de
evitar a condição ligada quando a
transmissão para um veiculo de esvelocidade do motor cai 'abaixo da
trada, caracterizado pelo fato de
• A VBNDA
mencionada
segunda velocidade do
compreender pelo menos três eletroimotor,
ou
quando
o circuito não foi
mãs que são adaptados para, quando
Na Guanabars,
operado para engajar a terceira veenergizados, engajarem três engrelocidade, mi quafido o pedal do aceSeção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,-1
nagens, respectivamente, do veículo;
lerador do veiculo é comprimido
Agencia I: Ministério da Fazenda
um transistor comum através do
além de unia predeterminada posição
qual a corrente deve escoar para
de estrangelamento ligeiro.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal
energizar os eletroimãs; órgãos des159) Ummecanismo de transmistinados a tornar o transistor conduico de aciirdo com o
são' automát
tor quando o pedal acelerador do
Em Brasília
ponto 14, caracterizado pelo fato de
veiculo é comprimido; órg'áos destiincluir .um setenc transistor através
Na sede do D.I.N.
nados a tornar o transistor condutor
do qual o ! quarto eletrofthã de enquando" a velocidade do motor excede
grenagem notiF, ser enerizaclo quart..
•
enn valor predeterminado; e órgãos
- do o quinte transis' or é não condu-----,
interruptores operáveis a escolhidas
_ _ ...
tor de modo a prender a quarta euVelocidades do motor para permitir
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Publicação feita de seca do com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
20 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo
para e deferimeato do pedido, durante 30 OU
poderão aprescincr suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
a••nn•nnnn.r......

grenagem abaixo da citada sexta velocidade e órgãos destinados a manter o sétima transistor não condutor
para impedir a condição "prêsa"
quando a velocidade do motor cai
abaixo da mencionada segunda velocidade do motor do quando o pedal
do acelerador cio veiculo é comprimido além do uma predeterminada
posição de ligeiro estrangulamento.
169) Um mecanismo de transmissão automático de acôrdo com qualquer um dos pontos 12 a 15, caracterizado pelo fato de incluir órgãos
operáveis quando o pedal do acelerador do veículo é comprimido além
de uma posição de ligeiro estrangulamento para elevar a velocidade do
motor na qual ocorre a mudança da
segunda para a terceira engrenagem.
179j Um mecanismo de transmissão
automático de acôrdp com o ponto 16,
caracterizado pelo fato de incluir
órgãos operáveis quando o pedal
acelerador do veículo é comprimido
além de uma posição de ligeiro estrangulamento para elevar a velocidade do motor no qual ocorre a mudança da terceira engrenagem para
a quarta engrenagem.
189) Um mecanismo de transmissão automático, de acôrdo com une
dos pontos 16 ou 17 caracterizado
pslo fato de incluir um circuito retardador que quando ditos órgãos esto em operação e o pedal do acelerador é conduzid a a uma posição de
ligeiro esti:angu l am:a-no impede a
mudança pia uma engrenagem mais
batea durarte um predeterminado
período de tempo
199 ) Um mecanismo . de transmissilo automático de acardo com o ponto 18, caracterizado pelo fato do circuito de retardamento compreender
une gatilho de Schrnidt e um condensador asaociado que impede o gaa
tilho de Scamidt de mudar de estado
enaurnto o cendsasador é carregado,
quando o pedal do acelerador é liberado.
259 ) Um mecanismo de transmissão autorn;tico de aeôrdo com o
ponto 17, caracterizaao pelo fato cie
incluir um dispositivo cperável quan(lo o pedal do acelerador do veiculo
é comprimido a fim de elevar ainda
mais a ve'oc i dade do motor na qual
a mudança ma terceira engrenagem
para a quarta entirenagem ocorre.
219) Um mecanismo de transmissão automático de acôrdo com qualquer um dos pontos 8 a 20, caracterizado pelo lato de incluir um primeiro interruptor, manualmente operável, em série- com o transistor comum e através do qual a corrente
escôo, para energizar os eletroimãs,
e um segundo interruptor manualmente operável conectado em série
com o transistor comum e formando
um trajeto alternativo através do
qual o terceiro eletroimã de engrenagem pode ser energizado, dito mar
jato alternativo incluindo um transistor que é desligado pelo primeiro
circuito biestável quando 'o último
está em seu primeiro estado.
229) Uni mecanismo de transmisstio automático de acôrdo com o ponto 21, ca racterizado pel o fato de
incluir um d i spositivo d e stinado a
Impedir o emalam-ir:to d e segunda
engrenagem acima de defeito.

239) Um mecanismo de transmissão automático de acôrdo com o 'ponto 21, caracterizado pelo fato de incluir um dispositivo para impedir o
engajamento da segunda engrenagem
acima de uma predeterminada velocidade do motor, como resultado de
um defeito, dito dispositivo servindo,
em adição, para permitir engajamento da terceira engrenagem quando o
primeiro circuito iestável está em
seu primeiro estado.
249) Um mecanismo de transmissão automático de acôrdo com um
dos pontos 21 ou 23. caracterizado
pelo fato de incluir um terceiro interruptor, manualmente operável, em
série com o transistor comum e provendo uni trajeto alternativo através
do qual o segundo eletroimã de engrenagem pode ser energizado.
259) Um mecanismo de trananissão automático, de- acordo com o
ponto 24, caracterizado pelo fato de
incluir um eletroimã° adicional que,
quando energizado engaja a primeira engrenagem, e um quarto interruptor manualmente operável era série com o transistor comum e oroando um trajeto para engajamento
do primeiro el.etrolmã de engrenagem.
269) Um mecanismo de transmissão automático de acôrdo com o ponto 25, caracterizado pelo fato de incluir um eletroima adicional que,
quando energizado. engaja a engrenagem de reversão, e um quinto interruptor manualmente operava:1, em
série com o transistor comum formando um trajeto para engajamento
do eletroimã da engrenagem de reversão.
279) Um mecanismo de transmissão automático de acôrdo com o 'ponto 26, caracterizado pelo faca de maluir um dispositivo operável meliante enaajamcnto di engrenagem de
reversão ,
manter o transistor
comum dutor.
on
289) Um mecanismo de transmissão automático de acôrdo com qualquer um dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato de cada eletroimã ter a forma de um solcnoide,
cada selenolde sendo posto em ponte
por um dedo.
299) um mecanismo de transmissão automático para um veículo de
estrada, caracte eizado pelo fato de
compreender a combinação de partes arranjadas e adaptado para aparar substancialmente como foi aqui
descrito com referência aos desenhos
anexos.
(N9 16.869 - 27-4-6 - alCra MO)
•

TERMO DE PATENTE N9 129.467
de 29 de maio de 1962
COLUMBIAN CARBON COMPANY - Estados Doidos da América.
Titulo: "Silea para Pigmento",
Pontos Característicos
1, - Uma sílica amorfa para pigmento, contendo pelo menos 93% de
Si02, de uma cor branca que se torna tianslacida quando dispersada em
lie uicla, caracterizada por um diâmetro maalio de partícula su'a
-•
ara forme, contido na faixa de
10 a 20 milimicrons, determinado pe-

lo microscópio eletrônico; uma ab- a partir de uma posição que esta
sorção de óleo que varia de 2 a 4 próxima do eixo dos gases circulanw
litros de óleo 'por kg de sílica? uma te&
densidade em massa, não comprimi- No processo de produção de sim
da, variando de 0,016 a 0,08 g/cin3;
e estável em presença da unidade lica para pigmento, pela hidrólise de
tetrafluoreto de silício, a fase de geatmosférica.
rar o tetrafluoreto de silício, cara°.
2 - Uma sílica amorfa de acôrdo terizada por compreender a vaporiza.
com o pbnto 1, caracterizada por um ção de uma solução aquosa de ácida
diâmetro médio de partícula de apro- fluoridrico de unia concentração dm.
ximadamente 15 milimicrons; uma tro da faixa de 30% a 39% de Ello,
área superficial, determinada pelo em pêso, e a reação do HF' da mis.
processo de absorção de nitrogênio, tura de vapôres resultantes com st*
de aproximadamente 150 metros lica cristalina, por passagem da mis•
quadrados por gmina; uma absorção tura de vapores através de um leite
de óleo de 2,4 -2,8 litros de óleo por permeável de sílica cristalina, ene,
kg de sílica; e contendo pelo menos quanto o leito é mantido numa tensa
99,6% de 6102 na 'base séda.
peratura superior ao ponto de ebull•
3 - Um processo para produzir ção da água mas não superior a
sílica amorfa para pigmento, carac- 2219 C, retirando a mistura resu/r
terizado por compreender aa seguin- tante, de SiF4 e vapor d'água, de
tes fases, em seqüência: vaporisar, zona de reação.
7 -- Um processo de acôrdo cota
em urna câmara de vaporização, ama
solução aquosa de á.cido fluoridrico, 'o pauto 6, caracterizado porque o leide uma concentração contida na to de sílica cristalino é mantido no.
faixa de 30 r,í a 39'a de HF, em pêso; ma temperatura que varia de 1219.0
passar a mistura de vapôres resul- a cérea de 18890.
8 - Um processo de acordo com a
tantes através de um leito permeá- ponto 6, caracterizado porque a sílica
vel de sílica cristalina, mantida nu- cristalina é quartzo.
ma temperatura superior á, tempera
tura de condensação do vapor nagua, 9 - Um processo de acôrdo com
mas não superior a 2219 C, em unia o polio 8, caracterizado porque ca
câmara de reaçao, e assim aerar teor ee S102 do quartzo é de aproxt-,
unia mistura de tstrallumeto dei !; i - taadamente 99% e o tamanho ineclie
Hei° e vapor d'água; tirar a mistura de partícula dos cristais de quaKze
da câmara de reação e misturá-la é de, aproximadamente, urna dimen.
cempletamente ecm um gás contendo , ão máxima de 2,54 cm.
exigênio livre e um combustível ga10 -- Um processo de acôrdo com
scso, sob condições de extrema t,ir- ponto
9, caracterizado porque o leite
bulencia, sem combustão substancial, de quartzo é mantido numa tempeimediatamente
depois,
introduair
e
ratura dentro da faixa de 121 9 a
esta última misturar em uma zona 1889 0, e a m-stui a gasosa é paseada
de combustão altamente aquecida, dc através • do leito numa velocidade
uma câmara de hidrólise, e ali quei- adequada para proporcionar um temmar o gás combustível e hidrolisar o po cle contato de aproximadamente
tetrafluoreto de sulco, prra formai 15 sacam:dos.
ilucrato Ca hidrogênio e sílica em
11 - Um processo de acôrdo conl
uspensã.o gasosa; retirar e, suspensão
da câmara de hidrólise e separar a o ponto 6, caracterizado porque a
sílica em suspensão contida nela, en- :mistura de SiF4 o vapor d'água a
quanto a mesma e tôdas as paredes introduzida numa câmara de hidróde confinamento com as quais a sus- lise e o SiF4 é ali hidrolizado para
pensão rade entrar em contato são formar SiO2 em suspensão gasosa,
mantidas .nr.ma temperatura supe- SiO2 é separado da suspensão enrior ao ponto de orvalho do vapor quanto a mesma é mantida acima
d'água; aquecer a sílica separada. temperatura não inferior a 260 9 C, cía
para remover dela os fluoretos resi- gases de cauda que compreendem voa
duais; condensar e absorver, dos ga- por d'água e HF são fracionados pases aí:tient:as, urna solução aquosa de ra obter uma solução aquosa de acifluoreto de hidrogên i o, numa concen- do tluorídrico, numa concentraça
de 30 -39% de HF e essa soluçfts
tração contida dentro da faixa de -i.asosa
é recirculada para a fase de
30e'e a 39% de HF, em pêso; e re- vaporização.
circular a dita solução para a câmara
de vaporização.
12 - Um processo de acenai.° com
4 - Um proceeso de acôrdo com o ponto 3, caracterizado porque a si.•
o ponto 3, caracterizado porque a hi- lica. separada é aquecida a uma
dentro da faixa de 2609C
drólise do tetrafluoreto de silício é peratura
816°C, para remover a HF resia
efetuada por injeção forçada da mis- a
tura gasosa de tetrafluoreto de silí- dual.
cio e vapor d'água, proveniente da
13 - Um processo para hichioligar
geração de SiF4, em uma corrente tetralluoreto de silício para produzir
violentamente circulante de ar, efe- sílica para pigmento em suspeneãO
tuando assim unia rápida e aniformc gasosa, caracterizado por comprem.
misturação, em seguida, misturar der a injeção forçada de uma coruniformemente o gás combustível rente de uma mistura intima de tra.
com a corrente de gás circulante, trafluoreto de silício e vapor ,
imediatamente depois, introduzir a numa temperatura superior ao ponto
mistura resultante na zona de com- de orvalho do vapor d'água, em unia
bustão altamente aquecida.
corrente yiolentamente circulante de
5 -- UM processo de acôrdo com ar preaquecido, para assim efetuar
o ponto 4, caracterizado porque o uma rápida misturação da corrente
gás combustível é injetado de ma- injetada com o ar e, imediatamente
neira substancialmente radial e para depois misturar intimamente um gás
fora na mistura circulante de tetra- combustível com a corrente de gás
fluoreto de silício, vapor d'água e ar, circulante e queimar a mistura.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de atairdo com o art. 26 do Código de Propriedade Inuastrial:
presente artigo, klimeçara a correi o prazo p ,..xra o deterinte.nto do peoido, durante 3C diaie
29 Da data da publicação de que trata
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Ilidi/sitiai agua/na tale 's..0 Julgarem iate:todicados.
, 14 — Um processo de acaórdo com
ponto 13, caaacterizado porque a
mistura de tetrafluoreto de silício e
'vapor d'água é injetada tangencialmente 'dentro da corrente circulante
de ar.
la — Um processo de acôrdo com o
ponto 13, caracterizado porque o gás
combustível é injetado substancialmente em direção radia/ e para fora,
na mistura circulante de tetrafluo- reto de silício, vapor d'água e ar,
a- partindo de uma posição aproximadamente no eixo dos gases em dr- caflação.
16 — Um processo para gelar tetraYhroreto de silício, caracterizado por
compreender a passagem de uma
- /Mistura gasosa de ácido fluoridrico e
_ vapor d'água, numa doncen:,ração
- dentro da faixa. de 30 -39% de HF,
em péso, através de urna zona de
--a reação, em contato Intimo cer um
leito permeável de material- silicoso
cristalino, granular. substancialmente sêco, enquanto o leito é mantido
anima temperatura, superior ao oonto
de ebulição da água, mas, não superior a cêrca de 188 9 C, e a retirada
da mistura resultante de tetrafluo:. reto de silício e vapor d'água, da
zona de reação.

17 — Um processo de acardo com
o ponto 16, caracterizado porque o
material silicoso é areia do quartzc
e a mistura gasosa é passada através
de seu leito numa proporção aquivalente a cêrca de 227 g de HF por
minuto para cada 28,317 dm3 de
areia.
18 — Um aparelho especialmente
adaptado para a produção de sílica
para pigmento, caracterizado 'por
compreender, em seqüência, um caporizador de ácido; um superaquecedor de vapor; um gerador de SiF4,
adaptado para conter um leito ;articalmente alongado de sílica cristauna; um P hidaolisador; uma refrigerador; um dispositivo separador
adaptado para a. separação de sólidos em suspensão, de meio gasosos,
e uma coluna de absorção, além de
dispositivos para o transporta de um
condensado aquoso de ácido, da coluna de fracionamento :para o vaporizador, e dai, através do superaquecedor, para o gerador de O_ANN; dispositivos para transportar a mistura gasosa resultante do gerador aara
o hidrolisa,dor; dutos que vão do ha
dai
drolisador para o refrigerador
para o dispositivo de recolhimento;
e condutos destinados a transferir o

meio gsoso do dispositivo s'eparadJr rias p:, rturacões dirigidas radialmente.
para a coluna de absorçáo.
19 — Um aparelho de acôrdo com_ 21 — Um aparelho de acardo com

o ponto 18, caracterizado porcina o
hidrolizador comprende uma câmara
de farino alongada de forma geral cilindrios, alunilada na sua extremidade superior até formar uma garganta
confirmada e coaxial: : uma' câmara
de ar, também coexial, de seção c.líndrica, acima da, referida garganta,
e afunilando-se na sua extremidade
inferior, até o diâmetro da referida,
garganta; um duto de ar, :que se abre
tangencialmente na porção cilindriiia:
da câmara de ar; pelo atámos uma
abertura através da parede que confina a garganta, para a introdução
da mistura gasosa proveniente do
gerador de Sia-4; um injetor de gas
combu.stivel 'que se estende coaxiatmente através da câmara de ar e
pénetra na garganta, o qual é adaptado para ser movido longitudinalmente para ajustar a posição de sua
extremidade. inferior dentro da gar,ganta..
20 — Um aparelho de acardo com
o ponto 19, caracterizado porque .o
injetor de gás dombustivel é fechada
em sua extremidade inferior e possui.
perto dessa extremidade inferior. vá-

o ponto 19 caracterizado porque a
parede que define a garganta é per-airada e é cercada por uma câmara
anular, e porque são previstos dispositivos declinados à introdução da
mistura gasosa, t angencialmente,
referida eàrna;
22 — C. r r,3 aoareino de acôrdo com

o pont'o 1;', caracterizado porque a
parede luvi,itudinal da câmara do
Mimo é c P reada por uma camisa de

refrigeraçao, porporcionando uma casuara anular adaptada para conduzir
um meio refrigerante em contato
com a parede axterior da dita (Amara, alfm do que são previstos diatroaitivos para introduair um meio de
.etrigeraçáo em uma das extremidades da referida Oálllarft anular e para
descarregar o Meio de refrigeração
pela cutra extremidade dela.
A raquerente reivindica, de acarido
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei n9 7.903, de
27 de Agasto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido, depositado
O a. Reaartic.ão da Patentes d as Estados Unidos da América. em 29 de
maio de 1981, sair n 9 113.270,
iN9 16842 — 21-4-67 — NCra 0,01r

REFORMA ADMINISTRATIVA
DIVULGAÇÃO N.o 995

PREÇO: NCr$ 0,50

P.

VENDA

Na Guanabara
Agência I: Ministerio da Fazenda
Seção de Vendas: Av. Rodrigues A/ves
-Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postai
a

Em Brasília
sede do DIN
\a
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Pubiicação re g a de acordo .rim o• art t:30 do Coch.go da Pruin mimos triisi mal
Os data cta pubiteaçáo começará
o prazo de tin dtas para o dele, :mento do p3dido Durante esse prazo pocteráo apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade udu:st-A-tal aintéles Que se Nig -irem prepidicados com a concessão do registro requerido

00,11'04

lano n." 770.826, de 30-9-66
Metalúrgica Firtel Ltcla,
Paulo

PIRTEL
Ind. Brasileira
Classe 11
Artigos da classe

Térmo a.' 770,310, de 30-9-66
; talharim, t-cmoços tortas, tortas para
Dicoplast S- . Inclni,iria e Comércio alimento de âIliII/8.5 e aves torrões,
I
1
de Artefatos de Plásticos
toucinho e vinagre
i
sçjc, ra.,•:,.,
__....
i
'Cérulo m° 770.834, de 30-9-66
Drogamirian Ltda.
DIC
São Paulc

Ind.

¡treina

Classe 28
Embalagens plásticas
• Termo n.° 770.828, de 30-9-66
-Da odiar
Comis.,ária de Despachos
Tèrmo a. "770.833, de 30-9-66
Ltda,
Antonio Eaustino Pilho £i Cia. Ltda
São Paulo
São Paulo

BAJOKAR
Ind. Brasilelra

CAPE N.S. MONTE

nelrasileira

DROGAMIRIAB
Ind. Brasilexra

eia barra, terro inanganê, ferro velho
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em fôlha, latão
em falha, latão em chapas, latão era
overgaltdes, liga metálica, lhanas,
magnésio, manganês, metais não Caba.
lhados ou parcialmente trabalhados.
metais em massa, metais estampados,
metais paar solda, níquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em fôlhas

Classe 3
Termo n.° 770.845, de 30-9-66
Para distinguir; Produtos e substâncias
euimicas pai-a serem usados na tnedi- Indústria e Comércio Su per-Sul Ltda.
São Paulo
cina ou na farincia
Trino n." 770.836, de 30-9-66
Monlort. Mendes Ltda.
São Paulo

8UPER-STIL
Ind. Brasileira

)44. LARni
H
BI MA Classe 50
Classe 41
rtRA
Para ser empregada nos impressos da Para distinguir: Café em grão, torrado
n•n•n••nn••n
•••9.1.011,...........~.111.
firma, que tem por objetivo o ramo de
e movdo
despachos
alfandegários
_ _
Class( s: 34. 35, 36 e 37
Térino n.° 770.838, de 30-9-66
• èrn, n.° 770.829, de 30 9-66
Título
Monfort. Mendes Ltda.
Napesca — - Sociedade Interoacional de
São Paulo
rêrmo
n.°
770.837,
de 30-9-66
Construção Naval e Desenvolvimento
Sylcos — C.omércio de Produtos Eléda Pesca Ltda.
tricos e Eletrônicos Ltda,
Kl -Mia
São Paulo
São Paulo

Classe 36
•?ara distinguir: Artigos de vestuários
roupaa feitas em geral: Agasalhos,
!ventais, alpargatas, anáguas. blusas.
motas, botinas, blusebes, boinas, babatouros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
-alças. casacão. coletes. capas. chatas,
: achacais, calçados. chapéus. cintos,
antas, combinações, corpinhos. calças
fe senhoras e de crianças, calça/as, caiInd. Brasileiro
as. camisas. camisolas. camisetas,
uecae, ceroU:as. colarinhos, cueiros,
Classe 36
aias. ca.,,acus, chinelos, dominós, acharArtigos da classe
es, fantasias, tardas para militares, co.
'egiais, f raldas, galochas, gravatas, gariTermo a.° 770.832, de 30-9-66
Classe 8
Jos. logos dl angarie. lagosta*, lanuês,
lovatuca
ComéTcio Produtos AliArtigos da , classe
uvas, ligas, lenços. manten, meias,
rwaticios Li-da,
na!ais, manias, mandril:1o, mastilhas, maTermo n.° 770.839, de 30-9-66
São Paulo
et6s. pelas. penhoar. pulover. pelerinas,
Procristal
Indústria e Comércio de aeugas.
pouches, polainas. pijamas. •nVidros Ltda,
ilhos. peru/ ris. quinamos. regalas.
São Paulo
aspensólins. saldas da banho, sandálias.
-obe de chambre, roupao. sobretudos.
meteres, *horta, sungas. molas ou chuta,
MOSUeTtli
colmas, turbantts. mim& uniformes
Irtd.
Drasileire
•JOVATWAy
e vestidos
Classe /4
Ind. Bras.
Têrmo n.° 770.846, de 30-9-66
Artigos da classe
Lopsa — Indústria e Comércio de
Termo ri." 770.840, de 30-9-66
Torneados Ltda.
Confecções Misitex Udu
São Paulo
São Paulo

Indnifaasileira

eizsise 41
Usuaroes, IJIaCIIaOS e peixes ma geral
biscoitos, bombons, bolachas, bacalhau,
café em pó e em grão, camarão, canela'
em pau e JIII pó, cacau, carnes, chã,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alinicuticios, croquetes, compoats, cangica, coalhada, castanha, cebola condimentos para alimentos, colorantes,
chourkos, dendii, doces, doces de frutas, esp1nairc cssénclas alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, fécalas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, trios, frutas sêcas naturais e rritt'féria art." 770.831, de 30-9-66
Dicoplast S. A. Indústria e Comércio
.
de Artefatos de Plásticos
São Paulo

BICO/PU.8T S.A.INDeSTRIA E COIR CIO DE ARTE
PATAn PE PURTI
COS
:Nome co.nercial

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para animais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azai
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
talizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina
goiabada, geléias. herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pé, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate; mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mosetarda, mortadela, nós moscada, nozes. óleos comestíveis, ostras, ovas
pães, paios, pralinés, pimenta, pós para
pudins, picklcs, peixes, presuntos, patês petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins,
queij os, rações balanceadas para animais, regueirões, sal, sa iul, sardinhas,
sarduiches, sorvetes, suco de tomate e
de frutas, torradas, tapioca, tâmaras,

MISITEX
Ind. Brasileira
Classe 36
Artigos da classe

topsA

n•n•••n••••....

Classe 11
Pata distinguir genericamente peças tora
neadas e artefatos de metais, não kat
doidas em outras classes

—
Tênno n.9 770.894, de 30-9-66
Colarnatal — Distribuidora e Comércio
Termo n.° 770.847, de 30-9-66
de Metais Ltda.
Comercial e Importadora Brother Ltda.
São Paulo
São Paulo
.t1Xliggleira

NeWiellari°
Classe 5
Classe 8
Aço em bruto, aço preparado, aço
Máquinas de costura industriai
doce, aço para topos, aço fundido, aço
Tèrmo n.° 770.848, de 30-9-66
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
Frigorifico Itamaraty Ltda.
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parciahnente trabalhado, Sronze de
São Paulo
manganês, .bronze em pó, bronze em
mira, e rufio, chumbo em bruto ou
Ind. Blzerleira
narcialmente preparado, cimento metálico, cdbalto, bruto ou :tz,trdallnente
Ché.sse
trabalhado, com-mias estanho brote ou Carne de cabrito carne de porco •
parcialmente trabalhado, ferro em bi ato,
"carne de. vaca

44'
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Punneação feita de acorde com o art. 13a do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começara
Durante asso prazo poderao apresentar suas oposições ao Departamento
se julg arara prejudicados com e concessão Co registro requerida

correr o prazo da 03 dias para e deferimento do podido:
' Nanional' da Propriedade Industrial aguêles que

titititipetieatim....~.1

•ffieemil•O

Termo n.9 ,770.849, de 30-9-66
eal-anças, ferros elétricos de engomar e
Artefina Malhas Indústria e Comércio aassar. oatedetras, coqueteleiras. espreLtda.
medores liouldificadores' elétricos má.

São Paulô

ARTEPINA
Ind. Brasileira

r

Classe 36
Malhas

Termo n.° 770.850, de 30-9-66
Rabeca Lanches .Ltda.
São Paulo

\
REMOA
Ind. Brasileire.-Classe 41
Para distinguir

lanches

Termo n.° 770. 851, de 30-9-66
Confecções Aarca Ltda:
São Paulo

AGÁLIRCA\._
Xneistria.Brasileira

quinas para picar e moer legumes e
zarpe, resistências elétricas, fervedores.
* estufas. ventiladores.. paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar re.
frigereado formas. elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográfica.. caio.
painhas elétricas, garrafas térmicas. te
°adores automáticos. lâmpadas. apare-•
lilás de luz fluorescente aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores coa.

Paulo

COSSI " n
Ind.. Brasilelra

"SANTA ADELIA "1
Ind. Brasileira

Classe 41

Classe 41
Pão, bolos, lanches de: alicie, mortadela, presunto, roz-bife, queijo, salame,
salsichas e churrascos
Temi° n.9 770 .862, de 30-9-66
Evangelos Constantino Haralambids
Wo Paulo

se 3:ira
Ind. clráasM

.

.

flocos, farelo, fermentos. feijâc douros. bonés, capacetes, cartolas, caraÇAlos, trios. !Turas sê ca s naturais e ais puças casacão, coletes, capas, chalesa
mlizada s. glicose. goma de mascar. gor cachecols, calçados, chapéus, cintos.
corpinhos, calças
juras, grânulos. grão de bici. gelatina cintas, combinações,
de
senhoras
e
de crianças calções, cal(Leva
lolabada. geléias. berva doce
ças, camisas, camisolas, camisetas;
mate, hortaliças lagostas. línguas, leite cuecas,
ceroulas, colarinhos, cueiros,.
condensado. le:te em pé. legumes eu saias, casacos,
chinelos, dominós. acharconserva, lentilhas. linguiça louro, mas pes, fantasias, fardas
para militares, cotas allmentecias. mariscos, manteiga legiais, fraldas, Galochas,
gravatas, gorMargarina, marmelada. macarrâi. mas ros, ogos de fingerie, jaquetas,
laquês,
sa de tomate, mel e melado, mate, mas- luvas, ligas, lenços, mantos, meias;
sas para tu:riga:is, molhos, moluscos maiôs,. mantas, mandrião, mantilhas, pamostarda, mortadela, nós moscada, ao- ietós, palas, penhoar, pulover. pelerinaa
les. óleos comestíveis. . ostras, oves peugas, pouches, polainas, pijamas pupães. paios pra/Ines pimenta, pôs para nhos, perneiras, qutmonos. regalos.
Pudins, pickles, peixes, presuntos. pa . robe de chambre, roupão. sobretudos,
tês. pett-pols pr.:Anos, pizzas pudins. suspensórios, saídas de banho, sandálias,
q ueijos, rações balanceadas para ani- sueteres,, shorts, sungas. stolas ou slacks
mais. requeigles. sal, sagú sardinhas
toucas, turbantes ternos, uniformes
sanduiches. sorvetes. selei de tomate e de
e vestidos
frutas,. torradas. tae-áza, tâmaras, talhaTermo
n.°
770.863. de 30-9-66
rim, tremoços, tortas. tortas para aliRodoviário Vargeano Ltda.
mento de animais e aves, torrões
ra'3 s) Paulo
mocinho e vinagre
:IR%

TRI UNA DE

19N3UMA"

INDOS RIA BRASILEIRA

Classe 38
l'ara distinguir e assinalar: agendas,
I ações, blocos de papel para cartas,
Termo n.9 770.859, de 30-9-66
(cartões, calendários, embalagens de paIND. BRASILEIRA
pel e papelão, envelopes, faturas, fi- Indústria e Comércio de Decorações
Multi Cortinas Ltda,
chas, papelão, papel em fõlhas, apólices, cheques, duplicatas, debêntures, leClasse 13
São Paulo
Para distinguir pedras semi-preciosas Ja-as de câmbio, notas fiscais, notas
rorrassórias, recibos e passagens
para adornos.
att
Termo n.° 770.853, de 30-9-66
Lamfar Iluminação Indústria e Comércio Ltda.
São Panlo

Termo n.° 770.856, de 30-9-66
Indústria de Aguardente Turvinha
Ltda.
São Paulo
te rirtmvmpuk
Ind:-Bresileira

r7'

Classe 42
Agitardente de cana
Termo n.° 770.857, de 30-9-66
Panificadora das Pedras Ltda .
São Paulo

bicos: Rádios, aparelhos de televisâ.
lhos de refrigeração. enceradeiras. as
piradores de ah fogões. fornos 'e boa it
mirai elétritos, chuveiros, aquecedores,

A.

Acielia Ltda.

e cinematográgicos. filmes revelados em pau e em pó. cacau. carnes, chá
binóculo& óculos, aparelhos de aproxi- 'cara mells chocolates, confeitos, crave
T• 51
mação abat-(oure e lustre& máquinas cereais, cominho. creme de late. cremes
mentor ,ara alimentos. colorardes.
para lavar roupas para uso
epuoa ‘moqa, • equmsas . upegjeco eale
domLstico
.usa 'smodatos •ssianbon sommanel
Termo n.9 770 . 8'59, de 30-9-66
chouriços. dendê. doces, doces de tru- Para distinguir: Artigos de vestuários
Jesus do Rosário Domingos
tas. espinafre essênclas alimentares, em- e roupas feitas em geral: Agasalho?,
São Paulo
padas, ervilhas, enitovas, extrato de toé aventais, alpargatas. anáguas, blusas,
,trate, farinhas alimentícias, favas fê botas, botinas, blusões, boinas baba-

Classe 37
Roupas brancas para cama e mesa
_
Acolchçoados para camas, colchas, co- Classe 32
bertores, esfregões, fronhas, guardanapos, jogos bordados, jogos de cosinha, Para distinguir: Albuns, almanaques.
lençóis, mantas para camas, panos para anuários, boletins, catálogos, jornais.
cosinha e panos de pratos, toalhas de livros, peças teatrais e cinematográfirosto e banho, toalhas de mesa, tos- cas, programas de rádio e televisa°
firas para jantar, toalhas para chá e oubl'-ações, revistas, folhinhas impres•
sas e programas circenses •
café, toalhas para banquetes, guarnições para cama e mesa. toalhinhas
Têrmo n.° 770.855, de 30-9-66
(cobre pão)
Auto Nisto Macam Ltda.
•
São Paulo
Termo n. 9 770.852, de 30-9-66
Minerarte — Indústria e' Comércio
In , rortação e Exportação Ltda .

Classe 5
Para distinguir os seguintes artigos

Termo n.° 770.861, de 30-9-66
Padaria Confeitaria' e Bar Santa

0

•
Alcachofras
aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos para animais, amido
amendoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia. avelãs, azate azei%mudares. bobinas, chavas elétricas. tonas banha, bacalhau, batatas, balas
comutadores,. interruptore,t tomadas de biscoitos, bombons. 'bolachas. baunilha
corrente, fusivel, aparelhos fotográficos café em pó e em grão, camarão, canela

S. BERN. DO

,.

-Termo 13. 9 770.858, de 30-9-66
Cerealista Cossi Ltda,
São Paulo

DAS

PEpussi

Ind. Bra9iieira;

Cl

11
Pão

nadt:-.--Bre si 2. e

VARGBANO
indo BrasileáN
Classe 33
•
Transportes rodoviários
Termo n.° 770 . 864, de 30-9-66
Evang elos Constantino Haralambidis
São Paulo

Classe 39
Capachos, cortinas, cortinas automÉlb
cas, cortinados, encerados, linóleos,
mosqueteiros, oleados, panos para assoalros e paredes, passadeiras, sanefas,
tapetes, tpetes de peles, de madeira, de ?ara dlstinguiri Artigos de vestuáriml
esteira, corda e cortiça
s rotapa3 feita.s em gerais Agasanto33
mentais, alpargatas, anáguas, hlusaa,
Tèrmq 11. 9 770 . 860, de 30-9-66
Cobeopa Comercial Brasileira de En- botas, botinas, bludiec, baiana, bubea
genharia Obras e Pavimentação Ltda. louros, bonés, capacetes, csetob2, cavo
OUÇAS, CE15:100. C019ted3, capas, adoa,
São Paulo
zacheofb, calçados, chsPinn,
•
datas. exiuhinações. corpinhos, calças
"
te senhoras e de crianças, caiçaca calInd.
J
:aa, camisas,. camisolas. camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos. encima,
-aia& casacos. oN 'netos. dom ;nós, echcr.,
•" Clases 33
Enviiharia, obras e pavimentação
peai, fantasias, fardas para militares, as-

COBEOPti
Brasileira
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação falte de aotirdo com e art. 139 do Código da Propriedade Industrial Da data da pUblicsdão começará
ei correr o preze de 69 dias para o deferimento do pedido. Durant,* esse prazo podaras) apresentar suas oposições ao Deportexeeru.
/lecionai da Propriedade liedustrIal aqueles que se julgarem prejudicados man a ~cauã° de reg:etre requerida
Ternso a.° 770.879, de 30-9-66
legisla fraldas. galochas, gravata& gots robe de chambre, roupão sobretudos 1 veros, chaves campaintma, cornetas
Instituto
de Beleza Brasinha Ltda.
.
tusis
ela, diais, co.
para
velculos
camas
.
sandálias
banho.
suspensórios,
saldas
de
Isques
ros. logos de biljerse. ..• n • n ••
São Paulo
meteres,
shorts
sungas.
atolas
ou.slacits
cezadetrus.
et-terilizactores,
estufas,
ebutuvas. ligas, lenços. mantes. metas
tidores. kogóes, tusivets tarros de pa3.
touca, turbantes. ternos. uultormes
maiôs. mantas. mandriâo. mantilhas. pa .
BRASINHA
e vestidos sai e engomai. fornos. fogareiros. tios
tetos, palas. penhoar. pulover. peierinas.
!erros de suidai fonuaralus. geladeiras
"cagas. pouches. polainas, pijamas. Ni)
IND.BRASILE1RA
Termo n.° 770.868, de 30-9-66
interruptores, intercomunicadores. iam
nhoa, perneiras, quiinonoa. regalas,
Confecções Cabriolet Ltda.
padas, ,aniernas lanipadas tluorescen
Cias ,2 •itN
robe de chambre. roupão. sobretudos.
S'o ,,auic
res, aquidificadores. piihas, radayemis. Para distinçjuir: Pert e nfs. esst.ncias ensuspensórios. saldas de banho. sandálias
sores. radio-receptem :,?.lógios, reato- tratos, água de colônia, água de toucasueteres„ aborta sungas. stclau ou slacits.
res para luz fluoresceutes, sinalizadore s dor, água de beleza, água de quina,
toucas. turbantes. ternos, uniformes
" CABLIOLET
iampelantes, 31,14UCtes secadores para água de rosas água de alfazema, rigun
e vestidos
ando 31easileira,
es cabelos, transtoriti-Jures 'torneiras para barba, loções e tônicos para na
Termo n.° 770.865, de 30-9-66
romadJs. tomadas de 4.m-faltes máiti cabeies e para a pele, brilhantina, bar.
,.....nn•sae
Doceria Chegança Ltda.
Paia distinguir: Artigos de vestuálans pias, tubos con , iu:ts. termoszatos. tela dolinr. "batons ,cosmeticos, tixannces
Sric Paulo
e roupas feitas em geral: Agasalhos visares. tolr.dorn de ±3CO3. válvulas de pmteadas pefrôna.ss, óleos r nra
cabelos, creme reltivellescente. cremes
.aventais, oipargatas. aná g uas tvt,:,-;
Trino n.° 770.873, de 30 9,66
"DRE&A.I7ÇA
gordurosos e pon-mdas para limpeza da
botas, botinas, blusões. boinas. bafa
CurMsaria Três CareveLs Lida
Ind. Brasileira,
pele e "maquilage depilatórios, deso.
douros. bonés, capacetes. cartolas. cwa
S:Io Paulo
dorantcs, vinagre atornátice, pó de arroz
oças, casacão, coletes. capas, atinjas
p
e talco ExAtirt tão, lápis para
Classe 41
.cachecols. calçadas chapéus. cintos
C3WELAS
pestana e ;oh.ancel:h..... peeparados iam
Doces de leite, bombons, balas, goia- cintas, combinai:os:8, corpinhos. calça•
XnA, Era,Jilelra
embelezar tal: is e n'l is, carmim cara
badas, marmeladas, pessegadas, frutas de senhoras e de crianças. celçóes calristalizadas, pé de molesue, bombas, ças. camisas camisolas aaailsetas
o rosto e para os • •itmJ,s, sab'do 1•1 creme
Lizu7::e
brigadeiros, frutas secas, bolos, creme
para harla,,at, qqtrde perfumado
Ariigos c classe
—
de chantilin, caramelos, pralinés, cho- cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros.
ou não, sabonetes. ctentifrlcios era pó.
saias,
casacos,
amados,
dominós.
adiar
Térmo ri.° 770.874, de 30-9-66
colates,
drops, pudins e tortas
pasta ou iiouiuo •s-.is pci fumados para
a
pes. fantasias. tardas para militares co
Fornecedora de Alimentação ramar banhos, pente., van ..mtraacies de perfulegiais, fraldas. galochas, gravatas, gor
Têrmo n.9 770.866, de 30-9-66
Ltda.
me escovas para denicA, cabelos, unhas
ros. jogos de lingerie. Jaquetas laqus
Benedito ,Aparecido da Silva
L'aulo
e cílios, sacjuinhos perfumados, preparacã( Paulo
luvas, ligas. lenços, caantós, meias.
dos em pó, pasta, líquidos e tijolos
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas pa
para o tratamento das unhas. dissol.'
PRATIA.R
!atóis. palas. penhoar pulover. palermas.
'1 SOMA "4
Ind.
Brasileira
ventes e vernizes, removedores da cuti.peugas. ponches. polainas pijamas pu
. Ind. Brasileira
cuia. glicerina perfumada para os cabe.
tahos, perneiras, quimonos, regalos,
los e preparados pare ,Jescolorir unhas
Classe 11
robe
de
chambre:
rolpao.
sobretudos
Classe 41
Para distinguir: arroz, feijão, batatas cibos e pintas ou ünais artificiais. óleo
suspensórios, saldas debanha sandaliaf
Chocolates
para a pele
doces, pães, bolos, bulas e queijos
sueteres. shorts. sungas. atolas ou Madri
Termo n.9 770.869, de 30-9-66
toucas, turbantes, ternos. uniformes.
'Pêras) n.° 770.880, de 30-9-66
Têrmo n.° 770.875, de 30-9-66
Importadora de Máquinas Mituvod
e vestidos
T_ecnocal — Comércio e Indústria Ltda. Comércio de Bordados Lealtex Ltri.
Ltda.
São Paulo
Termo n.9 770.870, de 30-9-66 '
SOO Paulo
ARTECAL
LATA DOS BORDA-Farmácia Dirce Lida
Ind. Brasileira
São Paulo
DOS
—SZo Paulo-.
Classe 16
Wigãferra
----,.—
DIRCE
Artigos da classe
Ird. Brasileira
Classe
37
Classe 6
Têrmo a.° 770.876, de 30-9-66
Titulo
Máquinas de lavar roupas, máquinas
Comércio e Indústria Ltda.
Tecnocal
Classe 3
para fazer tricõt
Têrtno n.° 770.881, de 30-9-66
São Paulo
Paca oistinguir como marca genérica
Auto Mecânica Bosque Ltda.
Termo n.° 770.867, de 30-9-66
produtos farmacêuticos
Teresilda — Confecções de Roupas
CALMA
Stio„, Paulo
Têmso n.° 770.871, de 30-9-66
Ltda.
Ind..
Brasileira
Turismo Arasald Ltda.
;:. ar P21110
P
Sá '3 Paulo
Classe 16
.dOS
" ARPFE "
Para distinguir: tal
Ind. C.a st le ira
Braeileira'r e,
re
Llasse 21
Têrmo n.° 770.877, de 30-9-66
tn~leira
'• -- e Para as-anuir: Veiados e suas partes
Q-Refres-Ko S. A. —
. Classe 36
j integrantes: Aros para bicicletas, autos
Comércoi
Classe 33
Para distinguir: Artigos de vestuários
alévels. a u to-ca mi nhões, aviões, amorSão
Paulo
Turismos e transportes
e roupas teitas em geral: Agasalhos
tecedores, alavancas de câmbio, barcos,
aventa: s alpargatas. anáguas. blusas
breques. braços para veiculas, bicicleo
SU—LOLÀ.
Termo n.° 770.872, de 30-9-66
botas botinas blusões. boinas, baba. Sipanere
tas, carrinhos de mão e carretas, cauda
Ind.. Branileir
Na,
Sociedade
Paulistânia
de
poças. casacão. coleto. capas. chaks
nhonetas, carros nrnbulanté.s, caminhões,
gócios Reunidos Ltda.
cachecols. calcados. chapéus. cintai.
carros, tratores, carros-berços. carros-,
Classe 43
Shc 'Paulo
cintas combinações. corpinhos. calças
Muque& carros-irrigadores, carros, cara
Artigos
da
classe
de senhoras e de crianans. calções calroças. carrocerias. chassis, chapas eira
ças. camisas. camisolas. camisetas
calareis para veiculos. cubos de veículos,
Termo n.° 770.878, de 30-9 -66
cuecas. cerauins. colarinhos, cueiros
qdRANINileira
Q-Refres-Ko S. A. — Ir-dilatrfa e -orr,-(1; ços para vciculos. direção. deslla
qatfairas estribos, escadas rolantes,
saias. casacos. crinelos dominó". achar.
ComCsacol
vadores para passageiros e para carga,
pes. fantasias. fardas para militares. coClaras 8
São Paulo
:engates para carros, eixos de directiol,
legiais. fraldas galochas. gravatas. Ootr Psni distinguir: Aparelhos, acessorios e
fselos, fronteiras para veiculos. guidão,
roa logos de binaria laquetaa innuês petrechos elétricos ou usados na sk,
iocomotivas, lanchas notociclos, molas,
lavas, ligas. lenços mantós. meias. Maldade, inclusive medidores, a saber.
,notocicletas. motocargas moto furgõe&
nr""Li*
imanar mantas mandrião, mantilhas, os aspiradores de p6. antenas, acumulado-nanivelas, navios ônibus, para-choquea,
letós palas -pantioar puiover palatinas. res. aquecedores alarmes, alto-tatantas
nana-lamas, para-nrisas. pedais, pantázas
penam miai-hes polainas. pijamas pu adaptadores, ampenõmetros, batedeiras
nadas peca bicicletas, raios para bicicie.
Artigos da classe
eitos, perneiras, quimanos, regalos bombas para água, condensadores, cito-

• •
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n•nn

tatulicação teita de acôrdo . com e art. 130 do ' Código da Proprieciaas, Industrial Da data da publicação começara
• (surrar o prazo de 80. dias para o deferimento 'C Podido. Durante esaa prazo Poderão apresentar . suas oposições ao Departaineuto
• - Nacional da Propriedade tiadustriál aqueles que ias Julgarem preradicados com a aondeasão do registro regue-C4
tas, reboque. radiadores para veículos,
Unimos os, 770.890 a 770.895. de
rodas para velemos. seu1ns. triciclos, ti-4
30-9-66
mates para" veículos. vagões. , veiocipe- Diversey WiltningtOn S. A Produtos
Quitnicos
dee, vareta sie contrôle do afogador e
aceleradot tisaeis. troleibus, varaes de
São Paulo
camas,. toletes para casaras
- Temo n.° 770.882, de 30-9-66

SCAB — Sociedade de Construções e
Administração de Bens Ltda.
São Paulo

SURAC
Ind.Brasireira:

aaaase ta
•
Para distinguir; Perfumes, essências, catraios, água de colônia, água de touca.
SM...SOMAM:G
dor, água de beleza, água de quina;
DE CONSTRIWOES,,
água de rosas, água de alfazema, água.
E ADMINISTRAÇXO
para barba, loções e tônicos para os
DE BENS LIMITA...
cabelos e paía a peie, brilhantina, bandolina "batons - . cosméticos, f l aa .i ires
DA
.
de penteados, petróleos, óleos' °ara os
cabelos, creme rejuvenascente, cremes
Nome comercial
gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "Magálage - depilatórios, desoTèrmo n. 9 '770.883, de 30-9-66
SOPUS — Sociedade de Construções dorantes, vinagre aromático, pó da arroz
e talco aerfumado- ou não, lápis .para
e Administração cle Bens Ltda.
pestana e sobranceilhas, preparados par
São Paulo
embelezar cílios e olaos. carmim para
o rosto e para os labiais, sabão e creme
SCOPUS-,SOCIELW
para barbear; .sabaa liquido perfumado
D DE CONSTRUou não, sabonetes dantilriclos em pó,
S
pasta ou liquido, sais perfumados para
RAÇXO. DE BEM.
banhos, pentes. vaporizada/as de aclaLitaTADA
me. escovas para dentes, cabelos, unhas
e cilMs, saquinhos perfumados, preparados em pó, pasta,
e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolNome comercial
ventes , e vernizes, removedores da cutíTermo n.° 770.884. de 30-9-66
cula, glicerina perfumada para O- cabeSociedade de Construções los e preparados para descolorir unhas,
SCOPLIS
Aclin'inistração de .Bens Ltda,
alhos e pintas ou sinais artificiais, óleos
São Paulo
para a_ pele
•
Classe
Substâncias e produtos de origem ani
SCOPITS

Ind.. Brasileira,

Classe 16
•
Materiais para construção em. geal
Têrtno n. 9 ' . 770.885, de 30-9-66
'Sociedade de Construções e
SCAB
Administração de BenSl Ltda.
São Paulo
• 'POAB
Brasileira

asagra
Classe 16
" Materiais para construção em geral
Têrmos as. 770.887 a 770.889, de
30-9-66
Banco Nacional da Lavoura e Comércio
S. A.

ANIOSSOBANC
Classe 38
- ' Artigos da classe
Classe 33
Sinal de propaganda
Classe 33
Insígnia comercial

desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura, escórias básicas para
adiriam . , ssências para exterminar ani-

Teralos os. 770.896 a 770.921, de
30-9-66
Diversey Química Ltda,
São Paulo
•

:tf/aí.. tais para fins agrícolas, saia para
fins hortícolas, substancias químicas
para destruir macros,- heavas e plantas

pIVERS.É.Y

mais e plantas daninhas, extratos de
guassia para tias hortícolas. fertilizanc s para o solo, formicida. guano, ame.
ifugos. massas para enxertos., pastilhas
para destruir insetos, preparações para
preservar o soln. preparações para destruir insetos, hervas e Plantas dam-

daninhas venenos contra a vermina

venenos paia insetos e visgos
. contra lagartas
Classe 3
•
Para distinguir como marca genérica:
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
. ou na farmácia
Classe 33
Insígnia
Classe 28
Para 'distinguir; Artefatos de mataria.
plástico e de nylon: • Recip:entes fabricados de material •tástico, revestimentos confeccionados de substâncias ani
mais e aegeta.s: Argolas açucareiros
armações para ócclos, bules, bandeias,
bases para' telefones, baldes, bacias bol-

sas, caixas, carteiras. chapas. cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas,
caixas para acondicionamento de aia
mentos caixa de_ mater:al plástico pare
baterias, coadores. copos, canecas, coo.

industria Brasileira
Classe 2 • '
Para distinguir: Substancias e preparações ;químicas usadas na agricultura,
na horticultura, na Veterinária e para

fins sanitários
Classe 48'
Para distinguir: Perfumes. essências, extratos, água de Colônia, água de touca-

dor, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos Para os
cabelos; e para a pele, brilhantina, bandolina. "batons - , cosméticos, fixadores
de penteados, petróleo, óleos nare os
cabelos', creme rejuvanescente, cremes
gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage - 'depilatórios, desodorantes, vinagre aasinático, pó de arroz
e talco' nertumiido não lápis para
p estana', e sobranccalhas preparados para
"embelezar cílios -. alhos carmim para
o rosto e para os sabão e creme
para barbeais sabâr liquado perfumado
ou nãof sabonettss, denttricios em pó.
pasta" ou liquidn nis perfumados para
banhos, pentes, vaaarizaclaies de perfume, escOvas para dentçs, cabelos, unhas
• cilios,, saquinhos perfumados, preparados eni pó, pasta, líquidos e tijolos'

cisas: capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de ibletos, carrochos coadores para chã. descanso -para
p ratos, copos e copinhos, de plásticoos
para sarastes, ca:xinhas- de plásticpara 'sdiasete,s. colherinnas, pasinhas para o tratamento das unhas. dissolmal, vegetal ou- mineral, em bruto os; garfinhos de. plástico para sorveres for- ventes
e vernizes, removedores da cutiparclahnente ore parados: Abrasivos est minhas d .. plástico para sorvetes, discos. cuia, glicerina
perfumada para Os Oabebruto, argila retratáCia. asfá l tico era einbreagen de material plástico. emba. los
e
preparados
para descolorir unhaá,
bruto,
borracha
armo. algodão em
tagen,s de . mater:al plástico Para sorve. cílios e pintas ou sinais artifiaials. , óleos
ruto. bauxita, benjoim. breu. cânfora
tes, estojos para objetos, espumas de
para a pele
:aolim. chifres. ceras de lantas; ceras nylon, esteiras. enfeites para . amornar.
vegetais de carnaúba e aricuri, crina veia, massas anti-ruidos.. escoadores de
"
Classe 47
de cavala crina -em geral, cortiça em pratos, funis, • fôrmas para doces fitas Para diStinguir_ cotnbustiveis. lubrificanbruto. cascas vegetais. 'aspas°, ervas para bolsas., facas, guarnições- guanai- tes, substâncias e produtos destinados
medicinais, extratos, oleosos, estopas
iluminação e ao aquecimento:
srmotre, fôlhas, fibra& vegetais, flores nições para porta-blocos, guarnições motor, • carvão a • gás hidrocarboreto,
apeai, grafites, aonle3 em bruto. graftitc para 1:guidificadores e para batedeiras gás meMno, baiano e aropano, gás ende frutas e legumes. gcarniçôes de ma.
em bruto. ideselahor. banidos de Plan•
garrafado, gás liquefeito, gasolina, gratas, telex em bruto ou parcialnients terial plástico para utens14os e eibietos xas lubrificantes, óleos combustíveis,
galeria:
guarnições
para
bolsas
garfos,
ozeoarados. minérios, metálicos, madeiÓleos lubrificantes, óleos destinados
ras em bruto ou parcialmente traba para cortinas, ferro laminados. Má&
iluminação e .ao aquecimento, óleos
! fadas -em toras, serradas e aplainadas. tico& tanche:ras, mantegueiras, malas
para amortecedores. Petróleo e
arin6is.
prendedores
de
r
oupas.
puxado.
manganês, óleos de cascas vegetais.
auerosane
ris
de
móveis, pires, pratos Paliteituim mármores bruto, óxido de
Classe 46
g azes solichficadorei gelatina. giz, dl ros, pás de casinha, pedras' pomes artiArtigos d élasse
nados— plumbagina em bruto. pó
g os protetores' para • documentos, pia
Classi 50
moldagem nana fundições. 'pedras bri- radares de água para uso • doméstico,
fadar. piche em bruto. pedra calcária. porta-copos, porta-aique;s, porta-notas Para distinguir: ,Artigos não incluídos
em gnalquer das dasses anteriores
.)lantas medicinais, pedras em bruto porta-documentos placas, rebites todi.
st ebraolso, raízes vegetais,. !teima ri- Ribas, recipientes, suportes, suportes sare
.•
Class. 45 •
m3 naturais.. resíduos testeis. adicto guardanapos, saleiro tubos. tigelas Para distinguir: Pautas. semente e
11PiVak talco em bruto, cisto. ricto tubos para ampolaa, tubos p ára serin mudas .Para a agricuitura, a horticul. betuminoso e sfileato
gas, travessas, tipos de material pias tura e p floricultura. Flõres naturais
tico, sacolas, sacos,, santanhos. vasilhn.
" Classe 2
Classe ',H
•
Substaacial e preparações quisnicat aleo para scondidinamento.' vasos: ti, Artigos Para tumahtes, como: Pomo
usadas na agricultura, à saber: adubos. caras. colas a frio e colas são incluidas em fólhae, em cordas, arra 'rólos, picado,
adubas artificiais para o solo. álcalis em ` outras classes. para borracha pare I desfiadas; migado acondlcionado eia laCED

gliC001

rara fins apricolas, bactericidas, ceras corrumea. Para marceneiros. Pa r á Ma. tas' cai pacotes nu .ern outros i-ê•cipiennara ms ,e' , rtoc . cianamide
.cálen. tos. para vidros pasta adesiva paire 'dos: charinosl cinarrilbas colar
Pó40500 adubo para c 'soai dstitiataiorea,
anater:al plástico e ingsral
quilhas, Piteiras, ponteiras
wirà sharti.
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Puma:aça° falta de acordo atina o art. CO do Código da Propriedade Industaial
data da publicesito começara
• coarer O prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo podaras) apresentar suas oposições ao Departamento
, Nacional da. Propriedade Industriai aquêlaa que se julgarem p rejudieadai coem a concessâo do registro rasueriteat

tos e para cigarros; cigarreiras e balsas
para fumo, resíduos de fumo e rapé,
palhas e papéis paar cigarros
Classe 43
Aguas gazosas artificiais, bebidas espumantes sem álcool, guaraná, gazosa, essências para refrigerantes. refrescos, refrigerantes, soda, suec de frutas, sanes e
xaropes
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha
e de guta percha, não incluídos em
outras classes
Classe 41
Substâncias alimenticias e seus preparados. Ingredientes de alimentos. Essências alimentícias
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, aniz, bittcr, brands, conhaque cer.
• ias, fernet, genebra, gin, kuinel.• licores. nectar, punch, pipermint, rima,
micos de frutas sem álcool, vinhcs, ver.
mouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Classe 31
Adesivos para vedação, anéis para vedação. arruelas para veclaçao, barracas de campanha, cbos, cnaletas, cimento refratários para revestimento de
caldeiras, cordas, cordéis, cordões, correias de transmissão de Cala espécie.,
fitilhos para amarrar, ferros para vedação, lonas, lonas para freios de veículos, mangueiras, rôlhas, tampões para
vedação, tendas, tiras para vedação,
tubulações para vedação, válvulas para
vedação
Classe 29
Para distinguir: es p anadores. escewas
consu mam lam ba zes, iOdos, saissouras e
vasculhos
Classe 21
Para disanguir: Veículos e suas parte
integrantes: Aros para bicicktas. auto
móveis. auto-caminhões. aviões, amor
tecedores, alavancas de cambia barcos
bseques. braços para veiculos.
tas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes. carros ambulantes, caminh8es
carros, tratores, carros-berços, carros.
temoues carros-irrigadores, carros, cai'
roças, carrocerias, chassis, chapas circalarea para veiculas, cubos de veículos
corrp .. para veículos. direção, desli.
ondearas estribos, escadas rolantes, ele.
"adores para p assageiros e para carga
engates para carros. ehOS de direção.
freios, fronteiras para veículos. guidâo
locomotivas. 'anchas motociclos, molas
motocicletas. motocargas moto furgões
ia -aveias. navios ônibus. para-choques
para- lamas. nara-brisas, pedais. pant8es
rodas para bicicletas, ralos Para bieleka
tas. reboque radiadores para veículos
s odas Para veículos seuins, triciclos, tirantes para • eiculos. vag8es, velocipe.
dee varetas Je contrôle do afogado? e
acelerados Coleis. tro/eibus, varaes de
carros toletes para carros
• Classe 34
Tapetes. capachos, passadeiras. cortinas
cortinados, linóleos. oleados, encerados
e panos para assoalhas e paredes
Classe 32
Para li , ftbui't: Alinanaques agendas
anuários. á'hims -nnressos, boletins, ca.
talamos edisões impressas, folhetos, jur.

nalS. ' livros impréssos, publicações im• •
Classe 6
i em barra, ferro manganês, ferro velho,
pressas. revistas, orgão de publicidade Para distinguir: Máquinas, motores e gusa em °nau an parcialmente trabaprogramas radiofônicos, rádio-televisio. suas partes integrantes não incluídas lhado, gusa temperado, gusa maleávele
ilados, peças teatrais e'cinematográficas
em outras classes
lâminas de instai, lata eia fôlra, latão
Programas circenses
Classe 18
em fôlha, latão em chapas, latão eia
Armas
e
munições
de
guerra
e
caça:
Classe 33
vergalhõcs, ligas metálicas, limalhaa,
Al çanges, arpões, balas, baionetas, ca- magnésio manganês, metais não traba,
Insígnia
fr
nhões carabinas, chumbo para caça, lhados ou parcialmente trabalhados. meClasse 8
cartuchos, dinamites, espoletas explositais em massa, metais estaumalos,
'sara distinguis os seguintes artigoa
vos; esp:ngardas; fusis; fOgos de artifl.
metais para solla, nique1 e zinco
cios, metralradoras, pistolas pólvora,
trícos: Rádios, aparelhos de televisão
Classe 4
aick-ups, geladeiras, sorveteixas. apare.
punhal e revólver
Para distinguir: Substancias de origens
boa de refrigeração. enceradeiras, as
Classe 11
animal, vegetal ou mineral, em bruto
iirpriores de pó togões. tornos e toga. Ferragens, ferramentas de tôda espécie, ou parcialmente preparadas e não irra
'eiras elétricos, chuveiros. aquecedores cutelaria em geral e outros artigos de
aluídas em outras classes
.ailanças, ferros elétricos de engomar e metal a saber: Alicates, alavancas, arClasse 3
iassar, batedeiras. coqueteleiras, exare - mações de metal, abridores de latas, Para distinguir como marca genérica:
roedores li q uidificadores elétricos. ena porta-facas, potes, puxadores, receptá- Substâncias químicas, produtos e premanas para p icar e moer legumes
culos, saleiros, serviço de chá, taças, parados para serem usados na media
e stufas, ventiladores, ourelas e bule: arame liso ou farpado, assadeiras, açucina ou na farmácia
elétricos, refletores, relógios de ar 'ee careiros; brocas, bigornas, baixelas —
Têm° n. 9770 .923, de 30-9.66
írigerada formas elétricas, máquinas bandeijas, bacias, baldes, borabonieres;
l' aanuel Barcielo Lopez
iraaaráficas e cinematográficas cara, bul es cadinhos, cadeados, castiçais. co.
Gminaharr
oainhas elétricas, garrafas tênnicas re- :heras para pedi s c correntes, saladas,
gadores automáticos, lâmpadas. apare. chaves, creraones, chaves de parafusos,
/hos de luz fluorescente. aparelhas de conexões para encanamento, colunas,
comunicação interna, este.rilizadores coo caixas de metal para ortões, canos de
lensadores, bobinas, chaves elétricas metal, chaves de fenda, chaves inglesa
comutadores, interruptores, tomadas de cabeções, canecas, copos, cachepots,
corrente, fusível. a p arelhos fotográfica, centros de mesa, coqueteleiras, caixas
e cinematográgicos filmes revelados para acondicionamento de alimentos,
ainóculos. 'óculos. aparelhos de aproai caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteinação ahat-lours e lustres máquina ras, conchas, coadores, distintivos, dopara lavar roupas para uso
bradiças. enxadas, enxadões, esferas,
doméstléo
engates, esguichos, enfeites para arreios,
Classe 8
estribos, esferas para arreios, espumaClasse 7
Sinal de propaganda
deiras, formões, foices, ferro para cortar
Máquinas e utensilios para serem usa. capim, ferrolhos, facas, facões, fechaTèrmo n. 9 770.922, de 30-9-66
tias exclusivamente na agricultura e duras, ferro comum à carvão, fruteiras,
Mercearia Tartous Limitada
norticultura a saber: arados abridores funis, fôrinas para doces., freios para
Guanabara
ie sulcos. adubadeiras, ancinhos me- estradas de ferro, frigideiras, ganchos,
cânicos e empilhadores combinados grelhas, garfos, ganchos para quadros,
arr ancadores mecânicos para agricut gonzos para carruagens; insígnias, lirura batedeiras para ourais, bombas mas, lâminas, licoreiros, latas de lixo,
para adubar, ceifadeiras, carpideiras jarras, machadinhas, molas para porta,
ceifados para arroz, charruas para agia- molas para venezianas, martelos, marClasse 41
celtura cultivadores., debulhadores retas, matrizes, navalhas, puas, pás, pre- Alcachofras aletria, alho. espargos,
destoa:atores, desentegradores; esmaga. gos, parafusos, picões porta-gelo, oo- amacio, alimentos para animais, amido.
dores p ara a agricultura escarrificado seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros, emendou, ameixas, amendoim, araruta,
res. enchovadefras, facas para maquia panelas, roldanas, ralos para paa rebi- arroz. atum, aveia. avelas, aze:te azei*
nas agrícolas furadeiras gadanhos. tes, regadores, serviços de chã e café, tonais, banha, bacalhau. batatas, balas
g arras para arado, grades de discos serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, te- biscoitos, bombons. bolachas. baunilha,
ou distes, máquinas batedeiras pare souras, talheres, talhadeiras, torquezes, café em p6 e em grão, camarao, canela,
agricultura máquinas inseticidas má. tenazes, travadeiras, tela:. de arame, tor- em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
guisas vaporizadora°, máquinas. de neiras, trintos, tubos para encanamento, canta:eis, chocolates, confeitas, cravo
.fundir, máquinas niveladoras de tema. trilhos para portas de correr, taças, cereais, cominho, creme de le:te.
cremes
máquinas perfuradoras para a agricul, travessas, turíbulos, vasos, vasilhames alimontkios, croquetes, compotas,
mar
e verruma
fura amiga/nas de plantas. motochaa
foca coalhada, castanha, cebola, condi*
ruas, máquinas regadeiras, maquinas de
Classe 10
mentor para alimentos. coloraste*,
roçar, de semear; para asfaltra; de Para distinguir: Instrumentos, máqui- chouriçoa, dera, doces, doces de irai
torquir de triturar, de esfarelar terra, nas aparelho se petrechos para a me- tas. espinafre. essênc:as alimentares, ema
para irrigaçáo. para matar formigas e dicina, a arte dentária, a cirurgia e a padas, ervinusa, enxoval, estrato de to&
outros insetos, para borrifar e pulvera higiene, exceto os incluidos na classe mate, farinhas alimenticias. favas, fd.i
zar desinfetantes, para adubar para 34; máquinas, aparelhos e instalações
cubes,. flocos. farela, germentos, feljaci
agitar e espalhar palha. Para Colher hospitalares., de expurgo e fins anáfigoa frios. !Irisas Ama naturais e ais"
algodgo. para colher cereais, :máquinas
logos,. exceto móveis da classe 40
taimsdaa, alteou, gome de mascar, goro
amassadoras acra tas agricolas. de
Classe 5
durst grintslos, grio de lia gelato"
cortar árvores, Para espalhar. para ma Aço em bruto, aço preparado, aço
goiabada, geléias, herva doce hervi
pinar, máquinas combinadas para as- doce, aço para tipos, aço fundido aço mate,
hortaliças. lagostas, línguas, feita
mear e cultivar, de desbanar. para era parcialmente trabalhado, aço Pálio, aço condensado,
hae em p& legumes est
sacar. máquinas e ancinhos para forra. refinado, bronze, bronze em bruto ou
conserva, lentilhas, linguiça. louro. maço
qens. máquinas toscadoraa ordenado p arcialmente trabalhado, bronze de sas
alimentaCes, mariscos, manteiga,;
ras mecânicas, raladores mecânicos, ro- manganês, bronze em pó, bronze em
esarparina,
marmelada eascarrai, taraa
agricultura
a
compressoree par
los
barra, em fio, chumbo em bruto OU se da tomate, mel e melado, mate, mas:
sachatleiras. saineaclehas. secaderras parcialmente preparado cimento memarcadores de terra assadores de pra tálico, cobalto, bruto ou parcialmente ses para mirgaus, molhos, moluscos,
aia, tratores agricolas. :álattlaa para trabalhado, couraças, estanho bruto ou mostarda, mortadela, nós moscada, nm3
res, óleos comestivels, oltras, rs'
máquinas agrícolas
earelaime.nie trabalsado, Lerro em bruto pies, isk'es pudines pimenta,
plm rue
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MARCAS DEPOSITADAS
06011,

Publicação teJ te de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçâo começara
o correr o prazo de 60 dias para o deferimento do 'adido. Durante ene prazo poderá° apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industriai aqueles que se julgarem prejudicados com e coneasâo de registro requerido
wasINOnMaesIIII

pudins, pickles, peixes. presuntos. pa construçôes, decorações. couros. tecidos,
tês, peta-pois pastilhas, pizzas pudins. fibras, celulose, 'barcos' e veiculo'. talco
austrial danes. vernizes. zardc
mala requeijões, sai, saga sardinhas
queijos. raçõee balanceadas para ana •nn•..
Termo
n .9 770.925, de 30-9-66
eanduicnes. sorvetes. suai de tomate e de
Indústria e Comércio de Solventes,
frutas. torrarias tajaoca, tâmaras, talhaTintas, e Vernizes Tempo Ltda.
, rim, tremoços. tortas. tortas para
Guanabara
atento de animais e aves, torróes
toucinho e vinagre
Termo n.° 770.927, de 30.9-66
Iguatemi — News Publicidade e Empreendimentos Ltda.
São Paulo

GUATEITI-NEWS
, PUBLICIDADE n
22à-PREIRNIZMENTOS

LTDA.
Nome , comercia.
Termo -n.° 770.924, de 30-9-66
Indústria e Comércio de Solventes
Tintas e Vernizes Tempo Laia.
Guanabatra

• ....anue 1
Pais . asilam:a: Absorventes. a-ascana.
'ácidos ac(t tatos. agetstes quicai-aos para
o tratamento e coloraçac de fibras. tecidos :ouros e celuinae: Agua-raz, al
hurnina. anilinas: &mera alvaiade. alvelames Industriais. alumiai° em pó
s asaaniacn, antaincrdstantas anti-oxidan
tas anti-corrosivos, antadetonantes, azo
fatos água acidulada nara acumuladores. agua oxigenada para fins industri
ala amônia: banhos para galvanização
hanainas. benzo!, betumes, bicarbonato
ódio. de potássio: cal virgeas. car
vôaa. carbonatos. ,catalizadores. ceiulo
Re hanrs. Intoaráficas. compos;ções. ex
tintares de Incêndio. cloro, corrosivas,
cromatos. :corantes. creosoto% descorara
tes. desincrustantes. dissolvente& mui saias Iatartráficas. enxofre. eter. carnaltea . astearatost fenol. filmeá sensibilizados nara fotografias. fixadores. flui.
deis nata freios. formol fosfato., industa ais fósforos lndpztriaia. fluoretos.
'andantes nata • solda; galvanizadores.
gelatinas para fotografias e pinturoa
glicerina: hidratos, hidrosealicos; armarmrabilizantes, ioduretos lacas; massas
1' -a Pintura. magnésio, mercado, nitra
to, neutralizadores, nitroceluloae; pro.
oxidas. oxidante. óleo para pintura óleo
(h l i nhaça, p rodutos quamicoe para impressão. potassa industrial. paia ha/ir:gráficos e prellocopista peliculas Seu- siareis, papéis para fotografias e análises de laboratório, pigmentos. potassa,
pá: metálicos para a composição de til;
tas preparações para fotografias, produ.
to, para niquelar, pratear "e cromar.
produtos para diluir tintas. prussiatos.
reativos, removedores. sabão neutro.
tais, salicilatos, secantes. sensibilizantes.
'g aiatos, 'soda cáustica. soluçôas guio).
tas de uso 'industriai, solventes. sulfa
tos. tintas em pó. liquidas. ,sólidas ou
Pastoso para madeira. ferro. ,oaredes.

'tara aistinguir: Absorventes. aaeassel
alaras, ace'tato:aligsse
enteis quimicos pare
tratatremto e colorado de fibras, te
idos. couros e celulose; dqua-raa, al
bumlna. anilina.; alumen, alvaiade,
relantes industriais. ali-miolo em pó
teonlaco. anti-incrustantes, anti-oxidan•
'es, and-corrosivos, antl-detonantes. azotatos. água acidulada para acumulado
nes, água oxigenada para fins industri
aia amônia: banhos para galvanizado
aanzinas, benzol, betumes. bicarbonate
•de sódio, de potássio: cal virgem. car
krões, carbonatos, aatalizadoresa . celta°
,e. chapas totográficas, composições ex
--atores de thrêndio, cloro, corrosivas
rarnatos, corantes, creosotos: descoran
iesincrustantes. dissolventes: ema+
;ôes fotográficas. en, tre, ater. esmaltes. eestearatos: 'enol, filmes sensibila
zados rama fotografias, fixadores, Hiatos p ara freios. Formol. tosfatos industriais. fósforos indastriais. tluoretos
tuudantes para solda: galvanizadores
glicerina: hidratas, hidrosultitos: impar
areabllizantes, locturetos lacas; Massas
atura. magnésio, meiciirio. nitra
tos, neutralizarlores, narocelulose: pra
alados, oxidante. óleo para pintura óleo
de linhaça, produtos auimicoe para impressão, potassa industrial Papéis he•
logra ticos e p reliocapista películas sensíveis, papais para lootgrafias e análise: de laboratório, pigmentos. potassa
pós metálicos para a composição de tintas. preparaçõea paca ,latografias. produtos nara ni q uelar. pratear e cromar.
produtos para diluir -tintas. prussiatos
reativos, removedores. sabão neutro.
sais, salicilatos, secantes, seneibilizantes.
sililatos, soda cáustica, soluções quimicas de uso industrial, efolventes. atinatos, tintas em pó, liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, paredes,
construções, decorações. couroa tecidos.
fibras, celulose, barcas a veiculos. talco
vernizes. zarcão
induitrial

caixos de paPclao, cadernetas. ,cadernos, caixas de castão, ceexas Para pa•
pelaria. cartões de visitas. cartões comerciois, caneca índices. corifeu. car
talina, cadernoa de papei naelinietradt
e em branco para desenho. cadernos
esclares, cartões em branco. cartuchos.
-carfolina, copas planográticas, ca
dernOs 'de lembrança, carreté:s de pa,
Pelão. envelopes, envólucros para cha
natos de Papal. encadernação de papei
ou papelão, etiqaetos, fõlhas índices
Rolhas de celulose. guardanapos, livros
não impressois, livros -fiscais, livros de
contabilidade. mata-borrão, ornamentos
-de papel traaspareate, protas, pape,
;lhos, papéis de estanho e de alumia:o
papéis sem impressão. papéis em braga(
para 'Oram paredes; papel olmaço coa
ou sem pauta. „apel empole Papel de
seda, papel impermeável. papal encerada
papel higiénico, pope) impermeável
para copiar, papei para desenhos. papel para embrulho irimermeabitzadc
papel paro encadernar, papei para es
craveis papel para aarainar, papel pa
ration para embrulhas, papel calotane
papel ceisalose. pope! de tribo papel
absorvente, p apel pare mis:mbar tabaco. papelão, recipientes de oaPe/
setas ale papel, rótulos de papel
de papel transparente. sacos de pape
serpentinas, tubos, postais de carta/
e tubetes de , Papel
Termo na' 770.928, de 30-9-66
Mário -Mendes' Altas,
• - Guanabara

uaria
-

Classe 50
Administração de bens

Termo n.° 770.931, de 30-9-66
Arlete Puga Columa
Guanabara
2~0,11 eída4
INDUSTRIA BRA-SILEIR4.

Classe 38
Para distinguir: Agendas, ações. blo
cos de papel para cartas, cartões, calendários, embalagens de papel e pap elão envelopes, faturas, fichas, papelão, papel em fõlhas ,apólices, cheques.
duplicatas, debêntures, letras de câmbio,
notas fiscais, notas promissórias, reCibos e passagens

Termo n.° 770.926, de 30-9-66
Iguatemi — News Publicidade e Empreendimentos Ltda.
Termo n.° 770.932., de 30-9-66,
Companhia Brasileira de Malte, IndúsSão Paulo
tria e Comércio Maltebrãs
f,
Guanabara a
IGUATEIII-NEWS
a
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
para retratos e cratógraf0s, balões (ex.
ceta, para - brinquedos) blocos para
Indústrià Brasileira
correspondência, blocos para cálculos
Classe 43
blocos para anotaçdes. oobinos. brocharas -o Impressas. cadernos de escre- Refrescos e águas naturais e artificiais.
ver. capar para doeuttentos, carteiras. usadas como bebidas, a saber: — Aguas

S F

gasosas, naturais ou artificiais, caldo de
cana, caldos de frutas, guaraná, refrescos, refrigerantes, soda, xaropes para
refrescos
Termos os. 770.933 e 770.934, de
30-9-66
D. A. M. Indústria e Comércio de
Discos Ltda,
Guanabara

CARANGO
INDÚSTRIA. BRAsunm
Classe 8
Discos fonográficos gravados e filmes
revelados
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogoe, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas adio=
tônico& rádio-televisionadas, peças teatrais e' cinematográficas, programas
circenses
Termo n.° 770.948, de 30-9-66
Ca smignani S. A. Indústria e Comércio de Bebidas
São Paulo
•

JArárlIGNANI S/A.
INICSTRIA E CORIÉRCIO
'DE BEBIDAS
Nome comerciai
Termo n.° 770:935, de 30-9-66
Canstruções,, Erigenharia e Serviços
Auxiliares Ltda.
Guanabara

S
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constrições e el,corações: Argamassas, argila
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blacos para pavimentação. calhas, cimento; cal, cré, chapar
isolantes, caibros, caixilhos, colunas
chapas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga para lixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias. estria
turas metálicas 'para construções, lamelas de Metal, ladrilhos, lambris itIV as
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calar, manilhas: massas para revestiinentor de paredes, madeiras para construçõ . mosaicos, produtos de base asfála:as, 'produtos para
tornar impermeabilI antes AN argamassas de cimento e cal, hidráulica, padreguuho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para reveatimento e outros como na pavimentação. peças ornamentais de clmento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, parqueias, portas. portões, pisas, soleira,
para portas, tijolos, tubos de concreara

,f
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Publica-ao feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedada Industrial. Da data do publicação começará
correr o pi aias de 60 dias para o de`ealinento do pedido. Durante esate earaao POdarao apresentas' Buas °Poalções úo Departawantp

Rareei:a/PI da • Propriedade tridustrtal aquélea que se ,Itilgareto prejudicados cone a =atual de registre requerido
••n• n•••n•

Classe 8
telhaa, tacos, tubos de ventilação, tanquesde cimento, vigas, vigamentos e I Aparelhos e equipamentos para cantaria
aitros
telefônicas; aparelhos e equipamentos
le transmissão telefônica; aparelhos e
na.
770.936
e
770.037,
de
•Tèrmos
.quipaecientos de transmissão telefônica;
30-9-66
aparelhos e equipamentos de telefone
Tranquillo Giannini S. A. — Indústria omligação interruptor; sistemas de inde Instrumentos de Cordas
iercomunicação de telefone por alto-fa.
São Paulo
.ante; Interfones para estabelecimentos;
tpareihos e equipamentos de audio-frequência; sistemas e aparelhos sonoros.
iquipamentos de receibmento da voz huGana: equipammtos de video; equipaI ndá ro t sla Drcatu iloir e
nentos para telégrafo por frequência da
vis; equipamentos distribuidores e mulClasse 9
Instrumentos musicais de corda e luas tiplicadores: equipamentos dc rádio e de
partes: Volao. lira. órgaaa bailamoa. :acro-ondas; dispositivos semi-conduta
cravos, espinetas. citaras; violinos: via :es; fios e cabos: sistemas e aparelhos
ias: harpas: pianos; violoncelos; contra. de alarme de togo; iasternas e aparelhos
baixos. banodlins: rabecas: guitarras. de sinais de policia; equipamento de siInstrumentoa musicais de sopro:, meta. nalização e contrôle de transito; equa
suas partas: baritonas 'sarnentos e aparelhos de dados digitais;
Mus ou não
aos .trompas. sazotones, trombones de dispositivos protetores de teeltone; caipistao; clarins: treta betaS; C.0711,2WIS; xas de ligação; bobinas de carga; invaa
clarinetes: pitanos; flageolets; Dantas; alaras e dispositivos para telefones com
eboes; helicons: rrompas de pistões: pagamento; equipamentes para dispergaitas: gaita. de Meu: ccarinas; cisara. são tropostérica; equipamentos de rácl?.
melas; outros instrumentos musicais: aavegaçao; equipamentos de radar; cengaitas de fole; harmontuns; adufes: soaa- tura. batedeiras para acerais, bombas
raia elétricas telefônicas; equipamentos
fonas: harmônicas e castanholas
de teletipo e válvulas eletrônicas
Classe 8
•
Para distinguir: Artigos e aparelhos
Têrmos os, 770.941 a 770.947, de
eletrônicos: alto-falantes, antenas, agu30-9-66
lhas para fonógrafos, amplificadores, Carmignani S. A. Indastria e Cornérbobinas para rádios e televisões, apa,
cio de Bebidas
relhos paar contrôle de sons, condensaSão Paulo
dores, aparelhos de comunicação inters.
na, diats, discos gravados, apareFaos de
freqüência modulada, fonógrafos, gravadores de discos, gravadores de fitas,
geradores estatísticos e eletrônicos de
alta freqüência que funcionam com válvulas, máquinas falantes, aparelhos de
receptores de sons, rádios, rádios fonógrafos, aparelhos de televisão, sincronizadores, selecionadores, transformadorea de soas, toca-discos automáticos ou não, transmissores transistores,
válvulas para rádios e televisões

AsA

figos frios, grutas dcas naturais e eis. dos. esteirinhu.. eatojos, espremedefrae,

eanbalagens de madeira, cacada. toga
alas. quarnicô2o para porta-adoceguaralçõea para cortinas, guarnições do
madeiras para utensillos doimasticoa,
inalati de madeira, paliem, pratos. pia
paia pinos, pandorca prendedores da
roupas. paloinhcs, gaelitihos e colhereo
asas ema/ates, natitoe nana dentes. táa
boas de passar roupas, táboas de carne,
tonais torneiras, tambores. tampas,
suportes de madeira
Ciaaca
▪
p3.1os prclinés Pime nto. p ós para VicLeo Comum, /aminedo, trabalhado
oudins. plckles, peines. presuntos. pa . em terdas as formas o Pre p aros, vidro
ás. pett-pois pastilhas. pizzas pudirx3. cristal paca teidon os fias, vidro inalas.
j'ir.1)(13. rações ttalanceelac rara ceai Tiro, cora telas de meeld ou coaaperaaa
requellaraea saL elga a:rainha:: .eas especiais: ampolas, aquários. ace
onduicar.e..aorvetes. saci •omeite e da aaciefra.s almotar iam bandeias. cuba'
taa, cadinhos. cenearos. ealicea. centro
:atoas. :urradas tap:erai. taaeares,
le mesa, cápsulas, copos, espelhos. aza
,toi tremoços, tortas. tonas paro
la.i.scrw. fôrmas para do COg
'nesta de animais e c1.4..:s. Porrece
'ermas para tõrnos, lios de vidro. gare
em:c1.:L. 10 e morro
garrafaas. graus, globos, baste,
a.a...".3e
iares, tardia-rim, licoreiroa inamadale
A.ros para guardanapos de pape. rue eaantegueiras, pratos, pires. perecia
ro l etaaados, álbuns (em branco) C•lbsiae: Idias, prliteiroe, potes, pendentes eica
sara retratos e autógraida, bulaes (en. lutais. saladeiras serviços para (ie.
:em p ara brínauados) blocos sare trescos, amieiros, tubos, tigelas, truveC.
eunçaapondencia taeroa para cálculos sus, cases wisiiiiainc.,s. vidro para ala
abasia oaeu anotac&as bobeares :17021.a. iraçaa, vidro para relôgios. varetas,
ri3P (Ge kpressu., eadertuis c_r1
vidaass para conta-gotas, vidro paro
ver casa, ema ticrasuearstoa
autonaevels e p ara bara-briaaa c
VSZT,S,de ieoaa'ao Perlara:item cada:
alume
rea C5:111Pp CP
CalICD soro co.
Classe 6
emana' ande:ase Se veastrin ceava:eu co• Maquinais motrizes addraulicas, prIncia
merciala eartões atimee canoa. =a palmente turbinas; maquinas de circula»
,calate. cimmo3 da paaal oealanaaratt ção; bombas; turbinas "kaplan°': turiúa
tan bronco paaa deECCM.
ap oiaras careaa..a era bronca COLO: nas "francis; turbinas "pelton" raguas
:12 cartolina. erassaa isLinapralleaa. ca. retentoras, maquinas de limpeza; verta.,
CI:1 r2123 de lemtnance. emPreees da ga dores e barragens; maquinas de tabrieaa
papel e maquinas semelhantes paro ao
nt - no eovelopee, envók -cs DE:PCe.-=3
r
indústrias do papel, do papelão, da cea
:CM de panei, etcardaaapao da
lulose e das raspas de madeira; alam&
ao acicatar> ceou:Azai. Oeihas
Ed!has de celulose, ouarakeenotes, tivszv nas e aparelhos de refrigeração. ova»
são (EIPME503, thrtos çlzre:s. Uvrcs de cuação e secagem para uso industrial
eontabilidade. mata-barra, fama:acatas ou comercial; máquinas e aparelhos para
• aa p a pe l transoarenta, praias uneadi refrigeração, evacuação e secagem; ese
'uses. nal:Wh) de estatilin e de aludrainit pecialmente ventoinhas e instalações de
aatitaeLsea eripmeatte, papeio em Iszonw. refrigeração para velculos motorizadpcau
n rapressQc papais taroasia. CCII.C2
'914CIUSTRIA en,ásat.unit
ae oarar paredes. papei almaço com mecanismos e embreagens, principahneria
Classe 43
Co 5021 (33t.t:1 pae t21 creaon. papai C.. te mecanismos de circulação e embreai»
gens de circulação, bem corno asecanisa
Aguas artificiais, naeurais e minerais, a.d,1%, papel i=p.2.rraeÊvel. papel e=
mos de transmissão hidráulico-inecânicoa
bebidas espumantes sem álcool, essências Utsi paro taprecne. ppc1 eacerado
partes integrantes de tôdas as máquipear refrigerantes, groselha, gasosas, rea '3 3 ciai higiênica, papal impereneâwl e
nas acima mencionadas
anate
copiar.
papei
paro
desenhos.
frIgerantes, ôgua tônica, soda limonada,
Classe 1.
;ai nara embrulho imparme.abilizadc
guaraná, laranjada, limonadas. SUCC13
, aaPel para encadeanar. papal pana es Para distinguir: álcool, ácidos fluidos
frutas gaseifiezdas e xaropes
teve?. papel para Imprimir. papal pai para freios, cola sintética para fins itta
Canana 41
dustriala, fluidos Dam isqueiros, resinas
I
Alcathofraa aletria alba, espareas afieta 'asa embrulhos. papal celofane sintéticas, adesivos, gomas, éter e soda
nçaicas. alimento/3 para ambineda, anida papel celulose papel de linho, papei
cáustica
ameedoaa. emainae, arandoba. erarts2u -hsorvesata. papel para embrulhar ta
erros,. atum, aveia. avelãs, aze:te caca s aco. papalão. recipientes de papal isca
Termite n.o 770.910, de 30 -9 -66
Indústria e Comércio de Malhas
tonas banha tracalhau. tatei-s, balas :a-tas de p apel róaolos de papel, roitte
Compasso Leda.
niscoitoa. bombona. Kalachas. baunilha a'e papel trans p arente nacos de papel
São Paulo
-oentinas.
,
tubas postais do cortar
-afã em pó e em teraZo, camarata, cataio
e hebetes de papei
ens pau e em pó. cacau. cerca% chã
earamella ctocolates, confeita% ano(
GONIPAWOO
Cleaaa 26
:areais, cominho. crema de La:te creme' Artefato; de rendaire an geral: Arca>
2aull3trâá Breasnelva
elimenticios. crotaietes compotas. can Ls algualarea, artançôaa para tmleCks
a
-o
• • :
'.1
,C3n,
Ciarase 24
e Rzra vitrines. artefatos de madeira
nenfos para
mia:tentas. cr Imanto:: seara caixas. bandnas. barris beld23, Alcazares, atacadores para espartilha:ta
-nourIços, ci. n rre doces doces de fru
res de carne. cemeaa, cainôes casa e calçados, ataduras da algodão parai
.as espinafre (.:,<.ênc..as alimentares
ames. cavaletes, cunhas cruzetas cabos diversos fina. caca° para fina medida
nadas, ervilhas enicovas, extrato de toe 'acaeraeasi colheres cearas para paes. cap . ! s andeiras bordados, bracadeiraae
mate. farinha , alitnewir • nR lavas kl maio cara cozinha cabo:, paro ferra- florias, cadaados caris ora 1216VOLO C
... tilas, flocos, farelo, lernwritos
ala iitaa es,-nt,riaOraLs engradadw. catre.ek-sVpi§Wàasi eaVal03, ca20
talizadaa, glicose, goma de mascar, gos
âurac. granulas. grão de bica gehaana,
aoiabada. geléias, (serva doce herva
mate.' hortaliças, Lagostas, línguas, lane
zondensado, le:Qe eso pó. legumes em
zaa.aerva. lentilha% taeguiça louro, mo5.
olimenricias, mariscos, maateicia
nargariria. marmelada p aca:n. 5a maa
ea de tomate. mcl -_, melado, mate, cacs.
ma para minaauz, molhes milu&-.ra
to:-Itz., rda, mortadela. Gás encnceda. ao,
óleos comeativai% ostras, ova

eteiêNAL2NilLétk‘

Têrmos na. 770.938 e 770.939, de
30-9-66
Tranquillo Giannini S. A. — Indústria
de Instrumentos de Cordas ,
São Paulo
'

SEASIRILA

In ctietrie

B10,

Classe •9
Instrumentos musicais de corda e Duas
partes: viola°. lira. órga,o 'saramos,
cravos, espinetas. citaras; violinos; via
ias: harpas: pianos; violoncelos: contrabaixos, banodlins; rabecas: guitarrae.
Instrumentos musicais de sopro:. metálicos ou não e suas partes: barltonoa.
sax-trompas. saxofones. trombones de
Pistão: danos; trombetas: cornetins:
clar'netes: tetanos: flageolets, flautas;
eboés: helicons: trompas de pistões;
gaitas: aaitas de beama ocarinas; abatamelas: outros instruniantos musicais;
gaitas de fole: harmomuns: adufes; Ran
tonas; harmônicas e castanholas

1
1

gr
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MARCAS DEFOSITi\D4N5
'euo l learao texto cie aear`ein cOni - o art.. 130 da Código, dl Propriebade Incinatrial Da nata da publicação começará
4),.. or a pi • aiia ne 60 dias para defarinient6 da pedido Durant,* Ma* Prazo poderão apresentar auas opostgóds ao Deparimurcomi
li amaaai da propriaaada 11:struti aquèles que sei iingarern prejudicai-1os nona si COUCCSSILD da reiistwo requerido

robe de chambre, roupão_ seihretudois. uacivelas navios. ônibus pára •....haques
suspensórios, satdas de banho. sandálias, vira-lassas, para' brisas aedala ;..iantõe.
sueter.r.s, shorts. sungas. stolas ou slacks odaa para bicicletas. raios 'ara hicicic
toucas, airbantea ternos, ~tomes
as reboque. ra&arlores 'sara steicutos
e vestidos
,adas para veiculo:1: selins. triciclos, ti
Classe 2$
elucipe,
antes ' tiara veieulos, vagõea
Para distingwr: Ilibelots, cartões aos. tes. varetas de contrôle ac atagadot •
tais, cartazes, dispmys . desenhos artis- iceteradot. tróleis. troieibus varae- is nu
carros, toletes Wr -erros
ticos, decalcomanias, estatuetas, estam..
pas, gravul'as figuras de ornatos, foto
770.962, de 30-9-66
Termo
grafias, imagens, manequins, maquetas.
Dr.. Gerardo' Antonio Zuardi
obras de pintura e cartazes para decorações e para eaposição., projetos mosGuanabara
- truációs de mercadorias para
propagandas
Tèrnto n.° 770.965, de 30-9-66
Classe 49
Creações de Roupas Mon-Cat Ltda. logos, brinquedos, passatempos e artiSão Paulo
gos desportivdar Automóveis e veiculas
de brinquedos, armas de brinquedos. ba .
MON ralhos, bolas para todos. os esportes
,s•
J
,Indtistria 'Brasileira nonecas. chocalhos, discos e arremesso
lespactivo. figuras de aves e animais,:
iogas de armar. logos de mesa, ioelheiClasse 36
•
Para distinguir: Artigos dl s.eatuarios ras para esporte, luvas para esporte
Classe 16
e roupas 'citas em geral: Agasaihos miniaturas de utensilios domésticos
Manilhas de conexão para vasos
aventais, alpargatas, anáguas, blusas muraras para esportes. nadadeiras. cc .
sanitários
cies para pesca, tamboretes e varas
botas, batinas. blusões, boinas, baba.
Termo n.° 771.024, de 30-9-0
para pesca
douros, bonés capacetes. cartolas, caias
Alexandrino Franco
Classe 8
puças, casacão. coletes. capas, e.halea
Rio de Janeiro •
cachecol.% calçados. chapaus, cintos Para distinguir os seguintes artigos ele-,
cintas. combinaçõe& corpinhos. calças tricos: Rádios, aparelhos de televisãoa
coa, camisas. cam iaoias, camisetas pick-ups. geladeiras, sorveteiras, apare.
l hos de refrigeração. enceradeiras, as
de senhoras e de crianças, calções
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros oiraclores de pó, foga" tornos e fogapes, fantasias, fardas para militares. co. reiroa elétricos, chuveiros, aquecedores'
INDf.TSTRI 'A DRASILEIRA
liegiais. fraldas, galochas, gravatas aos aalanças, ferros elétricos de .,engomar e
aos, logos de !ingerias jaquetas, l aquês aassar. batedeiras, coqueteleiras. - expre.
luvas. ligas, lenços. maritais, meias ~dores, liéniidificadores elétricos. máClasse 41
tan gia, mantas. mandrião, mantilhas. ata q uinas para picar e- moer legumes e Alcachofrasaletria, alho, aspargos
carne,
resistências
elétricas.,
fervedorei
leio& palas. penhoar pulover interinas
os para animais, amido
e bules açúcar. aliment
peugas. pouches, polainas, pijamas. pis 3stufas, ventiladores. paeil.as ar te amendoas, ameixas, amendoim, araruta
de
elétricos,
refletores,
relógios
salvos, perneiras, qiiiinonos, regalos
arroz, atum, aveia, avelãs. aze.te azei
robe de chambre, rouPao, sobretudos frit:larada formas elétricas. Máquina: tonla banha, bacalhau, batatas, balas
fotográficas e cinematográficas. caro
ausPensdrios. saídas de banho, sandálias aninhas elétricas, garratas térmicas re. biscoitos, bombons, bolachas. baunilha
s3ueteres, shorts- sungas, stolas ou slaclek gadores automáticos. lâmpadas. apare- caramelis chocolates, confeitos. crave
touca, turbantes, ternos, uniformes
lhos de luz fluorescente. aparelhos de cereais, cominho, creme de le",te. cremes
e vestidos
comunicação interna, esterilizadores con- alimentlelos. croquetes. compotas, cancondi
densadores. bobinms, chaves elétricas gim coalhada. castanha,
Termos ns. 770.957 a 770.961. de
em
pau
'e
em
pó,
cacau.
carnes.
char
comutadores,
interruptores,
tomadas
de
30-9-66
aorrente. fusível aparelhos fotográficos café em pó e em grão, camarão, canela
Cases Pirani S. A. Comércio e
e cineniatográgicos. filmes revelados. mentos para alimentos colorcunes.
Importação
binóculos, óculos: aparelhos de aproxi- chouriços, dendê, doces, doces de fru.
, São Paulo
mação. abat-lours e lustres, máquinas tas. espinafre. essências alimentares, empadas, ervilhas. enxovas. extrato de toa
para lavar roupas para uso
mate, farinhas alimentícias, favas fie-ckiméstico
T
,
14 Ali`,
,
cuja, flocos, farelo. 'fermentos, feigio
Classe 21
oarte: f:goa frios, Anisas secas naturais e cria,
Para
distiaguira
Veículos
e.
suas
Classe 36
tsdixadas, gnoma. goma de malta:ir, gor
Para distinguir: Artigos de vestuários- :ntegrantea: Aros pare bicicletas, auto- duras, grânulos, grão de bici, gelatina.
roupas feitas ' em geral: Agasalhos.. móveis, auto-caminhões. aviões, amor- goiabada. geléias, herva, doce herva
aventais. alpargatas. anágium, blusas. tecedores. alavancas de eatxibloi bacana mate, hortaliças, lagostas, línguas, feita
botas, botinas, blusões. boinas, baba- Ireques. braços para velados. bideit condensado, leite em pó. legumes em
douros, bonés, capacetes. cartolas, cara- as, carrinhos de mão 'e-carretas. caiei- conserva, lentilhas, linguiça touro, mas,
puças casacão. colares, capas. chales: ihonetes. carros ambulantes. caminhões sei alimentícia& mariscos.- manteiga
cachecol& calçados, chapéus. cintos, narrou. tratores. ,carrotabercos. marrom margarina, marmelada. macarrãi, masdatas, combinações. corpinhos,. calças mames. catans-irrigadoes. carros. car- sa de tomate, mel e melado, mate,
de senhoras e de crianças côas. cal- naz. 030r0Certas. chassis, chapas eia aze para nimgaus. molhos, moluscos
ças, camisas, camisolas. camisetas, -tilares para veiculo& cubos de velculos pães, paioa. pralinés pimenta, pós para
'Cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros. .orrediços para vetados. direção, desla mostarda, mortadela, nós moscada, no:
Caias, casacos, chinelos, dominós. achar- ladeiras. estribos.- escadas rolantes. ele res. óleos comestíveis, ostras, ovas
pes, fantasias, fardas para militares, co- 'adores para passageiras e para carda audiat • oickles, atires. presuntos. pa
•ãegials. fraldas, galochas, gravatas. gor- -matei; Para carros. eixos de direção tê& peat-pois pastilhas. pizzas pudim'
avas, opas de lingerie. jaquetas.' leques -mica frotattiras para veiculos (roldão queijos, rações balanceadas paro ama
luvas. ligas, lenços. mantôs. meias: acras:nativas lanchai 'motocicleta atolas
ropt,p, mais. requeijões sal. seiga sardinhas
Tirtr
anti'ea, mantas, mandrião. mantilhas pa- motocicleta: -nafta-arcas.
ãetéa nenhoar, pulover, palatinas:
"canas POI,IWS polainas. olintrias p1;PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: NCR$ 0;05
00%, perneiras, guia/moa. regalos.

dões, debruns. lã fitaS torro, franja.
/estão, tento para órgão, totos galar,
dates. lamparinas, mochilas,. mosquitei
roa. nesgas ombreiras e enchimento:
para roupas de homens e senhoras
panos paia enfeites de móveis, na(
fazendo parte dos mesmoa, palmilhas
passamaries. pavios, rédeas, rendas rc.
des, sacas sinhaninhas para vestidos
tela& tampos para almofadas, não 4a,
zendo parte de móveis. artigos 'estes
feitos de algodão, cânhamo, linho, luta
seda. raion lã pelo e fibras aão
Inchados em outras classes

PONTOFAU

-srsa

sauduiches, sorvetes, saci de tomate e tia
trutas. torradas. tap,oca. tamaras, talharim, tremoços, tortas. tortas para alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Tann° n.° 771.025, de 30-9-66
Alexandrino Franco
Rio de Jaseiro

HOTEL re[OFINõ
Classes: 41, 42 e 43
Titulo de estabelecimento
Tèrmo n.° 771.026, ' de 30-9-66
Manuel losé de Souza
Guanabara

RFARrE
INDUSTRIA, BRASILEIRA
Classe 41
Alho. amêndoas, ameixas azeite, azeitonas. castanhas, figos, frutas secas naturais e cristalizadas, nozes. tâmaras, .
tremoços e vinagre
Tétano n.° 771.027, de 30-9-66
Mattos E' Cia.
São Paulo

s-Ar

aa),3
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 42
Caninha (aguardente de cana)
Termo n.° 771.028, de 30-9-66
Farmácia Cossne-Damião do Cachambi
Ltda

ÇC;á4°

Cos
xx4° Cao"
(50

Classes: 3 e 48
Titulo de estabeleci:dento

