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SEÇÃO

DEPARTAMENTO NACIONAL
)A PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio. 18 de maio de 1967
.

Portaria numero là de 19 de ieverei ro de .1966:

O Ministro de Estado dos NegG,::as
da Indústria e do Comércio, tendo em
vista o que c a do processo número
D.N P .1., 803-66.
Resolve autorizar, nos têrmos do ar49 do Decreto-lei n 9 8.933, de 26
de janeiro de 1946, a Wolfe Gerchenzon — com Escritório no Estado da
Guanabara, desempenhar a função de
agente da Propriedade Industrial.
Ass . — Paulo Egydio Martins.
PORTARIA N v 364, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1966

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N. 380.435 Marca 5 P -- Re
querente• — Ind . Paul'sta de Motores
Ltda . — Processo deferido.
-0 Sr. Secretario da Industria. He
raleio Souza Manos negou provanento
aos recursos interpostos nos processos
abaixo mencionados a tini de manter as
decisões anteriores:
N. .141.485 — Marca Excelsior —
Requerente a- Soc . Imp . e Exp . Excelsior Ltda . — Recorrente — Máquinas Excelsior Ind . e Com. S . A. —
Processo deferido.
N. 186.779 — Marca Stibia Re
querente. --- Labs. Raul Leite S.A. Recorrente — Lab. Climax S. A . —
Processo deferido.
N. 204.138 — Intui ° Sèlo de Ouro
— Requerente Samuel Gandelmar. —
Recorrente — S. A. Moinho Santis , a
Inds . Gerais — Processo deferido.
N. 306.671 — Marca Siel — Requerentc — Siel Serpa Imp. e Exp.
Ltda . — Recorrente — Shell Brasil E.' A.
(Petroleo) — Processo deferido.
N. 331.518 — Marca Norah
ReNoquerente —. Calçados Guiomar
rah Ltda . — Processo indeferido.
N. 377.306 — Marca Cibele --- Requerente — Venáncio Pere3ra Veloso —
Processo indeferido.

O Ministro de ....stado dos Negócios
'da Indústria e do Comércio, tendo em
vista o que. consta do processo número
DNPI 19.286-66.
Resolve autorizar, nos termos do artigo 8." do Decreto- le n. 8.933, de 26
de janeiro de 1946, a — Mèrcurio —
Marcas e Patentes da. —, com séde
na Capital do Estado de São Paulo e
filial no Estado da Guanabara, composta dos sócios — Guilherme Gnocchi.
Fabio Della Nina. ARI° Roggero, Mauricio Tibau A rnaud e Atnelia Pereira
Cabral da hl. ra exercer a' função de Agente de Propriedade IndusN o78.372 °gide -- ()Ey.. Guatrial.
nabara de Imp. Distribuição e Exp. Limitada — Cumpra a exigência .
As. Paulo Egydro Marin:s.
EXPEDIENTE': DO SR. SECR t:
RIO DA INDÚSTRIA
Rio. 18 3e maio de 1967
Despachos em Recursos

QUARTA-FEIRA, 24 DE MAIO . DE 1967

CAPITAL FEDERAL

ANO XXV — N." 96'

Diverso,,

Topos Chewing Guri inc ( junto ao
reg. ir? 209.045) — Nego provimento
ao recurso para manter o despacho que
declarou caduco o reg. da marca Ba zuca n° 209.045 como proposto pelo
grupo de trabalho.

O Sr. Secretárie .la Indústria Heral
do Souza Mattos deu provimento aos
Associação Comerc;a1 de 5. Paulo
recursos interpostos nos processos abai- ( junto ao Rimo 327.110) - Determi xo - mencionados: . a fim reformar as ao arquivamento do processo por es
clec:sões anteriores:
rnda a instáncia administrativa .
TC:rtm)s:

Pedido, cle Pr2fCrélICia
N. '378.935 - Marca Leodat -Pompermayer e Sergio Cor
t"..-tb. Leo do Brasil S . A bonari (no pedido de preferência do ti
guerente
fulo Contisa — Contabilidade. Fisco e
- Processo deferido .
tênia) 553.064) .
N.
• - Marc.- S P -- Re Administração
. preferêncja sob. Rada leu
querent2
:tal . Pianista de Motores doConcedo
em vista os argumentos apresentado,
Ltda . - Processo cl 3.e. rido .
ria petição.

— Re,
Reli.; gerai; ,-.10 Fr:olar Lida (ao oecl
N. ^0.433 -- Marca S
ra.erenEe
Ind. Paulista de Motores do . de nreteK'neia d,, -marca P riu ar tèr
Proceic-o
1. Ia
ferida.
mo 459.636) — Concedo pt:e1,,,ência
A

solicitada, te.acio eui vista os Irgumen
ios apresentados na petição.
Lino Martinez Martinez (ao pedido
de preferência do titulo Los Muchachos
de Espanã têrmo 558.977) — Concedo
a preferência solicitada, tendo em vista
os argumentos 'apresentados na petição.
Refrigeração Friolar Ledo. (no pedido de preferência da marca Friolar têrmo 622.495) -- Concedo a preferência solicitada, tendo em vista os argu •
mentos apresentados na petição.
Refrigeração Friolar Ltda . (no pe
iido de preferência da marca Friolar
.ermo 622.496) — Concedo a preferência solicitada tendo em vista os rg tunen tos apresentados na petição.
Refrigeração Friolar Lida. (no pe.

EXPEDIENTE DA DIVISÃO
• De 18 de inalo de 1967

Privilégio de invenção deferido:

N." 112.651 - Processo de preparação de 19 nordesoxicorticos.
te rona e sew ésteres — Syntex
S. A
N. 124.372 — Nlecanismo de
contrabalanço — FM(: Corp.
N." 126.358 -- Uni processo
para aprodução de 4 cloro delta
3 3 ceto esteróides
Societã For.
macent..H 1 milo. ,
N." 131.456 -- Processo rio produzir 2 imiti° 1, 3 di [reter° ciclos subslituidos .1. B. Ceigy
S. A.
N." 131 070 — Aperfeh;0:100:0d.do de preferência de nome comerciam i os' pro<.esso
de prepa ra Cio do
— Refrigeração Friolar Ltda . têrtrw
19 ator cstoste ro na — noussell
522.97) — Concedo a preterência so- Veia
licitada. tendo CM s os argumentos
apresntados na presente petição.
'Modelo de utilidade indefeS. A . Moinho Santista Incis
rido:
(no pedido de preferência da marca
Vinper termo 630.979) — Concedo a
N." 152 887 - Novo modelo de
preferência solicitada, tendo em vista
as argumentos apresentados na presente blocos moldados cerâmicas para
constrlIÇÕeS — Carlos Tolontiotti
petição.
()gide Org. (inanahara linp. de Oliveira.
Dis1. e Exp. Lida -- No pedirh
E:ritdo,•;fis.
cle preferência da marca Equipe
reuno 636.297 - Concedo a preTermos com exigem, ias a cum.
"ferência solicitada, tendo em vis- prir:
e. os arp.,uutenlos apresentados
N. 100.498 -- The Yrile And
presente petição.
Cludslalkno Bernardino da Cos• To mie NI a nu facl Living Company.
In --- No pedido de preferência
;., 113 . 017 -- lcii . jtim iii 'Irouda marca Crispalina de Anápolis 4111'on Hiackford e Sain !lizzo.
têm() 758.460 Concedo ii pre
N." 119.103 — Nlusti lbrahin
f(rèneta solivitada, tendo 1911 vis
ta os art-41imentos a tm.:catado., m,
Presente petição,
N" 138 015 -- F. Hoffmann I .a
Cie. Sociz46 Anonyme.
V...XPEDIENTE In) 1)1111:::'011
CEFIAL
N."
113
347
Merck Sr Co. Inc.
•
De 18 de niaio de 1967
N." 152.411 -- N. V. Phillips°
(doeilampenfabricken.
Diversos
154 564 — Alfred Teves
José Nit.rilia Rozia & Cia. 1.1(14
A....,fht nen
nua trirenfri brilr
-pedido de tustrrow.„.ão
C
oatenle de tr.' 5.103 modelo in
ditstrial — l'roreogue se de aeór
N.° 154 593 — ffurndy Corp.
do coto o artigo 42 do Código -N.° 154.594 - - Union Carbide
Iteptiblieado por ler -;aido com ia Corp.
e,recci;,•s.
N." 154.1;09
Aurino Mirapda
Dtversos:
Cardoso
N. 154.022
.loão Iticardo X Cia. - No oe
Sonic 'Deveiont Corp of America.
ilido de 111 , 1111 • ak`5() ara seu pre•
154.669 — E.stevana kit3 e
pre-to o Sr, ()tto ElatVo de Cas
\liklos !',; n lortzeszy.
tio Fonseca
Deferido.
vi

ta
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As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de C9municações do Departamento de
imprensa Nacional. até às 17 horas, o expediente destinado à publicação.
- As reclamações pertinentes
à .atéria retribuída, nos easos.de
érro ou omissão, deverão ser
formuladas por escrito á Seção
de .Redação, até o quinto dia útil
subseqiiente à publicação no
órgão oficial.
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, As wsinaturas vencidas poe
derão ser "SuspensOs sem prévio
aviso.

x FEL:MENTE
DEPARTAMENTO Dg IMPREN:3A, NN.CIONAL

- Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
CHE,F DA uEçÃO OE REDA0 O
C•••, , 00 SERVIÇO DE RUBLICAÇÓES
solicitada, com antecedência de
FLORIANO GUIMARÃES trinta (30) dias.
J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
DIÁRIO OFICIAL
- Na. parte superior do endeSEÇZO m
réço estão' consignados o número
lieço da par...cidade do expediente do Ceparternente
\ dó talão de registro da assinatura
• Nacional da Propriedade IndlattrIal do MirMatérlo
e o mês e o ano em que findará.
de inditeltras ei do Comércio

-- A Seção de Redação tuadona, para atendimento do público, de 11 as 17h30 niM.

DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRIT1 3 PEREIRA

ASSINA 'LURAS
FUNCIoNÁmOs,
Ri,..t- AnítçõEs E. PARTICULARES
Os originais, devidamente
Ci.pital e Interior:
Capital e Interior:
autenticados, deverão ser cheta°,
„
NUr$
NCrS
6,00 SerneStSe
grafados em espaço dois, em urna Semestre
NCr$
NCi12,00
Ano
só face do papel, formato 22x33: Ano
Exterior:
Exterior:
.as emendas e rasuras serão resNCr S 13,00 Ano
NCr$
Ano
salvadas por quem de direito.
- As assinaturas podem ser
tomadas em qualquer época do
ano, por seis meses ou um ano,
exceto as para o exterior, que
sempre serão anuais.

. ---; As assinaturas das Reparti,cães Putili, as serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.

Irnprcsto nas (.1tIcin,scio DtF,artanlLnto . as mIrinsa Nspon'at

- A remessa de valóres, sem4,50
9,00 pre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
10,00 esclarecimentos quanto á £,.1.1a. aplicação.

NÚMERO AVULSO
do
numero
avulso figura ria ultima pãqi ,7,1 de cada
- O Preço
exemplar.
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr$ 0.01,
se do mesmo ano, e de NCr, 0.01_por ano, se de anos anteriores.

Os suplementos às edições
oficiais só serão remeórgãos
:dos
! .
'tidos aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura,

N. 153.384 - Bidefunil Taka e aparelho para fundição contiN.° 135.479 - J. R. Geigy
N.° 154.946 •- Standard Elécnua de metal - -Hazelitt Strip
.i. •
hash
S.
,
A.
trica S. A.
Aaronon Bros. Casting CorpOration,
N.° 153.523
N." 136.231 - E. I. du Pont-de
N.° 168.170 '- Floriano ScatN.° 125.834 -- Um ntivo modeLtd.
Nemours And Company.
tolin.
h,
de tampa inviolável para frasN.° 137.939 - Roussel Uclaf.
N.° 169.592 - Sociedad de NaN.° 153.605 - Bunzo Nakazaki cos
e outros recipientes - Mela•
N.°
138.08-0
The
Firestone
vegaction Navexpanco S. A.
Drott Manufac- hirgica
N.° 153.697
Heleny Ltda. Indústria e
Standard Eléc- Tire & Rubber Company..
N.° 169.814
turing Corp.
N.° 141.990 - Nippon Junsuitrica S. A. •
N.°' 153.768 - Ferrotest GMBH, Comércio.
N.° 169.815 - Standard EtéC- so Kabushiki Kaisha (Japan Pure
N.° 133 658 AperfeiçoarnenN.° 153.838 - .Moulton ConsulNydrogen Co. Ltd.).
trica'S. A.
tos no processo de impermeab:11tants Ltd.
N.° 154.009 - -Augusto Bertoldi zação de recipientes de papel e
CheN.° 142.232 - Wasag
N.° 170.238 - Doris Styra.
N.° 154.104 - Luiz de Souza ou de papel e fôlha de flandes
N.° 170.502 - Henry Wall- mie Aktiengesellschaft.
Rotulogéáfica Ltda.
N.° 142.255- Shell Internatio- Cruz.
work & Company Limited e CharN.° 134.102 - Recipiente meles Michael Geoffrey Waliwork. nate Research Maatsehappij N. V.
N.° 154.209 - Yasuo Koga.
tálico para' o transporte de frutas
N.' 142.606 - Merck & Co. Inc
Barrotte
Ortega
N.°
154.221
N.° 170.735 - P. R. Mallory
- Roger, Lodovic Witrant.
N." 143.336 - Ciba Societé & Cia. Ltda.
& Co. Inc.
149.827- - Mancai de forAnonyme.
N.° 154.227- - Inds. Pântano maN.°
arqueada para membros roN . 170.772 - The British OxyN." 143.366 - Stamicarbon Ltda.
N. V.
gen Company Limited.
N.° 154.260 - Augusto Estevão tativos - Clevite Corporation.
. N.° 170.900 --r Abram Games.
Filho
e Eliziario Magalhães.
, Privilégio de invenção inde,
Ciba
Société
N.° 143.385
N.° 170.936 - Flavio SuaLrack Anonyme.
Caterpillar TracN.° 154-.541
ferido:
da Gama.
N. 121.043 - Kiyomi Seki.. tor Co.
N.° 133.016 - Inhalador porN.° 123.209 - Stanray Corp.
N. 170.938 - João Telles de
tátil. - Victorio Truffi.
EXPEDIENTE
DA
DIVISÃO
Kurasaburo
N.° 125.600
Carvalho Filho.
Modelo industrial indeferido:
DA PATENTES
N. 171.091 - Fujisawa Phar- shiwari.
N.° 144.777 - Dyckerhoff &
N.°
141.340. - Original modelo
De 18 de maio de 196.7
maceutleal Co. Ltd:
Widmann Konimanditgesellschaft.
de bobina eletrôn!ea - Gercy
N.° 146.874 - Firmino. RodriN.° 171.099 - Emprêsa BrasiPrivilégio de inVeneão defe- Batista dos Reis.
gues Ferreira.
lcira de Relógios Hora S. A.
N.° 143.090 - Nôvo modelo de •
lanterna plafonier - Denis Jean
N.° 150.143 - Monsanto ComN.° 174.813 - Jorge Ernesto
ta
para
au.867 - Por
Lacabanne:
pany.
Gaultier.
constituiria por moldura
Exigências
Monsanto
ComN."
150.152
•
cc ao esticado na mesma -N.° 163.577 - Motel .Mordchay pany.
:Auh)
:nion
GMBH.
Szkurnik e José Carlos Filho.
Têrtnos com exigências .a cumN. 150.700 - Vicente Gomei
N.' 118.732 - Aperfeiçoamen- prir:
N.° 188.264 - Sergio Wladi
tos em filtro de ar para motores
Bernardes.
Amadeo Rossi & Cia. - No peN.° 150.793 - Aldo Coti Zelati de explosão - Simca do Brasil
N.° 151.773 - Artur Fischer. S. A. Industrial de Motores, Au- dido de reconsideração de despaN.° 188.480 - Hans Baukelcho que deferiu o têrmo 99.923
N.° 152.592 - Joseph 'Nagib tomóveis e Caminhões.
mann dt Cia. Lt da.
- Privilégio de invenção.
Sader.
The
Singer
ComN.° 188.583 N.° 102.032 - Lorenzo LorenN.°
119.632
AperfeiçoamenN.° 152.861 - Henry John Ro- tos em tapetes e outros materiais zetti.
pany.
mero Sanson.
tecidos felpudos - E. I.du Pont
N.° 188.677 - Societé Anyme
N.° 1.31.528 - Chuniti Ykemoto
N.° 152.999 - Antônio Ferrei- de Nemour And Company.
L'Equipement
Electrique
S.
Pour
N.' 134 ..633 - (Werner 13riest.
ra
dos
Santos.
N.°
121.384
Processo
pura
Marchai.
E. V.
N.° 137.890 - Prodelec S. A.
N.° 153.210 - José Oriano Me- retificação de esferas geométricaTransformadores Retificadores,
\
N.° 188.679- Societé Anvnyme nescal Netto.
mente redondas - Seba , tian MesPour L'Equipement Electrique S.
N.• 153.331 -- Tile Firestone serschmidit.
. Diversos:
E V. - Marchai.
Tire & Rubber Company.
.
The
National Cash Reg;ster
N.°
125.134
Aperfeiçoai-nen
_.
Irmãos
Pelcia
N•° 153.394
N.°134 .464 - Shell Internatiotos em ou relativos a processos -Company - junto a patente núLtda
N.
.V
pil
nale Research Maatschap

QU'ârta-eira 2‘1mero' 77.228 privilégio de, invenção - Torno sem efeito o despacho de deferiniento, de 22-267
que traz 'no bôjo erro indiscrití• el, publiquem-se os pontos como
retificação.
N." 158.454 - Otto Felts de La
' }toca - Desarqulvado.
Arquivamento de processos:•
Foram mandados arquivar os
processos abaixo mencidnados.
N.° 107.194 - Sadanor Ts chiya,
N." 109.324 - Montecatini, Societa Generale Per L'Industria
Mineraria e Chimica e Karl Ziegler.

Dl RIO OF:CIAL (Seção III)
deferimento, para .que se conceda
a patente.. •
•
• Termomecânica
São Paulo Na reconsideração de despacho
q ue deferiu o termo 128.192 Privilégio de invenção - Fôrno
trifásieo de indução e freqüência
industrial com canais imersos sob
o nível do banho, particularmente para a fusão de aços, gusas
normais e especiais e ligas não
ferrosas - Nada para reconsiderar. Mantenho o deferimento,
Geigy do Brasil S. A. Produtos
Quhnicos - Na reconsideração
de . despacho que indeferiu o termo 121.865 - Privilégio de invenção - Latinba acondicionadora e pulverizadora, de produtos
pulverulentos - Nada para reconsiderar. Mantenho ' o indeferitnento para que seja negada a
patente.

N.° 459 .505 - Colorex - Cia.
Vidraria Santa Marina
Clasbe
n." 15.
N.° 482.967 - Tribunal dos
Sindicatos - Danial Ferreira
Pestana Editôra Ltda. - Classe
n.° 32.
N. 9 489.239 - 1. Pioneer
Pionner Rádio S. A. Indústria
e Comércio - Classe 6.
N.° 489.478 - Regência - Regência Comércio e importação
Ltda. - Classe 14.
N.° 490.385 - Confeceõu,;
freou - Irmãos Coutinho - Classe 36,
N.° 492.158 - Gazeta Curitibana - Editôra Gazeta do Povo
Ltda.
Classe 32,
N.° 494.746 - Scheneider Indústrias Reunidas Schineider,
Logemann & Cia. Ltda. - Classe 7.
•
N.° 495.448 - So-Car - Auto
Rádio So-Car• Ltda. - Classe '1
N.' 496.260 - Fornacil - Fornacil Fornecedora de Acessórios
Industriais Ltda. - Classe 11,
N.° 499.488 - Leila's'Boutique
Modas.Ltda. - Classe 35 - Registre-se com exclusão de Cintos .;
luvas.
•
N.° 505.440 - Brasil Sua Indústria e Exportação - Albeisa
do Brasil - Editores Ltda. Classe 32,
N." 514.969 . - rerci cearia Nacionais S. A. - Classe 30,
N.° 515.038 - Anjo - Empresa Paladar S. A. Industrial e Importadora - Clas^e 41.

N.' 129.605 - .Seishin Naka.
zato. •
N." 130.918 - Indústria e Comércio Antônio Nogueira • S. A.
N," 131.263 - José Lopes da
Silva e Benedito Lopes da Silva.
N.' 133.511 .- Imperial ChemiS A. Tubos Brasilit - Na recal Duluslries Limited.
consideração de despacho que inN." 133.526
Ant(Tnio Hec:or deferiu o termo 140.709 - Privilégio de invenção - AperfeiDemarco.
çoamentos
em obturadores
N." 133.548 - Shell Internadonate Resto-dl Maatscbappij. N. V. nados à caixas (!e descarga saniN," 141.571 - Precisa Partici- tária - Nada oara reconsiderar.
pações Engenharia Comércio e Mantenho o indeferimento.
Indústria.•
N." 148.337 - 1Sonor Indústria
Expediente da Seção
e 'Comércio de Plásticos S. A.
de Interferencia
--- Arquive-se os processos,
De 18 de maio de 1967
Despachos em pedidos de re•
considerações:
Marcas deferidas:
•
Bicicletas .Monark S. A. - Na
N.° 294.559 - SM I% - Má
reconSideração de despacho que
indeferiu o termo 96.986 - Mo- quinas Ceramicas Morando S. A
delo de utilidade - Embolo para - Classe 11 - Com exclusão d..:
bomba manual de ar - Reconsi- alfanges..
dero o despacho de inde"erimento, para que seja concedida a pa
tente,
Sparkler S._ A. Indústria e Co.
mércio Defiltros - Na reeons:iteração de. despacho que deferir
o têmno 117.610 . Reconsidero
o despacho de deferimento Pasa
que seja negada a patente (Urro
de desorendimento manual). •
Indústria 'e Comércio Caiaram.
S. A. Na recons i deração de
des p acho que deferiu o termo •
n." 125,049 - Modelo de
aperfeicoameritos • em polvilha 1
cieiro
Reemosidero, o desnach •
de deferimento para que seja ri"
gado a 'Intenta:
41élins S.' A. Indústria e Co
iifkrI ff".GACNO N.° 970
trercio - Na reconsideração de
despacho .que deferia o termo número 129 090 Privilég'o de in.
PREÇO; NCrl, 0,20
vencão - Aperfeiçoamentos em
-Unhas o' tiras duplificadoras Reconsidero o despacho de deferimento para que seja negada a
pa N . o ie.
Walila 5 A.. Metro Indústria
Na reronsideração de despacho ano ("aferiu n i 'érino 130.31!
A VENDA,
Nôvn
Wdelo. de utilidade
fie)n dt- aio- padeira para o assoa,
Na Guanabara
lbo
Reconsidero o despacho
li' d a.reriinento, rara Mio seja
Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves n' 1
O natente,
Agência I: Ministério da Fazenda
Medidores de Liquidos Pratk
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembeilso Postal
Ltda. - Na reconsideração de
,1esoaeho que deferiu o termo
Em Brasília
n." '126.904 - Privilégio de invent. •'.in Embalos rotativos com
Na Sede do D .I.N
áréa l a teral endetada pára medide líquidos fluentes - Nada
para reconsiderar. mantenho o

SALÁRIO
EDUCAÇÃO

Maio de 1967 1739
N. 915.108 - Strychno
Stheni.
cac - Mário Francisco Giffoni Cl 3.
•
Feiigen.
N. 515:326 - Girospark
son S.A. piei. e Com. - Cl. 8.
egistre-se substituindo 1 -njamins.por
tomadas múltiplas de corrente.
N. 515.329 - Marcel - Marcel Modas S.A. - Cl. 8 - Reg:stre-se cora
exclusão de geladeiras.
N. 515.435 Laboremus - • Laboretnes Ind. e Com. Ltda. - Classe 3.
N. 515.586 - Irnesa Irtnãos
,Zodrigues Netto Et Cia. Ltda. -Classe 11.
N. 516 427 - Creme Dental Col.
gate - Colgate Pahnolive Company-.
Cl. 48.
N. 516.575 - 55 - Manufatura de
Produtos King Ltda. - Cl. 15.
N. 516.697 - Prestamp - Prestanto S.A. Embalagens ladearia e Comércio - Cl. 28 - Registre-se cora
exclusão de puxadores de água . para
aso domést:co.
.N. 616.827 - Fernandes - Iodas'tr:a Fernandes Ltda. - Cl. 26.
N. 516.840 - Cacareco - Representações Roper Ltda . - Cl. 41.
N. 516.992 - A Tarde - Empresa Editora A Tarde S .A . - Cl. 32.
N. 517.004 - Serie de Ouro - 'Fec.
noprint Gráfica S.AA. - Cl. 51.
N. D17.015 - Campanha da Boa
Noticiq - Legião da Boa Vontade C ! . 32.
N. 517.375 - Gazeta da Guanabara
Labire Caldas Bizarro - Cl. 32.
N. 517.469 - Unidas VT Produções - Alvaro Valle - Cl. 32.
N. ''17.495 Zanella - Zanella
.Iermanos Y Companhia Sociedade
AnôMina Comercial Industrial, Financeira e Inmobiliária - Cl. 21 -- Registre-se com exclusões propostas pela
seção.

N. 518.580 - M M - Teci los
M M Ltda.
Cl. 47.
N. 519.350 - -Moderna - Casa de
Calçados Moderna Ltda . - Cl. 36.
N. 519,859 - N.S. do Carmo 2.,struttteas Metalicas N.S. do Carmo
-- Cl. 16.
N. 520.176 Braz Cubas - Braz
Cubas Comercial e Imobiliária Lida . Cl. 16.
N. 520.380 - Betis - Betis Representações c Comércio Ltda .
Cl. 8
- Reg:stre-se substituindo a expressão
Jenjamim por tomada de corrente múltipla.
N. 520.388 - Saber - Saber Revendedora de Livros Ltda. -- Cl. 22.
N. 521.48r, - Brandão Pedro
Duarte Brandão - Cl. 41.
N. 522.376 - Santa Rita - Açougue Santa Rita Ltda . Cl. 41.
N. 524.058 - Trefil - Auto frefil - Auto Comércio e Ind. de
Ferros Ltda. - Cl. 38 - Registre-se
-om os exemplares de fls. 14-16 e coas
exclesi.,..o de impressos em geral.
N. 524.076 - Fulminante - Fulminante Ind. e Com. de Máquinas Ltda.
-. Cl. 17 Registre-se com exclusão
de giz e mataborrão.
N. 524.094 - Fulminante - Fulminante Ir i, e Com. de Máquinas Ltda.
CL 36 - Registre-se com exclusão de
leques e panos de enrolar.
N. 524.123 - Bexalen - Qif Química Intercontinental Farmacêutica
Ltda. - Cl. 3.
N. n4.127 - Dolentol - Quif Qui.
mica Intercontinental 'Farmacêutica 14.
mitada - Cl. 3.

N. 524.129 - Inibiocon - Qif Qui.
mica Intercontinental Farmacêutica Limitada - Cl. 3.
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N. 524.101 - Fulminante - FulmiN. 555.060 - Bou tique Touché Monante Ind. e Com. de Máquinas Li- das Lida.
mitada - Cl. 43.
N. 555.065 - Construtora Poteve.
N: 524.125 - Terlen - Quif Qui- dra Ltda.
mica Intercontinental Farmacêutica LiIng C Olivetti 8 C
N. 55.068
S PA.
mitada
Cl. 3.
N. 524.176 - Conon - Na- Fernando Livino de
N
cional de Oleos Vegetais (Conoil) - Carvalho.
Cl. 4.
Tintas Leão Ind. e
N. 555.101
N. 524.508 - H.M. - H.M. Ma- Com. Ltda .
teriais -e Construções Ltda. - ClasN. 555.102 -- Cia. Internacional de
Capitalização.
se 16.
N. 555.105 - Canaan S.A. Agro
Kanamura
N. 524.520
KK
Imobiliária e Administrdaro.
e Fujita Lida. - Cl. 21.
Marcas Indeferidas
N 555.106 i- Malharia Altex LimiN. 525.223 - Pinheiros - Droagatada.
sil
Ltda.
Cl.
3.
N. 475.293 - Flor Jardim America
N. 525.426 Marialva - Ind. e
N. 555.108 - Renovadora de Pneus
- Bar Emporio Flor Jardim America Com. de Bebidas Marialva Ltda. Guaporé Lida.
Ltda. - Cl. 41,
Cl. 42.
N. 555.131 **- Ind. Técnica de IsN. 475.671 - Auto Record - LioN. 525.806 - Reino Encantado - queiros Ypiranga .Lida.
Cl. .21.
zo Nishiyama
Edima S. Paulo DisCia. Melhoramentos de São Paulo N. 555.132
N. 477.088 - Cica - Companhia Inds . de Papel - Cl. 32.
tribuidora e Comercial '',tdr.
Industrial de Conservas Alimentícias
N. 555.135 - Bar e Café Cinco
N. 526.371 -- Filhinha - Matsas
Uca -- CI. 46.
Primos Lida.
6 Patounas Lida.
Cl. .37.
LaboCasemiras Claudiolan
N. 555.137
N. 526.372 - Filhinha - Matsas
N. 490.899 - Co•rtemicin
Cl. 23.
Ltda.
ratório Jorna Ltda . - Cl: 3 .
Ei Patounas Ltda.
N. 526.626 -- Sibér - Emilio PieN. 555.139 - Calsul - Soc. inst.
N. 491.610 - -Emblemática - Eude Ca' Lida.
ri S.A. Ind. e Com. - CI. 6.
lenstein Musica S.A. -- Cl. 32.
N. 555.148' - Alfio Tincani e GiuMonte Alegre - DroN.' 526.731
N. 507.114 - Cheque Azul - BanDano Tincani.
co Federal de Crédito S.A. - Clas- gariaMonte Alegre Ltda. - Cls
38 e *50.
N. 555.152 - Cartofibra do Norse 38.
deste S.A. Fibras e Papelão.
N.
526.762
Otimo
DistribuiN. 515.065 - Monte Carme' - BerN. 555.153 - Cartofibra do Nornard:no Rivadavia Kaplan, Maria Ka- dora de Produtos Alimentícios °timo deste
S . A. Fibras e Papelão.
.- Cl. 41.
plan da Kaplan e John Kaplan - Clas- Ltda.
N. 555.156 - Manoel Pereira.
Expressão de Propaganda Indeferida
se 42.
N. 555.165 - Turisbrás Clube.
N. 498.978 - O Produto Infantil
N. 515.078 - Sentoss - Ind. ProN. 555.167 - Turisbrás Clube.
York é Melhor e é Nacional - IndúsCl. 3.
terap Lida.
N. 555.182 - Rigon Metalúrgica
N. 515.090 - Block - Laslo Lanas trias York S.A. Produtos Cirúrgicos - Ltda .
Cls . : 3 - 8 - 10 - 36 - 38 e 48.
-7- Cl. -21.
N. 555.190
Editôra Indice Soc.
Titulo de Estabelecimento Indeferido
N. 51f.- .098 - Blinded - Block
N. 515.121 - A Eletrical - Olavo Ltda .
Cl. 21.
Laslo Lapos
T. Moura - Cl. 8.
N. 555.202 -- Tipografia Brasil LiN. 524.776 -- Credi-Fernandez
mitada.
N. 515.293 - Golden - Golden
Cl.
Diego
Fernandez
Cl. 42.
N. 555.213 - Alfred Otto UrbsBar Ltda .
cheit.
N. 515.335 - Marcel - Mereci
Exigências
.
N. 555.214 - Doces e Balas ShanModas S.A. - Cl. 37.
gai Ltda.
N. 515.336 - Marcel - Marcel
Têrmos
com
exigências
à
cumprir:
N. 555.218
Duilio Mattheis GarModas S.A: - Cl. 1-8.
rafa.
Companhia
Química
N.
524.205
C.H.
Parilady
N. 515.515
N. 555.242 - Antonio Loureiro MorIndustrial de Laminados.
Boehringer Sohn - Cl. 48.
N. 524.612 - The Newall Engine- gado.
Valores e Câmbio N. 514.812
N. 555 248 - Cia. Siderúrgica liaering Company Limited.
N. 522.252 - Tigre - Sapataria Heitor Picchioni- - Cl. 32.
birito - Siderita.
N. 526.596 - Paschoal Sciani.
Van Dei,
Bona
N. 515.905
Art. 114.
Tigre Ltda . - Cl. 36
N. 526.597 A Paschoal Scianii.
N. 555.252 '--- Hospital Santa. MôBerghr Ei JUrgens Limited - Cl: 41.
S.A.
Nome Comercial Deferido
N. 516.251 - Cato - Mecânica EXPEDIENTE DO DIRETOR DA nicr
N. 555.264 - J Batista Peles.
Industrial Pinheiros S.A. - Cl. 11.
DIVISÃO :JURÍDICA
Ns. 555.273 -- 555.277 - MáquiN. 524.977 - Empresa de Serviços
N. 516.569 - Monza - Comercial
nas para Mineração S.A. Engenharia
Gerais de Engenharia S.A. - Empre- Derlú Ltda . - Cl. 36.
Rio, 18 de maio de 1967
Ind. e Comércio.
sa de Serviços Gerais de Engenharia
N. 516.951 - Santa Fé - Avícola
S.A. - Art. 109, n9 2.
N. 555.306 - Botner Ei Cia. Ltda.
Exigência
Santa Fé Ltda. - Cl. 19.
N. 555.309 - Despachos .AduaneiN. 517.076 - Aster -=• Assistência
Titulo de Estabelecimento Deferido
ros Mercedes S.A.
Têrmo com exigência á cumprir:
Técnica de Equ'parrn. 'os Rodoviários
N. 555.310 --7 Manso! Imóveis LiCl. 6.
N. 484.433 - Farmacia e Drogaria S.A. - Aster
Orquima Indústras Químicas Reuni- mitada.
Minerva - Minerva S.A. Drogarias.
das S.A. (opoente do têrmo: 54.960
N. 517.258 - Santista Cubatá'o
N. 555.317
Wanda Ferreira da
Farrnacias e Comércio:: Reunidos - Comp.: Santi-,ta de Papel
Cl. 4. - Priv. . de Inv. ) .
Silva.
Art. 17, n' 1.
48
Cl. 3
N -Ç,18.253 - Emerson - InduconN. 555.352 - Instituto de ArqueoN. 503.003 - Charles - Curibs,- dr • S. A Ind . e Coir
CI. 44 .
logia Brasileira.
dades Pelfurs Lida. - : 13 - 25
N. 518.478 - Equipe Extra de ReExpediente da Seção
N. 555.358
Suzuki - Shinobu
-26 e 28. - Art. 117, n 9 1.
portagens - José Leal da' Silva - de Exam. Formal de Marcas Sohonsha
Company Ltd.
N. 516.439 - Comércio e Repre- Cl. 32.
N. 555.359 - Suzuki --. Shinobu
sentações Vera Cruz - Comércio e ReWizon
Rio, 18 de maio de 1967
N: 518.947 - Aspicor
Sohonsha Company Ltd.
presentações Vera Cruz Ltda. - Cls
N. 555.367 - Alcides Alonso GarFarmacêutica Lida. - Cl. 3.
23 - 41 - 42 - 43 e 38. - Arcia.
Exigências
N. 520.387 - Eden Colch&es
1.
tigo 117, n.9
Molas - Cl. 40 - Ind . e Com. GrisN. 555.392 - Roussel - Uclaf..
N. 516.590 - Llnhas Aéreas Pau- tofani Ltda .
Termos com exigências a cumpiir:
N. 555.393' - Roussel - Uclaf
listas - Linhas Aéreas Paulistas S.A.
N. 555.394 - 555.395 -- 555.396
N. 555.024 - Ebil-Edibára Brasilei; - Roussel
N. 522.319 - Pão Nacional - Pa(L.A.P.) Cl. 33 - Art. 117. núdaria
e
Confeitaria
Pão
Nacional
ra
de
Informações
Ltda
.
mero 1.
N. 555.027 - Badische Anilin 6 N. 555.397 - Roesse]
Uclaf.
N. 516.916 - Salão Slite - .Be- Cl. 38.
- Fabrik Aktiengesellschaft.
N. 555.402 - Confeitar',a Liguria
43
zerra Ei Brito Ltda. - Cl. 33
N. 523.364 - Sol Poente - Fia- Soda. 555.037
- Farbenfabriken Bayer Ltda .
Art. 117, /12 1.
ção São Manuel S.A.. - Cl. 37.
N. 555.412 - Com, e Imp. Vanar
N. 524.009 - Titar - Ind. Mecy- Aktiengesellschaft.
N. 517.459 - Casa dos CarburadoN. 555.046 - Raimundo Rodrigues Ltda .
Cl.
6.
nica
Titan
Ltda.
e
6
Cls.:
res - João Scarabichi
Matos Sobrinho.
N. 555.413 - Bar e Churrascaria
33 -- Art . 117, a' 1.
N. 524.062 - Vo-Wa - Auto MeNs. 555.047 - * 555.048 -'555.049 Copacabana Ltda.
N. 517.470 - Unidas Vt Produções rânica Vo-Wa . Ltda .
Os . : 6 - 7 - 555.050 - Raimundo Rodrigues MaN. 555.414 - Ferrocity Com, de
- Alvaro Valle - Cl. 32 •-• Axtigo - 21 e 33.
tas Sobrinho.
Ferros e Ferragens Lida.
•
117, n9 1.
Ns.: 555.051 - 555.052 - Ilmo.
N. 555.417 - Moçambique Exp.
N. 524 ..100 - Fulminrnie - FulN. 524.179 - Casa Radio - Ars+
Ltda
Junqueira - Cl. 8 - Art. 117, nü- minante Ind . e Com. de Máquinas Li- Alcyr Buss .
N. 555.418
Leonardo Braucr.'
N. 555.058 - Dirceu Amaro,
mitada - Cl. 42.
mer0

N. 524.153 - Pitangueiras - S.A.
Frigorifico Anglo - Cl. 41.
In& .
N. 524.191 - Tupinambá
Cl. 8.
Marta-is Ferreira S.A.
N. 524.249 - Clipper - Modas
A Exposição Clipper S.A. - Clas.
se 14.
N. 524.250 - Clipper - Modas A
Exposição Clipper S.A. - Cl. 15.
N. 524.251 - Clipper - Modas A
Cl. 24
Exposição Clipper S . A.
N. 524.253 - Clipper - Modas A
Exposição Clipper S.A .CI. 34.
.Artos MasN. 524.423 - Anos
chinenbau Dr. Ing. Meier - Wincli-orst
Cl. 6.
N. 524.490 - Clin-Byla - Eta"alissccnents Clin-Byla S.A. - Cllasse 3.
Viação.
N. 524.534 - Suzano
Suzano Ltda. - Cl. 21.
N. 524.820 - Choosen - Choosen
Cl. 4q,.
Com: de Comésticos Ltda.
N. 525.302 - Gruta - Gruta Auto
Peças Ltda . - Cl. 21,
N. 525.593 Camaco - Castro
1Vlaterials de Construção Ltda . - Classe 16.
Frank - Zsuzsanna
N. 526.206
Frank - Cl. 35.
N. 526.635 - Curumim - Tecelagem Parahyba S.A. - Cl. 37.
N. 528.717 - Probesa Probesa
Produtos de Beleza Ltda . - Cl. 48
- Registre-se com exclusão de lança
perfumes..
N. 528.725 - Rol-Car Rol-Cai
Rolamento; e Peças para Automóveis
Ltda . - Cl. 21.
N. 530.873 - Sensitiva - Costa
6 Cia. Ltda . - CI. 36.
N. 531.009 Cr:stina - Alberto
Lopes da Costa Marques - Cl. 48 Registre-se com exclusão de lança-perfumes.
N. 531.217 - Fanei - Fábrica Nacional de Envelopes Lida. Cl. 38.
N. 533.656 - Brinde - Cia. Cestas. Indústria de Óleos Vegetais Cl. 41.
Insígnia Deferida

N. 524.491 - Clin-Byla do Brasil
- Ltablissements Clin-Byla S. •!:k
- Cl. 3 - Art. 117, n9 1.
N. 524.919 - Praia Tênis Club de
Guarapari - Costa Azul Bal,ieár,,s
Ltda. - CI. 33 - Art. 117, n 9 1.
N. 524.921 - Clube de Regata:,
Guarapari - Costa Azul Balneários Li
mitada - Cl. 33 - Art. 117, nó 1.
N. 524.922 - Guarapari Countn
Clube - Costa Azul Balneários Lido.
- Cl. 33 - Art. 117, n9 1.
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N. 555.421 - Lanches Oriental Kam
5,1ng Ltda.
N. 555.422 -• Bar Jaú Ltda.
N. 555.423 - Sandré Com. e lmp.
Ltda.
N. 555.428 - Toshiak Yamaguchi.
N. 555.437 - Comercial e Imp.
Naicle Ltda.
N. 555.442 - Jorge Alfredo.
N. 555.443 - Irmãos Flausino.
N. 555.445 - Veronica Trevizoli
Gerbasi.
N. 555.447 - Irmãos Leal.
N. 555.448 - Irmãos Leal.
N. 555.454
G D Serviços e Adm.
S.A.
N. 555.455
Auto Dist. Zenit
tintada.
N. 555.456 - Maquinas São José
Ind. e Com. Ltda.
N. 555.458 - Cacilda de Araujo
Silva,
N. 555.461 - Impormac - Com.
Ind. de Máquinas Operatrizes Ltda.
N. 555.464 - Guilherme Sbroggio.
N. 55.466
Livraria e Editôra Magister Ltda.
N. 555.467 - Administradora Santa
Suzana Ltda.
N. 555.468
Administradora São
Lourenço Ltda.
N. 555.469 - Ruardi Com, e Rep.
Ltda.
N. 555.470
Niels - Hotels Reunidos Ltda.
N. 555.472 - Anisio Corrêa
Dianna,
N. 555.474 - Perdigão Modas Limitada.
N. 555.477 - Máquina Café Comércio • e Assistência Ltda.
N. 555.479 - Dunorte Transportes
Rodoviários Ltda.
•
Sivat Ind. de AbraN. 555.481
sivos S.A.
N. 555.488 - Moveis e Decorações
jundia1 Ltda.
N. 555.490 - Bar e Restaurante
Bridge Ltda.
N. 555.495 - Sebastião Candido.
N. 555.498 - Sebastião Candido.
N. 555.514 - Repres. Paulista de
Veículos Publicitários Ltda.
N. 555.515 - Ind'. de Moveis Stylis Ltda.
Ediplan Engenharia
N. 555.520
e Arquitetura Ltda.
N. 555.523 - Orinaldas Santa Helena Ltda.

Auditora São Pcdro
N. 555.527
Ltda.
N. 555.528 - Agência Para à Indústria e Com. Boliviano Ltda.
N. 555.530 - Viação Alta Paulista
Noroeste Ltda,
N. 555.534 -- Comercial e Administradora Oigirpa Ltda.
N. 555.536 - Ind. de Apia.10'
Eletrônicos Telstar Ltda.
N. 555.551 - Soc. Anônima de Assistência Médica São Lucas.
N. 555.563 - A Soc. Twist Com
Ind. de Confecções Ltda,
N. 555.569 - Irmãos Gebrim Ltda
N. 555.570
Maria Bocossian
Cia.
N. 555.573 - Americo Gomes Cunha
N. 555.576 - Barroco - Moveis e
Interiores Ltda.
N. 555.580 - Soc. Com . e Ind.
Norte de Minas Ltda. - Socomil.
Ceron S.A. ComerN. 555.590
cial e Imobiliária.
N. 555.594 - Bar e Lanches Nossos Amigos Ltda.
N. 555.622 - Gráfica Gutemberg
Ltda.
Gráfica Tupy LiiniN. 555.667
tada.
N. 555.678 - Roger Maurice Martin.
Pesquisas Técnicas
N. 555.709
Industriais Ltda •
N. 55.741 - Rocha S.A. Ind. Comércio e Naveg ação.
N. 555.755 - Chas. Pfizer 6 Co.
Inc.
Microlab Elel:rônica
N. 555.767
Ltda.
N. 555.793 - British - American
Tobaco Company Ltd.
N. 555.795 - British - American
Tobaco Company Ltd.
N. 555.814 - Ballardin - Tanques
Tubulações e Construções Ltda.
N. 555.829 - Rocha Santos Irmãos
Ltda. '
N. 555.830 - Marcenaria Norte Sul
Ltda.
N. 555.832 - Convenção Regional
das Assembléias de Deus.
N. 555.833 - Convenção Regional
das Assembléias de Deus.
N. 55.841 - Laercio de Manos.
N. 555.843 - Supr Mercado .k.stro S.A.

N. 555.175 - Tecno-Flek Ind. e
Com. Ltda. - Prossiga com exclusao
de 4:Em Geral».
N. 555.211 -- Unibrás Exibidores Sul-Brasil Ltda. - Prossi2ssórios.
ga-se com exclusão de
Moveis
N. 555.577 - Barroco
e Intwiores Ltda. - Prossiga-se na
cl. 38 - artigos na classe.
N. 555.578 - Cotaden Artigos Dentários Ltda. - Prossiga novas vias fls.
9-11.
N. 555.740 - Rocha S.A. Ind. e
Com. e Navegação - *Prossiga com
e:cclusão de tintas e vernizes - Classe 28.
N. 555.853 Banco dr Trabalho
Halo-Brasileiro S.A. - Prossiga com
as novas vias.
Rodeio - S. Paulo
N. 555.792
Alpargatas S.A. - Cl. 38 - Clichê
publicado em 28-11-62 Prossiga com
N. 555.537 - Ind. de Aparelhos exclusão de bilhetes de loteria - Classe 49 cartazes impressos literais de proEletrônicos Teistar Ltda.
N. 555.560 -- Francisco Frisch- paganda (cl. 25) cartões termoplástifolhinhas
cos d.: identidade (cl. 28)
mann.
(cl. 32).
N. 555.571 - Irmãos Gebrin LimiOposições
tada.
N. 555.713 - Alfaiataria Mirage
Jo-Elton S.A. Ind. e Com. (opoLtda.
ente do têrmo 127.863 - Priv. de InN. 555.777 - Estofadora Guana- venção.
bara Ltda.
Fe:.ramentas para furar, esmerilhar e
N. 555.781 - Lydia Poetscher.
rezar especialmente para porta-ferraN. 555.819 - Casa Maria -• Apa- mentas maunais).
relhos Eletro Domésticos Ltda.
Ica Ind. de Camas Automáticas LiN. 555.823 - Forland S.A. Com.
mitada (opoente do têrmo: 138.677 e Ind.
Propagan- Modelo de Utilidade: Um conjunto de
N. 555.831 - Permac
camrs escamoteáveis).
da Pepresentações Machado Ltda.
General Electric Company (opoente
N. 55.834 - João Stivs*.,
N. 555.835 -• João Duarte de Sou- do têrmo: 138.952 - Modelo de Utilidade.
za fim Filho.
N. 555.836 - Inds. Diedrichs S.A.
Novo modêlo de cartucho para embaN. 555.837 - Gebesa G Bruinjé lagem de lâmpadas e similares).
General Eletric Company (opoente
N. 555.838 --- Marcos Degtiar
do térmo: 138.953 - Modelo de LIti.
N. 555.839 - Gebesa G Bruinjé lidade).
S.A.
Novo mcdélo de cartuchopara embaN. 555.966 - Manoel S. Melo.
lagem de lâmpadas e similares).
N. 555.746 - Vitória - Vitória EnLuiz Gonzaga Lindoso (opoente do
genharia S.A. - Cl. 38 - Clichê pu- têrmo: 152.137 - Modelo Industrial:
blicado em 28-11-62.
Nova configuração ornamental em al.
ças
paia sandálias).
Diversos
Rio, 17-5-1967. Assinei e encerrei
N. 555.056 -• Irmãos Sigler - - 37 laudas do expediente. - Milton
Prossiga-se com exclusão de arruelas - Aloira. Xavier, Diretor do S. de Documentação.
Cl. 11.

Super Mercado AsN. 555.844
tro S.A.
N. 555.847 - Com. e Participações
Rosan Ltda.
N. 555.861 - Inv. Americana S.A.
Comercial e Técn ica.
Ciba Société NnonyN. 555.870
me.
N. 555.909 - Saciéte Rhorliaceta.
N. 555.928 .- Irmãos Salton Limiada.
N. 555.942 - José erancisco Sobri.
nho.
N. 555.965 - Empreendimentos Técnicos de Edradas rdea. Ete.l.
Mogan Turismo ProN. 555.967
paganda e Representações Ltda.
N. .555.971 - Gcrard Fritsch.
N. 555.974 - Gerard Fritsch.
N. 555.009 - I 'sé Manoel de. Moraes Gonçalves dos Santos e outros.
N. 555.308 - Ccmercial Mavian
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PATENTES_ DE INVENÇÃO
Publicaçào feita de acordo c pro o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
20 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o de,ferimento do pedido. durante 30 dias
sentar
poderào
apre suas oposições ao Departamentcr Nacional da Propriedade Industrial aqueles que ee julgarem prejudicadas.

Talmo N." 121.648

ga, e mudando-se as proporções
do combustivel e do oxigênio en, De 29 de julho de 1960
tre si durante o curso da oepração.Air Products And Chemicals
• 4.° Um forno metalúrgico tenEstados Unidos da América,
do unia parte inferior .ou fundo
— Processo e aparelho e paredes definindo uma zona
Metalúrgico.
aoropriada para receber uma carga, caracterizado 'por um dispoPontos característicos
ritivo
jato alongado montado
no
forno
para
deslocamento axial
1. 0 Processo para a operação de à si próprio em relação ao forno,
um forno metalúrgico tendo uma o dispositivo de jato alongado se
parte inferior e paredes determi- estendendo do -exterior da zona
liando unia zona, em cuja opera- para o interior da zona e termi-,
ção urna carga é estabelecida
zona, caracterizado pelas .caracte- nundo numa extremidade de desrísticas de introduzir o .combus- carga localizada dentro da zona,
tivel e o oxigênio ao longo de pelo dispositivos para fornecerem fluido inclusive combustível e oximenos
trajetória
confinada
dentrounia
da zona
n um -ponto
adia_ gênio ao disopsitivo de.jato e para
cante à carga e ' espaçado das pa- expelir o fluido pela extremidade
redes do 'forno e espaçado por de descarga do dispositivo de.
a p enas uma curta distância • da jato para combustão dentro da
carga, queimando-se o combusti- zona, e dispositivo para alterar as
proporções do combustível . e. do'
vel e oxigênio cru combinação oxigênio
reciprocamente durante
para formar uma chama curta de
o
curso
da
operação.
temperatura relativamente elevada . para 'além da trajetória confi- . 5f Processo para a operação de
nada, e dirigindo-se a chama sô- um forno metalúrgico do tipo dobre a carga com a chama entran- tado de urna parte inferior e de
do diretamente em 'contato com paredes determinando urna zona,
a carga.
em cuja operação uma 'carga inmaterial de sucata é esta
2." Um forno metalúrgico tendo clusive
belecida na zona, a carga incluuma parte inferior e paredes de- indo
material de sucata é fundida
terminando uma zona apropriada para formar
um banho em- fusão
para receber unia carga, conde- e o banho em fusão é a seguir
rjzado pelas c.aracteristic.as de um refinado, caracterizado pelo indis positivo de jato alongado mon- troduzir-se fluido inclusive comtacto no forno para deslocamento bustivel e oxigênio ao longo de
axial c si próprio .em relação ao . Pelo, menos uma trajetória conforno, o dispositivo de jato alon- finada ao interior da zona num
gado se estendendo do exterior da ponto adjacente à carga dela espaçado apenas por uma curta diszona . para o interior da zona e tância, queimando-se o combusterminando numa- extrenildade de tive' e o oxigênio errr combinação
descarga localizada dentro da para formar uma chama curta
zona, e dispositivos para fome- para além da trajetória confinacareta fluido inclusive'ambos
o
. da dirigindo-se
a chama sôbre a
combustível e o oxigênio ao dis- carga inclusive o material de. supositivo , de jato e para expelir cata a chama entrando diretao fluído pela extremidade de das- Nente . em contáto com a carga
carga do dispositivo de jato para para fundir a carga e formr um
combustão no iiterior da zona. bnho em fusão, e subseqüentemente prosseguindo-se com a in3. 0 Um processo para a , opera- trodução
de fluído'através da tração de um forno metalúrgico ten- jetória
confinada
e dirigindo-se a
do uma parte inferior g paredes corrente resultante
sare. o bonho
determinando uma zona, em cuja em fusão para refinar
o metal do
operação uma carga é estabele- banho, as proporções da
combuscida na zona, caracterizada pelo tível e oxigênio que constituem
introduzir-se ambos o combusti- o fluído se enquadrando dentro
vel e o oxigênio ao longo de pelo de uma gâma que se estende- entre
menos urna trajetória limitada e inclui uma primeira proporção
dentro da zona para uai ponto de conibustivel e oxigênio e uma
adjacente à carga e - espaçado das segunda proporção de combustíparedes do forno e espaçado por vel e• oxigênio, a primeira retaapenas .uma curta distância da ção . incluindo . uma pronorção
carga, queimando-se o combusti- oxigênio tal . mico Máximo de cavei e o oxigênio em combinação lor é introduzido na zona e a separa formar uma chama -,urta, de inda relação inelnindo uma nrotemperatura relativamente eleva- norrão de oxi gênio inclaindo
da para além da trajetória tiniu- fluido total inrioduzido através da
tada, dirigindo-se a chama sôbre tenletória 'confinada.
a carga com a chama entrando. dlProcesso i'ara a onerarão da
retamente em contato com a car- rim forno metalóer o s.a d toso do-

tado de uma parte inferior e de
paredes definindo uma zona, em
cuja operação uma carga incluindo material de sucata é estabelecida na zona, a carga inclusive o
material de sucata é fundida para
formar u mbanho em fusão e O
banho em fusão é a seguir refinado, caracterizada pela introdução do fluído incluir combustível
e oxigênio ao longo de pelo menos
unia trajetória confinada 'ao interior da zona para um ponto adjacente à carga e espaçado por apenas uma curta. distância da carga,
queimando-se o combustível e. o
oxigênio em • combinação para
formar unia chama curta para
além da trajetória confinada, di_igindo-se a chmaa sôbre a carga
que inclui o material de 'sucata
com a chama entrando diretamente em contato com a carga para
fundir a carga e formar um banho em fusão, e subseqüentemente continuando-se a" introdução do
fluído através da trajetória confinada ' e dirigindo-se a corrente
resultante sôbre o banho em fusão para refinar o metal. do banho, as proporções de combustível e oxigênio que constituem o
fluído se enquadrando dentro de
uma fâarna que se- estende entre
e inclui uma primeira relação de
combustível e oxigênio e uma segunda relação de combustível e
oxigênioe uma segunda relação de
combustível e oxigênio, a primeira relação compreendendo uma
mistura decombustível e oxigênio
igual i 0.7 de uma mistura estequiométrica e segunda gâma
comnreendendo urna mistura de
combustível e oxigênio igual à
1,8 de unia Mistura estequiornêtrica.
7," Uni processo para a operação de um forno metalúrgico dotado de uma parte inferior e de
paredes determinando uma zona.
em Cuja operação uma carga é
estabelecida na zona, caracterizada pelo introduzir-se ambos o
combustível e o oxigênio ao longo
de pelo menos uma trajetória confinada dentro da zona num ponto
acima da carga e espaçado das
paredes do forno e espaçado apenas por uma curta distância da
carga, queimando o combustível
e o oxigênio em combinação para
formar uma chama curta, de temperatura relativamente elevada
para além da trajetória confinada, dirigindo-se a chama sôbre a
carga com a chama entraddo diretamente em contato com a carga, e impedindo-se a , entrada contínua do ar no interior da zona
para limitar a entrada de- gases
na zona à , essencialmente apenas
os gases que penetrani na zona
do longo de nelo menos a dita
traletória confinada.

8.° Um forno metalúrgico tendo
uma parte •inferior e paredes determinando urna' zona apropriada
para receber urna carga, caracterizado por • um dispositivo de jato
alongado montado no forno para
desloCamento axial a si próprio
em relação ao- forno, o dispositivo
de jato alongado estendendo-se do
exterior 'da zona , para o seu interior -e terminando numa extremidade de descarga localizada
dentro da zona; dispositivos para
fornecimento de fluído inclusive
adubos o combustível e . o oxigênio ao disposit-Vo de jato e para
expedir o fluido pela extremidade
de descarga do dispositivo de jato
e dispositivos excluiodo o ar da
entrada. contínua 1-1 ,.) interior da
zona para liniitar a entrada de
gás no interior da zona à etitiellcialmente apenas os gases que pc,- netram na zona através do dis po
-sitvodeja.
•
9. 0 Processo para a operação de
um forno metalúrgico do 'tipo
tado de uma parte inferior e de
paredes definindo unia .zona. em
cuja operação unia carga é esta belecida na zona, a carga é fundida para -formar um banho em
fusão e escória è formada sôbrii
o banho, 'caracterizado peio in
troduzir-se 6 combustível e o oxigênio ao longo de pelo menos uma •
trajetória' confinada d cri] ro
zona a um ponto acima da carga •
e espaçado das paredes do forno
e espaçado' por apenas uma em a a
distância do banho em linsfíli.
queimando-se o rombristleot a o
oxigênio , eM combinação para formar uma curta chama !atra e'êM
"da trajetória confinada, e diri•
gindo-se a chama natal aoe •
tra o banho e infusão ir mimo
lo não inferior à cerca da
relação à superfície do laie lso e
com urna fôrea sti fi c iorda reira
penetrar na escoria O^
a croma' entre. direiamenia are
contato com o metal P1,1
10. Um processo para a opera.
ção de um forno metalúrgi co dotado de uma parte inferior e de
paredes definindo uma zona, em
cuja operação é estabelecida ama
carga na zona e uma primaira
chama é' formada na zona. ca rneterizado. pelo introduzir-se o voeibustvel e o oxigênio ao longo . de
paiol menos uma trajetória ,con-finada dentro da zona à -uni nomto acima da carga e espaçado das
paredes do forno e sõmente esruçado p or uma corta distância
da eargar, queimando-se o com
-bustivel e o oxigênio em. coinbinação para formar urna segunda
chama para além da trajeWiria
confinada, a segunda chama sen.
do substancialmente mais curta e
mais quente que a primeira c h ama, e diri gindo-se a segunda dia-
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PATENTES DE ONVrENÇÃO
Pubileaao feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de quc tra,u, o presoree artim. tJecieçara a corroa o na.M g..ora a dattaarr.ento do pedido. durante
;rodara° apresétitps aua.s epasiçães ao DepartamentoSaclonal da Propriodada Industrial aquelca Que are Suljert--aà DrejLaiejLeà.
ma sôbre a carga cola a segunda
chama entrando diretamente em
contato com a carga e disposta
abaixo da primeira chama.
11. Uni processo para a operação de um forno do tipo Siemens
Martin tendo uma parte inferior
C paredes determinando uma zona
e um combustor de parede extrema se descarregando no interior
da zona, em cuja operação é estabelecida uma .arga na zona e o
combustor de parede extrema é
operado para fornecer calor ao
Interior da zona, caracterizado
pelo introduzir-se o combustivel
e o oxigênio ao longo de pelo menos uma trajetória limitada dentro da zona a um _ponto diretamente acima da carga e espaçado
das paredes do forno e espaçado
por uma curta distância, da carga,
queimando-se o combustível e o
oxigênio em combinação para
formar urna chama de temperatura relativamente elevada para
além da trajetória confinada, e
dirigindo-se a chama para baixo
sare a carga com a chama entrando diretamente em contato
com a carga.
12. Um forno do tipo Siemens
Martin caracterizado pelo possuir um dispositivo de jato alongado que é montado para deslocamento axial a si próprio em relação ao forno e que se estende
do exterior do forno e termina no
interior do forno e que possui
dispositivos para fornecer o fluído inclusive ambos o combustível
e o oxigênio ao dispositivo de
jato e atira expedir o fluido do
disnositivo de jatb.
13. Um processo para a operação de um forno Siemens Martin
tendo uma parte inferior e. paredes determinando uma zona e um
combustor de parede extrema se
descarregando no interior da
zona. em cuja operação é estabetecida uma carga na zona e o
eombustor de parede extrema. é
operado para fornecer calor ao
interior da zona, caracterizado
pelo introduzir-se o combustível
e o oxigênio ao longo de pelo
menos uma trajetória confinada
denro da zona à um ponto diretamente acima da carga e espaçado das paredes do forno e espaeruir por apenas uma curta distância da carga, queimando-se o
combnstivel e o . oxigênio em combinação rara formar urna chama
curta de temperatura relativamente elevada liara além da trajtó.
r ia confinada, dirigindo-se a chaMA para baixo sôbre a carga com
a chama entrando diretamente cru
contato com a carga. e alterando
pronorrões do combustível e
ito ns' i nenio raciorocamente
aa,a iln ~ração
ir , una forno Siemens Martir
caracterizado pelo fato de possuir

eram

um dispositivo de jato alongado espaçado das paredes do forno j parte . nferior e uma parte supe.
que é montado para deslocamen- e espaçado por apenas uma aunai ror a;ierta, em cuja operação
to axial a si. próprio em relação distância da carga, queurnondo-se eCabelecida uma carga no converg
ao- forno e que .>e estende do ax- o combustível e o oxigênio em sor, caracterizado pelo introdukrior do forno e termina no ia- combinação para formar urna zir-se o combustível e o oxigênio
tenor do forno e que possui dis- chama curta, de temperatura re- ao longo de pelo menos unia troo
positivos para fornecer o fluido lativamente elevada para além da jetória limitada que passa atra.
inclusive ambos o combustível e trajetória confinada, e dirigindo- vés da parte superior aberta (1(3
o oxigênio ao dispositivo de jato se a eltonco para 1.,-ifiÃ-o ;êre a conversor e termina no interiop,
e para expelir o fluido do ris- carga com a chama entrando di- de conversor num ponto diretaq
positivo de jato e dispositivos retamente em contato com a carga mente acima da carga e espaçado
para alterarem as proporções do
17. Uni forno a arco voltaico das paredes do conversor e aspa4
combustível e do oxigênio entre tendo um teto, caracterizado pelo çado por apenas uma curta dis3,3
si durante o curso da operação. fato de um dispositivo de jato 'landa da .carga, queimando-se lê
15. Processo para a operação alongakba estender-se do exterior combustível e o oxigênio em como
de um forno metalúrgico do tipo do forno através do této a termi: binação para formar uma chama
;.;iemens Martin tendo urna parte nar no interior do forno, o dis- corta, de temperatura relatiVas
manto elevada, para além da trainferior e paredes determinando positivo de jato incluindo dispo- jerórin
e dirigindo-se a
urna zona, em cuja operação urna sitivos para fornecer ambos o Normalimitada,
para
baixo
sare a carga
combustível
e
o
oxigénio
ao
discarga que inclui material de sucem
a
chama
diretamente
em conpositivo
de
jato
e
para
e7pelir
/Ji
n tal°
cata é estabelecida na zona, a
com a carga.
carga que inclui o material de su- dispositivo det fato unia corrente
21. Um conversor lendo nina
cata é fundida para formar ,1111 decombustivel e oxigênio mistu.
banho em fusão e o banho em radós, dispositivos montando o parte inferior, paredes e unia
dispositivo de jato Para desloca- rarte superior aberta, caracterio
fusão é a seguir refinado, carac- mento
a si prónrie cm re- zc,da paio fato de um dispositivo
terizado pelo introduzir-se o flui- lação aoaxial
forno.
de jato alongado se estender do
do inclusive o combustível e o
18. Cm, processo para a opera eNterior do converso! . através da
oxigênio ao longo de pelo menos
unia trajetória confinada ao in- çao de uni forno a arco valtaico parte suPerior aberta e terminar
terior da zona num ponto adia tendo uma .parte inferior, paredes numa extra-aridade de descarga
cante à carga e espaçado por ape- e um reto determinando uma kealizada no interi or do eonver°
nas urna curta distância da car- zona, em cuja o acr ação è 2,1abe-. sor, o dis p asitivo de jato incluin.
ga, queimando-se o combustível e tecida uma carga •na zona, cana- elispriaitivos para simultântraa
o oxigênio em combinação para trrizada pela introduzia--sa o com a cote forneear ambos n com bus
formar uma chama curta Para bustivel e o osigênio ao ,ongo de Wel e o oxigênio ao disposilivo
acto menos urna traictóaia iimi Jata e para expedir prla estrealém da trajetória confinada.
toda
que passa .lo eerie.a. da nadat.e dc da,earna do dispositivo
rigindo-se a chama sobre r carga
zona
através
do teto do forno e de jato unia enrrante de eomimsinclusive o material de sucata
na interior da zana num rival e oxiar". nin Mi-dUradnx, e
com a chama entrando direta- termina
aci an ea ca, 'osi 'deos monta 'ido o
mente em contato com a carga nonta)
na
e
espaçado
das
dr de laia p ara deslocam/mio nsial
para fundir e carga formar um forno e es paçado .norpareC:as
ap( . 1ris Urna ti liróPrio etit !Ti n a ° no com'
banho liquefeito, e subsequente curta distância da ei;r:-;1, que;
mente prosseguindo-se com a
mando-se t. eomhustivel
ii irei
22. l'm nancesso pata()para .
tradução do fluidoo atrirvés da Ir - , .1 0 em combinara:o -aai
n
i or r,,-10
um conversor renda- oma
jetória confinada e dirigi ndo• se a mar, inn„ chama a in-ra
tempe
11,R, infeialnr, „Ire( ies e uma
corrente resultante sare o bank ') •' ratora relativamente &evada O ura
r nrte sanaalor aberta em 'cuia
.
em fusão para refinai- o m etei além
trnerór liraiadn,
do-o orernop.9
estr merhla uma enr,,
trajetória
do banho, as proporções de com- gindo-se a chama para bai7zo só
no conve rsa, , cavoceteriznao
ca
bustível e oxigênio oue incluem bre a carga cum a c'-innia entran
o fluido se enquadrando deliro do diretamente em can :rito COM r rio l'ato de introduzir-se o (mini.
de urna gania que se estende entre a carga, e alterando-se as pro bristr?el e o oxigeno-) ao !nono
orlo rneians unia tra j etória na
e inclusive uma primeira reiação uni-cães do cornhwtível e . dn oxi
nitada que passa através do entre.
de combustível e oxigênio e uma oênio entre si durante n airso
ri idade sunarior aberta do cano
segunda relação de combustível e operação.
varsor
e tarmina no interior Co
oxigênio, a primeira relação in19. Uni forno a arco volbijco I conversor num minto diretarnen,
cluindo unia proporção de codgê tendo
uni teto, caracterizado por . f-a acima da carga e espaerido alas
aio tal que o máximo de calor é um dispositivo
de jato alongadoi miradas do annversor e eQpriendo
introduzido na zona e a sagur.da se estendei' do earerior
do forno; !..'ir apenas nma curta distância
relação incluindo uma proiscrçãn
do teto e terminar no ea carga. Inicimando-se o ~busde oxigênio • compreendendo o através
dc forno. o diapesitivo de tivel e o oxigênio em combinafluido total introduzido através da terior
jato incluindo clIsposll:vas poro ção para formar unia chama curtvaietória confinada.
fornecer ambos o can-Corni j a-e-1 e ta, de tem peratura reIntivronanto
16. Um processo para a ofrera- o oxigênio ar) dispositiva e lato (levaria,
para além da trajetória
ção de um forno a arco vollaieo e para expelir do dispositivo de,
tendo unia parte inferior, pare- iato urna correir2e de aombristi VirWt:da. dirigindo Ee a chama
des e um této determinande urna vai e oxigénio misírralles. dispo para ba ixo sare a carga enn: a
entrando diratamente ?tn
zcna, em cuja operação é estabe sitivos ¡noir:ando o dianositive de chama
•
'acida uma carga na zona, carac- j ato para de zlocomenio axial a contato com a carga, e alterandoterizado pelo introduzir-se o com- si próprio era relação ao Torno. se as p roporções de combuztívell
bustível e o oxigênio ao longo de
dispositivos pera alterarem as e oxigênio reciprocamenta dimano
pelo menos uma trajetória limi- r e.amorções do, eombuslvel e do t° o curso aa operação.
tada que passa do exterior da --, -(inênio entre si ibl i`nn'h s i '-urso'
23. Um conversoa liando ama
zona através do teto do forno e • 70 nr,nracíío .
oarte inferior, paredes e urna
a o , no
pz/r1 o opera- te si: p erles-a 1-)erta. caracter:122,4m
termina no interior da zona num
ponto diretamente acima da carga ção de In., conversor .tendo uma pelo fato de 23 disposlikto dC,
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PATENTES DE !NVENÇÃO
• Publicação feita de acardo cora o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da ptiaa•lcação de que trata o presente arti go. começará a correr o prazo para o deferimento de Pedido, durante 30 dian
•poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional "da Propriedade Indústrial aqueles que se julgarem prejudicados, •.
do mateeial de sucata, a carga in- por ser o 'movimento desses biacos
clusive o material de sucata é da simultaneamente por uni moto]
elétrico de rotação variável, ligado a
fundida para tormar um Panli um redutor de velocidade composto
em fusão e o banho em fusão é de um-parafuso sem fim e urna roda
à seguir 'refinado, caracterizado dentada que por meio da corrente
pelo introduzir-se o fluido inclu- articulada e engrenagens catali na,
sive o combustível e o oxigênio, transmite o giro alternado e rego.
ao longo de pelo menos uma tia lável.
3 - Painel mecanizado de propa,jetória limitada, para o interiar
do conversor num ponto adjacen ganda, caracterizado pelos itens
te à, carga e espaçado por apenas 2 e por ser o tempo de rotação dado
meio de um- disco com um sc
uma curta distância da carga. por
dente, que será ligado em uma corqueimando-se o combustível e o rente articulada.
oxigênio em' combinação para
4 - Painel 'mecanizado de propaformar uma chama curta Para ganda,
caracterizado pelos itens' 1 2,
além da trajetóriai confinada, di- 3 e como substancialmente descrito,
rigindo-se a chama sôbre a carga reivindicado e representado nos deinclusive G material de sucata. senhos anexos.
Com a chama entrando diretamep
te em contato com a carga para
TERMO N9 144.585
fundir o material de sucata, suba
seqüentemente prosseguindo-se na
Entrado em • 12-11-61
introdução de fluído através da
"Aperfeiçoamentos
em aparelhos
trajetória limitada e dirigindo
s,. a corrente resultante sare o negatoscópios"..
Privilégio de Invenção.
banho em • fusdo para refinar o
De: Orlins Pellegrini Freitas - Rio
material do banho, as ~porções
de combustival e oiigênin que de Janeiro - GB.
compõem ó fluido se-enquadran1 - "Aperfeiçoinnentos em aparedo dentro de uma gâma que se hs negatoscópios", utilizando lana
estende . entre e inclui urna pri- Lactas revestidas com- uma mistura de
meira relação de combustível e pó .fluorescentc branco e azul na
oxigênio e • uma segunda ralarão proporção de azul 30%, caracterizapor serem constituídos de ilumide combustível e oxigênio, a pri dos
nação de cátodo frio e tendo as refemeira relação inaluindo urna pro ridas lâmpadas em forma de serpenporção de oxigênio tal m i a o má tina, e por possuir um transformador
ximo de calor é introduzido na de alta voltagem e baixa de mil amzona e a segunda relacãn inabain peragem e por ter ainda, um vidro
do unia pro p orção de oXiganio acrílico na parte frontal.
compreendendo 'n fluido totat in
2- "Aperfeiçoamentos em aparetro(luzido atravér da trajetór i a • 1 lhos negatoscópios, de acordo com
mitada. e a q uecendo-se o mate o ponto 1, tudo substancialmente
rial de sucata usado para carta descrito e representado nos desenhos
gar o conversor pelo queima'- .s,' anexos.
os gases descarregados pelo com
versor durante o processo.
TÊMVIO N9 130.818
A requerente reivindica de
De 14 de julho de 1961
net:5Mo com a Convenção InternaMarc
Alfred Chavannes e Alfred
cional e -0 artigo 21 do Derreio
lei nd 7.903 de 27 de afaste de W. Fielding - Estados Unidos da
1945, a prioridade do correspon. América.
dente p edido depositado na ReTitulo: "Processo e aparelho para
bossagem e laminação de materiais".
p artição de Patentes nos F,F,
da América. em R de fevereiro de
Pontos característicos
1960, sob n." 7.457.
• (N." 16.885 -:•-• 27-4-67 19) Aparelho para moldar e lamiNer$ 0,03.
nar materiais de chapas plásticas
compreendendo 'um rói° ' moldador
tendo .uma série de recessos formados
na sua superfície e incluindo ainda
• TÊRMO Ni? 151.263
dispositivos independentes de refride combustível e oxigênio: a priDe 30 de julho de 1963
gerador de água e vácuo com. êste
meira relação incluindo urna pro- Requerente: Parnec - Painéis Me- se comunicando com os mencionados
recessos, dispositivo para aquecer um
porção de oxigênio tal que o má- cânicos Ltda. - Guanabara.
primeiro filme próximo ao seu ponto
Mino de , calor é introduzido na Titulo: "Painel mecanizado de pro- de
fusão e conduzindo o mencionado
zona e a segunda relação ie-cluin- paganda". - Mod. de Utilidade.
filme -ao mencionado rolo rnoldador,
do uma proporção de OX10110 1 - Painel mecanizado de propa- dispositivo para aquecer um segundo
compreendendo o fluido total in- ganda, caracterizado por ter no inte- filme próximo ao seu ponto de fusa°
troduzido através da trajetória li- rior de uma caixa montados paralela, e conduzindo às e engatamento de
em sentido, horizontal, vertical e pressão com as porções salientes do
mitada.
obliqua e equidistantemente, uma se- mencionado filme moldado para fu25. Processo para a operação rie de blocos triangulares ou de outro sionar os mencionados filmes um com
de um conversor do tipo dotado qualquer formato adequado. rotati- o outro para formar uma estrumre
de uma parte inferior e de pa vo, por meio de eixos longitudinais substancialmente unitária zona ar
redes determinando uma zona que têm no prolongamento uma roda porções moldadas do- primeiro filme
referido sendo -hermeticamente fetendo uma parte superior aberta, dentada.
Cina cuja operação é estabelecida • 2 -- Painel mecanizado de orepa chada, o mencionado dispositivo de
ganda, caracterizado pelo Item 1 e vácuo no mencionado cilindro malKdo conversor uma carga incluin

jato alongado estender-se do ex
tenor do conversor através .da I
parte superior aberta e termidar
rama extremidade de descarga
- localizada no interior do conversor, o dispositivo' de jato- incluin •
do dispositivos para simultâneamente fornecer ambos o combus.
tive] e, o oxigênio ao disposilivo
da jato e para expelir pela extremidade de descarga do dispositivo de jato, unia corrente de combustível e oxigênio misturados,
dispositivos para montar o dispositivos de jato para 'deslocamento axial si próprio em relação
ao conversor, e dispositivos Pará;
alterar as proporções do çombrustivel e do oxigênio reciprocamente durante o curso da operação
24 Processo para a operação
de um conversor do tipo dotado
de uma parte inferior e de paredes determinando uma ' zona tendo urna extremidade superior
aberta, em cuja operação è estabelecida uma carga no conversor
incluindo material de sucata. a
carga que inclui ir: sucata sendo
fundida para formar um banho
em fusão e o banho em fusão sendo a seguir refinado, caracterizado pelo fato de introduzir-se fluido inclusive combustível e oxigênio ao longo de pelo menos
rima trajetória limitada aó interior do conversor num ponto
adjacente h carga e asnaçado por
penas uma curta distância da
carga, queimando-se o cornhistirei e o oxigênio em combinação
para formar uma chama • curta
para além, da trajetória limitada.
dirigindo-se a chama sôbre a carga que inclui o material de sucata com a chtiMa\' entrando dire•
tarminte em contato com a carga
para fundir o material da sucata.
e subseqiientemente, continuando-se a introdução do fluido- através da trajetória limitada e dirigindo-se acorrente resultante sta
bre o banho em fusão para refinar o metal do banho, as propor
ções de combristivel e oxigênio que
constituem o fluido se enquadrando dentro de urna gâma que se
estende entre e inclui uma primeira relação de combustível e
oxigênio e uma' segunda relação

dador mantendo a mencionada estrutura em contacto com o rolo ,nen.:10.nado dispositivo refrigerante esfrianda a mencionada estrutura, e dispositivo para retirar a estrutura terminada e esfriada do mencionado
rólo moldador.
29) Aparelho de acôrdo com o ponto 1, caracterizado em que o referido
cilintro moldador inclui um elemento •
cilíndrico e membros terminais de
Material condutor de calor abrangendo uma câmara através da qual circule um refrigerante, dispositivo circundando o mencionado elemento cilíndrico e incluindo passagem de
vácuo, uma camada de moldagem
removível tendo urna série de recessos cobrindo o último dispositivo
mencionado, e dispositivo comunicando com cada um dos mencionados
recessos e nume:criadas passagens de
vácuo.
39) Aparelho de acendo com o ponto 2, caracterizado em que o rôlo
rnoldador inclui dispositivo de válvula
para aplicar vácuo à cada uma das
mencionadas passagens quando as
mesmas se movem através de um
ângulo predeterminado de menos de
3609 e removendo vácuo das mencionadas passagens quando movem através do ângulo reflexo para completar
urna volta.
49) Aparelho de acôrdo com a ponto 1 incluindo dispositivo para aquecer um terceiro filme plástico, dispositivo para levar o mencionado
terceiro filme e engatamento de pressão sobrejacente com as faces externas das mencionadas porções salientes da estrutura completada para
unir o mencionado terceiro filme e
dispositivo para esfriar o Mencionado
terceiro filme
V) Aparelho para unir um filme
plástico às superfícies externas de
elementos de amortecimento de célula fechadas se estendendo de um
lado do material de chapa compreendendo dispositivo para segurar o
mencionado material de chapa com
os elementos amortecedores se estendendo para fora dêstes, dispositivo para aquecer uma camada de ma,
terial plástico, dispositivo de pressão
para levar a mencionada camada
plástica em engatalhento de pressão
com as superfícies externas dos mencionados elementos amortecedores e

dispositivo de esfriamento de pressão para manter a mencionada camada plástica em iontacto fechado
com os mencionados elementos e esfriando a camada para completar a
vedação.
•69) Aparelho de acórdo com o ponto 5, caracterizado em.que o disposi-

tivo de esfriamento de pressão por

último mencionado compreende uma
correia de material condutivo de calor e dispositivo para esfriar a mencionada correia. •
'7 9 1 Aparelho para moldar e laminar' materiais de chapa plástico compreeadendo um cilindro moldador,
dispositivo para aquecer material de
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
presente artigo, começará a correr o areio ocra o deteria/e aso do pedalo, durante 30 d..41
29 Da data da publicação de que trata
i'ej.CliCatAt)5.
poeerao apresentar suas oposiçaes ao Departamento Nacional da Propriedade industrial aqueles que so ju l var
chapa plástica e introduzindo o mesmo no mencionado cilindro moldador
para formar uma série de saliências,
dispositivo para aquecer uma segunda
chapa plástica à uma temperatura
de fusão e introduzi-la no meneionado cilindro em engatamento de
pressão sobrejacente com o primeiro
mencionado filme para fusionar as
chapas uma à outra para formar uma
estrutura unitária dispositivo para
borrifar um refrigerante na estrutura resultante para assentar a vedação, e dispositivo para remover a estrutura esfriada terminada do mencionado rôlo moldadar.
8°) Aparelho de acôrélo com o ponto 7, caracterizado em que o :efrigarante é um liquido e o mencionado
aparelho inclui ainda dispositivo de
pressão de gás para tratar o mencionado liquido antes da remoção do
mencionado cilindro moldador.
99) Aparelho do acôrdo com o tilinto 7, caracterizado em que o mencionado rôlo moldador inclui dispositivo de vácuo para, moldar a mencionada órimeira chapa plástica e
dispositivo refrigerante para esfriar
pelo menos as porções moldadas da
mencionada primeira camada.
109) Em aparelho moldador de
plástico dispositivo para aquecer e
conduzir filme plastico a um rôlo
moldador compreendendo um par de
tubulações colocadas em posição sobrejacente, as faces de junção das
mencionadas tubulações tendo cada
uma série de orifícios, dispositivo para
introduzir o mencionado filme entre
as mencionadas tubulações e no mencionado rói° moldador, e dispositivo
para suprir irás aquecido, sob pressão
às mencionadas tubulaçoes, o, mencionado gás aquecido sendo descarregado através dos mencionados orifícios .para suportar fisicamente o
mencionado filme durante a sua passagem entre as mencionadas tubulações e aquecer o filma à uma tamperatara, de moldagem.
119) Em aparelho moldador de
plástico, dispositivo de aquecimento
e alimentado/. de acôrdo com o ponto 10, caracterizado em que o plano
central entre as mencionadas tabulações é substancialmente tangencial
ao mencionado rôlo moldador, e as
mencionadas tubulações transportam
e aplicam o filme ao rôlo.
129) Em aparelho moldador e laminador de plástico, um rôlo moldador tendo uma série de recessos
de moldagen , dispositivo de vácuo
em comunicação com os mencionados recessos um cilindro de pressão
em engatamento com o mencionado
rôlo molciador e tendo uma superfície elástica', e dispositivo para conduzir uma chapa de plástico aquecida
ao mencionado rôlo moldador, e em
engatamento cone o mencionado -rôlo
de pressão para fazer a mencionada
chapa assumir a conformação da superfície do rôlo moldador e o men•cionado dispositivo de vácuo mantendo a mencionada chapa moldada
no mencionado Mio
139 ) Em aparelha moldador e laminado/. do plástica de adiado com
o ponto 12 incluindo um dispositivo
para a r.,:lee-1 . uma segunda ahapa
Plástica e cond ;mi -la em engatamento de pressão com a primeira chapa

'mencionada para
• fusionar uma à
outra, e dispositivo para esfriar as
chapas moldadas e fusionadas.
149) Aparelho para moldar e laminar materiais de chapa plástica
compreendendo um rôlo molciador
tendo uma série de recessos, dispositivo para aquecer urna primeira chapa plástica à uma temperatura cie
moldagem e conduzindo continuamente ao mencionado rôlo moldattor,
dispositivo de vácuo dentro do mencionado rôlo para efetuar a operação
de moldagem dispositivo para aquecer uma segunda chapa plástica à
urna temperatura de fusão e conduzindo-a ao mencionado rôlo moita/dor
em pressão sobrejacente com a primeiro filme e correia sem fim movível em engatamento com pelo menos
parte da periféria da rôlo moldador
e sobreposto às mencionada a abanas
fusionadas para mantê-las firmemente urna contra a outra, e dispasaavo
para esfriar as chapas fusionad.as
J59 ) Aparelho de acôrdo com o
ponto 14 i, ca racterizado em que o
mencionado dispositivo refrigeradar
inclui unia camara dentro do mencionado cilindio moldador para 1 circulação de uns refrigerantes.
16) Aparlho para moldar e laminar materiais de chapa plástica
compreendendo une cilindro moldador
tendo uma série de recessos, ("Apositivo de vácuo incluindo pó ss igens
dentro do mencionacle cilindro em
comunicação com os meneimiailos
recessos, dispositivo para aquechrtento e transporte de unia chapa plástica ao cilindro moldador, urna primeira coreia, dispositivo incluindo no
mínimo dois rolos para manter a
mencionada correia em engataniento
de pressão com o mencionado clindro moldador ao lopgo de pelo nenos
partes do seu movimento angular seguindo o transporte da mencionada
primeira chapa plástica ao cilindro,
dispositivo para transportar uma segunda chapa plástica aquecida à sua
temperatura de fusão entre a mencionada primeira correia e a orlar/sara
chapa de plástico, um segundo cilindro conduzindo correia movível em
engatamento de pressão sobrejacente
com pelo menos com aquela parte
da primeira correia que está em engatamento com a periferia do cilindro moldador, e dispositivo pararamover a chapa moldada e fusionada
d;o cilindro moldador quando sai de
sob a primeira' correia.
179) , Aparelho de acôrdo com o
ponto 16, caracterizado em que a primeira correia mencionada é aquecida
e a segunda esfriada.
• 189) Aparelho de acôrdo com o
ponto 16 incluindo dispositivo para
aquecer a superfície do rôlo molda.dor antes da aplicação da mencionada primeira chapa plástica.
199) O processo de fabricação de
um material amortecedor bossado e
laminado compreendendo os passos
da bossagem de uma primeira camada de material para prover /una série de saliências se estendendo 'de
uma das suas superfícies e distribuidas ao longo de sua área, fusionamento de uma segunda camada de
material ao outro lado da mencionada chapa bossada para fechamento
hermético das mencionadas saliências,

e depois enquanto suporta a primeira ao mencionado eixo pua fo. mar
05 m..
d.J•-•
•chapa com as saliências se estenden- uma ci.anni a Ltii
' positivo incluindo aaertaa as aa.').
do para fora e à parte da superfície circulação de um fluido ano /a, clo
de apoio, fechando a calor uma ter- eixo e câmara, uni metemo man Ir .eu
ceira chapa de material às noraões tendo paséagens espaçadas Se • fletiexternas das saliências pelo •1que:ii- tendo em reaçÁo parare ta 'nua a
outra e ao eixo dos manciaaales
mento da última mencionada ciutpa manamos, o ultimo menciollado .matie movendo-se em engatamento
bro cilindrico sendo se;wro e c : : apressão com as mencionadas Aallète- brepondo ao n=cianado
cias .
-ilindrico, cada um do- t112,11i0 10'103
•
20'•') O processo de fabricação de cubos incluindo tinia sário um material amortecedor bossado e aens cada uma se aumunicaada caía
laminado compeeendendo os passos .ma passagem no mencionado an tua
de aquecimento de uma chapa tie oro cilíndrica e terminando ..iiona
material plástico bossanclo a mesma .iace e,zteina do mencionado C.1)0.
enquanto aquecida pare formar unta IneMbl os anu.ares conduzidos por
cár i e de saliência:, se estendendo de cada inembr o anular tendo iltnli
uma das suas superfícies. equec . men- :agem anular em comunicaciáo cora
mencionadas passaaens do cidio,
to de urna segunda chapa de material
plástico à urna temperatura de ftirsao uma superfície de souiagun •cademimovimentação da segunda chapa em a° pclo membro camdrico e diciainenga,tamenio dc pressa° com o entro do uma série de recessos e dispo dtieo
lado da prinerra chapa para iasio•- ontfellganda cada um dêstes reecasos
nar as mencionadas chapas para for- com pelo menos uma das paesaaene
mar • urna esti:utura unitária cum no raencionado membro cilindra».
cada uma das mencionadas ialién25, Um ralo de udi'do aom o
cias hermelicameme fechadas e depois dirigindo um fluido refrigerante :conto 24, cara cleriZado em aUe a
nas chapas bossadas e laminadas manelomula superfície de moldaacm
r:22.uro remo',1velmente ao ue maciopara peimant.nte união das chaas
urna à outi a e formar uma estria ara lado rolo.
ubstancial men te homogênea.
Em uni rúlo moldado para
219) Um /silo para moldar materiais inolciar plásticos e outros matoria,ls,
compreendendo urna estrutuia suba- ama su5 :ria:1c de moldagem condirtancia:rnente cilindrea, chspositivo '.ida pelo mencionado rólo e t• nado
para apoiar e estrutura para rota- uma série de rcces .,os formados na
ção sábre seu eixo, a mencionada inc.rnia e uma camada de ma -011,1,1
estrutura incluindo urna câmara dis- isolaute cobrindo as porções :mienpositivo paia a admissão e descarga ies cia inalei , nada superfície cie
de um refrigerante dispositivo in- moldagem.
cluindo uma série de passagens de
27Cm Em um ralo mordedor :Jora
vácuo circundando a mencionada es- moldar plásticos e outros materiais
trutura cilíndrica, uma camada de uma camada de moldagem disposta
moldagem terado uma série de re- sôbre a periferia do mencionado nau
cessos sobaepondo-se ao último dis- e tendo uma série de recessos formapositivo mencionado, dispositivo inna mesma e urna camada de
cluindo condutos conectados às /11:23-- dos
material elástico cobrindo as porcionadas passagens com 3S mencio- ções salientes da camada de .uoldanados recessos é dispositivo c6neeta- gene .
do com as passagens para aplicação
28 , Em nin ralo moldado' . para
de um vácuo às mesmas durante a
moldar plásticos e teatros materiais
rotação do mencionado rôlo
dor.
uma camada de moldagem conduzipela periferia do mencionado nilo
229) Um rôlo moldador de e.côrdo da
e tendo uma série de recessos, uma
com o ponto 21, caracterizado am que camada
de material isolante cobrinas . mencionadas passagens são dis- do as porções
salientes da menciopostas em relação paralela urna à nada camada de
moltadem, e uma
outra e ao eixo de rotação do 'nen- camada de material
condutivo cocionulo rói() e êste inclui ainda dis- brindo a mencionada camada
de nill posieilbo de válvula para aplicar vá- terial isolante.
cuo às mencionadas passagens quan•
do movem através de um ângulo pre- (Ne 16.881 - 27-4-67 — NCr$ 0,04).
determinado de rotação do meneionado rôlo e interrompe a aplicação
do vácuo às mencionadas passagens /ERMO DE PATENTE N9 1.45.5Pa
quando elas movem através do ângulo de reflexão do primeiro ângulo.
de 20-12-62
239) Um rôlo moldador compreDunlop Rubber Company Limited
endendo uma estrutura cilíndrica, — Inglaterra.
um eixo axial se estendendo através
Título; "Aperfeiçoamento em ou
da mesma, dispositivo incluins•io lama
câmara dentro da estrutura para Relativos a Pneumáticos c aos Processos de sua Fabricação-.
conduzir fluido refrigerante através
da mesma e dispositivo de vácuo inPONTOS CA IZACT.E121 ST ICOS
dependente do mencionado dispositivo refrigerante conduzido pelo men1. Um processo de fabricação de
cionado rôlo e se comunicando com
um pneumático, caracterizado pelo
sua superfície externa
fato de compreender as etapas de ha249) Um rôlo moidador compre- calhar unia camada principal e uniu
endendo um eixo ôco, um par de camada capeadora de borracha em
cubos seguros e conduzidos pelo eixo, tdrno de uma região lateral da corum elemento cilíndrico colocado en- caça de um pneumático, pelo menta*
tre os cubos e em relação espaçada uma porção da camada principal aen!

•; '

1746 Quarta-feira 24

Maio dê 41067

DIARIO OFICIAL •1Siaç'ae.1fly

c5-'
PAT.E NT ES DE I NNef ENj\Ç'Ã'

1

Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:

§ 29 Da data da publicação de que trata t presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do peclido,_ durante 30 diaL)
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
não Oxidável ser a borracha sintética
conhecida como aNeoprene
18. 'dna processo de fabricação de
pneumático de acôrdo com qualquer •
um dos pontos procedentes; caracterizado pelo fato das camadas principal e de capeamento serem oplicadas a uma carcaça de pneamatico,
em uma •condição substancialmente
cilíndrica, em um formador de pneumático, a carcaça ser subseqüentemente comp'etada pela edição de
uma faixa de borracha escura de
parede lateral à outra parede late2. Um processo de fabricação de tico provida com as camadas capea- pneumático de acôrdo com qualquer ral e, a seguir, ser removida da for•ineumático de acôrdo com o ponto dora, e princi p al ser perfilada, • du- um dos pontos 1-13, za,.acterizado ma, expandida e colocada em um
, caracterizado pelo fato das porções rante a moldagem, para termas' duas pelo fato de uma pluralidade de por- molde, a fim de ser moldada e vul-

ao formada de uma borracha de côr e a outra borda da porção mais clara ra ser aplicada à faixa 'única e
superposta por uma borda de uma 1 cher a depressão nela formada,
,acura e pelo menos uma outra por- ser superposta
o sendo formada de borracha rala- tôrno da região de rebôrdo do pneu14. Um processo de fabricação de
ivarnente mais clara, e a menciona- mático, bem como pelo fato da capneumático
de acôrdo aom qualquer
mada
capeadora
estender-se
sôbre
a
'Ia camada capeadora sendo formada
•ie borfaclia de côr escura e super- porção de côr mais clara e superpor- um dos pontos procedentes, caracteiondo-se à totalidade da porção ou se às bordas da porção de côr escura rizado pelo fato de urna porção anuiorções de borracha relativamente da camada principal e da faixa de
nais clara da camada principal; aquecimento por atrito que são adja- lar da camada de capeamento ser
desbastada ou raspada para expor
noldar e vulcanizar o pneumático; centes à porção de côr mais clara.
remover pelo menos uma parte da
Um processo de fabricação de uma porção anular da borrcha de
-amada capeadora para expor pe'o um9.pneumático de aceado com o pon- côr reltivamente mais clara.
aenos uma parte da borracha de c& to 8, caracterizado pelo fato da re15. Um processo de fabricação de
nais clara.
gião da parede lateral do pneumáta camada principal e a camada de
apeamento serem localizadas separa'amante sôbre uma parede lateral
e uma carcaça de pneumático,
. 3. Um processo de fabricação de
ineumático de acôrdo com o ponto
, caracterizado pelo fato de porções
'a camada principal e da camada
apeador a serem pre-montadas e
plicadris á carcaça do Pneumático
-, : omo um todo.
4. Um processo de fabricação de
• im pneumático de acórdo corri qualum dos pontos procedentes, caquer um
a,cterizado pelo fato de uma faixa
te borracha de face de rolamento
ar aplicada à carcaça antes das canadas de parede lateral -serem apliadas a uma porção da parede lateai d amesnia e uma ou mais dir
iorções de côr, escura cia camada
irincipal superporem-se e estarem
m contato com uma borda marginal
,a dita faixa de borracha da face de
.olarnento.
5. Um processo de fabricação de
:im
" pneumático de acôrdo com qual-

uer um dos pontos procedentes, caacterizadO pelo fato da camada ca-

,eadora ser de borracha de côr es•aitra não oxidável.
6. Um processo de fabricação de
aneumático de acôrdo com qualquIr
:an dos pontos 5 ou 6, caraci:erizado
,elo fato de uma única porção de
)orracha relativamente mais clara
'a camada principal ser localizada
ôbre uma região da parede lateral
la carcaça de um pneumático, dita
airção 'tendo bordas afuniladas e as:andando-se da região de rebôrdo
correspondente do pneumático para
• porção de côr escura da camada
arIncipal, Porção esta que se superiõe e está em contato com uma por
ão marginal da faixa de borracha
la face de ro•amento.
7. T.Jrn processO de fabricação _de

nervuras anulares' concêntricas, a
nervura radialmente interna consistindo de borracha relativamente mais
clara coberta pela camada capeadora.
10. Um processo de fabricação de
um pneumático de aceirdo com qualquer um dos pontos 4 ou 5, caracterizado pelo fato de uma região da
parede lateral do pneumático ser provido com uma faixa de borracha de
côr relativamente mais clara, uma
faixa de capeamento de borracha não
oxidável sendo provida para cobrir
substancia:mente as porções expostas da faixa de borracha de côr relativamente mais clara, faixas de borracha de côr escura sendo providas
na região da parede lateral do pneumático, no outro lado das cordas da
faixa de borracha de côr relativamente mais clara e superporndo-se
a estas bordas, porém sendo substancialmente separadas das mesmas
pela camada de capeamento.
11. Um processo de fabricação de
pneumátiao de acôrdo com o ponto
10, caracterizado pelo fato da região
da parede lateral do pnerunático provida com a camada principal e com
a camada de capeamento. ser provida, durante a moldagem, com uma
nervura anular concêntrica consistindo de borracha de cár relativamente mais clara coberta ne'a cama-

da de capeamento.
12. Um 'processo da fab:icação de

pneumático de acôrdo com qualquer
um dos pontos 4 ou 5, caracterizado
pelo fato de uma região da parede
lateral do pneumaa:co ser provido
com uma camada principal consistindo de unia porção de ..cdr escura

superposta a uma porção marginal
de uma faixa de borracha de faces
de rolamento, duas faixas de borracha
escura não oxidável, uma das quais
se superpõe a uma borda da porção
de côr escura e a outra das quais

.m1 pneumático de acôrdo com um estende-se da região de rebôrdo corios pontos 5 ou 6, caracterizado pelo respondente do pneumático em dire:ato de uma faixa adicional de bor- ção à primeira faixa de borracha
-acha não oxidável ser localizada sti- escura não oxidável, e uma faixa de
are uma região da parede lateral da borracha de côr reativamente mais
arcaça de um pneumático parP, cd clara estendendo-se entre ás duas
-Jriabod cma pedora mencionadas faixas de borracha es,ie borracha não oxidável em contato cura não oxidável.
superpondia-se à porção de borracha
13. Um processo de fabricação de
.nais escura da camada principal.
um pneumático de acôrdo com o
8. Um processo de fabricação de ponto 12, caracterizado pelo fato das
.aneumático de acôrdo com um doi? duas faixas de bat.acha escura não
aontos 5 ou 6, caracterizado-pelo fa- oxidável formarem parte de uma
.o de uma borda da porção relativa- única faixa perfilada de borracha esmente mais clara da camada princi= cura não oxidável dotada de- -unia
oal ser superposta por uma borda da depressão central e a fai xa de borporção escura da camada principal racha de côr relativamente riais -cla-

canizada.
19. Um processo de fabricação de
pneumático, caracterizado pelo fato
de estar substancialmente de acôrdo
com o que foi aqui descrito com referência à gFi. 1 dos desenhos anexos.
20. Uni processo de fabricação de
pneumático, ' caracterizado pelo fato
de estar substancialmente de acôrdo
um dos pontos precedentes, caracté- com o que foi aqui descrito com rerizado pelo lato da borracha de côr ferência à Fig. 2 dos desenhos ane-

ções anulares concêntricas da cariada de capeamento serem desbastadas ou raspadas para expor uma pluralidae de porções anu'ares concêntricas de material de • côr relativamente mais clara.
16. Um processo de fabricação de
pneumático- de acôrdo com qualquer

escura e a borracha de côr relativamente mais clara serem preta e branca, respectivamente.
17. Um processo de fabricação de
pneumático de acôrdo cora qualquer
um doà ponto sprecadentes, caracterizado pelo fato da borracha escura

COLEÇÃO DAS LEIS
1967
VOLUME
ATOS DO PODER

LEGISLATIVO
Leis de janeiro a março
Divulgação n9 996
PREÇO : NCr$ 7,00
VOLUME 11

ATOS DO PODER
- EXECUTIVO
Decretos de janeiro a março
Divulgação re _997
PREÇO: NCr$ 111,00
A VENDA c
Na Guanabara
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, I
Agência I Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reerahôlso Postal
Em Brasília
Na sede do D .1. N.

xos.
21. Um processo de fabricação de
pneumático, caracterizado pelo fato
de estar substancialmente de acôrdo
com o que foi aqui descrito com referência à Fig. 3 dos desenhos nne/
xos.
22. Um processo de fabricação de

pneumático, caracterizado pelo fato
dè estar substancialmente de acôrdo
com o que foi aqui descrito com referência A Fig. 4 dos desenhos anexos.
23. Um processo de fabricação de
pneumático, caracterizado pelo fato
de estar substancialmente de acôrdo
com o que foi -aqui descrito com referência à Fig. 5 dos desenhos anexos.
24. Um processo de fabricação de
Pneumático, caracterizado pelo fato
de estar substancialmente de acôrdo
com o que foi\ aqui descrito com referência à Fig. 6 dos desenhos assexo.
25. Um processo de fabricação de

pneumático, caracterizado pelo fato
de estar substancialmente de acórdo
com o que foi aqui descrito com referência à Fig. 7 dos desenhos anexos.
26. Um pneumático caracterizado
pelo fato de ter sido fabricado por
um processo de, acôrdo com qualquer
um dos pontos precedentes.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei u9 '1 903 de
27 de agôsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na,
Repartição de Patentes na Inglaterra, em 28 de dezembro de 1961, sob
n9 46.383.

N9 16884 — 27-4-67

NCr$ 0,03
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Pkiblicação telt e ctirelo emas a) art.
do eddigo da Propriedade Enciustrial. Da data da publicação começará
• aurero prase de§ dias siara e deferimento do pedido. Durante Use prazo poder apresentar sua!) oposições ao Departamento,
Nacion£ dia Propriedade linduats1a5 aqueles que se gulga,rern preunicadna cose a concessão de registro requerido

Têrmo n.° 771.316, de 5-10-1966
tante contra trio ê calor, manilhas masfaturas; debentures; envelopes; letras de
c?mbio; notas promissórias; papéis de J. Alves Veríssimo S.A. Comércio e sas para revestimentos de paredes, ma- .
Importação
deiras para construções, mosaicos, procorrespondência e propaganda e recibos
São Paulo
dutos de base astáltico. produtos para
Termo n. 9 771.310, de 5-10-1966
tornar impermeabilizantes as argamasAdmaro Santos
sas de cimento e cal, hidráulica, pedraParaná
3' à Y,A
guuho, produtos betuminosos impermea-ailizantes líquidos ou sob outras formas
Incbletrta Brasileira
para revestimento e outros como na oaBUIATI E BORGES
vimentação, peças ornamentais de clClasse 2
mento ou gesso para tetos e paredes,
Substâncias e preparações guimica: papel para forrar casas, massas antiClasse 32
-usadas na agricultcra, na horticultura ácidos para uso nas construçoes, parUm jornal
na veterinária e para t:ns sanitários, e quetas, portas, portões, pisos, soleiras
INDUSTRIA BRASILEIRA
° Termo n.° 771.311, de 5-10-19%
•para fins sanitários, a saber: — adubos para portas, tijolos, tubos de concreto,
Douglas Paluch e Edevardes João
químicos. ácidos sanitários, águas de. telhas, tacos, tubos de ventilação tanSartori
sintetantes, álcalis, bactericidas, barati- ques de cimento, vigas, vigameotos e
aitros
Paraná
cidas, carrapaCcidas. desin intantes esterilizantes, enxertos, fertilizantes,
Têrmo n.° 771.317, de 510-1966
formicidas a fosfatas
Classe 21
J. Alves VeriSsimo S.A. — Conte—io e
Acumuladores e aparelhos elétricos
Importação
A GAZETA DE R 1 OW9RA
Termos as. 771.314 e 771.315, 'e
para veículos
São Paulo
Cerâmica
Cordeiro
S
A.
Termo n. 0 771.306, de 5-10-19C6
VÉ RALbR
'Liasse 32
Rio Grande do Sul
"Pope" — Sociedade Contábil Ltda.
Um jornal
r
Brasília
3S°Ceil Pél
Teria° n. 0 771.312, de 5-10-1966
Classe 2
Indústrias Químicas Azevedo &
")arrapancidas. desintettanres. eu-brocaCamargo Ltda.
ções para animais, tarinha de ossos,
Rio de Janeiro
medicamentos para anima.s. aves preparado s eprodutos
varasiticicias, remédios' para fins veterinários,
SUFER OL NDA
sabões veterinários e des.nfetantes. sais
vnterinarios e desinfetantes sais vetertNDUSTR I A BRASC L'E (RA
nãfios. vacinas para aves e aninials.
sais minerais para Eus veterinários P omadas uso veterinário. vermiicdas uso
Classe 46
veterinário, desin‘rlantes e vetermárion
Para nistinguir• Amido, anil. azul da
INDÚSTRIA BRASILEIRA
P rússin alvaiad? de zinca abrasivos
Termo n.° 771.318, de 5-10 '966
.141w1ão oreparadc p ara limpar metais
Anderson, Clayton & Co.. S.A.
Classe 38
•Nprt'rt•íb e r t'S. extrato
cif
Indústria e Comércio
icio detergentes
Papel de correspondência, papel
Class?. 15
fécula para tecidos, fósforos de
São Paulo
rneniorando e envelopes
'ara distinpu:r: Artefatos de ceâssica
èra e de macien . a, goma para Invan
leria, !impadores de luvas, liquidos de »orcelana. faiança. !ouça vidrada para
Teimá n.° 771.308, de 5-10-1966
PASTO PELLE-TV'
ao caseiro aparelhos de chá. de café
'franquear tecidos. liquidos mata-gardi,
Klepen Márcio de Carvalho Pinat_d
InUlt4
a 732,0(3401ra
e
iantar.
serviços
de
refrescos
e
de
'as p ara roupas e mata óleos .oara ror.
Nominando Bastos de Freitas
nas. oleina. óleos Para limpeza de car ,ebitlaa a saber: abajures de lampião
Guanabara
!
Classe 41
ros, pós de branquear roupa. salicatr tçucareiros. apanha-moscas. bacias de
te sódio. soda cáustica, sabão em ri6 atrMa. bandeilas banheiras. biscoiteiras Alimentação para gado bovino . Altaça,
rabão comum. 9abâo de esfregar e ao /ides. mijar), bules. cafeteP. ms minem açúcar, feno, farelo, forragens, milho
noná-eos. tilolos de polir e verniz
astiçaia, chavenas centros de mesa sal; rações balanceadas e vitaminadas
ompoteira, cubose. descansos ''e porca
Têrmos 'ns. 771.319 a 771,322 de
Termo n. 0 771.313, de 5-10-1966
anu. escarradeiras. espremedores filo.,
5-10-1966
Escola. Rural São José
fiais. garra fas. globos. Med:miras lar Sociedade Agrícola Monte Al-gr' Ltda.
.os jarrões. lavadedos. lavatórios lei
Rio de Janeirr
. São Paulo
maçanttas de porcelana. manto
1/02N4 AL.D3R2
queiras, molheiras. moringas. palite:ros
ledestais, pias. pires; polvilliadires
Classe 1
arta-facas pout3. puxadores. recepta
, Ilos. sale:ros: serviço de chá: taças 2aquinas e utensilios para serem usa..
ara café, travessas, terrinas. orinóis das exclusivamente na agricultura
horticultura a saber: arados abridorea
vasilhas, vasos sanitários a idearas
de sulcos, aduba deiras. ancinhos me.
Classe 16
Classe 6
Para distinguir: Materiais para constru- cânicos e empilhadores combinados,
Acumuladores elétricos
ções e decorações: Argamassas, argila arrancadores mecânicos para agrictd.
areia, azulejos, batentes, balaustres,. blo- "sura batedeiras p ara ceerais. bombas
Termo a. 771.309, de 5-10-1966
cos de cimento, blocos pata pavimenta- cara adubar, ceifadeiras, carpidelres
I NCASA — Incorporações, ,..:ons..ru•
ção, calhas, cimento, cal. cré, chapas ceifados para arroz. charruas para agr2.,
ções. Administrae'ão S.A.
isolantes, caibros, caixilhos, colunas ccItura cultivadores, debulhadores,
Rio de janeiro
•
chapas para coberturas, caixas d'água lestocadore& d e sentegradores: esmaga.
caixas de descarga para lixos, edifica
dores p ara a a g ricultura escarrificade.
dies -wemoldaclas, estugue, emulsão de -es. enchovadeire.n. facas para roâox'l
I NOASA
hase astáltico, estacas, esquadrias. estru nas agricolas ferradeirais gadadtag),
Classe 38
turas mer.ilicas para construções, lame g arras para arado, grades de discai
Ações: ap.lices; cheques; c:artões COMCT
Cla,se 3'3
•
fas de metal, ladrilhos lambris bis as ou dêstes, máquinas batedeiras 9~1
ciais e de v:sitas; contratos; duplicatas:
Sinal de' propaganda
de !tinção. lages, lageotas, materiro tso ag ricultura maquinas Inseticida% osi.
Térmo n.° 771.305, de 5-10-1966
Buiati 8 Borges Ltda.
Brasília
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,a

LiGrPOT

' . máquinas d,
quinas vaporizadoras,
fundir, máquinas n:veladoras, de terra,
maquinas aerturadoras para a agricultura máqcinas de Planear. motoehar
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear; para asfaltra: da
torquir de tritnràr, de estarelar terra.
para Irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulverizar ciesintetantes, para, adubar •ara
agitar e espalhar palha, para colher
a.godão. para colher cereais aláguinas
amassadoras ',ara 'ins agrícolas, de
cortar árvores, para espalhar, 3ara capinar. máquinas combinadas tiara semear e cultivar, de desbanar para ers
sacar. maquinas e ancinhos para torra.
gens. máquinas roscadoras ordenado
ras arecáracas-. ra;adores mecânicos. rolos compressores par a a agricultura
sacnadeiras,• seu/cadeiras. secadeiras
marcadores de terra tosadores de ara
ma, tratores agrícolas. aálvulas ant e
mamarias agricolas
. Classe 2
Substâncias e preparações químicas
usadas na agricuitcra, na horticultura,
na veterinária e para f:ns sanitários, a
adubos
para fins sanitários, a saber:
quimicos. ácidos sanitários. águas desinfetantes, álcalis. bacrcricidas, barati.
cidas. carrapalacidas. ciaa:MIrtantas esterilizantes, enx e rtos. fertilizantes,
formicidas e fosfates
Classe 45
Plantas. sementes e mudas para a agricultura, a horticultura e a floricultura.
Flores naturais
Classe /9
Aves e ovos em geral, inclusive o bicho
da seda, aMmais viros, bovinos cavalar, ,caprinos, ovinos e suiuos

conexões para encanamento, colunas
caixas de metal paia ortões, C3Ilos de
metas, chaves de fenda, chaves inglesa
cabeçóes, canecas, copos, cachepots
centros de mesa, coqueteleiras a caixas
para acondicionamento de -alimentos,
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores, distintivos, dobradiras enxadas, enxadões, esferas.
engatas, esguichos, enfeites para arreios
estribos: esteras para arreios espumadeiras. 'formões, foices, ferro para cortar
capim, ferrolhos, facas, facões, fechadun.s ferra cornam á carvão. fruteiras
(unis. tôrrnas para doces, freios para
estradas de ferro. frigideiras, ganchos,
grelhas, garfos, ganchos para- quadros.
gonzospara carruagens; insígnias, limas. lâminas, licoreiros, latas de lixo,
-arras, machadinhas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos marretas, matrizes, navalhas, puas, pás, pregos, parafusos, picões, porta-gelo, ooseiras, porta-pão, porta-jóias. paliteiros,"
panelas, roldanas, raios para pas rebises, regadores. servicca de chá_ e café,
serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, te:auras. talheres. talhadeiras. torquezes.
:enazes. travadeiras, telas de arame, torneiras trintos, tubos para encanamento.
milhos para portas de correr, taças.
travessas. turibulos, vasos, vasilhames
e verruma
Classe b
Máquinas motrizes hidráulicas. princs
palmeara • turbinas: máquinas de circula.
ção; bombas; turbinas "kaplan": turba
nas "francis'; turbinas "pelton". réguas
retentoras, máquinas de limpeza; verte
dores e ,barragens; máquinas de fabricar
papel e máquinas semelhantes para as
indústrias do papel, do papelão, da ce,
lulose e das -raspas de madeira: máqui.
nas ae aparelhos de refrigeração. eva,
Termos ns. 771.323 e 771.324, de
cuação e secagem para uso industria
5-10-1966
Somares — Reses Comércio e inmor- ou comercial; máquinas e aparelhos para
refrigeração, evacuação e secaatm: es.
tação de Ferramentas •
peciaknente ventoinhas e instalações dr
São Paulo
refrigeração para veículos motorizadpos
mecanismos e embreagens. principahnen
te mecanismos de circulação e embrea
gens de circulação, bem como nrecanis
mos de transmissão hidráulico-mecânico'
a pacas integrantes de tõdas as máqui,
nas acima mencionadas
Termo n ° 771.325, de 5 -0 - 1966
YokuIt S . A. Indústria e C-4...4~1c)
São Paulo

Termo n.° 771.326, de 5-10-1966
Yakult S.A. Indústria e Cot/lerdo
São Paulo

pestana e sobrancehhas. preparados para
embelezar cílios e olhas, carmim para
a rosto e para os lainus, sabão e creme
para barbear, sabaa líquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos, pentes, vaponzaderes de perfume escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumados, preparados em pó, pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, 'dissolClasse 13
-Aguas gazosas artificiais, bebidas espu- ventes e vernizes, removedores da cutl.
mantes sem álcool, guaraná, gazosa, es- cola, glicerina perfumada para os cabesências para refrigerantes, refrescos re.s los e preparados para descolorir unhas,
frigerantes, soda. succ de frutas, sifões e cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
,
xaropes
Termo n.o 771.327, de 5-10,-1966
Csilçados Samello S.A.
São Paulo
,

SANEL-JET PARA
ANDAR MELUOR

Termo n.° 771.331, de 5-10-1966
Sonia de Azevedo Marsella
São Paulo
4LUBE DD GIRASSOL',
S-áo

Paulo-Capital

Classes: 35 e 36
Expressão de propaganda

Classe 33
Titulo le Estabeelcimento

Termos as. 771.328 e 771 .329, de
5-10-1966
Danillo -Polidoro, que também se assina
Danilo Polidoro
São Panlo

Termo n.° 771.332, de 5,10-1966
Augusto de Cargueira Cesar Filho
São Paulo

S Õ -S A
Indástria Brasileira
Classe 11
Recipiente metálico hermético para
conservação de bebidas
Classe 26
Recipientes, hermético para conservação
de bebidas, barris, toneis e pipas
Termo n.o 771.330, de 5-10.1966
Seimovel — Sociedade de Empreendi
mentos Imobiliários Ltda.
São Paulo

OS WISSAROS.;
Classe 32
Conjunto musical •
Termo n.° 771.334, de 5-10-1966
Ovídio Aciles Righi
São Paulo
9. R
-Dy

E'T Á .

,

Mraelleirie

Classe 28
Tintas paar couro e para calçados
Termo n.° 771.335, de 5-10-1966
Cid — Cadastro — Informativo de
Veículos Ltda.

515IMOVEL-SOCIEDADE
DE 1311PREÉRDIME1jTOS

TMCBILT ''..."-rnrà LTDA.
Nome Civil .
Têrmo n.° 771.333, de .5-10-1966
Produtos de Beleza Bugan'"' L Paris
Limitada
São Pauli

13IIGÁNVIt DE e ;mia
Inchietria Brasile: 4 rg.
Classe 4S
Llass, 11

ferragens, ferramentas de teicla espécie,
cutelaria em geral e outros artigos

e
metal a saber: -Alicates, alavancas. ar
:nações de metal, abridores de latas.
porta-facas, potes, puxadores, receptáculos, saleiros, serviço de chá, taças,
arame liso ou farpado, assadeiras. açuClasse 4',
careiros; brocas, bigornas, baixelas.
bandeijas, bacias, baldes, bomboaieres, a,.guastsainerais, águas gazosas artifismir
buims. cadinhos, cadeados. castiçais, co gasosa, essências Para rairmerantes ra
Leres para pedreiros, correntes, cabides, frescos, refrigerantes, %n'-ia. suco de- fra
ias, sitees e xaropes
chaves, cremones, chaves de parafusos,

CM"

AA-

Para distinguir: Perfumes, essências, exClasse 33
tratos, água de colónia, água de toucaInsígnia de Comércio
dor, água de beleza, água de -quina.
água de rosas, água de alfazema, água
Termo n.o 771.336, de 5-10-7966
para barba, loções e tônicos para os Sociedade Agrícola Monte Alegre Ltda
cabelos e para a pele, brilhantina, boas
São Paulo
dolina "batons", cosméticos, fixadores
sa penteados, petróleos, óleos para os
:abalos, creme rejuvenescente, cremes
46CIRDATE-4400LA
aordurosos e pomadas, para limpeza da
MONTE A LEGRE
-cie e "Ma ai ilage" depilatórios, das°.
dorantes. ',mame aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não lápis para
Nome Comeraial

4W4.

1
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Publicação tema de acórdo
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Is correr o

T ermo n.° 771.337, de 5-10-1966

Calçados Salva-Pé Ltda.
São Paulo
CA149AMOS

Sá:1294.Mb.

LUA°
Nome Comercial

rutos — cachimbos — cigarreiras
cinzeiros — fumo — isqueiros
para cigarros — piteirase '— rapé

•Termo n.° 771.349, de 5-10-66
Paulo Lisbáa
Guanabara

Termo n.° 771.343 ,de 5-10-66
Indústria de Produtos Alimentares
Iguassua S. A.
Rio de Taneirn

11\TrAiSTREA ausrma
Classe 36
Artigos da classe

Termo n.° 771.338, de 5-10-1966 Ortopedia Salva-Pé Ltd,
São Paulo

Termo n.° 771.362, de 5-10-66
' horatório Legrand Ltda.
S 5 o Paulo

ORPOIMIWA'
.SA T VN.'â 7.2521..‘0
Nome Comercial

Lndúskfia 3msfiek-p,

Classe 41

Termo n.° 771.344, de 5-10-66
Jairo Monteiro
s Paulo

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado nas
Cl.,sse 22
celulites, septicemia, linfogranuloma
Fios e fibras sintéticas
Classe 28
venéreo (virus., granuloma inguinal,
Fios plásticos e de nylon
blenorragia, endocardite bacteriana, varicela (viras), grangena gasosa e moC13.522
nucleose (vírus)
Para distinguir: Artigos dk vestuerfv..3
Termo n.° 771.363, de 5-10-66
F s malit Pinturas Plásticas Limitada
Guanabara

Termo n.° 771.340, de 5-10-1966
Cia. de Cigarros Souza Cruz
Guanabara

XNDIISM EACIWaR

•
Classe 16
Tintas para construções

irahluetrne lerraenfieum
Claáse 44
Bolsas para fumo — boquilhas para ci
parros — cigarros — cigarrilhos — cha
Classe 48
Idos . — cachimbos — cigarreiras — Agua de beleza para limpeza dos olhos
cinzeiros — fumo — isqueiros palha
Termo n.° 771.345. de 5-10-66
para cigarros — piteirase —. rapé
José Fabiano
Têrmo n.° 771.342, de 5-10-66
Guanabara
Maury Esteves Ferreir7
Rio de Janeiro

SUPHR

Têrmos os. 771.337 a 771.369, de
5-10-66
D. Milhas Coinzre:o e Indústria de
Roupas S. A.
Guanabara

indústria Brashka
Para distinguir e proteger: sorvetes e
picolés de yoffiart com frutas

Classe 44
Bolsas para fumo — boquilhas para cicha
jarros — cigarros —
atos — cachimbos — cigarreiras
cinzeiros — fumo — isqueiros palha
para cigarros -- piteiraae — rapé

lete,s. palas. penhoar. pulover, pelerinass
peugas, pouches. polainas, pijamas ou.
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolaa ou siadas
toucas, turbantes ternos, uniformes
s vestidos

'RAZ

Termo n.° 771.339, de 5-10-1966
Cia. de Cigarros Souza Cruz
Guanabara

üncltlatria igraeiReirm

luvas, ligas. lenços, .csantás, meias;
I maiôs., mantas. mandrião. mantilhas. pas

Anh,cd AbUede

Termos ns. 771.364 a 771.366, de
5-10-66
De Millus Comércio e Indústria de
Roupas S. A.
Guanabara

•

E38-0.G5IMm.

,:bas çeitas em geral: Açjasa IIrns
aventais, alpargatas, anáguas, bluvs.%

soras, botinas. blusões, boinas, babas:,
-louros. borra. capacetes, cartolas, cas-r,
pincs, casa Go, coletes. capas, chatas)
ccchecols, calcados, chatellia. dota%
cintas, combinações. corpinhos. caican
çes, camisas, camisolas, camisctats
de senháras e de crianças. calções. Cr29.
cuecas, ceroulas. colarinhos,
fantasias. fardas para militares cc.
intuis. fraldas, galochas, gravatas, ared
ros, logos de 'ingeria. jaquetas, laquês,

luvas.. • ligas, lenços, criantõs.
maiô?, mantas. mandriS.o, mantilhas pas
lnós. palas. penhoar pulover. pelerinas,
peugas, ponches. polainas. pijamas. mil.
Miou, perneiras. quimonoa, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos,
suspensórios, saldas de banho. sandálias
sueteres, shorts. sungas, golas ou slarIts
touca, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 771.374, de 5-10-66
Planejamento e Consultas Técnicas
Ltda. — Plancontee
Minas Gerais

Classe 22
Fios e fibras sintéticas
Clases 28
Fios plásticos e de nylota
Classe 41
Termo n.° 771.361, de 5-10-66
Classe 36
Café torrado, moído e empacotado
Laboratório Legrand Ltda.
Para distinguir: Artigos de vestuários
São Paulo
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Termo n. 9 771.341, de 5-10 1966
Estudos, planejamentos, projet03.
aventais. alpargatas. anáguas, blusas
análises
Cia. de Cigarros Souza Cruz
'sotas, botinas, blusões, baiuca lsaba.
Guanabara
Termo n.9 771 .37f:, de 5-19c5 6
Is. bonés, capacetes, cartolas. cara.
Planejamento e Consultas Técniersl
luças„ casacão, coletes, capas, chales:
Ltda. — Plancontec
-achecols. calçados, chapéus. cintos
Minas Gerais
intas. combinações. corpinhos CillçEU
le senhoras e da crianças calções. cal.
-as. camisas. cam i solas- camisetas
8ndústrLa Cras'oleíva
ruecas, ceroulas, colarinhos cueiros 21WIEWAIKEM
Indústria Ktrazgelira
saias. casacos chinelos, dominós. achar ST_ÊCHIPAS
Classe 44
les fantasias. fardas para militerea coClasse 3
Bolsas para fumo — boqu , dias para cl Um produto farmacêutico indicado nas caiais fraldr, galochas. gravatas. gor
Nome comercial
charos, aros de- iiimerie. jaquetas. loques
'anos — cigarros -- cigurilbos
avItaminoss e como recalcificante

ÍNDfiSTRIA BRASILEIRA

Classe 16
Tintas, gesso avaiade, óleo de linhaça,
água rás, secante

[3[ RE)
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11•n•••..

'Têm() n. 9 771.290, de 5-10-66

Dourival Dirceu Milloce"
São Paulo

r
ciVe
4):
eira
• Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas nadei
Integrantes: Aros para bicicletas, auto,
móveis,• auto-caminhões, aviões, amor
tecedorei alavancas de câmbio .• barcos
breques, . braços para veicuios. bicicle
tas, carrinhos de. mão e carretas, caminhonetes. carros ambulantes, caminhões
carros, tratores. carros .-berÇOS. carros
tw.ques carros-irrigadores, carros. car
roças, • carrocerias. chassis, chapas cir
cu l ares para veiculos: cubos de veiculos
coese diços para veiculas, direção. desli
piadeiras estribos, escadas rolantes. ele
variares para passageiros e para carga
en g ates para carros. eixos de direção
heios. fronteiras para veiculo. guidão
locomotivas. lanchas • motociclos. molas
cuotocicletas. motocargas 'moto furgões
rianivelas, navios ônibus, para-choques
5:r6 -lanhos. aara4,risas, pedais. pana"
melas para bicicl e tas. raios para .bicicle
ias reboque. radiadores para .Neiculos,
•vdas para veiculos. seuins. triciclos, ti
!antes para veículos vagões. vèlocipeies varetp de contrõle do afogador e
teeieriut,„ t eis. troleibus. varaes
earr, ,s toletes para carros
Têrcno n." 771.288, de 5-10-66
Einorésa de Pesca Brasilmar Ltda.
São Paulo
•

caixas de descarga para lixos, edificações p•remoldadas, estuque, emulsão de
Nase asfáltico,. estacas, esquadrias estruturas metálicas para construções, !ame,
las de metal, ladrilhos, lambris luvas
de junção. lages, iageotas, mateeiai isoi
tante contra trio e calor, manilhas, mas
• %01,TDOW/f10 BOM.
1
sas para revestimentos de paredes, ma
P4STOR 11
(Jeiras para construções, mosaicos, pro
n•••n•n•••mdreememea.a...,•n•n••g.
autos de base asláltico, produtos para
Classe 33
tornar impermeabilizantes as argamasitulo
sas de cimento e cal, hidráulica, pedre
guuho, produtos betuminosos impermeaTêrmo n." 771.294, de 5-10-66 , bilizantes liquidos ou Sob outras formas
Distribuidora de Derivados de Petróleo para revestimento e outros como na pa.Didepe Ltda.
. vimentação, peças ornamentais de ciPaulo
.mento ou gesso para tetos e paredes,
papel para torrar casas, massas antiDIDE.PE
ácidos para uso nas construções, par
quetas, portas, portões, pisos, soleiras
Braálle i.ca. •
para portas, -tijolos, tubos de concreto:
Classe -47
f telhas, tacos . tubos de ventilação ruo
Para distinguir cotim:uso veis, lubritican ques de cimento, vigas, vigamentos E
tes,. substâncias e produtos destinados à.
witrõs
iluminação e . ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás . hidrocarboreta : iTêrmo n.° 771.298, de 5-10-1966
aás metano. butang e propano.. gás. en- "Lubian" — Indústria de Ferramentas
oaar LIsinaqem Ltda
garrafado, gás liquefeito, gasolina, gra
•
• São Paulo •
xas lubrificantes, óleos combustiveis
óleos lubrificantes, óleos destinados e
iluminação e ao aquecimento, óleos .
LXTBIAN
para amortecedores. petróleo e
.
'Termo n." 771:293, de" 540-66
Schahin Cury Engenharia e Comércio
Ltdp.
São t-aulo

Termos ris.. 771.295 a 771.296, de
540-66
Dístiloil
Importação, Comércio e
Indústria de Derivados de P.4.,.Als,n
Ltda.
Pai&

DISTILOIL

Branil.oirà

Classe 4
.511ILITIT,Mtat.
Para distinguir: óleos em bruto, extrartitt.
aireirit
tos. oleosos em bruto, cêras em bruta,
extratos de plantas, fibras, gomas c
Classe 33
colas em bruto
Serviço de pesca •
- Classe 4;
Para distinguir combustiveis, lubrifican
Têrii-m ir." 771.289; de 5-10-66
tes, substâncias e produtos destinados à
Promoc Propaganda Mogi das Cruzes iluminação e ao aquecimento: álcool
Ltda.
mótor, carvão a gás hidrocaeboreto
gás metano, butano e propano, gás enSão Paulo
1 :n arrafado, gás liquefeito, gasolina..gra
iras lubrificantes, óleos combustiveis
loacioná::*
óleos lubrificantes, óleos destinados à,
iluminação e ao aquecimento. óleos
para amortecedores, petróleo e
Classe 32
rara distinguir: Albuns, almanaques
Termo n. 9 771.300, de 5,10-1966
anuário, boletins, catálogos, iotsais
snNAL — Sociedade Nacional de
livros, peças teatrais e cinematográfi
Vendas Ltda.
cai, programas de rádio e televisão
Brasília
publicações. revistas._ folhinhas impres
sas, e Programas circenses
Termo n.9 771.292, - de 5-10-66
Ba A! Lanches Platanha Ltflo
São Paulo

/14,titãtogA:.*.
Dra_aiXeita

ANAL

Classe II
Ferramentas de tõdas as espécies, nota
. ..damente para -usinagens
Tèrmo n." 771.301, de 5-10-1966
Super Mercado Alaska Ltda.
Brasília

RASKA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41 .
Alcachofras aletria, , alho, espargoaçúcar. alimentos para -anunals, amIr.
mendoas, ameixas, amendoim. ararnt:i
irroz, atum. aveia. avelãs, aze:te aze
tonas banha, bacalhau, batatas: bala
biscoitos. bombons. bolachas. baunilhe
café em pó e em grão, camarão, canela
em p au e em pó. cacau.. carnes. chá
caramelis chocolates, confeitos, crav,
cereais, cominho, creme de le:te. creme
ahmenticioà. croquetes, compotas. cai
4ica coalhada. castanha, cebola. condi
mentos para alimentos., colorantes
chouriços, -dendê, docas, doces de fru
."as. espinafre essêneas alimentares, em
padas, ervilhas, amuavas, extrato de toé
mate. farinhas - alimentícias, favas, fé
cuias. flocos, farelo, fermentos. feijái
figos frios.' !Turas secas naturais e cris
talizadas glicose, goma de mascar, gor

duras, grânulos. grão de bicl. gelatina.
goiabada. geleias ; terva doca 'lenta
mate, hortaliças lagostas; línguas, leite
áasse 16
em
Para distinguir: Materiais para constru- condensado, leite em pó. ções e decorações: Argamassas, argila conserva, lentilhas, linguiça lote°, masareia, azulejos, batentes, balaustres, blo- sas alimenricias., mariscos, manteiga

INDÚSTRIA BRASILEIRA,

cos de cimento, blocos para pavimenta.
ção, calhas, cimento; cal, cré, chapas
Lanches de: aliche, mortadela, presunto, isolantes, caibros, caixilhos, colunas
salsichas, roz-bife e churrascos
chapas para coberturas. cabras d'água
Classe 41

eirL.

margarina. .marmeláda macarrái; nassa de tomate, mel e melado,- mate, massas para mingaus, molhos miluscos.
nostarda, mortadela, nós moscada, no-

zes. óleos comestíveis, Ostras, ovas,
pães. paios. Pralines pimenta. pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos. patês. peat-pois Pastilhas, pizzas pudins;
queijos, rações . balanceadas para animais. requeijões, sal. sagil. sardinhas,
sanCluiChes. sorvetes, stici de tomate e de
rrutas, turradas tawoca, támaras, talharim, tremoços,. tortas, tortas para ali- .
mento de animais . e aves, torrões
toucinho e vinagre
Têrmo n." 771.302, de 5-10.1966
Dolo Norte Extintores Ltda.
Brasília

POIO NORTE
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe
Extintores em geral •
• Virmo n." 771.303, de 5-10-1966
Irfasa — Sociedade -Construtora Ltda.
Erasilia •

ife .'"A 5,4
5'0CIA7DADE
CONSTA,uro,42."4
7:04

4

• Noine Comercial
Têrino n." 771.304, de 5-10-1965
Irfasa — Sociedade Construtora 'Ltda.
*Brasilia

Classe 16
Artefatos de cimento, elementos asados, combongé, lachilhos meios fios, tubos, postes, dutos telefónicos, tanques,
caixas dágua e demais artefatso para
construção
Térmo n. 9 771.307, de•5-10-1966
United States Steel Corporátion
Estados Unidos da a mérica

S OLO
Classe 11
Arame farpado .•
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Public:ação te;t.a. da . acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Lndustrial Da data da publicaria° começará
a correi o prazo- de ti0 tuas para o deferimento do pedido. , Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Indústria) aquêles que ate julgarem prejudicados com a °encama° do registro requerido

Termo n.° 771.380, de 5-10-66
Ca ttoni Participações Ltda.
Minas Gerais
CATTONI PARTICIPAÇOES
LTDA
Metia comercial

'tias para jantar, toalhas para cf1,1 e
Termo n.° 771.395, de 5-10-66
cate, toalhas para banquetes, guarni- Distribuidora de Produtos Alimer"-,es
ções para cama e mesa, toalhinhas
Trianaulo Mineiro Ltda.
Baasilla
(cobre pão)
Urino n. 9 771.383, de' 5-10-66
Squibb Indústria Química S. A.
São Paulo

Têrmo n.° 771.381, de 5-10-6h
Química . do Carbono Lida
Quirnicarbo
/ Minas Gerais

SUITA
ADOÇA COMO AÇUCAR
MAS NÃO ENGORDA

OCIIMICA DO CARBONO LTDA

Tênno n.° 771.408, de 5-10-66 I
Minas Oeste S. A. — Crédito, Finaria
-damento e Investimentos
Minas Gerais

QII Ild IC A RBO
Nome comercial
Termos na. 771.376 a 771.379, • de
5-10-66
lugleza Levy S. A. — COM &relu e
Indústria
Minas G- ra:
•
,Té

n

Termo n.° 771.384, de 5-10-66
Sollibb Indústria Química S. A.
São Paulo

Classe 41
Chouriços, lagostas, linguiça, Imolas,
mariscos, mortadela, pelexs, presuntos,
patês, queijos, requeijão, salsichas, salames, aves e toucinho
Têrmo n. 9 771.396, de 5-10-66
Edgar Olivio Kieh •
Rio Grande do Sul

SUITá

NE QII 1"

2.!
Para •distinguil b'ius. e tumor oe codk
espécie. tios e linhas. torcidos ou não
tios e linhas em geral para bordados
costura, tecelagem. tricotagem e para
trabalhor manuais; tios e linhas obtl
dos por processos quienicos; MC" de
de
ra toa para pneumáticos e
pescar
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, teci
dos para contecções em geral, pare
tapeçarias e para artigos de cama
acesa. Algodão. alpaca. cânhamo. cetim
caro. casimiras, . fazendas e tecidos ci.
lã em peças, luta, lersey, linho, nyloi
naco, paro. percalina. rami. rayon. saci
ni.tural. tecidos plásticos tecidos impar
meáveis, tecidos de pano couso
e veludos

Classe 4.
Frase

Classe 38
Para distinguir; Agendas, ações, blo.
.os de papel para cartas, cartões, ca.
andados, embalagens de papel e pe.
)elão envelopes, taturas, fichas, papar
ão, papei em tôlhas ,apólices, cheque*,
duplicatas, debêntures, letras de cambio,
notas fiscai& notas promissórias, reci‘
bos e passagens
Classe 50
Letras de câmbio, papéis de crédito,
ações e debêntures

ADOÇA SUA VIDA
SEM ENGORDAR

Minas Oeste S. A. - Cràdito:'
Financiamento e Investimento*
Nome comercial
Termo n.° 771.412, de 5-10-66
Minas Oeste S. A. — Crédito, Finai
cianiento e Investimentos
Minas Gerais

444 "Z.4- 114AS
Classe 41
Frase

OESTE',

Classes: 33, 38 e 50
Sinal de propaganda

Termo n.° 771.385, de 5.10-66
Squibb Indústria Química S . A.
São Paulo -

Tèrmo n.° 771 .413, de 5-10-66
Cometa Copiadora Limitada
Minas Gerais

SUITh
ADOÇA COM MENOS GOTAS

Clase 41
Café em pó e cri crio
Termo n.° 771.405, de 5-10-66
Fterriz Wanderley Inojosa
Guanz bar::

Classe 41
Frase
Termo n.° 771.386, de 5-10766
Souibh Indústria Quiinica S. A.
S sía Paulo

•

--

Nome comercial

Tenno n.° 771.414, de 5-10-66
^,ometa Copiadora Limitada
Minas Gerais

Now Publizidade

Classe 24
Alan-lares. atacadores para espartilho:
e calados. ataduras de algodão par,.
SUITá
diversos fins excetc para fins medim
Cl a t.:62 32
eandetras, bordarias braçadeiras
3 a.rai st:nguir: Álbuns. aiman-ques
DOÇURA.
borlas cadeado:. caas ara móveis
:miámos, bc;erns, catálogos. jornais
mos, carapuças para cavalos. cor
'ivros. peças teatrais e eia arriatogràfi•
Classo
dõas. debruns lã fitas tortos tranta
as, arogramas de rá3lo e televisão
testo. teltro para órgão, toir)s galar
Frase
ambiles, h.'
revistas. folhinhas impras
detes lamparinas. mochilas mosquitel
sas a programas circenses
•
•
Tèrmo
n.°
771.387,
de
5-10-56
ros nesgas ambretras e enchimento.
—
Algoel•-7otra do
pare roupas de homens e senhora: SANBRASociedade
Têrmos os. 771.109 a 771.411, de
Nordeste Brasileiro S. A.
panos p ara enfeites de móveis. na
5-10-66
São Paulo
fazendo oarte dos mesmos palmilha,
Minas 'Oeste S. A. — Crédito, Fi.
nasci:imanto c Investia-matas
psssamarles, p avios rédeas. rendas re
Minas Gera'
des sacas sinhaninhas para vestidatelaa r ampas para s Imoladas -Ião la
-, ^ndo parte cle móveis a• tigo; este:
feitas de sleiocião cai] ha rra, linho iuta
seria. raios lã adio e libras não
•n••n—..

91U4d 2e,ste

Classe 37
Roupas brancas para carta e mesa
Acolehcoados para camas, colchas. co
•
cerrares, es)reiabes, Ironhas. çpiardana
pos, logos bordados, logos de - casinha.
lançais. mantas para camas, panos para
casinha e panas de pratos, toalhas de
Classe 4
rosto e banho, toalhas de mesa, toa (5! ei de olivr, a amendoi'm

Cometa .ormadora Ltda:•

Indústria Brasileira
Classe 3'
Para distinguir o •negócio de itte.,..epo• • acões. participações e distribuição de
c valores; companhias de crédito,
!'inanciamento e investimentos; operap.lra mesa
rm geral
ções bana

Indústria Brasilein.
Classe 38
Para distinguir impressos em geral. •
urtefatos de pape; e papelão. aplicas',
bandejas. de papelão, blocos de papei,
:anões comerciais e de visita, cadernos.
copos de papel duplicatas, envelopes,
lichas. folhinhas .e embalagens de papel
e papelão, guardanapos de pael, notag
promissórias, papéis de cartas, papel
higiênico, papel de embrulho. papel
almasso. papel de escrever, pastas da
papelão, pratinhos de papelão
Têrmo n.° 771.416, de 5./0,0
".ometa Copiadora Limitada
Minas Gerais

Classes: 1, 8, 17, 28. 33 e 3,4
Sinal de propaganda •

•
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Proprisaade inausiriai Da cata da publicaçao começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão amesernar suas oaosições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarèm prejudicados coai a concessão do registro requerido

Termo n.9 771.415, de 5,40-66
Cometa Copiadora Limitadr
Minas Gerais

Térmo na 771.422, de 5-10-66
Copiadota Mineira Limit,,-6
Minas Gerais

COMETA Copias,

Copiadora
inclui Ltda.
. Nome comercial

Materiais de Engenharia,
Topografia e Arquitetura
Classes: 33 e 38;
Sinal de -propaganda
Te'rtnos ns. 771.417 a 771.421: de
' 5-10-66
r—ncra Copiadora Limitada
Minas Gerais

indústria Brasileira
Classe 1
Para distinguir: Substâncias e prepara ções químicas usadas nas indústrias na
fotografia e nas análises químicas; substâncias e preparações químicas anticorrosivas e anti-oxidantes
Classe 8
Instrumentos de precis5o, instrumentos
e aparelhos didáticos; moldes de tôda
espécie: discos gravados e , filmes
•evelados
Passe 17
Para distinguir: Máquinas e insta lacise
para escritórios etu geral: arquivos aia
ra correspondancia, almofadas para Ca
sitribos. e para Unta abridores de carta
arquivos berça& de mata-borrao. - borra
abas, canetas para desenhos. cortadora
de papel. carimhadores. caiadores. ces
toa de papéis e aorrespondência. can!
tais. compassos, cofres. desenhadores
datadores com minas. esecansos Paia
rápis, canetas: esquadros, espátulas. tu
aadores flama fichadores. fitas parr
maquinas. ficharam, 'achas para amua
wan, gomadores, grampeadores gram
peadores. grampos e ganchos para e.
Soitórioa. godês, instrumentos de escre
<siar e desenhar, lápis. lapiseiras, mo
nadares pincéis, máquinas e petrechca
para apontar lápis. maquinas de asara qes, tomar e calcular, máquinas dt.
eramriear. =patacas, papel carbono
perfuradores, pastas para escritbrica

de metal, porta-tinteiros
porta - lápis. porta-carimbos, Prensas
porta - blocos. prendedores de papel. Per
cavalos, réguas, stancils, separadiorei,
tura arquivos tintas de escrever
enan fêchos

Copiadora Mineira,
Classe 3h
Cartões comerciais e de
cheques, faturas, duplicatas, notas tiscais, livros fiscais, notas promisaarias,
/eiras de câmbio, rótulos e etiquetas de
papel, caixas e caixotes de papel, blocos,
de papel para cartas, envelopes, carita
chos e sacos de papel

Classes: 1, 8, 17, 28, 33 e 38
Sinal de propaganda
Termo n.9 771.425, de 5 - 10 - 66
Ocarino Barboa
Irmão LimitNtia
Minas Gerais

Ocarino Barbuba

HJA

..,asse' 41
A./cachotras ale :ria. alho, aspargos,
Classe 41
Para dis-tinguir sorvetes e picoles de açúcar. atiimnros para animais. amido.
unendoas. airwixas, amendoim, araruta,
todos os tipos
arroz. atum, .aveia avelãs. azeite azei.
Termo n.9 771.428, de 5-10-66
tonas banha. bacalhau. batatas, balsa.
Macemos.. bombons, bolachas. baunilha,
Transportadora Iuma r Limitada
saratneas chocolates. confeitos, crava
Minas Gerais
:. ereals. cominho, crente de e.te: cremes
"macios croquetes, compotas, canama coalhada. castanha, c 'ala, condiam pai eu) pó. cacau. carnes. chá.
Jata em pó e ela grão, camarão. canela
uearos tiara a tunentos colorantes,
Nome comercial
chouraos dendê, tocas, doces de fruras estanaire essênc:as alimentares, emTérnio n.° 771.429, de 5-10-66
padas ervilhas. euxovas, extratc de toa,
Gil Moraes .Lernos
mate. tarmhas alimenticias. tavas
Minas Gerais
flocos, farelo, Fermentos taifa°
gos trios. 'rotas sacas naturais e cria.,
atizadaa, gnoma goma de mascar, gar -.
luras, grânulos. grão A: aici gelatina.
tombada geléias, herva doce nervo
INDUSTRIA BRASILEIRA
mate. aortaliças lagostas. !lagoas leite
condensado, le.te em pó. legumes em
Classe 38
Para distinguir unia pasta com artigos conserve, lentilhas. ImquIa :ouro a aspara desenho
sas ahmenricias mariscos, manteiga.
margarina., marmelada macarraa mas• 'nono n.° 771.430. de 5-10-aa
sa de tomate. aset e melado, mate, amua
Irmãos laauar .Limitack
saa para nangaus molhos. moluscos
pa i is pra laias pimenta. pós para
Minas Ganis
mostarda, mor iá.;-* nós moscada, noWS. óleos comestiveis. ostras, ova°,
pudins, piekles. peixes. presuntos. pa'és. peta-pois putilhas, fazias pudim
queijos. rações balanceadas para animais, requeijões. sai. saga sardinhas,
sanduiches, sorvetes, saci de tomate e de
frutas, torradas tap.oca. tâmaras, talharim. tremoços tortas. tortas pare lamento de animais e aves torrões
toucinho e vinagre

Transportadora

Jumar Ltda.

.944ta 9,1~a

Nome comercial •
Termo n. 9 771.431, de. 5-10-66
, balo
finas Gerais

8( Irmão Ltda.

Termo n.o 771.434, de 5-10-1.966
EBA — Emprêsa Brasileira da Adesivo
Guanabara

Nome comercial
Têrmo n.° 771.427, de 5-10
Pasto Alua Limite'-'
Minas Gerai!.

‘4

Classes: 36 e 38
'rítulo de estabelecimento
Tarraxa n.° 771.432, de 5-10-66
Massas PaCcelli :Limitada

tirallnhas
Classe 28
Yara distinguir: artefatos de material
atahatico e de nylon; plásticos em lera!

aasse 38
[Cartões comerciais e de visitas, recibos,
Cuques, faturas, duplicatas, notas fiscais
alvms fiscais, notas promissórias, letras
rbe câmbio, Miolos e etiquetas de papel,
Caixas e caixotes de papel, blocos de
pal paar cartas, envelopes,. cartuchos
e sacos de papel

indústria Brasileira

Têrmo n.9 771.423, de 5-104,6
Copiadora Mineira Limitada
Minas Gerais

Termo n.° 771.424, de- 5-l0Copiadora Mineira Lira"ada
Minas GeraiF

',Cérulo n. v 771.433, de 5-10- 1966
Irjawa — Cerealista latria,
Guanabara

- Tátil° n.9 771 .-126, dc 5-10-66
Ocarina Barboa El Irmão Limitada
Minas Gerais

Minas Gerais

N...olati

Classe 4
em tõdas as suas I ou
inclusive em pó

Termo n.0 771.435, de 5-10-1966
Laboratório Farmacêutico Vitapan Ltda,
Guanabara

TONOFIL
indústria Brasileira

Nome comercial

Classe 41
ll..1:'tses ,!mmIticias coo gco,. "",tu r nCiarn ,mt ,2 rua cz• rrio de todos os tiros

INDÚSTBIA BRASILEIRA

•

3
for. nacentb:o
como tónico nau ro mosco tr
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Propriedade 'adastra) Da data da pia:nu:aça° começara
atraticaçao rena do acordo com o ara, 130 do Código do
ezzo praza poderão aprasentar suas oposiçôts st nepnrtuirioutm
e wurrez o prazo de ao silas para a deferimento do podido. Duranto
.ao do tegiaaro teci iteridn
. Namona.' to Proorteciadec Industrial equêlea ano ce julgarem prejudicado: 1 com o e-orlem..
,
Trino n. 9 771.436, de 5-16-1966
João Eduardo Sacro
Guanabara

FRIAVE
INDUTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Aves abatidas
ermo n." 771.437, de 5.10- ! 066
João Eduardo Sécen
Gavinahlr,ic

FRIMA
INDOSTRIA BRASILEIRA
C.1.1,5(' 4
Aves aba? iCiaz
Têm° n." 771 .438. rie 5-0.10NA
Granja ltanhange, Ltzin
.
Guanabar:

álogo.s. eedisões impressas. reviotas arClasse 46
[ aos de puuneidades, programas radioPara distinguir: Amido. anil, azul
Prussia, alvaiade de zinco abrasivo:, fônicos. rádio te levisionadas, peças rea
algodão preparado nara limpai metais trais a cinematográficas prograinaa
circenses
detergentes, est), emacetes, extrato d,
anil. fécula para tecidos, fósforos di
Termo ri." 771.453, de 5 10. 966
:.'era e de madeira, goma para lavan
indústria e Comeicic Dun rui? . A.
derma, limpadores de luvas. .aquidos di
tianal)Nra
iranquear tecidos aguados mata-gorda
misi para roupas e mata óleos para rou
o
ias, cacaria óleos para limpeza de cai
ros. pós de branquear roupa, salicand:e sódio. soda cáustica. sabão em pó
sabão comum. sabão de esfregar e sa
Termo n.° 771.444, de 5-10-1966
oonaceos. tijolos de polir e verniz
Relações
Pabliaas
Errepê
R P.
para calçadas
Limitada
Class: 41
Termo
n.°
771.450, de 5.10-1%6
Gamai:Nara
Óleos comestíveis cru geral. azeit..,
S
A
.
.
.
,
Ecunort
Indústria e C Ancrei0
cpricia
gorduras. banhas taanteiga
Gu.in
e molhos preparados
—
Trino n. o 771 .456, z.ie 5 10-1-'66
Murillo Alves Verraz de Oilvcira
Guanaba,iG.asse
Discas gravados
Classe. 41
Óleos comestíveis em geral, azeite.
Térino n. o 77 1 .445, de 5-10-1965
R. P. — Errepê — Relações Públicas gorduras, banhas, mantt iga um gariu::
Limitada
'e molhos preparados
Guanabara
—
Trino n." 771 .451, de 5.10-1966
e
Inclustria e Comércio Dunorte S . A.
Guanabara
-2.1Tasít.s ;10''

Classe 37
Roupas brancas para cama e mesa:
Acolchçoados para camas, colchas. cobertores. eslreaões, fronhas, guardanapos, jogos bordados, jogos de cosinha,
lençóis, mantas para camas, panos para
cosinaa e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetes, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)

P.

j

er

Feira Brasileira
de Turis o
I

GRANJA
ARINAKCA
Cbsse. 41
Fiado

.Têrino n." 771. 439. de 5-10-1966
Quitanda jardim Botânceo Ltda .
Guanahatir

Termo a.° 771.457, de 5 1",` 1'66
Murillo Alves Ferra !de 0:icde ira
;min, ibara

.1ass

DIsC ,.., s grava les

Têtimo n.o 771.446, de 5-10- 1966
Hamilton Ski:i.rçe
Gim-buba-a

ouiTANDA
JAM'M BOUNICO

Clava 41
Nulo
Tármos, na. 771 .440 a 771.443, de
.5-10-1966
Empreendimentos e Participações
1n16vo Rio S. A .
Guanabara

.o-

_

Classe 41
Óleos comestiveis em geral, azeites,
gorduras, banhas, manteiga, amuaria-a
e molhos preparados
—
de 5-10.1966
Têm) n.° 771 .
Indústria e Comercio Dunort- 15' A.
Guanabara

Classe 8
Discov gra iado.
Termo n.° 771.447, de 5-10-1966
Companhia Brasileira de Divulgação rio
Livro
Guanabara

‘fo
Classe 23
Lesse 8
recidos en, uctal
Discas gravados
Classe 34
Classe 45..
Tapetes, cortinas, passadeiras, °Peados,
Têrraos as. 771.448 e 773.449, de Óleos comestíveis
em gerai, azeites
encerados e capachos
5-10-1965
garirr
Classe 35
Indústria e Comércio Dunorte S.A. gorduras, banhas, manteiga.
e molhos preparados
>aros e piles preparadas ou ialdo, ca.
Guanabara
nurçam couros. vaquetas. pelicaa, e ar.
''armo n.o 771.455, de 5 10 1966
afalo dos mesmos: Almofadas de cota
Maria Alves de Brite
IML arreios. bolsas, carteiros. caixas.
•
Incotes de couro, carneiras. capas para
Guanabara
álbuns e para livros, embalagens de
touro, estojos. guarniçarea de couro para
[Mija e Sua Guitarra
automóaeis, guarnições para porta-bla
los. malas, maletas/porta-notar.. porta.
Classe 41
chaves, porta-nIguels, pastas. pulseiras
Classe 32
ingredik couro. rédeas. selins. sacos para via. Produtos alimentícios em giu .al;
oare o:st nquír: Almanaques, agendas
entes
de
alimentos
e
es..encias
gern. reemaa, saltos, colas e solados
unários. aihuns impressos boleias co
alimentícias
tirantes cara arreios e valises

Classe 33
Título
Térmo n." 771.458 de 5-10. latia
Murillo Alves Ferra 'de Ol ivc. ira
Guanabara

Festival Internacluglai
de Turismo
Classe 33
Titulo
Têrmo n.° 771.461, de 4.10 1965
Murillo Alves Ferra zde Oliveira
Guanabara

Saião .EirasMiro
de Turisro
Classe 3.5
Titula

ri
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i-o.nolycaçao feita 0R acordo com o art 130 do Código da Propriedade Lnousulal
tia data eia publicação Cerneçara
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Termo n. 771.459. de • 0-1966
i\durillo Alves Ferra zde Uivzira
C4uanabara

aellag

g

Termo n• 5 771.466. de 5-1l, "66
f)r. José Raimundo d? Aragric Ara-J0
Bahia

Termo n.° 771.473. de 5-10-66
EC1SA — Engenharia, Comercio e
Indústria S. A.
Gila-mbar-

IR BA

. frla
7~

1ZIVA L-INVESTIM51\71 OS
V A IMES E FI NANO" *MENTO LTDA. S/C.

Classe

C ias.,, J./

'77
COM.Yri711

Titulo

Termo nY 771.480, de 64E1-1%6
INVAL — Investimentos, Vaores e .
Financiamentos Lrcia 5/r
São Paulo

—

Termo n. 5 771.460 ce 510-1966
Murillo Alves Perra ide Oliveira
Guanabara

Termo n.o 771.462, d-t 5-10,1e66
Muril4o Alves Perra :de Olfveira
Guanal-

Saião internacional

Termo n. 5 771.481, de 6-10-1 t66
Emprêsa Limpadora Alia Ltda..
São Paul:

COMO!.

ta de .1 wilsfm
Classe 33
Título

Nome eiva

Termo u.° 771.467. de 5--10-66 •
COMOL — Comercial Moveis de Aço
Ltda.
Bahia

rNDÜS'rRIA BRAS1LEMA
2,.:ssr. 17
Artigos da classe
Termo n.° 771.468,. de 5 1-0,55
Promed Serviços Médicos Ltda.
_ Guanabara

TIMBU LIMPADO
EA ALFA
• Classes: .0 e
Insignia

33

n.° 771.472, de 5,10-66
Mal International Corporation
Portados Llnidos da America •

Tèrillo

-"Classes- 35. 46 e liG
Titulo de Estabeelcimento
Termo n.5 771.432, de 610-1966
Capri Modas Ltda.
São Pau.ri

•
C AM
:n ao Bre. sil rez

PROMED .SERVIÇOS

de Turismo
Classe
Titulo
Termo n.o 771.463 de 5=10.11166
Murillo Alves Ferra zde Ois' Lm
Guanabara

Festival rasiielro
de Turisrnu
:lasse 33
Titulo

kiÉ.DICOS LIDA.
,

Nome comercial

Termo n.' 771.469, de 51066
Promecl Serviços Médicos Ltda
Guanabara

PROMEUE
Classz 33
Artigos da classe
Termo ta.° 771.470. de 5-10-66
Instituto Sir Alexander Fleming
Bahia

Classe 17
E.quipatnento pa7.-/ o processamento d.
fados

Termo n.5 771.475, de 5-10-66
Rhodia — Indústrias Químicas e
Texteis S. • A.
São Paulo

•dilTANINEll
IliDOSTRL al BRASILEIRA
Classe 2
Lima especialidade veterinária à 'oase
".
'de vitatAnas e sais minerais
.

Termo n. 5 771.464 de 5-10-1 5
Rádio Educadora de Rio q.-limo S. A.,

Termo n.° 771.477, de 6-10-1966
Lanches Sical Ltd> •

São Paulo

Di -.t

5...liassz 12
Alfinetes agulhas, botões, cadarços. coahetes, cós dedais. elásticos para roupas
nchimentos. bodas. golas. ilhós. miudezas de armarinhos. palas e presilhas
Têrmo n.° 771.483, de 6-10-1966
Antonio Carlos S. Q. Cardoso
São Paulo

INSTITUTO EUD
OE PS I COTERAP
EU ROT 1 COS REM NOS
Classe 33
Titulo
Térmo n.o 771.484, de 6-10-1966
Orlando Rodrigues Pinha
São Paulo

São Pauto

RÁDIO EDUCADORA
DE RIO CLA-0
Nome Comercial,
Termo n.' 771.465 de 5-10-1966
Kalmárt 8án

.
• Inrj
Classe 33
Insígnia comefdat
Termo n.° 771.471, de 5-10-66
Auril io Leira 1 C4> Ltda. \
Balf3

Cla,se 4
Lanches em geral
Termo n..° 771.478, de 6404966
Pires jKaul Ltd?
São Paul,

FOGES PIRES
B ra si/eira

Guanaabra

Classe
Fogões
Classes: 8.; 34 e 4()
Titulo de estabelecintentc.

Classe 50
dka ou talóes
Quaisquer tipos de e
de cheques, contas correntes, au guias
de depósito bancários de ponparça ou
semelhantes, limitados ou, não. com ou
sem correção maneta/9e

'n'temo n.5 771.476 de 6-'0.1?66
Informex Ltda.
São Pauto

INFOR/ãX
Glasse 5d imp,:essos

elase
Agua mi.tris; anil; amido; azul cSn
prússia e ultramar para a lavadeira;
abrasivos quando par aconservar
polir; cera para assoalhas, composições
pare limpar maquinismos; detergentes:
dissolventes tiara gordura; graxas para
calçados; líquidos para tirar manchas e
branquear roupas; palhas e palhinhas de
aço; soda para lavanderia; sabão ern
p6; 'sabão comum; sebo. saponâceos
velas

Termo n. o 771.479, de 6-10-1966
Fernanda Paula San f os Gaspar

Termo n.° 771.485, de 6-101966
Wajota Incorporações Ltda.

São Pau::

São Paulo

O .13kI1OZINHO
~LEIO
Classe 33
Titulo de Estabee c mento

In

" WA.TOTA
d, BrasileirP
Classe 3,,
Incorporacões.

arta-N.-..ra 24
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mai zuni e esa,

Publicacao feita de acórdo cozo o art. 130 do Código da Propriedade Industrial: Da datis da publicaçâo começará
4i) correr o prazo de &O Mui pare e deferunento do pedido. •Durante essa prazo poderá° apresentar suas oposições ao Departamento
. dto do registro requen.ido
tq acionai cta Propriedade' Industrial aqueles que as julgarem prejudicados coro a conces

Termo n. o 771.491, de 6-10-1966
Confecções Luzmark Ltd,São Paulo

parcialmente preparado, cimento metál:co, cobalto, bruto ou paesaalmente
man-Miado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganè, ferro velho
urak
" LIZMARK "
gusa em bruto ou parcialmente trabaInd. brasilein;
J.nd. Brasileir,
lhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em latão
Classe 32
Clesse 36
em fé l ha' , latão em chapas, latão em
Livros
'ara distinguir: Artigos de vestuário:
" ABIC "
overgalões, liga metálica, litnálias,
roupas feitas ean geral: • Agasalhps
Ind. Brasileira
Tétano n.° 771.487, de. 6-10-1966 —
magnésio, manganês, metais não traba.ventais.
alpargatas.
anáguas.
blusas
asWistria cie RefrigLrantes e Conexos ,otas. botinas, blusões. boinas. baba
lhados ou parcialmente trabalhados,
• Milsuk Ltda.
Classe 41
metais em massa, metais estampados,
(auras,
banes,
capacetes.
cartolas,
cara
São Paulo.
Rações balanceadas
metais miar solda, níquel, ouro, zinco
limas. casacão. coletes, capas, chatas
corrugado e zinco liso em félhas
'Rimo ri? 771.495, de 6-10 19C6
achecols. calçados. chapéus, cintos
Sarna/liba
fritos,
combinações.
corpinhos.
calça•
ia
'
S
.
A.
Edições
e
Pubiledacie
ermo n.° 771.498, de 6-10-19(.6
n SUIS=
:cnharas
e de crianças, calções. cal
Limitada
Laticínios Ary Ltda,
IRA
Indo- Brasil
RS. camisas. camisolas. camisetas
São Paulo
Sao Paulo
uecas. ceroulas. cclarinhos, cueiros
,alas, casacos, chine l os. dominós. achar
rUNID
Classe 43
es. fantasias, fardas para militares. co
" ARY "
Ind. Brasileira
Refrescos e águas naturais e artilliaalss 's aiais. fraldas, galochas. gravaeas, got
usadas como bebidas, a saber: — Aguas os. logos dl (inserta. laqueias. [actues.
Classe 32
gasosas, naturais ou artificiais, caldo de uvas, ligas, lenços. mantõs, meias
Classe 41
cana, caldos de frutas, guaraná, refres. ialeis. mantas, mandribo. mastIlhas. aia Para distmwfir . Almanaques. agendas Queijo. d s.: de leite, amnti Lja. eite
yogurth, qualhada e resueijae
cos, refrigerantes, soda, xaropes para 'ths. palas. penhoar. pulover. pelerinas anuários, Álbuns impressos, boletins, ia.
r alogos, ediçóes impressas, revistas. át
refrescos
'migas. ponches. polainas. Dilemas. ou
'Termo n.° 11-.500, de 6 1 0 1965
lhas pernetr Is quin,onos. regalas gãos de publicidades, programas adio
Termo n.° 771.488, de 6-10-1,366
Ba r e Mercearia Vila Alzira Ltda.
tónicos,
rádio-televisionadas,
peças
te
uspensõrios. saídas dt banho. sandálias
São Paulo
"Antogir Administração Técnfea
mais s cinematográficas, programas
obe de chambre roupão. sobretudos
Seguros Gerais Lida
circenses
.ueteres. shorts, sun g as. s.alas ou slacks
"VILA ALZIRA 111
São Paulo
Termo n. 771.496, de 6-10-19(6
toucas. turbantts. t um, uniformes
Ind.
Brasiréira
Samambaia S.A. Edições e Publicidade
e vestidos
111
São Paulo
ANTOGIL "
Té:rmo n. o 771.492, de 6-10-1966
Classe 41
Brasileira
Samambaia S. A. Edições
Lanches de: aliche; mortadela; pis:sanem
• Publicidade
roz-bife; queijo; salame: salsichas e
NO UNIVERSO E O
Classe 33
- Churrascos
São
Paulo
TEMPO.
. Administração técnica de seguros
Têrmo n.° 771.501, de 6-10-1966
Ind.
Brasilaira
Térnio n.° 771.489, de 6-104966
Silvio Romero Automóveis
DO
..AAT AUISTAB
rAnicos e Resíduos Texteis Coniteõ
II ,
Class, 32
São Paulo
'
HO
' i s.4
Limitada
Para C salemuir. Almanaques agendas
Ind. Brasileira
anuários álbuns impressos, boletins, ca
São Paulo
Classe 32
"SILVIO ROVER0"1
'r'ara distioguir: Almanaques. agendas, tálogos, edições impressas, revistas. Órs
Ind. Brasileira
gãos
de
publicidades,
programas
radioanuários, álbuns impressos, boletins, ca" CONITBX
i tálogos, edições impressas, revistas, ór fônicos, rádio-televisionadas. peças teaClasse 23
trais e cinematográficas, programas
. Ind. Brasileira:
I gãos de publicidades, programas radio.
Automóveis
circenses
fônicos. rádio-televisionadas, peças teaTermo o.° 771.502, de 6-10-1966
trav e cinematográficas, programas
Termo n.° 771.497, de 6-10-1966
Classe 6
1
Organização Contábil Securitas S.C.
circenses
Bem Leitura Editõril S.A
Máquinas de costura, maquinas para
Limitada São Paulo
Termo n.° 771.493, de 6-10-1966
cortar, bobinas, motores etétricus, máSão Paulo
quinas paar malharia teares, to.biras Indústria e Comércio Dart-Metal Ltda.
"ENCICLOPIDIA máquinas para tecidos, de tar.eçaria,
São Paulo
rOPSRNA DAS .
máquinas para indústria de tecidos se"ORGANIZAÇÃO .
CUNCIAS
aouraS rotativas, espulas, máquinas ardi.
GONTABIL
SECU-"DART—METAL °
Ind. Brasileira'
deiras e tupias, máquinas caseadeiens e
•
PISTAS 91
13-ensildirL
máquinas de pregar botão
Classe 32
Enciclopédia
Classe 33
Termo ti.° 771.490, de 6-10-10;
Classe 5
_
Ciantex Tecidos Licle
Titulo
A ,o em b ruto. aço pa rad o aço
Tênue, n...° 771.499, de 6-10-196e5
_
.10it. aço p ara tipos, aço fundido aço Produtécnica Indústria
São Paulo
e Comércio de
Termo n.° 771.504, de 10-5-1966
parcialmente rrabaihado, aço pálio. aço
Artefatos de Metais,. Borracha e
1 Bambular indústria de Móveis Ltda,
refinado, bronze, bronze em bruto ou
Plásticos Ltda.
X"
• ": CI
São Paulo
oareialmente trabalhado, bronze
ranIleira
São Paulo
manganês bronze em pó. bronze em
' asso em tio. eliumbo 'em anuo ai.
"RUMAR ".
"PROP1TECNICLE
lasse 23
parcialmente p reparado cimento meInd.
zrastieira
.Incl.
em
geral,
teci
Para disting b:cidos
tálico. cobalto bruto ou parcialmente
ilos para contecções eni geral. para trabalhado, couraças, estanho bruto ou
Classe 40
tapeçarias e para, artigos de cama e pa srcialmente trabalsado ferro em brut:
Classe 5
fv1,iveis em geral, de metal, vidro, de
ilesa: Algodão. alpaca, ceinhamo. cetim
barra. ferro manganês. terra velho. Aço cai bruto, aço preparado, aÇO aço, madeira, estofados ou não. inclu:aroá, casimiras, fazendas e tecidas
ousa em brim, nu parcialmente traba doce. aça para topos, aço fundido, aço sive móveis para escritórios: Armários.
Cl em peças luta. iersev linho. nvloo h ado , gusa temperado.
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço *emários para banheiro e para roupas
taco-paco, percaiina rama raVail seda Animas de nrita 1 lata em bilra. lati'', re lnado, bronee, bronze em bruto ou usadas, almofadas. acolchoados pare
iatural, tecidos plásticos. tecidos ¡moei ,• ra feilha latão eia chapas. latão em parcialmente trabalhado, bronze de móveis, bancos, balc8ea, banquetaa,
ftlefil'elS. tecidos de pano couso
verga/hões, ligas metálicas. amalhas manganês, bronze em pó, bronze em bandejas domiciliares. berços biombos.
"sio, manganês. metais não 'Taba
-mira, e rufio, chumbo em bruto ou cadeiras. carrinhos para chá e café,
rêrmo o.° 771.486, de 6-10-1966
()liba Distribuidora de Livros Ltda.
São Paulo

lhados ou parcialmente trabalhados, me.
tais em massa, metais esta/Lm:11os,
metais para solta. fique/ e r.,nco
Termo n. 5 771.494, de 6-10-1966
'Indústria e Comércio de Rações Ar c
Limitada
São Paulo
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicaçfw feita da acórdo com o art l30 do Código da Proprieciaae industrial. Da data da publicação começará •
IS correr o prazo de 60 dias para o deferimento do 'adido. Durante esse prazo poderão apresente suas oposições ao Depastamenbo
Nacional da propriedade Industrie/ aquêles que se juig are.m prejudicados com • concessão de registro requerida
conjuntos para, dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
Conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntoe de armários e gabinetes para
copa e cosinha. camas; cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas.
dispensas, divisões, divans, diecotecas
de madeira, espreguiçadeiras. escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
oaesinhas, mesinhas . para rádio e 'televi
são, mesinhas para televisão, molduras
para quad aos. porta-retratos, poltroaaa
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás., sofá-camas, travesseiros e
vitrines
Termo n.° 771.503, de 6-10-1966
Comiel — Construção e Manutenção
Elétrica e Industrial Ltd?
São Paulo
" CONIEL "
Brasileira
Classe 33
Construção. e manutençã' iétrica
Termo n.o 771.505, de 6-10-1966
Metalúrgica Closan Ltda.
São Paulo

CLOZAN
End.. -brasileira

Termo 0. 0 771.509, de 6-10 1.966
Alane — Editõra e Artgos,para
Presentes Ltda
São Paulo

&LANE
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas. peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Termo n.° 771.510, de 6-10-1966
Adeil Seve Azevedo da Fonseca
São Paulo
.

CORREIO
. DO CORA
•n•
,ÇIO-FERNANDI
•
......--.-............
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Têtmo n.° 771.511, de 6-10,1966
Gráfica Brasil Central Ltda.
São Paulo

Classe 6
BRASIL CERTRAL
Rolairientos, roldana, alavancas, bombas
Sidráulicas bombas elétricas para pneu,
ciáticos blocos cruzetas, caldeiras, cilindros, cambiso, cabeçotes; dínamos, eselasse 38
.
meris; exaustores para forja:a maacata Aros para guardanapcis de papel
e tôrnos mecânicot
aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exTermo n.o 771.506 de 6-10-1966
:ato para brinquedos) blocos para
Auto Vile-Car Otda
co rrespondência, blocos para cálculos
São Paulo
blocos Para anotações, bobinas, brOChutas não impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras,
YILE-CAR
caixos de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, ca:xas para papelaria, cartões de visitas. cartões c0tnerciols, cartões índices, confeti, carClasse 21
.
tolana, cadernos de papel melimetredo
Artigos da classe,
e em branco para desenho, cadernos
Têrmo n.9 771 .507, de 6 -10-1966
esclares, .anões em branco, cartuchos
Z-Refres-Ko S.A. — Indústr ia e.
de cartolina, copas planográficas, caCOnlérd0
dernos de lembrança, carreté:s de, paSão Paulo
pelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetos, falhas índices
fôlhas de celulose, guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais,' livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, protos, papelinhos, papéis de estanho e de alumiti.o.
papéis sem impressão, patAis em braaco
para, forrar paredes, papel olmaço com
ou sem pauta, , papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico, popel impermeável
para copiar, papel para desenhos, pape para embrulho impermeabitaado
papel paro encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papei pa
Classe 41
rafina para embrulhos, papel celofane
Artigos da classe
papel celulose, popel de linho papel

absorvente, papel para embrubar ta- dee, varetaa i contrôle do afogador e
'beco, papelão, recipienre de papel ro- acelerador, trileis, troleibus, varaes de
setas de papel, rótulos de papel, rolos
carro: toletes para carros
de papel 'transparente, sacos de papel
Tél.=
n.° 771.514, de 6-10-1966
serpentinas, tubos, postais de cartão
Tosé Ayello j Filhos Ltda,
e tubetes de papel
São Paulo
Termo n.9 771.512, de 6-10-1966
kntonio Soares dos Santos •
São Paulo

°RAFE
orastle?,ra
Classe VS
Para distirouir: Perfumes, essencias: ex
tratos, água de colônia, água de toucador, 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, ban
dolina "batons - . cosméticos, fixadore
de penteadas. petróleos, óleos para ca
cabelos, creme rejuvenescente, cremes
gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage - depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco aerfumado ou não. lápis para
pestana 'e sobranceilhas, preparados para
embelezar dlios e oitos, carmim para
o rosto e para os tObios, sabão e creme
para barbear, sabã ) liquido perfumado
nu não, sabonetes, dentitricios em pó.
oasta ou liquido, aAis perfumados para
banhos, pentes, vapora adores de pariu,na escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumados, preparados em pó, pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cutícula, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
.para a pele
Termo n.o 771.513, de 6-10-1966
Aioaa.01 Polimentos de Automóveis
Limitada
São Paulo

AUTOPOI
Brasileira
Classe 21
''ara distinguir: Veículos e suas partes
utegrantes: .Aros para bicicletas, auto,
móveis, auto-caminhões, aviões, amor..ecedores,, alavancas de câmbio.. barcos.
areques, braços para veículos:
`as, carrinhos de mão e-tarretas, camiihonetes. carros ambulantes. caminhões
-arras, tratores, carros-berços, carros'anques, carros-irrigadores, carros; car`ra, carrocerias, chassis, chapas cir'tilares para veículos, cubos de veículos
Jrrediços para veículos, direção, desli
ladeiras estribos, escadas rolantes, ele
aadores para passageiros e para carga
a.gates para canoa, -eixos de direção
freima fronteiras para veículos, guidão
ocornotivas, lanchas. motociclos, molas
motocicletas, rnotocargas moto furgões
nanivelas, navios ônibus, para-choques
ura-tantas, para-brisas, pedais. pantões
-orlas para bi aclaras. raios para bicicle
ias, reboque, radiadores para veiculos
rodas para _veiculeis sruins. triciclos. ti
*ante para veículos, vagões, velocipe-

NDIS S TR1A-, BRAS IIE IRA
Classe 8
?ara listinguir os seguintes artigos eletricos: Rádios, aparelhos de televisão,
oick-ups. geladeiras, sorveteiras, apare.
hos de refrigeração. enceradeiras, asmradores de P6 fogões- fornos e foga
chuveiros, aquecedores,-reio,létcs
balanças, ferros elétricos de engomar e
Passar, batedeiras, coqueteleiras, expre.
triedores, liquidificadores elétricos, má.
auinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedores,
estufas, ventiladores. paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerada formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas, campainhas elétricas, garrafas térmicas, regadores automáticos, lâmpadas, toare.
ihos de luz fluorescente, aparelhos de
comunicação Interna, esterilizadores condensadores, bobinas, chaves elétricas.
:omutadores, Interruptores, tomadas de :arreate. fUsivel. ap arelhos fotográficos
e cinematográgicos. filmes revelados.
binóculos. óculos, aparelhos de aproximação. abaolours e lustres, máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico

Termos ns. 771.515 a 771.522 e
771.522, de 6-10-1966
Pedreira Paratei Ltda,
São Paulo

nRATEI
'Indo Brasileira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para topos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
relinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
ba-ra, e nifiu, chumbo, em bruta ou
narcialmente preparado, cimenta me!AIO°. cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro mangané, ferro velho
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa 'temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em fõlha, latão
em fõlha, latão em chapas, latão em
overgalhões, liga metálica, limálias,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados,
metais em massa, metais estampados,
metais paar solda, níquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em fõlhas
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Classe 2
para portas, tijolos, tubos. de concreto. fanicas, rádio-televisionadas, peças toaTermo n. o 771.527, de 6-101966
Substâncias e preparações quisnicas telhas, tacos, tubos de vtntilaçâc, tan:sais e cmecnatográficas, programas
Estacionamento de Veículos
2. iti().
asadas na agricultura, á saber: adubos, ques de cimento. vigas, vigamentos e
Circenses
Limitada
adubos artificiais para o solo, álcalis:
vitrôs
São Paulo
Termo n.° 771.520 de 6-10-1966
para fins agricolas. bactericidas, cera:
- Classe 6
•
Irmãos Aoyama Lida
para e ngastos cianamide de cálcio Máquinas industriais e suas partes inte2010
São Paulo
como adubo para o solo defumadores grantes máqtanas de pressão: motores e
(Xn.do
Braslleira
desinfetantes usados na agricultura c suas partes integrantes; máquinas tesINSTITWO
B3!;
horticultura, escórias básicas; para teis; máquinas brunidoras, máquinas vi2:
IBM\
odubos, •ssênciaa para exterminar ani bradoras; bombas lubrificantes; bombas
Veicuios e suas sanes
mais e plantas daninhas. extratos de de combust"veis para motores; bombas
ntegrantes: Aros para bisoletas,
qii,issia para tais horticolas. tertiltzan- hidráulicas; compressores; máquinas be
Classe 40
móveis, auto-caminhões. aviões. ...ZUM,'
e: para o solo, formicida. guano. kW. toneiras; cilindros compressores usados
Titulo
c:adores mavancas de cambio ba-cos.
Sfugos, massas para enxertos pastilha: na . construção de rodovias e máquinas
Têrmo n.° 771.523 ds 6-10-1936
+regues, braços para veicules. bicicleparo destruir Insetos, preparações pars
de terraplanagem
João Roberto Cardoso
as. carrinhos as mão e carretas. canas
preservar o .solo. preparações para desClasse 1
São Paulo
alonetes. carros ambulantes. camlnaões.
truir Insetos. hervas e plantas dant- Para distinguir: Absorventes, acetona.
*arem.; irateres. cerros-nerços Ca ~tshas. e:.á para fins agrícolas, sais pari .cidos. acatarias, agentes químicos pare
afeites. carrosarrigadoes. carros, cars
fias horticolas, substâncias. químicar
'GAMA DD UIVA
tratamento e coloração de fibras, te
—
iças carrocerias, chassis, chapas depara destruir insetos. hervas e plantas i dos. • couros e celulcoe; água-raz, ai
PÊ,
-alares nS' ra veiculas cubos de veiculas.
dan.nhao venenos contra a vermina tonina. anilinas: alumen, alvaiade,
Eiâdo Braràleira
orredicos para veicules. direçao, daálivenenos para insetos e Viagra
ejantes industriais. aluminio em pé
ladeias:a estriaos, c-seadas rolantes. elo• coutra lagartas
.lioniaco. anti-incrustantes. anti-onidan
Classe 32
'afins Duo passageiros e para carga.
Classe 8
es. anti-corrosivos, anti-detonantee, azo
Um jornal
abates ;Iara carros. eiR0.9 de direção.
Para distinguir os seouintes artigos elé- 'atos, água acidulada para acumulado
-eim fronteiras para veiculas . ga:dao•
tricos: Rádios, aparelhos de televisão Os. água oxigenara para fins industri
Termo n.° 771.524 de 6-1-1966
ammotivas. [ancilas motocicloa molas.
pictr-ups. geladeiras. sorveteiras. apare- ,is amônia; banhos para galvanlzaçac
"Ripar" Auto Prato r
scoacicletas. -noto-cargas moto furgões.
lhos de retrigeraçâo, enseradeiras, as- ienzinas, benza betumes. bicarbonatc
São Paulo
maca/elas. °avios arauá para,:hooties.
piradores de pó fogões, fornos e foga- e sódio, de potássio: cal virgem. cais
•
pé3a-bri.as o2daio, paníaea.
reiros elétricos, chuveiros, aquecedores. J etes. carbonatos. catalizadores. celulo
RIPER
acht• para bicicletas. ,-aiw Iara
balanças, ferros elétricos de engomar e e, chapas fotcsaráficas. composições.
;Inde Bra.s.tielra
az. reboque. rala:olear
, "rara velculos.
passar, batedeiras. coqueteleiras. exore- 'Mores de incêndio. cisro. corrosivos
atlas pasa veiculas. sedas. triciclos. ti=dores llquidaicadores elétricos.
.roinatos..corantes. crecaotos; descorais
Classe 47
ntes iv ra veicules. vagaes velocipequinas para secar e moer legumes s r'a ' desincrustantes. dissolventea: emul
carne, resistências elétricas, fervedores t'es Fotográficas. enxofre. ater. esmal Para distinguir cornbustiveis. lubrifican tes, varetas de contrüls lo afogador e
icelsaador. tróleis. troleibas varaes de
estufas, ventiladores. paenlas e bules
eestearatos: feno!. filmes 'sensibili tes. substâncias e produtos destinados
carros. toletes [asas -arras
elétricos, refletores, relógios de ar re. tados para fotografias, fixadoras, fluí lumlnação e ao aquecimento: álcool
frigerada. formas elétricas. máquinas los para freios, formol tosfatos , iodes motor, carvão a gás hidrocarboreto
Térmo n.° 771.528, da 6'40-1966
fotográficas e eia: ma tog ráficao. cana criais. fósforos industriais. fluoretos lás Metano, butano e propanoagás eu
Panificadora Mar Paulista Ltda.
aninhas elétricas, garrafas térmicas. re- s indsntes •ara solda; galvanizadores oarrafado, gás liquefeito, gasolina. gra
São Paulo
gadores automáticos, lâmpadas, apare ;alatinas para fotografias e pinturas sas lubrificantes, óleos combustíveis
lhos de luz fluorescente. aparelhos de ilicerina; hidratas. hidrosultitos: impes áleas lubrificantes. óleos destinados ,à
iluminação e ao aquecimento, óleos
MAR PAULISTA.,
comunicação interna, esterilizadores com •aabi l izantes. ioduretos Iaca.s: massa
Indo Brasileirw
para amortecedores, Pet róleo a
densadores, bobinas. chaves elétricas
rP Pintura, magnésio, mercúrio. nitra
querosene
comutadores. interruptores. tOmadas
neutraazadores, nitrocelulose; pro
corrente, fusivel aparelhos fotográficos
Têm° n. 9. 771.525, de 6-10-1966
Classe '41
oxidante, óleo para pintura ólec
o clnematográgicos, filmes revelados tc finf,aça. produtos quimicos para im LInion Weld Merctire Elétrcs4as
Substâncias alimentícias, panificadas, nobinóculos. óculos. aparelhos de aproai •ressao. potassa industriai papais he.
tadamente: pães; biscoitos; bolachas;
São Paulo
ancçSo. sbat-lours e lustres máquina' aara f, cos e prellocopista peliculas sen
Mios, broas, doces e confeitos
'tara lavar roupas para uso
ivets. papéis para fotografas e anit
a
n.° 771.529, de b-10-196A
doméstico
s de l aboratório, pigmentos potassa
MIM UFA MR.=
Pedreira 'tapai atda
Classe 16
ás metálicas para a composrOc . de an
CURP
Para distinguir: Materiais para constru- -as pre p araçõeo para fotografias moca,
São Paulo
ções e decorações: Argamassas, argilp.
Xkulo Brasilura'
coquelar. pratear e cromar
areia, azulejos, ba ten tes. balaustres, blo- irodiaca pare dauir tintas, prussiatos
WLIF(31
cos de cimento, blocos para pavimenta- ' c ari VOS. recroved,;res. sabão watt%
1Crad.0 Bz,aciieira
Classe 5
ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas Sais. salicilatos secantes. sensibilizantes
Metais para ligas e metais para
isolantes, caibros, caixilhos, colunas. diletos' soda cáustica, soluções quirm
Classe 4
solda
chapas va sa coberturas, caixas dágua, :as de uso industrial. solventes. culta
Pedras de todos os tipos, para válloa
caixas de descarga para canos, edifica- ?os, tintas , em . pó. liquida. sólidas os
Têrmo n. o 771.526, de 6-10-1966
fins
ções prcrnoldadas. estuque, emulsão de lastosas
Pasto de Serviços Joia Ltda.
para made'-a. ferro, paredes
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruTaamos ns. 771.530 a 771.530, de
São Paulo
sonstruções. decorasSas. ouros, tecidos
turas metálicas para construções, lame6-10-1966
'tiras, celulose. barcos e veicula:, Sala,
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
"Brasvias" S.A. Construtora Brasileira
inciastrial thmer. vernizes. zarcão
de junção, lages, lageotas, material isode Rodovias
Têrmo n.° 771.521 de 6-10-1966
, ca.now.. orr.532..lelra
lante contra frio e caor, manilhas, masSão Paulo
Rosa-Livros Ltds
sas para revestimentos de partdes, maClasse
47
cieiras para construções, mosaicos, proSão Paulo
1MSVIAS' .
Para distinguir combustíveis, lubrificam
dutos de bãse asfáltico, produtos para
tes, substâncias e produtos destinadas b
[Ngieln
tornar impermeabilizantes as arganias-1
iluminação e ao aquecimento: eilcoca
eas de cimento e' cal, hidráulica. pedrar
motor. carvão a gás hidrocarboreto
gulho, produtos betuminosos, impermeaClasse 8
P10.0
gás metano. butano e propano, gás eu- Para dist:nguir os seguintes artigos era
bilizantes liquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na pagrurafado. gás li quefeito. gasolina, g:o 'ricos: Rádios, aparelhos de televisCaa
vimentação, peças ornamentais de cis lubrificantes, óleos sornbustivals. hos aas refrigeração. enceradeiras,
Classe 32
mento ou gesso para tetos e paredes, l'ara distinguir: Almanaques, agendas moo, lubrificantes, óleos destinados à liradores de 96, fogaea fornos e fotsea
papel para forrar casas, massas and- anuários, álbuns impressos, boletins, cs
-danças. Urros alastras de engomas (1
ihiminaçâo e ao aquecimento, disca
ficidos para uso nas construções, par- tálogos, edições impressas, revistas. ar
aassar. Ineedetras, coquete/eiras,
para amortecedores, petróleo C
quetes, portas, portões, pisos, soleiras gãos de publicidades, programas radiopedorc
c2.41.trie.os, on,
suerosene

prr

aos.6.4avuos.
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^ Publicação feita de acordo coas e art. 130 de Código da Propriedade Industrial. Da data de IntelloagNa, emaçará
corras o prazo da 60 di)te para o deferimento do pedido. Durante easo prato poderão apresentar auaa opoalgrae Go Departmeaoaa
Ni.. Nacional da Propriedade Industriai aguêlee que se iulg arem • prejudicados com • lioncaseae de miscà tiquertdo
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quinas para picar e . moer • legumes s
carne. resistências elétricas, fervedores
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ae re.
reiros elétricos, chuveiros, aquecedores.
frigerado, fornias elétricas, máquina:
fotográficas e cinematográficas. caía
painha.s .elétricas, .garratas térmicas. re
gadores . automáticos. lâmpadas, apare
lhos de luz fluorescente. aparelhou de
comunicação interna, esterilizadores con
densadores. bobinas, chaves elétricas
comutadores. interruptores, tomadas de
corrente.. fusível. aparelhos fotográficos
e cinematugrágicos. filmes revelados
binóculos, óculos, aparelhos de aproxi
abat-loura e lustres máquina:
para lavar roupas para tia°
. doméstico
o
elná.)e 6
Para distinguir como marca genérica,
máquinas para torrefações, ;maquinas
para beneficiamento de cereais, moinhos.
torradores de café, máquinas ara iddús.
Cias textis em geral, e teares, máquinas
de precisão, máquinas . operatrizes. má.
quinas hidráulicas, máquinas elétricas
máquinas pára posto. de abastecimentc
de veículos, máquinas. ara • dornessticss
máquinas, ara todos os tina- industriais
máquinas ara, indústria de calçados, :notares asnas artes integrantes, geradorea
dínamos, caldeiras, %mos ara fundições
(fornalhas), bainhas ara todos os fins
máquinas ara indústria de anificaçãs.
máquinas para indústria de cigarros
máquinas para indústria de papel, máquinas para 'fabricar gelo, máquina!
para riso na construção e conservaçu
de estradas, corte de maide;ras cartatos, máquinas para indústria q-áfica
máquinas para galvanop!astia, máquinas
para terraplanagem, máquinas para In
dústria de bebidas, máquinas ara usi
nas de aço, máquinas ara asmas de
açúcar e álcool. peças para veiculas
não incluídas em outras classes, máquinas para todos os fins indust r iais e- suas
partes integrantes

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado. açe doce, aço para tipos. aço fundido açc
parcialmente trabalhada aço pálio. açc
refinado, bronze, bronze em bruto ta
pareinlmentr trabalhado, bronze .ck

manganês, bronze em pó. bronze en
barra. em fio.• chumbo em 'bruto • ou
parcialmente p reparado cimento me
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças'. estanho bruto ta
parcialmente trabalsado. ferro em Nus,
em barra, ferro manganês. ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente traba
lhado, gusa temperado. gusa malesVe,
laminas de metal, lata em Nitra. tatá(
em folha, latão . em chapas, latão etr.
vergalhões, ligas metálicas. limalOai
magnésio. raanganês, metais não ¡Taba
lhaelos ou parcialmente trabalhados. me
tais em massa. metais estampalos. •
metais para sollas Piquei e zinco .
. Classe 2
Adubos, ácidos sanitários, água desinfetantes e para fins sanitários.. atianhp
etbsca e insetos (de goma e oapel ou
papelão). Eska% bactericidas, barati•
chias carrapaticidas, crescê, creeotall.

na, creozoto desodorantes desmtetan- rações e para exposição, projetos. MOStes. detunadcues, exterminadores de
. truários de mercadorias para
Pragas e nervas daninhas. esterelilam
propagandas
tes, embrocações para animais. anur
Classe 50
tos, farinha • de ossos. fertilizantes, toa
Ações; cheques; valores.. mobiliários;
fatos. • tortnicidas. fungicidas, turnloan
bilhetes e passagens
tes. glicose para fins veterinários; gua.
nos. herbicidas. (ruceis/gols larvicidas
Microbicidas, medicamentos para ani
asais. aves e Deixes, óleos desinfetantes
veterinários, petróleos sanitários e
iesinfetantes. p apal tumegatório .- .P6:>
inseticidas. oarasiticidas. fungicida
desinfetantes, p reparações e produto:

inseticidas. gerraicidas. desinfetantes e
veterinários, raticidas, remédios ,ars
fins veterinários. sabões veterinários e
lesintetantes.• sais p ara fins agricolas

Têrmos na. 771.537 a 771.543, de
6-10-1966
"Termaco" S.A. Engenharia e
Comércio

São Paulo
TERM./kC°

£nd,

Classe 25

horticulas. sanitrios e veterinários, sul Para distinguir: Sibelots. cartões posfatos, superfostatos, vacinas p ara aves taia, cartazes, displays desenhos artísanimais. venenos contra insetos, ani- ticos, decalcomaniaa, estatuetas, estammais e' hervaS daninhas

Classe 1
Para distinguir: Absorventes, acetona
Scidos. acetatos, agentes quimicos pare
., tratamento, e coloração de fibras. .te
:idos. couros e celulose: tgua-raz,
sauna. anilinae; alurnen, alvaiade, ai
selantes industriais. aluminio em pó
ssoniaco. anti-inrrustantes, anti-oxidan
tes, anti-corrosiv(js. anti-detonantes. azo
ratos, água acidulada para acumulado
res, água oxigenada para fins industri
ais, amônia: banhos pare galvanização
aenzinas •benzol. betumes: bicarbonau
ie sódio, de potássio: cal virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulo,
se. chapas fotográficas. composições, .ex.
tintares de incêndio, cloro, corroáivas
:roi/latos, corantes, creosotos; descorar)
tes desincrustantes, dissolventes; anui
,.ões fotográficas, enxofre. ater, estnal
tes. .eestearatos: , fanal, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, flui
los para freios, formal fosfatas inclua
triais. fósforos industriais. flitoretos
tun Alente.: para solda: gaivanizadores
gelatinas para fotografias e pinturas
glicerina: hidratas, hidrosulfitos: impes
meabilizantesoduretos facas; massa,
para pintura. magnésio, mercúrio. nitra
tos. neutralizadores. n'troce-lulose; pro
Jxidos, oxidante, óleo para pintura Mac
de linhaça, produtos quimicoe para im
pressão. potassa industrial papéis 'he.
'iográficos e preliocopista películas sem
, iveis, papéis para fotografias e .anall
ses de laboratório, pigmentos, potassa
pós metálicos par: a composição de tio
tas preparações para . fotografias. produ
'os 'ara ' niquelar. pratear e cromar
.3rodutos para diluir tintas. prussiatos
reativos,- removedores. . sabão neutro.
sais, salicilatos secantes, seneibilizantes
•-•ililatos. soda cáustica, soluções quicni•
cas de uso industrial, solventes. sulfatos, tintas em pó. liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, paredes
construções. decorações. couros. tecidos

libras, celulose, barcos e veículos. calce
industrial, thiner, vernizes, zarcão
Classe 25

Para distinguir: Bibelots, cartões pos-

pas, gravuras, figuras de ornatos, fotografias, imagens, manequins, maquetas
obras de pintura e cartazes para deo>
rações e para exposição. proletos mos.
truários de mercadorias para
Classe 2
Substâncias e preparações quimicas
usadas na agricultcra, na horticultu:a.
na veterinária e para f:ns sanitários, a
para fins sanitários, a saber: — adubos
químicos, ácidos sanitários, águas desinfetantes, álcalis, bactericidas, baraticidas. carrapat:cidas. desin 4etantes este.
rilizantes. enxertos, fertilizantes,
formicidas e fosfatas
Classe 1
Para distinguir: Absorventes, acetona,
,u0S. acetatos, agentes quimicos pare
tratamsnto e coloração de fibras, te
idos, couros e celulose; água-raz. ai rumina, anilinaa: aluguem alvaiade. ai,elantes industriais. aluminio am pó
hioniaco. anti-incrustantes anti-oxidan•
es, anti-corrosivos, anti-detonantes, azo,
atos, água acidulada para acumuladoes, água oxigenada para fins ndustrlri
amônia; banhos pare galvanização
lenzinas. benzo). betumes. bicarbonatt
Te sódio, de potássio: cal virgem. car
a ões, carbonatos, catalizadores. celulo
.e. chapas lo.ográ ficas, composições. ez
-titaras de tricêndlo. cloro. -corrosivos
"ornatos, corantes. creosotos: descoran
4asincrustantes. dissolventes: emul
45es fotográficas, en . Ire. eter. esmal
eestearatos: [enol, filmes sensibili
tados para fotografias. fixadores, flui
los para freios, formal fosfatas ilidis&
-riais. fósforos' industriais. fluoretos
ruudentes Para solda: galvanizadores
ilicerina: hidratas. hidrosulfitos: Imper.
rneabilizantes, ioduretos lacas: massas
'atura, magnésio, mercúrio. nitra'
tos, neutralizadores. nitrocelulose:- oro
"sidos, oxidante, óleo para pintura Mac
le linhaça, produtos quitnicae para ias
aressão. potassa industrial papéis ha.
iográficds e prelioropista películas sen
siveis. papéis para footgrafias e análi
•
ade laboratório, pigmentos. potassa
lés metálicos para a composição de tin
ms. preparações para fotografias. vodu
'os para ni quelar. nratear e cromas
Iroclutos para diluir tintas, prussiatos

tais, cartazes, displaysdesenhos artísticos, decalcomanias, es"tatuetas. estam- "cativos. removedores. sabão neutro
pas, gravuras figuras de ornatos. foto. sais, salicilatos secantes. senalailizantes
grafias. 'iniagens. manequins, magnetes. , ililatos. soda cáustica, soluções guiem-

obrae de pintura e cartazes pára deco- coa de uso industrial, aalventea. orna-

tos, tintas. em pó. liquidara sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, paredes,
construções, decorações, couros, tecidos,'
fibras, celulose, barcos e veiculo., talco
Industria]. thiner, vernizes, zarcão
•
Ciam 5
Aço mu bruto, aço preparado,. aço
foce, aço 'para tipos, aço fundido, aço
,arcialmente trabalhado,. aço pálio. aço
.efinado, bronze, bronze em bruto co
aarcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
)arra, em fio, dsurabo, em bruto cas
/arcialmente preparado. cimento me.
Vico. cobalto, bruto ou parcialsaente
rabalhado, couraças, estanho bruto ast
/arcialmente trabalhado, ferro em bruto,
in barra. ,ferro manganês, ferro velho,
lusa em bruto ou parcialmente &aba.
hado, gusa temperado. gusa maleável,
aminas de metal, lata em folha. latão
fõlha, latão em chapas, latão em
JergalhÕes. liga metálica. limalraas,
nagnésio, manganês, metais não trabahados ou parcialmente trabalhados. me.
aia em massa, metais estampados.
natais para solda, niquel. ouro, zinco
corrugado e zinco liso em h:ilhas
Classe 6
Máquinas industriais c suas partes integrantes, máquinas de pressão, motores e
suas partes integrantes, máquinas téxtais, máquinas brunidoras máquinas vibradoras, bombas lubrificantes. bombas
de combustíveis para motores, bombas
hidráulicas; compressores máquinas betoneiras, cilindros, compressores usados
na construção de rodovias e máquinas
de terraplanagein
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elê
tricas: Rádios, aparelhos de televisão,
aick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparehos de refrigeração. enceradeiras, as.
niradores de pó fogões, fornos e ioga-eiras elétricos, chuveiros. aquecedórea
ialanças, ferros elétricos de engomar e
nassar, batedeiras. coqueteleiras, exare.
andores liquid.ficadores elétricos. máminas para picar e moer legumes e
-arne, resistências elétricas, fervedores,,
estufas,, ventiladores. paenlas e bules
elétricos. refletores, relógios de ar re-

frigerado formas elétricas. máquinas
,totográficas e CiUtnatográ ficas, Mn-

aainhas elétricas, garrafas térmicas. regadores automáticos, lâmpadas, aparehos de luz fluorescente. aparelhos de
:omuni :ação interna, esterilizadores coaiensadores. bobinas chaves elt+ricas.
.omutadores, interruptores, tomadas de
:assente, fusível aparelhos fotográficos
e cinematográgicos. • filmes revelados,
linOculos. óculos, aparelhos de aproainação. abat-lours e lustres máquinas
para lavar roupas para asso
, dibméstice
'Classe- 50 •
Ações, cheques, valores mobiliái los,
bilheets e passagens
Têrmo ri.' 771.544, de 6-104966
I Auto Mecânica Casirn Ltda.
São Paulo
Classe 38
.
Impresos , de uso do requerstste
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PublicaçU feita do acórdo com o art. 139 do Código da ProprlecLade Industriai Da dato do publieaç qo começara
4.;orrer o prazo do 90 dias Para o deferimento do pedido. Durante Crie prazo poderao apresentar suas citsrAções ao Departamento
Nacional da Propriedade dadustrial aquéles que as fula arens prejudicados cozi Cl oitziecmúd to registro reauerli3
17-4-mo n." 771.552, de 6-l0-1,966
Orlando Batagi;P
São Paulo

Termo n." 771.545, de 6-10-1966
r,umprotadora Santa Caiam Ltda,
São Paulo

SARA CA.T.4.WA
BraslItra

NOVO2IPO

Classe 38
Impresros de uso do re .werente
ri'rmo n.° 771.516, de 6-10-I()a6
Pedre:ra do Horto
São Paute

• ICOPMr2
Ind. Brasileira

Classe 38
Impressos de uso do ic,:uerente
Termo n.o 771.547, de 6-10-•t9E6
'TEC — Instalações Técnicas e
nlétricas Lida .
São Paulo

771 .556, de f. 10 . /966
Itamaraty L:71São Paulo

Anúncios lumino.,os
Termo n.°. 771.5f5. de 6-10J 9'16 D:stribu:dora Brosilira ..12,4*!tetii1;5
Cons"..rucjo iiihrance
Limitada

• Ind. Dnelra
Livros
Termo n. 9 771.557, de ,i•10 icY(1
Savs.aia Indústria e COr(i0
as
a

511:KC,'.!

In

TiT1 , 10
Gthirda-t+-

'Fé1713 n." 771.559,
c:^

• J-CBC

Tnd, Mrasileira

DIBRAMCO
Ind. Brasileira

Classe 38
Impressos de uso do requerente

Oas.se IP
Jara distinguir; Matfrlir6
.
para censtru
ões e decorações: Arriamassas. argila
reta. azulejos, batentes. balaustres. blo
.os de cimento. blocos para pavimenta
CARNEXRD
ao." calhas. cimento. cai. crê. chapa
Brasileart„
sobrares. caihros' caisti1hos. colunas
hapas para coberturas. cauta. dagna
Classe 38
•aixas de descarga paro atiras edifica
Yrnpressos de uso do requerente
'ões premoldadas. estuque. emulsão
ase asfáltico. estacas. esquadrias. eatru
Têrmo n.° 771.549, de 6-10-1966
mras metálicas para construções. (ame
São Paulo
as de metal. ladrilhos. lambris, luva
le função. Jages, tageoras. material Iso
.9ERRSiante contra frio e calor, manilhas, mas
lndé .AgMàra
:as pare revestimentos de partde.s. ma
leiras para construções. 020SaiCOD. TiTO
Classe 38
lutos de base aliáltico. araduras parz
IMpresos de uso do requerente
ornar impermeabilizamtes as amasias
:as de cimento e col. hidráulica. peâre
Termo n.° 771.551, de 6-10-1966
gulho. produtos betuminosos. tmpermea
Droga "Kelson" Ltda.
',dl:antes líquidos cra sob outras Imana
São Paulo
aara revtstimento e outros como ao tia
vitnentação. peças ornamentara 4e cl
KELSON
mento cris Gesso para tetos e paredes
papel para forrar casas. massas and
'Ind. Mrasileirs.
'ácidos para uso nas construelões. par
suares. portas. portões. pisos. goleira:
Classe 3
Substâncias químicas, produtos e prepa- Para portas. tildai.% tubos de concreto
tacoe, tubos de vtatfinção. tan
rados para serem usados na medicina
lues de cimento. vigas, vigamentos r
ou na farmácia
vitrês
Têm(' n.° 771.553, de 6-10-1966
Termo n.9,771.558, de 6-10-1966
.T,-.11vm Móveis e Decorações Ltda.
Bruce Rodrigues Alves Filho
São Paulo
São Paulo

Termo n.o 771.548, de 5 10-1966
r"-nm,”,-ial. Importadora Carneiro '
São Paulo

i

TH E

indllitria brasileira
Classe 40 •
Móveis em geral

ias de -retal, ladrilhos, lambris la \ na
cc jun..;:.'ca Lues, lageoras, matermi
mr,ta contra trio e calor. manilhas. massas para re,vcstirnentos de paredes, madeiras i rr a constru;dzs, mosaicos, pmi lutos da base astáltico, produtos para
t..raar .npar.meabil:zantes as argamassas de ,.., ramo e c-il, hidráulica, pedia-.
beta ,ihnezos
ria. ides eu sob outras formas
:era:mento e outros co: , :o na na, imeati'.o, pai, as erniunentriS de ci.
(;.sso para tetos e paredes,
papal para torrar casas, massas antiáLidca para uso nas co.istaukoes, paraa:tas, peatas, portõ_s. pisos. soleiris
para portas, tijolos, tubos de concreto.
tacw, rabos de ventilação taaq ue:.d.: cimento, vigas, vigamaa..0

e

Cesse á)
Fotoletras
Termo n." 771.55-:', de 6-0-1L66•
Icoplaat Indásbia
-ce
1,tda.
-minr$,DS

• HORTO
Tudo Brasi/eirz

Têrmo

DANG,ERS

- Classe 32
4istinguir: Almanaques. agendas
muários. álbuns impressos. boletins CD
1-gos, edições impressas. revistas. 6r
aos de nublicidades programas radio
nicosrádlo-televislonadas. Peças teo
Mais • cinematográfiaaa arOgrom29
circenses

COPACABARA

41e

n. 9 771.56 1 , de 6-10-,95o
- I-.:dústr:a da Revest . m 'mas c
Cal Ltda.
São Paulo

á

V

E

IND.BRASILEIUA

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila
Classe 36
areia, azulejos, batentes. balaustres, blbSandálias da borracha, c/raelos
cos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
Termo n." 771.566, de 6-10-1966
sarlantcs, caibros, caixilhos, colunas
Plantai:. — Planejamento Técnico
rImpas para coberturas, caixas d'água.
Admipistrativo 1uridico e Earmemlco
enixas de descarga para lixos, edificaLimitada
g:as premo:dadas, estuque, emulsão de
São Paulo
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru-uras metálicas para construções, lame:as de metal, ladrilhos, lambris tr,vas
Ir juin'ro /ages, lageotas, material isoante cantra frio e calor. manilhas. massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
:ornar impermeabilizantes as argamas:as de cimento e cal, hidráulica, padreM-1,,A0, produtos betuminosos. impermea.)ilizanies líquidos ou sob outras formas
para revestimento 'e outros como na pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antlIND. BRASILEIRA
áclins para uso nas construções, parClasses: 25 e -3
quetas, portas, portões, pisos, soleiras
Sinal de propaganda
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanTêm° n.9 771.560, de 6-:1.0-1966
ques cie cimento, vigas, vigamentos e
"Ir) " — Indústria de Revestimentos e
tritreis
Cal Ltda.
São Paulo
rèrmo n.° 771.562, de 6-10-1966
— Indústria de Revestimentos e
Cal Ltda.
REBOTI GE&
São Paulo

II1D0BRASILEIRA

IND.BRA.SILETRA

PAINA
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru:
ções e decorações: Argamassas, argila
areia. azulejos, batentes, balaustres, bloClasse 16
16
cos de cimento, blocos para pavimenta- 'are distinguir: MateriWa paro constra.
ção, calhas, cimento, ca:J, crê, chapas Pies o descracões: Argamawaa etc.
isolantes, caibros, caixfhos, colunas -reta, ázttleoti
:. bat.:me-ca. balaustres. leo
chapas para coberturas, caixas d'água.
!k? cimento, blocos para pavimenta,
caixas de descarga para lixos, edifica- 1o. calhas, enleara col, era. abane
ções premoldadas, estuque. emulsão de -nlan tes. caibros. caledlhotm, coluzae.
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- -apas para coberturaa coisas digna,
turas metálicas para construções. leme- ,. R1FI de dasearga pzatj etlitcts etilÊeWe
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MARCAS DEPOSITADAS,.

Publicação feita de acôrdo , com o art. 130 do Código da Propriedade industriai Da data da publicação começar(;
a correr . o prazo de 60- dias para .o deferimento do pedido. Durante essa * prazo poderão apreEsentar suas oposições ao Dapnrtamento
Nacional da Propriedade Industriai aquêlea que, se julg treta predicados com a concessiNo do registro requerido
n•••n10*

mesa: Algodão. alpaca, cânhamo. cruá:
ções premol rladas. estuque, eamstio
aroà, casimiras, .fazendas e tecidos rit.
, base as táltico. estacas. esquadrias, estru
turas metálicas para construções, lave ,á em peças, juta. jersey.. linho, tisnou
las de metal, ladrilhos. tambris, luva: Jaco-paco, percalma. raiai, rayon. seda
da junção, tales. lageotas, enataria! iso mental, tecidos plásticos, tecidos unpet
meáveis, tecidos de pano couso
tante contra trio e calor, manilhas, mas
e veludos
delras para construções, mosaicos. pro
sas para revestimentos de paredes. ma
771.565,
de 640,1966
Térmo
n.9
duros de base asfáltico. produtos coara
V. Soliçjo Publicidade
tornar impermeabilizantes as argainas
São Paulo
aas le cimento e ca. hidráulica. Pedra
gulho. produtos betuminosos, tmpermei•
bilizantes liquides ou sob_ outras tonna:
para revestimento e outros come na pa,varientação ptças ornamentais de ci
mento ou gesse para tetos e parares
papel para torrar casas. massas atm
ácidos p ara usc nas construções. par
queres. portas. p
" ortões,: pisos. soleira:
para portas tijolos. tubos de concreto
telhas, tacos. tubos de vtntilação. , tata
mies de cimento vigas. vigamentos
vitrõs
Termo mo 771.563, de 6 ,-10- L966
- IV12" — Indústria de ReVeNr.nuigos e
Cal' Ltda.
São Paulo

C A I•Ç AR A
IND.BRASILEIRA
..lasse-lb
Para Cli:,tiiWU11": Materiais para construções e decorações Argamassas, argira
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibras, caixilhos, colunas
Chapas para coberturas, caixas d'água
caixas de descarga para listais, edifica
ceies premoldadas, estuque. emulsão d,
base asfáltico, estacas, esraiadrias, esirm
turas maralicas para construções, raive
las de metal, ladrilhos, lambris luva:
de junção Lages, lageotas, material iso
mate contra trio e calor, manilhas, mas
sas para revestimentos de paredes, aia
deiras para construções, mosaicos, pró,
dutos de base asfáltico, produtos para.
tornar •Impermeabilizantes as argamasa
sas de cimento e cal, hidráulica, pedra
guuho, produtos betuminosos, impermea
bilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimento , e Outros Corno na mavimentação, peças ornamentais de ale
mento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas; massas antiácidos pára uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos, tubos de conereee.
'telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamento

Classe 32
-"
Para distinguir: Albuns, -almanaques
inuários, boletins,, catálogos, jornais
:ivros. peças teatrais e cinematográfi
cas, programas de rádio e televisão
'tilai' 'ações. revistas; -folhinhas Impres
sas e programas circenses'
Terino ta° 771.567, de 6-10r1966
Indústria e Comércio de Gêneros
Alimentícios Wert-Dranger.Ltda.
São Paulo

RT-DRANGER

.es. ólew zot.11e.tivets ostras ovas
.ães. natos, pralines pimenta pós parE
)11dInS., ' tock es. pataca.. presuntos, pa
as. petit-pois pastilhas pizzas Pudins
neijos rações balanceadas . para sai
traia requeiiões. sal. sagu. sardinhas
landuiciles. salsichas: salames. -sopas en
atadas, sorvetes suco ,-.1e tomates e de
rotas: torradas tapioca támaras talha.
an tremoços tortas torras . mira ali
mento de animais e aves., torrões.
èaucinhe • vinagre
Teimo n. 9 771.568, de 6-10-1966
Indústrias Reunidas Nailan
IRNAP
Paulista Ltda.
São Paulo

Classe 23
Para distinguir tecidos em' geral, tecidos para confecções eia geral. para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão. alpaca, cânhamo, cetim
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, jersey, linho; nylon
rayon, seda
paco-paco, percalina,
natural,- tecidoa pláaticos, tecidos impermeáveis, tecidos de pano causo
e . veludeas
Termo Mo 771.569, de 6-15-1966
José Pieser de Oliveira
. São Paulo

IND. BRASILEIRA

I

aspargos
atacas. , alimentos para animais. unido
¡freixas. amendoim. araruta
, rrOZ , atum aveia, avelãs, azeite, aze,
ma . ' banha. bacahau batatas,
ascoitos. bombons, bolachas. baunill-.;,
aletria,

'11(

alho,

tat
0.
IBRALIBLIEBEDI

eu, 06 e ela grão. cantarão. Calle:.

rr, nau e em pó. cacau. carnes. chir
aramelos chacolates. confeitos. crave,
ereais cominho. creme .le leite, cremes
• !mentidos. croquetes, compotas. can
coalhada, dastRnha, cebola. condi
, 4. n5os oara alimentos. colorantes
--,oariços.. dendê doces. doces de • fru.
,$ espinafre. essências alimentares, eø'actas, ervilhas enatavas. extrato_ de to
iti
farinhas aiimenticiaa. favas. ,f..
Termo n.° 771.564 de 6-.10-1966
Floor» farelo fermentos. leilão.
Tecidos Jade Ltda.
igos. Mos, trutas sécas naturais e crieglicose gania de mascar, gor
São Paulo
auras; grânulos, grão de bico, gelatina
lservw doce. {serva
A 33 E mate.,bortaiiçaa lagostas, línguas.' leits
.oridensadci, leite em oó, legumes eu
, IND. BRASILEIRA
.c.aseria, lentilhas linguiça. louro. asas
,alienenticias
Marisco/S.' manteiga
Classe 23
'mr.gartna . martn?lacla macarrão. .maii
.Para distinguir tecidos em geral, teci
rnel e melado, mate. mas
&a para confecções em geral, pan as paira mingaus. • ,nOlhos molusco,
tapeçarias e para artigos de cama t nostards asorradels ruSs moscada ra,

•
Classe 6
Buchas cônicas de aço,. acopl,tomatos
.
transmissõse mecânicas
Têrmos as. 771.570 e 771.572: de
.6-10-.1966
João P. _Rodaigues; Marin

.ogos de armar, logos de mesa. luvas
esporte. miniaturas de utensílios
lomesticos. máscaras paar esporte. na'ladeiras redes para pesca. tamboretes
e varas para pesca
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tôda espécie
cutelaria em geral e outros. artigos de
metal a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas.
p,orta-facas, potes, puxadores. receptáculos, saleiros, serviço de chá, taças,
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandeijas, bacias, baldes, bombonieres;
oules, cadinhos, cadeados cast : ;ais. colheres para pedreiros, correntes. cabides,
chaves, cremones, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas,
caixas de metal para ortôes, canos de
metal, cfMves de fenda, chavee inglesa.
cabeções, ' canecas, copos, cachcpots,
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de alimentos.
caldeirões, caçarolas. chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores, distintivos; dobradiças. enxadas, enxadões, esferas,
engates, esguichos, enfeites para arreios,
estribos, esferas para arreios, espumadeiras, formões, foices, ferro para cortar
capan, ferrolhos, facas, facões, fechaduras. a rto COMGM à carvão, fruteiras.
funis, fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras, ganchos,
grelhas, garfos,' ganchos para quadros,
gonzos para carruagens: insígnias, limas, lâminas, licoreiros, latas de lixo,
jarras, machadinhas, atolas para porta,
molas para venezianas, martelos, marretas, matrizes, navalhas, puas. pás, pregos, parafusos, picões, porta-gelo, 00seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros,
panelas, roldanas, ralos para pas
tes, regadores, serviços . de chá e café,
serras. serrotes, sachos sacarrolhas, tesouras, talheres, talliadeiras, torquezes,
tenazes, travadeiras, telas de arame, torneiras. trintos, tubos para encanamento.
trilhos para portas de correr, taças,
travessas turibulos, vasos, vasilhames
c verruma
Termo n.o 771.571, de 6-14.1-1:l66
Indústria e Comércio de Café
Rodrigues Ltda.
Sao

I.

São Paulo -

TUBOFIXrtde Brasileira'

•

Classe 4,4
?ata_ distinguir: -logos 'iririqitedos pai

satempos e- artigos desportivos: Au
-amáveis e veiculas de brinquedoa ara
nas . de brinquedo. baralhos. bolas .para
odos os esportes. bonecas. árvores de
iÃtal , chocalhos. discos
- de arremess,
los de Metais preciosos semi-precioso,
vo - ligaras de aves e animais.

ie em grão, torri:do
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MARCAS DEFOS TADAS
Punia:assa feita de aenrC10 com O art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data do publicação começara
a Garrar o prazo de 60 Mas para o deteriniauto do pedido Durssato Casai prazo paderao apresentar sues oposiçaes no Departasucnta
aias:tonai da propriedacu industrial aquaies que ao ;uSarean prejudicados com o concessao ila ressastro requertCi,
C.1•Me-

ferinos ns. 771.573 a 771.5a),
6-10-1966
Ildsores Modas Laia
São Paulo

Classe 37
Roupas hrancas para cama e mesa
Acolchsoados apara camas, colchas. co.
bertores. csireaões. fronhas. guardanapos. logos bordados, jogos de cosinha.
lençóis, mantas para guias, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetes, guarnições para cama e mesa, tOaillitilias
(cobre p.a.t.))
'Classe 35
souros e ptles preparailas ou não, ca.
murças, couros, vaquttas pelicas, e ai
Watt) dos mesmos: Almofadas de couros. ti rews. bolsas. carteiras. ca is as
shicotes de couro. carneiras capas para
álbuns e nara livros, embalagens de
couro. estojos. guarnições de couro para
automóveis. ouarnições para norta-blo
:os, molas. maletas. porta-notas. porta
chaves. oorta-niqueis. pastas. pulseliaS
de couro. rédeas. selins. sacos para viagem. sacolas. saltos, solas e solados
tirantes nora arreias e valises
Classe 36
Coafecções em atirai, para s:11.•:Nras.
mõças e crianças
Têrmo n.° 771.576, de C.10-19ri6
LIdson' Modas Lola
São Paulo

LIAFtlA VICTORIA
r •-(i 11, -r. si.leira, •
'Classe 36
Confecções em geral
Tèrnio n.s 771.577, de 6-10-'1966
Renan Pede Nacional de Postos Ltda.
3ão. Paulo

-W-ENAP"
Ifid. Brasile!"
Classe S3
as: siços de auto posto
Virmo . n.s 771.579. de 6-10-1966
Confecções Blu-tex Lsda
•São Paido
931U—TEXt
Indo Brasileira
Classe 36

Para ri st:flautim Artigos de veettearios
e roupas feitas em geral; Agasalhos
aventais, aatargatas, anáguas. blusas.
botas. botmas. blusões. boinas babadouros), bonés. capacetes. cartolas, carapusaa casacão. coletes, capas. chales;

sachecols. calçados, chapéus. cintos,
atoas, combinações, corpinhos. calçw
te senhoras e de crianças calções, caisus. camisas. camisolas, camisetas.
-uecas. ceroulas, colarinhos, cueiros
aias, casacos. chinelos, dominós. echaç
....s fantasias, tardas para militares. co.
saiais. fraldas, tsalochas, gravatas. goa
os. ogos de lingerie, jaquetas. faquês
, , vas, ligas, lenços. mansas. meias
slaiôs mantas. manarião, ataatilhas, pa
crés: palas. amimar; pulavas, pelerinas
()au ges, pouches polainas, pijamas pa
abas, perneiras, quimonos, regalos
robe de chambre, roupa°, sobretudcu,
suspensórios, saídas de banho, sandálias.
susteres. shorts, sungas. stolaa ou slacks
toucas. turbantes ternos, unitormea
e vest:dos
Termo n. s 771,578, de 6-10-1966
Indústria de Móveis e Decorações
Paulista Ltda.
São Patric

** PAULISTA"
Ind. Brasileira
Classe a4
Cortinas, cortinados c passadeiras
Termo n.° 771.580 de 6-10-1966
rereabsta Oliveira r.eda
São Paulo

t4OLIIIEIRA"
Ind. 131"asileira
4....iasse
Alcachatras al-ma. alho. aspargos.
açúcar. alimentos para animais, amido
amendoas, ameixas. amendoim, araruta
arroz, atum, aveia. avelãs, aze:te azei
tonas banha. bacalhau, batatas, balas
wscoltos. bombons, bolachas, baunilha
safé em pó e em grao, cansara°, costela
sm pau e em pó. cacau.. canses, chá
sarainelis chocolares. confeitos. cravo
:areais, cominho. creme de le:te. cremes
slimenticios. croquetes, compotas. canalce coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimento& colorantea,
chouriços, dendê, doces. doces de frutas. espinafre. essenc.as alimentares, empadas. ervilhas, assumas, extrato de
mate. farinhas
farinhas climenticiass Nota CNPcuias. flocos, farelo, fermenteis, faijIlo
Rgos frios, trurdS sêet4S Ettitalfain C ODralizadaD. glicose. goma de mascar, 9,37
duras, grânulos. grão de hici gelatina
goiabada. geléias, hem° doce acre°
mate. hortaliças lagostas. finques, leite
condensado. le:te .em pó. legumes Off'
conservei, lentilhas. linguiça, louro, massas alimenticlats. mariscos, manteiga
margarina, marmelada atacas/11a massa de tomate, mel e melado. mata. CZnas8ti pare mingaus, snolhoa salludcos
mostarda, mortadela, nós moscada, mo.
zes, óleos comestivels. °atras, ovas.
Pães, paios, ()salines pimenta, pós gani
pudins, pickles. peixes, presuntos. pazes, pett-pois pastilhas, pizzas pudins.
queijos, rações balanceadas para animais. requeijões. sal, sagú sardinhas
sanduiches, sorvetes. saci de tomate e de
frutas. torradas tap:oca. tâmaras, eartia,

treinosos, tortas. tortas para alimento de animais e aves, CarrSed
toucinho e vinagre
Teinno n.° 771.581, de 6-10-1966
Betunel S.A. indústria e Comercio
São Paulo
" BETZWEL"
Ind. Brasileira.

papel paro encadernar, papel para ta,
craves. papel paro imprimir, papel parafina para embrulhos. P apel ce3"3.",
papel cetulose, papel de anho papel
absorvente, papel para embruhar titoco, papelau, recipientes de Papel r osetas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas. tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
Termo n.s 771.584, de 6-10-1966
Bar o. Mercearia ,Novo Sumarezinho
Limitada
São Paulo

Classe 47
Para distualuir combustiveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados à
ilurainação e ao aquecimento: álcool
matos, carvão a gás Isidrocaaboreto.
gás metano, butano e propano, oás en,
v0110 SIMAREZINHO
garrafada gás liquefeito. gasolina. Gra.
Indo Brasiaeira
xas lubrificantes, óleos combustíveis
dleas lubrificantes, óleos destinados à
Classe 41
ilurninaçao e ao aquecimento, (Sisos
elcachotras aletria, alho, aspargos.
para amortecedores, petróleo e
açúcar, alimentos para animais, amido,
querosene
atnendoas, ameixas, ameraloim. araruta,
arroz, atum, aveia. avelãs, azakte azeiUrino n.o 771 .582, de...6-10;3966
tonas banha, bacalhau, batatas, balas,
Golsal Comércio, laepresentaçases
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha,
importações Ltda
café em pó e em grão. camarão, canela,
São Paulo
cm Pau e em 06, cacau, carnes, chá.
zaramelis chocolates, santeitos, cravo
"GOBAL"
.eressis. cominho, creme de le:te. cremes
:nd. Brasileira
ilimenrkios. croquetes, compotas. =sim. co. lhada, castanha, cebola, condiClasse 33
imotos para alimentos, coloranres.
Representações e importações ds
ei unços. dendê. doces, doces de frumercadorias eia geral
tas espinafre essências alimentares, empadas, ervilhas. enxovas, extrato dc saoéTermo n.s 771.583 de 6-10-1966
CO 1P — Comércio c Representaçrórs mate. farinhas alimenticias, lavas féculas. flocos, tareio, fermentos. sedas,
de Papelaria Ltda
E:gas trios, 'Turas secas naturais e criar
São Paulo
talizadas, glicoses goma de mascas, gorduras, grãnulos, grão de bici gelatina,
"COREP"
goiabada. geléias, herva doce herva
Ind. Brasileire,
mate, hortaliças lagostas, linguas, leite
condensado, le:te em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro. mas. aasse
kras para guardanapos de pape sas alimenticias. mariscos, manteiga,
aglutinados. álbuns (em branco). álbuns margarina, marmelada macarrai. mas.
para retratos e outógraf0s. balões (es ,sa de tomate, mel e melado, mate, tuas'
esto para brinquedos) blocos para sas para m:ngaus. molhos. moluscos,
cerrespondência, blocos para cálculos mostarda, mortadela, nós moscada. no.
blocos para anotações, bobino, brocha ses, óleos comest:veis, ostras, ovas,
reis -0 impressas, cadernos de sacre. paeS, paios pralinés pimenta, pós para
ver. capas para documentos, carteiras pudins, pickles, peixes, presunros, pas
calmas de paaelão, caderneta& cadeia têe, pett-pola pastilhas, pizzas pudins;
nos, caixas de cartão. caIstas para pa. queijos, raçôes balanceadas para tasla
mais, requeijões, sal, wgit, sardinhas,
pelaria, cartões de ofsitaa. cartões
marciais, canetas índices, co car sanduic.hes, sorvetes. sud de tomate e de
tolinn. cadernos de pape/ asa:netas& angeS. 43a1211n33 •tioweito 'sepassia1 •sasnq
e em branco para desenho, cadernos rim. tremoços, Sestas, tortas paiol alls
mento de animais o ovas, terrbes
avelares, careCes em branco, cartuchos
moinho o vinagre
de cartolina. copas planogralicaa
damas de lembrança, carretais de pai.
Térmo
n.9 771.585, de 6-10-1966
asslão envelopes. enviShicros para chia.
Restaurante
Churrascaria Central de
estos de paWl, encadernação de pape
Vila Gaivão Ltda
ou papelão, etiqueto& fõlhaa Sadiass
São Paulo
ferhas de celulose, guardanapaa. livros
nao impressos, livras Medo, àVtsat
VgWiRAL 10\
contabilidada, mata-basefilo. conamestos
VILA OALVTO
da papel trans(sareate, probos, gapelinhos. papéis de estanho e de clumin:o.
papéis sem impressão. papais em bacia
Classe 41 •
para forrar panda& papel &maço com Pimentões e beringelas recheadas; batas,
na sem pauta. aapel crepom pape) de tas fritas; maioneses; rizotos; lasanhas;
seda, papel Impermeável, papel encera& macarronadas; pizzas; saladas diverscaa
papel higiênico. pape) insperme6vei feijoadas; arroz; feijão; arroz de braga;
plafa copiar, papel para de:ambos, p bife a milaaeza; bife a cavalo, ts portupel para embrulho inspermesabitzatIr
guesa, ravioli; guocchi e churrascos
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MARCAS DEPOSITADAS
Pubticaçao feita de scórclo com o art. 130 do Código da. Propriedade Industriai Da nista da publicaçáo começara
a correr o Prazo de 60 citas para o deferimento do pedido Duranta easa prazo podara° apresentar suao °Posições do Deparsamento
Nacional da Propriedade Indnstrlial aqualas que tie Vala arara aresualeadoa com a coneessao da registra requerida
ppepo.im,

.1e1NnIM

Termo n.° 771.593, de 6-10-1956
tímpanos, anta para escrever. tini-Uras,
amas de descarga para etixos. edificaTermo n.° 771.586,,i,de 6-10-1966
Maria da -Conceição AppareCidzí Naves transferidor, tinteiros trenas e tábuas
érecelagern e Confecções Schincaaliana ,ôes pretnoldadas. estuque, emulsác
:Daniel
cotia molas para papeio
'ase astaltico. estacas. esquadrias, estru
Liruitada
.
São Paulo
uras metálicas para construções. iame
São Paulo
21. 9 771.598, de 6-10-1966
Termo
•
ie 'unção. lages. lageotas. material iso
Brasibel — Produtos Químicos Ltda.
EXCELSIOR
GRAVA.
a: de metal. ladrilhos, lambris. luva:
"SCHINCAULIAMA
São Paulo
OES EVANGELICAS
ante contra frio e calor. manilhas, mas
Ind. Brasileira
a: para rev stitnentos de pasmes. ma
Ind. Brasileira
BRASIBEL
ieiras pura construções, mosaico.. aro
Ind. Brasileira
Classe 23
de
base
asiáltico,
produtos
pari
utolg
Para distinguir tecidos em geral. teai
Classe 8
dos para contecções em geral. para ornar inuriermeabilizantes as argarnas
Discos
gravados
Classe alb
•
as de cimento e cal. hidráulica pedra
tapeçarias e para artigos de 'cama
Para distinginr: Parttime& essências. esvalha produtos heiuminosos, impernaea
Têrmo
n.°
771.594,
de
6-10-1966
mesa: Algodão. alpaca. cânhamo. cetim alizantes liquido» ou sob- outra. torcia
ir: tos. agua de colônia. água de touca,'
Máquinas Marnoré !ndústria e
earoa, casimiras, tazçndas e tecidos si« 'ara revtstimento e outros como taa•pa
:ador. água de beleza. água de quina,
Comércio Ltda.
Ia em peças, juta, aersey, linho, avim annentação. peças ornamentais de c:
agua de rosas. água de alfazema. água
. São Paulo
pacapaco, pescalit.., rama rayon, '.da 3ento ou gesso para tetos e paredes
'ara barba. losatles e tónica» paca aa
n..tural, tecidos plásticos, tecidos impar j apel para torrar casas. massas ant:
-abetos e para a pele, brilhantina. bana
ine3vels, tecidos de pano causo
"MAMORE"
iurosoa e posnadal para liaspeza da
',cicios para uso nas construções, par
e veludos
aele e "caaquilage" depilatórios, desta.
Ind. Brasileira
metes. portas, portões., pisas. soleira:
' iorantes. vinagre aromático, pó de atroa
coacrete
Iara
portas.
titulo&
tubos
de
Termo n.° 771.587, cle 6-10-1966
talco perfumado ou não, lápis para
Classe 6
eflua. 1;.scos. tubos de vtntilação. tan
Auto Peças C•Tase Ltda
Máquinas de costura, máquinas para aestana e sobranceiras, preparadas para
suei,
de
cimenta
vigas,
vigamentos
Sãc Paulo
cortar, bobinas; motores elétricos; má, embelezar cílios a olhos, -carmim para
vitrais
quinas paar malharia; teares; bramas - rosto -e pára os lábios, sabão e oremo
Termo n.° 771.590, de 6-10- .966
máquinas paar tecidos de tapeçaria; má 'ara barbear. sabão liauido °adumado
'ASE"
Stylanos Fj Athanase -Mantis
ati não. sabonete». dentitrlélos em pó,
Ind. Brasileira • quinas para indústria de tecidos;
São Paulo
pasta ou liquida sais perfumados para
tesouras rotativas e tupias
banhos isentas. vaporizadores de perfuClasse 33
Térmo n.° 771.597, de 6-10-i966
me. esativas para dentes, cabelos. unhas
Consertos e auto peças
Artefatos de -Cimento Roma -Ltda.
SANTOS MECÂNICA
e cílios sacar:filma perfumado, prepara—
São Paulo
966
Termo n. o 771.588, de
dos em p& pasta. liquido» e tijolo»
Para o tratamento das unhas. disso/»
Laininação Faz-Friso Indústria e
Classe 33
ventes e vernizes, removedores da ala.
Comércio Ltda.
ROMA.
cuia. glicerina perfumada para 03 catasSão Paulo
Ind. Brasileira
'os e preparados para descolorir unhas.
Termo n.° 771.592, de 6 , i0 1965
111os e pintas ou sinais artificiais. óleos;
Geoiley Magazine Ltda.
FAZ —PRIZO"'
tiara a pelo
São Paulo
Classe
16
-Tnd. Brasileira
Temi°
n.°
771.599, o de 6-10-1.966
tanques
para
Artefatos de. cimento:
g ti. MI it
lavar roupas, caixas clágua e lages para PLADEC H. Planejamento e Decora:rasileira
ções para Escritório Ltda.
pias
Classe 2
São Paulo
Frisos e rodas
Termo n.o 771.596, de 6-10-1966
a.se 3t
•
Termo n.o 771.589, de 6-10-1966
'ara alistiuguir; Artigos dz- vestuário:. Coderna Comércio de Máquinas para
Escritórios Lida
Ofimeg Oficina Mecânica e Comércio • roupas teitas em geral: Agasalhos
1
São P. 1,
de Pecas Ehti•o Crcámcas Ltda.
ventais. aiiiargatas . 1naauas. blusas
iotas, botinas. blusões,' boinas. baba
9t
C (ZELIA"'
Indústria rasiieire
Ç'IOPIMEG"
Muros. bonés. capacetes. csr• olas cara
Ind.'Brasileira
;Ind. Brasileira.
mças. casacão.coletes, .:aP a. chata =
a
ai checoa.
calça- doa. abaváma cintos
Classe 40
cansa-nações. coroinhas, calça:
Móveis em geral paar escritório,
Classe 17
• Classe 8
.
estofados ou não
aBterias; businas; barómetros, conden- te senhoras e de crianças calções. cal Para distinguir; Abridores de carta, aia
sadores; chaves elétricast, chassis; chizo- :as camisas. camisolas, camisetaa- vancas para registradores, arquivos' , a.
Térmos
na.
771.602
a
771.604,
de
te- para automóveis; cabos e conduassea :11ECC23, ceroulas. colarinhos. cueixoa matadas. para carimbos e par tints, G1
1" 6-10-1966
c:lindos.
dominó&
achar
aias,
casacos.
tineteires, aquarelas, ,apagadores, apor)
elétricos; -chaves de tornadas; colimadoCervejaria Mãe Preta S.A
funtasarts, tardas para militare& co adores, berços ara mata -borrão, bro
res, dial, fusíveis, faróis; filtrJs para
São Paulo
agitais,
fraldas.
galochas.
gravatata
gor
motores; interruptores; limpadores de
Chem para cola e desenho, canetas, ce
parabrisas; instrumentos para medidas e 'as. logos de ling,rte. iuti..- laquês netas tinteiros, canetas para desenhos
controles Mecânicos e terminais para uvas. ligra, lenços. manten, meias crotadres de papel, carimbos, carbonc
aaafia. 'antas. mandrião. mantilhas.
C) •
baterias
compassos, calendários caixas para cot
4adrs palas, penhoar. pulover. pelerinas. respondência, coladorea, cortadores o
muges,
ponches,
polainas,
pijamas.
pat.
Tann° n.° 771.591, de 6-10-1966
capel datadores. densenhadorea, descais
Indarasileira
"Materiais para Construçã to Silbramac dama perneiras, quimo:ama regalos sos
para tapiti e canetas, espeto para pa
robe de chambre, roupão. sobretudos.
. Limitada
peba
esponjeiras,
estojos
para
lápis
•
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
São Paulo
sueterea. aborta, sungas, atolas ou alacks, canetas, estojos para minas de lapiseira
Classe 41
ficharias, fitais para maquinas de mete
tomes, turbantes, ternos, uniformes
Vinagre; molhos; sucos de tomates; sover
grampos
para
papeis,
gome arábica
SILBRANAC"
e vestidas
grampeadores, grampos para pastas, giz cos de frutas paar fins alimentares; conInd. Brasileira
Termo n.11, 771.595, de 6-10-1966
lápis em geral máquinas para apontas servas; azeites; óleos comestíveis; mel;
Deçalvidro • Indústria Serigráfica Ltda. lápis, mata-borrão, matadores, nume leite; café; coalhada; vitaminas de fruClasse ia
São Paulo
tas; legumes e mconserva; laticínios;
radores.,pegadores, percevejos para pa
Para disting ja: Materiais para constru.
frios carnes ?. cereais
peia, papelão • tabusta, porta-blocos; pe
ades e decorações: Argamassas, argila
DECALVIDRC
Classe 42
nas de escrever, ponteiras para lápis
areia, azulejos, batentes. balasustraa, Y.sz:
Ind.
Brasileira
aarakisoa para livro.. pastais are tinta Para distinguir: Aguardentes. aperiti&SP ' 4, cimento. blocos para pavimenta
le 'desenho. malhas para papel raspa vos, anta. bitter, branth, conhacrue cer.
allo. ralhas. cimento, cal. cré. chapar
!minei
1 leiras réguas. registradores. separado Veias, ternet • oenrhra
• Ca sia 25
boiantes. eailasas. caixilhos. colunar.
nectar, punc h, p . mina É hum,
-es para Livros, separadores para papeis,
becalçoniania para _vidros
ebailms para Coberturas, calaisa dágua,
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicacito feita da adirdo coeb o art. 1N do C6digo da Propriedade Industrial. Da data da publicaoão começara

• mau o prazo 4 NI dial para o diferimento do pedido. Durante eme prato poderio apresentar sues oposições ao Departamento
n4. Nacional da Propriedade -I•dustrIal aquêles que te julgarem prejudicadas tom • eoncesão do regida'e tequerldle
sucos ue trutas seus álcool, vinhos, vermouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Classe 43
Aguas gasosas, naturais ou artificiais;
caldo de cana, caldos de frutas; guaraná; refrescos, refrigerantes; soda; xaropes para retrescos

caolien, chifres, ceras de Plantas; ceras
vegetais de carnaúba e aricuri, crina
de cavalo, crina em geral, cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
medicinais, extratos, oleosos, estopas
enxofre. fedhas, fibras_ vegetais, flores
secas, grafites, ganes em bruto, granito
em bruto, kieselghur, líquidos de plan.
tas, laica ein bruto ou parcialmente
preparados, minérios, metálicos, andei.
Têrmo n.° 771.600, de 6-10-1966
ras em bruto ou parcialmente traba.
Frigorifico "Bamborê" Ltda.
lbadas em toras, serradas e aplainadas.
São Paulo
manganês, óleos de cascas vegetais,
mica, mármores em bruto, óxido de
gazes solidificadores. gelatina, giz, dlBAMBORE
Mantas medicinais, pedras em bruto.
auebracho. raizes vegetais, resinas, re' Indústria Brasileira
sinas naturais, resíduos textels, silício,
seivas, talco em bruto. nisto, wisto
Classe 41
betuminoso e silicato
Venda de produtos de origem animal em
Classe 16
geral riu conserva ou em bruto em
Para distinguir: Materiais paar constru
geral
;ões e decorações: Argamassas, argila
areia,
azulejos, batentes balaustves, blo
Têrnio n.° 771.601, de 6-10-1966
(.)1 de e moro, blocos para onvim.nta
Pastelaria "Da Luz" Ltda
:ão, calhas, cimento, cal, crê. chapaà
São Paulo
miantes, caibros, caixilhos; colunas
hapas para coisa , turas. caixas dá qua
DA LUZ
aizas de descarga para etnaas edifica;8es premoldadas, estuque. emulsão de
,ase astáltico, estacas. esquadrias. estru
Indústria Brasileira
'uras metálicas para construções. !ame
S e de metal ladrilhos, lambris. luvas
Classe 41
rast.laria e iguarias alimenticiaS em le iunção. lages, lageotas. material aio
ante contra frio e calor, manilras. mas
geral, bem como a venda de
se para revestimentos de paredes, ma
refrigerantes
'eiras para ecntstructies mosaicos, pro.
Tèrrno n. o 771.605, de 6-10-1966
iutos d base astáltico. produtos pare
Ce.vejaria Mãe Preta S.A.
ornar impermeabilizantes . as argamas
São Paul
as' de cimento e cal. hidráulica. padre
;alho. produts betuminosos, impermea

CEREJINHA
Ind. Brasileira

!anu tes ou sob outras forma:
ira revestimentos e outros como nw
'Imentaçâo, peças ornamentais de sai

Classe 41
acato ca gesso para tetos e paredes
V'im, n re; molhas; sucos de tomates; su, ,ar/el para torrar casas. MWISSW5 anb
,:os de Initas para fins alimentares, conmos para usa fias construções, par.
serws; azeites; óleos comestíveis; mel; uetas, portas, portões, pisos soleira:
café: coalhada; vitaminas de fru- sjs rá Portas. tijolo = tu'-o:. de concrea
tas; legumes e mconserva; laticidos; mnressas, revistas, órgào.:. publict
trios carnes e cereais
ornais, livros ii.ipressoa. publicaçõe
— lhas. tacos, tuoos de ventilação, tan
Ti•-•o•,,s na, 1, r 2. 1 .6r1 5 a 771.608, de
.11C:S de C111106t0 vigas, vigamentos 6 10-1966
varela
C. '1.
e
C.)131áCi0
Têrmos os. 771.610- e 771.611, de
6-10-1966
Cervejaria Mãe Preta S. A
São Paulo

• i•Pl'

10d-13-4--"~
Classe I
Cal viegeu.
Classe 4
Substâncias e nrohtos cie origem ani.
mal. veneta' ou mineral, et') bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, asfáltico em
bruto, algodão em bruto. borracha em
brito, hauxita. benjoim. breu. cantora,

EME intrir A

Ind. Brasileira.

leite; coalhada; vitaminas de lautas; le- fornos paar tratamentos térmicos; geragumes em conservas ;laticínios; frios; dores de eletricidade; carneiros rfidráucarnes e cereais licos; maçaricos; motores; serras maca.
nicas e rotativas; tornos mecânicos, te`Fênix) n.° 771.609, de 6-10-1966
souras mecânicas e rotativas; máquinas
Bar e Lanches "Flor da Sé" Ltda.
ventiladoras; ,esmeris; forjas; gazeificaSão Paulo
dores de líquidos combustíveis e reten.
tores de óleo egraxa; queimadores de
óleo e gás
FLOR DA Sg

Ind. Brasileira
Classe -1•
Sanduiches; pizzas; coxinhas; tinpadas,
refeições prontas; doces; pães; leite; ca-fé, vitaminas de frutas; chocolate; coalhada; pastéis, manteiga; queijo3; presuntos; linguiça; mortadela; conservas
le frutas
Termo n.° 771.613, de 6-10~1966
Brane ,1 S.A. Mineraçí':o e Comércio
São Paulo

Térino n. 9 771.616, de 6-10-1966
"Nofor" — Projetos e E,quipament)s
Industriais Ltda.
São Paii.lo

:-NOFQR PROjETOS E
.EQUIPAVENTOS
:DUSTBIAIS LUA() .
.Nome Comercial
Trinos na. 771.617 a 771.619 de
6-10-1966
Braneal 5. A. Mineração c CaOrcic
São onuío
. BBADUALIV)
Ind. Brasileira

Classes: I, 4, 16, 28, ib 3 8e 46
Insígnia'
Têrmo n.° 771.614, de 6-10-1966
“Nofor" — Projetos e Equipamentos
Industriais Ltda.
São Paulr,

• IMPOR
Ind. Brasileira
Classe 6
Bombas de óleo; fornos à óleo; fornos
à gás; máquinas para extração de óleos
filtros paar óleos, fornos ?ara fundição,
fornos paar tratamentos térmicos; geradores de eletricidade; carneiros hict ráulicos;' maçaricos; motores; serras .necánicas e rotativas; tornos mecânicos, tesouras mecânicas e rotativas; máquinas
ventiladora; esmeris; forjas; gazeificadores de líquidos combustíveis e retentores de óleo egraxa; queimadores de
óleo e gás
Têm° n.° 771.615, de 6-9~1966
"Nofor" — Projetos e Equipamentos
Industriais Ltda.
São Paulo

Classe 1
Cal virgem
Classe 4
Substancias e produtos de origem animal vegetal ou mineral, em bruto ou
p arcialmente p reparados: Abrasivos eae
arai°, argila refratária, asfáltico em
Jruto. algodas: em. bruto, borracho em
vuto, bauxita. benjoim. breu, canora.
t.lifres ceras de plantas, cera'
vegetais de carnauba e aricuri, crina
'te cavalo crina em geral,. cortiça em
'sruto cascas vegetais, espato, erva.
nedicinais, extratos oleosos. estopas
enxofre, fôlhas, çibras vegetais, flore'
.3ecas. grafites, goma em bruto. granni
bruto, kieselghur, líquidos de piam
tas. latex em bruto ou parcialmente
prepasados, minérios metálicos mede'.
:ma em leruto ou parcialmente trilamihadas, em toras erradas e aplainada&
mica. tuisrmorea em bruto, óxido de
manganes óleos de cascas vegetais,
Sleos em bruto ou parcialmente

prepa-

plumbagina em bruto,
moldagem para fundições, pedras heimalas, piche em bruto, pedra calcária,
p lantas medicinais, pedras em bruto,
suebracho, raizes vegetais, resinas, re.
sinas naturais, mak:lupa testeis. &ilido,
seivas, talco em bruto, Riste, ;rido
rados,

beittniino.ro • :alicate

Classe 16
Para distinguir; Materiais para consteis,
Classe 38
pões e decorações: Araamarssas.
Cartóes comerciais e de visitas, recibos.]
areia, azulejos. batentes. balaustreis. blo.
cheques, faturas, duplicatas, notas listos de cimento, bloco: para pavimentar
cais, livros fiscais, notas promissórias,
calhas, cimento. cai, cré, chapa;
letras de câmbio, rótulos c etiquetas de
isotantes, caibros. caixilhos. coluna*
ce l xaa e caixotes de papel, blocos
.:atipaa para coberturas, caixas dagua.
Ind. BrasileIra
de papel para cartas, envelopes, cartuCaixas de descarga para etixos. edifica.
chuos c sacos de papel
‘ffies premoldadas. estuque. emulsão de
haat asfáltico, estacas, esquadrias, atra.
Classe 41.Classe 6
Vinagre; molhos e sucos deto mate; su- Bombas de óleo; fornos à óleo; fornos loas metálicas para constrocilea lamcos de frutas para fins alimentares: à gás; máquinas para extração de óleos as de metal. ladrilhos. /inebria lavas
conservas; azeite; óleos cotnes'ivris, asai filtros pane óleos, íornos lura fundição: ' futçêo, iages, Iageotas, material leo.
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Publloaçâo falta do acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data .da publicaçâo começara,
a aorrat o prazo da 60 dlaa para a ieeferimento do pedido. Durant,° asso a.zaao podara° aprweritaz mem oposiCaes aoDepartmcam
C10
akoagriedado rearattatrIal aquêlee qua oe lula arem prejudicada; com oaaea=aaaa Cs tiv_:31Strti, WCW=12.3
',Jante contra frio e calor, manilhas, ama-138 . para revestimentos de panela% maeiraa para constrações. mosaico% proJatos de base asfáltico, produtos para
araenze impermeabilizantes as argamazaaa de cimento e cal, hidráulica. pedre.
atilho. produtos betuminosos, imperineailizantea líquidos ou sob outras formas
aara revestimento e outros como na pavimentação, peças ornameraais de dama-ao Ci3 gesso para tetas e paredes.
earael para forrar casas. massas anta
aciclos para uso nas construções, par
(ipeca 'portas,. portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto.
Calhas, tacos. tubiu de ventilação. tanques da cimento. vigas, vigamentos
vieras

tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras fonmae
para revestimento e outros como na pa.,
vimentaçâo. peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, par.,
guetes, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vieras

Termos ns . 771.620 a 771.622, de
6-10-1966
Brancal S .A. Mineração e Com-cio
São Paulo

01NILAPLEX
Indo BrasiãeirE7

BROCA 4.•Illtt
gxlisileira

Têxiam na 771.623, de 6-10-19a6 ,
Pôsto de Baterias Acumulaflex Ltda.
São Paulo

Classe 8
Acumuladores elétricos, baterias, bobinas; condensadores; dínamos; motores
de arranco; interruptores; disjUntores.
contrôles; ralais; fios; soquetes; lâmpadas de todos os tipos; tomadas; carvões;
indutores; fusíveis; platinados; artigos
êsses exclusivamente de eletricidade

Classe 1
Cal virgem
Classe 4
Termo n.o 771.624, de 6-10-1966
Substâncias e produtos de origem ani- Editôra e Comercial Big-Show Ltda.
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
São Paulo
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, asfáltico em
bruto, algodão em bruto, borracha em
bruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora.
." BRAMIU."
caolha, chifres, ceras de plantas; ceras
5h40 Bra,s1.1eiro._
vegetais de carnaúba e aricuri, crina
de cavalo, crina em geral, cortiça em
Classe 49
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
medicinais, extratos, oleosos, estopas Para distinguir jogos, brinquedos, pasenxofre, fôlhas, fibras vegetaià. flores satempos e artigos desportivos: AutoLacas. grafites, gomes em bruto, granito tamóveis e veículos de brinquedos,
era bruto, kieselghur, líquidos de plan- armas de brinquedo, baralhos, ,bolas
tas, latex em bruto ou parcialmente para todos co esportes, bonecas, árvo'oreparados, minérios metálicos, madei- res de natal. chocalhos., discos de arreaas em bruto on parcialmente traba- mêsso desportivo, figuras de aves e
lhadas em toras, serradas e aplainadas, aves e animais, logos de armar, logos
manganês, óleos de cascas vegetais, de Mesa luvas para esporte, tainiatu.
mica, mármores em bruto, óxido de raia de utensílios domésticos, máscaras
pazes solidificadores, gelatina, giz, di- para esporte, nadadeiras, radas para
wados, plumbagina em bruto, pó de
pesca, tamboretes e varas para
ldagem para fundiçôes, pedras bripesca
aadas, piche em bruto, pedra calcária,
Têrmo n.° 771.626, de 6-10-1966
'plantas medicinais, pedras em bruto,
quebracho. raízes vegetais, resinas, reFercoi — Comércio e Indústria de
sinas naturais, resíduos mateis, saicio,
Ferros S.A.
selvas, talco em bruto, 'cisto, xisto
São Paulo
betuminoso e silicato
Classe 16
MCOt
Para distinguia: Materiais para amestra
MR(10 DgasilOira
aôgs e.„, decorações: Argamassas, argila.
areia, azuleloa batentes, balaustres, blo.
Clacae 5
aos de'ciMento, blocos para pavimenta. Aço em
bruto, aço preparado, aço
cão, calhas, cimento, cal, cra., chapas
isolantes, caibros. caatilhos. colunas, doce, aço para tipos, aço fundido aço
ahaaas para coberturas, caixas dágus_ parcialmente trabalhado, aço palio, aço
ir..213rE_'S de descarga para etisos, edifica- refinado, bronze, bronze em bruto ou
aaea prezaoldadas, estuque, emulsão de parcialmente trabalhado, bronze de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estria mangeedia, bronze em pó, bronze em
atirem metálicas para construções. !ame- barra, em fio, chumbo em bruto ou
ias de metal, ladrilhos, lambris, luvas parcialmente preparado cimento mede Junção. lactes.. lageota.a material isca tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
;)„..ute contra frio e calor, manilhas, mas- trabalhado, couraças. estanho bruto ou
cas para revestimentos de paredes, aia- p arcialmente trabalsado, ferro em brut,
eiras para construções, mosaicos. pra em barra, ferro manganês. ferro velho
alatos de base asfáltico, produtos para gusa em bruto ma parcialmente Caba-

lhado, gusa temperado, gusa maleavel
lâminas de metal, lata em tiara, latão
em' fôlha, latão em chapas, latão em
verga1hões, ligas 'metálicas, amalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou 'parcialmente trabalhados, metais em 'massa, metais estampalos,
metais para solla, aiquel e zinco

innários para banheiro e para roupas
-,sadae, almofadas. acolchoados para
navais, bancos, balcõeo, .banquetaa,
mndelas domiciliares. berços, biombos,
mdeiras. carrinhos para chá e cafa,
-atijuntos para dormitórios, conjuntoa
arra sala de jantar e sala de visitas,
anfunZes para terraços, lazdita e praia,
mjuritoa Ce armários e gabinetes para
ermo n.o 771.625, de 6-10-1966
opa e cosinha, camas, caoides, cadeiras
Rário Televisão Paulista S.A.
aratórias, cadeiras de balanço, caixas
São Paulo
radica; roi:ates, r.olciresaa de molas,
lispensas. divisaes, divans, diccotecal
e madeira, espreguiçadeiras. escrivataa
-SABADO
tias, estantes, guarda-roupas, mem%
..CÍRCULAn
iesinhas Ines/alias para radio e televie
lo, mesinhas para televisão, moldarem
'ara quadros, parta-retratos. poltronas.
Llasse 32
,oltronas-camaa, prateleiras, porta-cito'
Para distinguir: Almanaques,- agendas -atm. sos, sofás-camas. travesseiros o
mimarias, álbuns Impressos, boletins ca.
vitrines
tálogos, edições impressas, revistas. arTermos
ns.
771.631
a 771.661, de
de publicidades. programas radio6-10-1966
fônicos, rádio-televisionadas: peças teaCooperativa Agrícola de Cotia —
trais e cinematográficas, programas
Cooperativa Central
,
circenses
São Paulo
Termo na 771,627, de 6-10-1966
Pauli — Minas de Minérios Ltda.
São Paulo
i • ?Ana -mns
rxri ão rai1Ói a

=;?

Classe 4
Minérios em bruto ou parcialmente
preparados
-

Termo n.° 771.628, de 6-10-1966
iKnder S. A. Rádio Eletrônica
São Paulo •

Eli) 3 lh
Xsulát.rio; ime35,1M,w1
K

Class se 8
Antenas para rádio e televisão; alto-talantes; amplificadores de son; chassis de
rádios e de televisão; diais paar rádios;
fonógrafos; gravadores de fita; máquinas falantes; microfones; pick-upe; receptores e transmissores; rádios; tocadiscos; telefones e televisores
Têrmo n.o 771.629, de 6-10-1966 •
a Kinder S.A. Rádio Eletrônica
São Paulo

%MEI SC) A.0
2.41)1e0 2IER6FIECA,
Nome Comercial
Termo n.° 771.630, de 6-10-1966
Artefatos de Madeira "Mitema" Ltda.
São Paulo

o UNTEM
• gadustrie: Braoileir st.
,

Clasise 40
,. &Web em gerai. de metal. vidro. de

ma madeira. estofados ou não. inclu
ave móveis para escritórios: Armários,

Mbh

Classe 1
Para distinguir: Absorventes, aceleradores de vulcanização, acetatos, acéticos, acetificadores, acetaona, acetileno.
ácidos absorventes, agentes quitaicos,
água acilulada ara acumuladores, água
toa albumina iodada, albumina de malta, albuminas, albuminas vegetais. albuminoires, alcalinos, alcalino ferrosos, ella
calis, alcaloides, álcool, alcoolatos, aldeidos alizarina, alumens. alvaiade, analnas, amoniacais, amoniacal, amoníaco
amila, aniilico, anilinas. antraceno. asti-corrosivos, anti-detonantes, anti-iacrustantes. antimônio. antioxidantes,
titártaro, arsênico, azalina, azótico, azo,
tos, azul da Prússia. azul ultramar, azul
velação fotográfica, banhos galvanicoa,
banhos de galvanização, bário. barita,
benzina, benzóico benzei. betume, bicloa
ultramarino, banhos ara kixaçâo e teretos. bioxolatos, bismutos, bismutatma
branco de chumbo, branco de neudcoe
branco de traves, brometos, bromo, cálcio. cânfora, caaros. carbonatos, carbeo
reto de cálcio, carvões, carvões ativas
absorventes catalisadores, celulose, 'ema
pas emulsionadas, chapas fotográfica%
chapas sensíveis luz, cloratos, cloratos. clorato de amônia clorldico, cloro,
cromatos. citrato de magnésio, cítrico
de magnésio citrico. clarificadores, ceias para vinhos. coloides para fotograp
fia, composição com base de kieselgura
copal, corrosivos, cópias, corantes, cala
res a álcool, cremor de tártaro, creosca
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Publicação feita da ~roia som e art. 130 do Código da Propriedade trt-Justrial Da ctata da publicação começará
G arar o Prazo da.60 das Para o deferimento do pedido. Durante esse prato puderán api escutar suas up‘maões es1 Depara:MIM
maciansi do osogoledads loduatato aquee, qua st luta arem prejudicados com • oanemsitc 4a re g lucro reatuntalle
omee.w.,

to. cristais de asada. cianeto, cimol de
calamlantes. decapantes. químicos, deicorantes desincrustante para caldeiras
deteuivoos guindem. detonantes, &sol
ventes. emulsões fotográficas, esmaltes
etiknos, extintores. extintores para com.
posiçao quimicas. fermentos. filmes asa
sibilizados, fixadores, quidoa ara eu
da:cear metais. Puma fluoreto de sódio
fluoridico, fixosp ara soldas. formiatos
fórmicca fuligem para fina industriais.
fulminato. fundentes gaiatos, gálico.
galvánicos, 'Tias/anisado, gazes, gelatina para emulsões geramila, gerador,
giz, glicol glicose (substandas para
descorar), gilcosides gomelina glicose
(sabat-andas para descorar), gacosides
gonselina, graxas preventivas contra a
o:tataca°. graxas. balogênicos, hidrato
de alumínio, hidrato* de carbono, iro
drotugas, hidrocento liquefeito ou com
primando. bidrosnIfito. tapetar/to de ata
dio, hiposullitos, ignifugas, ignição de
cervejas Indico. iodetos. !Mico, lodo
lag a. batida landim linoleico. liquido
químicos. liquidas de tampara. litrarga
rio, litina, titio magnésio. malatos. mancos manganatos, mangardco, massas
eletroliticas. matéria altrante, matéria t
prova de 100N • matéria tagnatugs mate
rias para enriquecer a purificar o paz
matérias corantes, vegetais, matérias decapantee matérias para despolir. ma
toarias para perfurar metais, matérias mit
ri tornar o vidro e o esmalte opacos
tnateriaa primaz qui:nicas. mercúrio. mo
diato. ed pernoita, metileno. raeÈtlicoa
muniu misturas guindou extintoras
misturas quimicas trigorifteas, misturas
quinticas refrigerantes, mommite. mor•
dentes • muriato de estanho amonbacal
naténicos, negro animal. negro de la.
mo, negro de barita, negro de abadia
para sapateiro, negro da botrowIck
neutralizadorea quiadcos para ilquidos
fermentados, nitrada. nitrato, ilifricalia
lusa. °laico, óleo para comentada de
ovos (=alatoa, calam. oxidantea. óxidos de antimónio. óxidos metálicas, oui
gênio da inastria. ~abado Nadei
to, paládio, palmitico. papel albumina
do. papel baritado papel turnuoa papel de platina. lsépia), papel gálico
papel hellocopista. Ismael relloOrafico
papel para ensaios quimicos. papel pa•
ra revelação automática, papel tostara
cante. papel fotográfico (aensivel). Po
pel ccintra a 'arrugam, papel totométri
co. papai transterotipo. papel pedra
peo pedras pomes, películas cineasta
gráficas (saudada). peliculas totogra
ficas. (sensivets). percarbonato. ardo
rattaiaco. pegmentos ott cores pana •
indústria, pó da adunado, pó de zinco
potassa, potassa. potassios preparaçõer
para economia do carvão, amparada.
&agastou de maltes preparações qui
• naus para a Industria. preparações pa
ra ditai, tintas. preparações antideto
Dantes, • preparações ¡sara motores, pra
paradas fotográficas: preparações pasp
bronzear, preparações contendo mata
rias racho-ativas, preparações para ali
atinar a dureza da *dna, preparaçõe:
para decompor ou dissolve gorduras
óleos. rearasões ara mtpedir a corroso
do metais p reparações para imparrnea
bilázakao do cimento, preparados para

magnésio, de crosta nas caldeiras. pra
paradas de nana, preparações par.
iMpedir a oxidaçãq da superficie meta
km, preparada para lavar erapéu:
de palha, preparações - para namelat
preprações para produzir espumas. pre
Paradas para renovar roupas e cba
pé= de palha, preparações para
aperfeiçoamento de ferro, preparações
para renovar oa discos de homógrafos
Preparações para purificado do paz
Preparações preservativa de pedra. dr
madeira. dos Molas, doe metais e das
vidro. preservatiaos outra a congela
CG% preservativos contar a ferrugem
preservativos contra a umidade das pa
redes, produtos desincrustantes, produ
toa fixadores para perfumaria, produ
toa iaolantes, produtos para comem
do de ovos, produtos para absorver •
umidade, produtos para • a têmpera de
ferro, produtos' vara clasikcar e pun
ficar águas, produtos ara encoiagem
corado doe mortos, produtos para dan
ficar o adçcar. Produtos para conse:
var alimentos, produtos para conserva:
a madeira, produtos para evitar o va
por da água saibre o vidro. as 'vidraças
produtos para a Indústria Mata. orodu
tos para melhorar, conservar, clarifica.
e tratar bebidas. produtos para reaviam
e retrucar pinturas, produtos totogra
Eitos, produtos et:latadas, propilico
protóxido de azoto, pmssiato amarelo
pua:datada potássio, piridina e deriva
doa pocoacteicoa pirolenhom. periforos
rddlo-raathros quimicoe, redutores, te
veladores fotográficos. to/Mines: Mn
eethdlato de atina, saliecilico, Gabado
ienaibilizadores ara prova de dedos, se
leitoa *Srta, soda calcinas solda duo
tka, abdica, solução and-refrigerantes
idades ladrófugas, aoluções tesperesee
biliasotea, solastes para cana: a for
asado de espumas nos acumuladores
soluções para ~tu a tonnaçao de es
pumas nos acumuladores. soluções Para
cõialaa Pela darmaina, soluções de saia
de prata para pratear, .soluções titula
das, soluções volumétricas. ~enteei
sobstandas químicas para aso de indústrias. nas 6otografias), 'abadadas
rádio-atavas, sucedamos de cantora. Pa
ri a fabricado e celulóides, eucinico.
sulfatos, sulfatos, sulkoacidos, atafona
dos. sulfónioa, sulfuroso. sullltrico, tal
co tanato de cálcio, tanato de mercúrio
tanta* taninos sanam. tela sanearei
terpenos, tetradoretos, terebenana
harto, tintas, coluno toluoh uránks.
afilas verde de brunem, verde de ao
mo. verdearia, verdete, verntz, corretor
vernizes. viscosa. aferidos, urdo, za
iltos • atroam:to
Clama 4
Substancias e produtos de origem sai
mal, vegetal ou mineral. rpm bruto os
aarcialmente preparados: Abrasivos eu
mato, argila retrataria. aditam ea
noto, algodao em bruto borratam en
nado, beata*, benjoim breu, cantora.
/neto, chifres, ceras de Plantas etra:

na bruto. lueseighto. liquidus de pisa
.:aa, iates em bruto ou parciaiment.

kias cortantas para estalas, camisas
tara cilindros, cardam máquinas cata,

amparados. aunemos metálico& ata*,
'as em bruto aa parnalmeate trama
ludas em toras. serradas e aplainadas
Mai mármores CIII bruto, &seio *
°andana*. óleos de castas vedetats
Siem em bruto ou parc;aluiedte prepa
actos. •Plombaoina em bruto, pá
matagais, para Fundições, pedras arl
'adis richt em bruto, pedra cakária

toras. caldeirar, máquinas de costura,.
rogamo& adaptadas na construção e.
_cmservação de estradas, corte de ma:eiras e carretos, máquinas para cortar
moer carne e legumes, máquinas dasficadoras, máquinas de contar.. maquilas para cortar. máquinas compressoras,,
orretéis. maquinas cravadeirns. carranca . hidra aliem. maquinal para fabricar
ausaões, máquinas para fabricar cigaros. os:Imanas para tirar cortiça. distria
)uidores de gasolina dispositivos de aro
.anclue. diferencial dispositivos de tonta
ao aterias para motores. ~os. droa
_asa deanataderas para manteiga- des.datadores de cana e forragem, aidaulaaa
-tesanolhri.mqusdeblhaoao descascadoras, desintegradoras,. mia
atinas dtstrtlitildoras de concreta e bato. esp u adeiras. eixos de direção. eixos

'tantas medicinais, pedras em brrac
mebracto. raizes; vegetara res:mto se
siam naturais, resicluos. ceareis, sind.
salvas. talco mi bruto. cisto, riste
betuminoso e sil!r•li

Classe
Aça em bruto, aço prepara/às aça
doce, aço para tipos. aço fundido aço
darcialmente trabalhado aço palio- aço
refinado, bronze, bronze em bruto au
Parcialmente trabalhado, bronze de
transmissto- embreagens, engraxado.
manganês, bronze em p& bronze em ri cenrritugos para forjas, engenhos.
barra, em fio. chumbo em bruto ou te cana ex p remedeiras para manteiga,
parcialmente preparado cimento me- mgrenagens para manoils. engrenagens
tálico. cobalto, bruto ou parcialmente me crectiallteiras. engrenagens para eixou
trabalhado, couraças. estanho bruto 0i; 'e manivelas, engrenagens de parafusos
rardalmente trabaisado tarro eia brios cm tim en g renagens de distribuição,,
em barra, ferro manganês. tetro velho ogrenauens multiplicadoras, evainta
Mata em bruto ou parcialmente tr.aba ra 1 apor taduras elevadores hidráulicos,
raustures de todas, esmeris, capataz,
lhado gusa temperado. gusa mateave.
lâminas de metal. lata em tóira. latão na qui nas eneartatinias. máquinas uma
em Rilha, latão em chapas, latão en, .adoras elevadoras. máquinas ensacaras. elev,trluras, máquinas de esculpir,
vergaihtSes. Nas metálicas. limathas
'ssaignasts. maagan'es. metais são nittio

tiatracunas engrenagens

de comando,

lhados ou parcialmente trabalhados. LOC ars válvulas. maquinas acepabasteiras
aáquina, para estale:roa, eixos de ar
tais em massa. metais
nandu orenagr tur para 0.108 de ca.
metais para sola. nimbe. e zinco
[landa tas viartam e para eixo de umaClasse 6
Para distinguir maquinas para indústria: avelas, máquinas de estampar, maquia
de esticar, máquinas para escavado
tuteia em geral, máquinas e suas parte ias
terra. máquinas para extração de
Integrantes para fina industriais: ma o
neos atoas para limpeza do motor.
quinas de ofensão: maquias ooeratrizer :atros
para óleos, foles de fonas. Ima
motores e suas partes: peças para vo AS. tusus.
romanas' para fundição.. lura.
oalos:alavancaa. alternadorea *ceiem
dores, méis de latão, anéis de estam leiras, lorias , máquinas para furar e
entrar Fornalhas para tratamentos ter'
para rolamentos, anéis de talco. ama nicas,
máquinas de fabricar papel. sia.
ruama taailaar o arranque deo motorn
nanas para o hdadoo de fumo.
azoas da segmento. autolahrificadorea ma pana fabricar pêlo, adapdnas para
Metes. aparelhos para mistura de com obricar "M/as de arame guilhotinas
bustIveis, de motores a explosão,, má- :alindastes, geradores de &frialdade,
quinas de abrir chavetas, máquinas afia aulndastes. geradores para corrente condores para ferramentas de corte& má isua e alternada, geradores de detrick
quinas para arqueação de esoaalapens e lado maquinas para galvanoplastia. ga•
volumes, máquinas para afiar. máquinas :atacadores de líquidos canbustivela
para ajustar, maquinas de atarrachan g uinaSos, injetores para carburadores,
batedeiras, bielas, bombas de óleo, bru- máquinas de impressa°, ftlrema indaga
tos, burrinhoo blocos de Motores, broa- miais (fornalhas), maquinas insufladoazas, blocos, barras, bombas de ar com- ias, máquinas limadoras. máquinas para
primido, bombas lubrificantes, bombas lavar vasilhames em geral, máquina.
lubrificantes, bombas de circulação. bosta para fabricação de bebidas refrigerantes,
tias de comustivet para motores, bombas de água gazeificadas, maquinas de ara
de água e gasolina para automóveis, rolhar e tampar garrafa& niquins para
bombas hidráulicas, bombas centrifugas, engarrafar bebidas e liquides, maquiar
otativas, de deslocamento e a pistão. para colagem dos rótulos em vasilha.
ambas .eitricas. bombas para limados. enes. máquinas para fermentar e iate+
para pressão hidráulica e para coopreo. lar bebidas. {untas universais para cor
*Coa bombas elétrjcas para pneumáticos. dutos d'água de motores e maquia"
founidores para cereais, máquinas ba- larninadores a frio a a quente para aça
Ordeiras. Máquinas brunis/oras, máquinas e outros metais lançadeiras. hibrihcada.
oara bordar, máquinas betoneiras, cru- tu centrifugas, máquinas de lavar pra.
zetas. cilindros, camblos. cabeçotes, ca- toa e roupas. . máquinas lixadeiras ma.
reqetals de carnaába e lutou" criei misas. atoar de embreagem, tarear de cacos, mancais- motores elétricos. masa
Se cavalai. crtna em geral, cortiça em motor, comutadores, cabos de placas deixas. Martelos mecánicoo moagei.
nota cascas vegetais, espato erva
embreagens. culatras de cilindro do para cavala maçaroca& marteletas mas
l adicinais extratos oleosos estopas mr.tor. caixas de lubrificação, carbura- acate" motores. mancai. paru brama
mitotre tolhas, fibras vegetais. flore piores. cabeçotes do cilindro, máquinas motora de ecabastio inana saares
secas, grafites, goma em bruto, granito para cortar frios, conSas, carteias, ca- dkal, recaem' pane buem mamem de
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:girar e espalhar palha. pua comei faróis, laroletes, fogões, fornos e foga- transistores, aparelhos de transmissão e •
róscas, de paratusos e -hidráulicos , mau
recepção de sons e tripés
cais de coletes, molas, • molas de vál• auudáta. para colher cereais • arágtánas reiros elétricos, fios para eletricidades,
Classe 15
valas. mandrià, magnetos para motores. massadoras, para - tins agrieoras. de fios terra, ferros elétricos de engomar- e
(muz árvores, para espalhar. para ca passar, ferros comuns a carvão, ferros 'ara distingu:r: Artefatos de ceámica.
magnetos de ignição, mecanismo am
magurnas combinadas pare se elétricos para soldar, ' Sevedores, fusi. )orcelana. faiança, louça vidrada para
pulsionador do diferencial. mineração
.e cultivai de desoanar. oara en vais, filmes avelados, fôrmas elétricas, Is° caseiro. aparelhos . de chá. de café.
multiplicadores máquinas misturadoras
de barro e concreto, máquinas para ma Talar. máquinas e cirointios para torra filtros e óleos para motores, aparelhos te jantar, serviços de refrescos e de •
rens. maquinas toscadoras. ardenado de tregnência modulada, fonógrafos, fi- :ebida.s a ,saber: abajures de ~pião.
'lhana, máquinas para inovituento
terra, máquinas para moldagem . picado, I 'es mecânicos, raradores mecãaicos, ro tas métricas, focalizadores para cãma .:çucareiros. apanha-moscas, bacias de
de forragens. pinhões, pistões de motor, os compressores Para a agricultura ras fotográficas, faladeiras, garrafas ter- Átrhia, bandeilas banheiras, biscoiteiras
politrizes. motores a explosão. a Com :achadeiras, semeadeiras, • reoaéleiras micas, geradores automáticos, geradores hides. botijas, bules, zateteireo car -cas
acadorea• de terri . tosadores de gra estáticos e eletrônicos • de alta frequênbustão interna e elétricos, prensas. pun
.astlçais, Chavenas, centros de mese,
ições, plainas de mesa, pl ainas limaaoras na, tratores agricolas -válvatas para cia que funcionar- 'com válvulas para ompoteira.; cubosê, t:escanaos de poreimáquinas
agrícolas.
guecimento, por dielétrico e indução. ana. escarradeiras. espremedores filtris
'lacas para tôrnos. prensas hidráulicas
Classe fd
máquinas para panificação e máquinas
fitas magnéticas, aparelhos para gás en- unis. garra lias, ' globos. jard:neirats . /arPara
distinguir
artigos
e
aparelhos
elégarra‘ado e aparelhos • de inversão, repara fabricação de massas alimenticiaa
os, jarreca, lavadedos, Lavatórios leimáquinas para fabricação de papel. pon. tricos e eletrônicos em geral, artigos do- tiografos, hidrômetros, holofotes para
eiras. maçanttas de porcelana. rnantetes gigantes, platinados para veiculos mésticos, aparelroa e- artigos para insta automóveis, interruptores,aisoladores im.
ueiras, molheiras. moringas. palite:ros..
inos, pedais de , alavancas, de embrea. !ações elétricas e hidráuliças; aparelhos pressores. aparelhos de intercomunicaedestais. pias. pires; polvilhadites;
l
s
para
automatização
eletromecânico
geris, planetárias de parafusos sem fin
ção, indicadores de niveis imans permalorta-facas. Pores, .puxadores, receptaa de rodas. polias, máquinas para olaria dustrial; instalações elétricas e artigos nentes para rádios, aparelhos de gás
máquinas' pulverizadoras, máquinas d eelétricos e eletrônicos, para automóveis: neon. gravadores de fitas, gravadores ulos. sale;ros; ' Serviço de chã; taças
polir, receptáculos, rolos, ro letas. 7essal aparelhos e acessórios de rádios; apa. de discos, isolantes elétricos, isoladores :ara café. travessas, terrinas, orintas,
vasilhas, vasos sanitr; rios e xicaras
tos repulsionadores de rolamentos t relhos e instrumentos e aparelhos para de corrente, intermediários para filmes
Classe 16
rolos, rolamentos, aparelhos redutores de fins úteis; instrumentos cienti 4icos; acen lâmpadas, lnnetas; liquidificadores, luconsumo de gasolina, retentores de pra. dadores. acendedores elétricos, acumu pas, lampeões, lustres lentes aparelhos Para distinguir: Materiais para constru(adores elétricos; apitos, aspiradores de luminosos, 'aparelhos de luz fluorescen- ções e decorações:' Argamassas, argila.,
xa, de óleo e de cilindro. redutores
lenciosos, máquinas do rosquear, má pó, aquecedores, abat- j ours, alto-talan tes, limpadores de . para-brisas, lanternas areia, azulejos, batentes, balaustres, bloquinas rotativas para usinar (erro.. aç,c tes, antenas, acumuladores, amplificado Portáteis e lanternas de mão, luzes tra- cos de cimento, blocos para pavimentae bronze, máquinas para rotular, regu- tias, anemômetros, amperômetros, assa- zeiras para veiculos,. microscópios, mo. ção, calhas, cimento, cal,, cré, chapas
ladores, serras mecânicas,, segmentos de deiras elétricas, adaptadores de micros crôtnetros, manômetros, mostradores. isolantes, caibros, caixilhos, colunas,.
pistões. engrenagens e parafusos sem oopios, agulhas para fonógrafos .aque de rádios, microfones, medidores de 'chapas para coberturas, caixas d'água,
fim. silenciosos. satélites, separadores de cedores de ambiente, aparelhos de coo roscas, medidores de intervalos, miras caixas de ,descarga para lixos, edificagraxa, óleo e cilindro, máquinas seca trôle e medida, aparelhos de expurgu de qualquer graduação, aparelhos de ções premoldadas, estuque, emulsão de
duras, máquinas para serrar, máquinas utilizado na a limpeza e desinfecção de medição,. rnassaricos, níveis de ferro, base astáltico, estacas, esquadrias, estrusalgadeiras para manteiga, teares, tur sentinas, mictórios e outros locais, apa. nivers de agua para caldeiras.• apare- turas metálicas para construções lamebinas, torcerleiras. tesouras. rotativas, te- relhos de libações para banheiros, apa- lhos de ondulação permanente, objetiva las de metal, ladrilhos, lambris luvai
. souras MecâniCas , tõrpos revolver. tôr- telhoS de ar refrigerado, aparelhos de para' ampliadores, misturadores para ba• de • junção tapes, lageotas, materia l iso- •
' nos mecânicos,' trilhos. Pipias, tranchas ar condicionado, aparelhos de alta ten aheiros painéis de carros, para-raios tante contra frio e calor, manilhas, mastirantes, transportadores automáticos são, aparelhos automáticos para des- plugs, parômattos, panelas elétricas, pa- sas para revestimentos de paredes, maPara alta e baixa pressão, máquinas la- carga 'de água, aparelhos de alarme nelas de pressão pistolas de pintura deiras para construções, mosaicos, provadeiras máquinas nara ,terranlanagem aparelhos de aquecimento central. a,pa pick-ups, pilhas sêcas elétrica, prumos. dutos de base asfáltico, produtos para
anaquinas de soldar tuchos de válvulas relhos de* aproximação, aparelhos para pantoa ra tos, min tômetros, pirômetros tornar imperineabilizantes as argamasmáquinas para indústrias -de tecidas, ma- arqueação de -volumes, balanças. bate' periscópios, potenciômetros, quadros de sas de cimento e cal, hidráulica, padreletras, batedeiras para refrescos, bate- -ornando,, instrumentos para medida. e quuho; produtos betuniinosos impertneaquinas para tecidos de . tapeçarias, má
quinas trituradoras. Máquinas térmicas. deiras para líquidos e massa, bules ele- Controle para mecânicos, relógios de . bilizantes sliquicloS ou sob outras formas
máquinas de. trançar. máquinas de crias micos, :obinas para rádios e televisões água, revólver para pinturas, projetores para revestimento e outros como na patar má quinas urdideiras. valvt.las para ausinas, baterias, baterias elétricas, ba cinematográficos, pirice-nez, aparelhos vimentação, peças ornamentais de cimotores. válvulas de aspiração . trans Ômetros, bússolas bobinas, balcões Eri
mento ou gesso para tetos e paredes,
portadores mecânicos. velas de ignição gorificos, ' aparelhos para bordar. apa. de refrigeração, refrigeradores, réguas papel para forrar casas, -massas anti- •
de
aço,.
rádios,
refletores,
reatores
te
para motores. virabrequins. ventoinhas e ralhos rara banho' de ar quente, chu
ácidos para uso nas construções, parmáquinas ventiladoras
veiros elétricos. coaueteleiras, churraa- lais, receptores. regadores automáticos quetas, portas, portões, pisos, soleiras
Classe
•
-,ueiras riétricas, -ampainras elétricas relógios. relógios de ponto e de vigia. para portas; 'tijolos, tubos' de concreto,
Máquinas e utensílios para serem Usa. :traves rtétricas, chaves automáticas redutores, resistências elétricas, registros telhas, tacos, tubos de ventilação tandos exclusivamente na agricultura e chaves para antenas e fios terra, con- para .água. registros para canais e com- ques de cimento, vigas, vigamentos e
horticultura a saber: arados. abridores tactos elétricos, candelabros, chaves de portas, receptores de sons,. reatores, reavitrôs
de sulcos, achtbadeiras. ancinhos me- alavancas. chaves de tomadas, comuta. tores para luz fluorescentes, reostatos
Classe 21
registros
para
vapor,
registros
para
cânicos e empilhadores combinados dores, .cafeteiras elétricas, compassos,
Para distinguir: Veiculem e suas. partes
arrancadores mecânicos para agricui câmaras frigorificas, caixas de descarga bidê. para banheiros, para aparelhos be, ntegrantes: Aros para bicicletas: autotura, batedeiras para cereais. nambu para 'vasos sanitários, aparelhos para bedouros, para lavatórios e para pias móveis, auto-caminhões, aViõee. amoramai adubar. .ceifadeiras. carpideitak cortar pães, cafeteiras automáticas secadoraa para cabelos, -.quebra-luzes ecet-lores. alavancas de câmbio, barcos.
airados para arroz, charruai para agrn ..hassis, condensadores. condensadores sorveteiras, sincronizadores, sextantes areques, braços para Veículos. bicicle- •
cultura. cultivadores, debulisadkres. para vapor, 'colimadores, .aparelhos cor selecionadores, sifões. sereias 'de alarme ma carrinhos de mão e carretas, canildestocadores, desentegradores, esmaga tadores de 4rios, cabos e, condutores . ele- aparelhos para soldar. soquetes, sinale' shonetes, carros ambulantes. caminhões,
dures para a agricultura. escarrifica.la tricos, contadores de rOtação; compres- roa reguladores automáticos ou não 'arras, tratores, carros-berços, carrosres. enchovadeiras. facas para en&qui sores, máquinas cinematográficas, ins- aparelhos televisores, telelupas, telôme sa ques carros-irriaradores, carros, carnas agricoias. . terradeiras. gadanhos trumentos. de calcular, chicotes para tros tornadas,' telescópios, teodolitos .oças, carrocerias, chassis, chapas cirgarras para arado, grades de &seco automóveis, Cronômetros, aParêlhos ca termômetros, tomadas de corrente apa, 'ti l
ares -ara veiculos, cubos de veiculas,
ou .dentes. miquinas batedeiw 'part.
librádores, aparelhos cinematográficos relhos de ,elegrafo sem tio, transforma- orrediços para veículos.- direção. des11agricultura, máquinas inseticidas má.
de contrôde de sons. aparelhos dores, trenas torneiras de alta pressão .aciairas estribos, escadas rolantes. elequinas vaporizadoras máquinas de aparelhos
comunicação interna, discos grava torneiras colar dispositivos • , para aqueci :adores para nassage ros e -para carga.
de.
niveladoras
de
terra
mungir. máquinas
mento de água. telefones, telescópio" troares para , carros, eixos de direção,
máquinas perfuradoras Para a aarical • dás, dials duchas, despertadores, ence- ' transmissores
, toca. discos, automáticos raio , tronteires para veiculos, guidão.
radeiras.
espremedores
elétricos
estutura. máquinas de plantar. motochar
não tubos cónduits, terminais para ocomotivas, lanchas motoeiclos, molas,
ruas. máquinas regadeiras máquinas ^ de fas. txterilizadores, • esquadros' de aço na
rem, de semear. mira salitrar de esquadros de agrimensor extintores tis isaterias voltimetros, ventiladores vál iiotOciclat.at. Motocargas moto furgões,
torquir, de triturar, de esfarelar terra incêndios, aparelhos para exprerner Ira aulas, válvulas de redução válvulas nanivalas, navios ônibus, para-choques.
tas e legumes, escalas indicadoras de mira rádios válvalas . para água .valvil rara-lamas , ¡rara , hrisaa peda's, pantões.
Para irrigação. sara matar - formigas
calas para hi. Metas raios para hicicleoutras insetos, para buratfar a puiveri. maré, riletrômetros de quadrantes tararia las de descarga a pressa°, válvulas
comportas, velas para filtros, apa-elhos as, reboque. ..adiadores para veiculo*,
sat. desinfetantes, para adubar. para torra, estojos para filt,ns com torneirr
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rodas para veículos. seuins, triciclos. ti- mais e vegeta.s: Argolas. açucareiros %recos. rácho-televisionatlas. P e ç as teatrais e cinematográfica& proa sumas
rantes para veículos. vagões. velocipe- srançaes para acclos, bules, bandeias
circenses
contrÔle do atogador e 'ases para telefones, baldes. bacias boi
deo, varetas
Classe 35
camas, carteiras, chapas. caboacelerador troeis. troleibus, vareas de
sara ferramentas e usensilios. cruzetas. :ouros e peles Preparadas ou não. Ca:
carros roletas para carros
Classe 22
abres para acondicionamento de ali ,nurças. couros. vaciuttas, pelicas, e cr
Para distinguir: Fios e linhas de tdcla sensos caixa de marer ai plástico par. ;fato dos mesmos: Almofadas de cou
espécie, lios e linhas, torcidos ou Ião; ,aterias, cobdores,. copos. canecas, coa -os. arreios, bolsas. carteias. Ci3i1;a5
tios e linhas em geral para bordados, ...tias. capas para álbuns e para livros .ilicotes de couro, carneiras. capas para
costura, tecelagem, tricotagem e para :alises, cestos. castiçais para velas Cheias e para livros. emaalagens d;
trabalhos manuais; fios e linha obti- :aixas para guarda de ibletos. carta .ouro. estmlos, guarniçaas de couro par:
dos por processos quirnicos; fios de -hos coadores 'para chã. descanso para sucomóveis. guarnições para noreadsM
ramo para pneumáticos e inha de
iratos. copos e copinhos de plasticoon -os. malas. mulatas. posta-sotas porta.
Classe 23
aara &orneies, ca.xinhas de plástic. te couro. rSdeas. selins. sacos para via
Para distinguir tecidos em • geral,. teci. para sorvetes, colherinnas. pasinhas iam. sacolas, %altos, solas e solados
tirantes para arreios e valises
dos para contezções em geral, para sartinhos de plástico para sorveres for
1/aves, acerta-ni gueis. pastas. pulseirr
tapeçarias e para artigos de cama e minhas ds plástico para sorvetes, discos
Classe 38
mesa: Algodão, alpaca. cánhamo, cetim ..mbreagen de material plástico. emba,
caro& casimiras, fazendas e tecidos dr agens de mater:al plástico para sorve. Aros para guardanapos de pape
lã em peças, luta. lemes? , linho. nylon tes. estojos para objetos. espumas de nglutinados. álbuns (Cm Manco), álbuns
paco-paco, percalina. rama rayon, seda aylon. esteiras, enfeites para autornte. para rcdrasos riatócaales, ba'bes (es
natural. tecidos plásticos, tecidos Impei sueis, massas anti-ruidos. escoadores de cato para brinquedos) blocas pau'
cOrrespondência, blocos para cálculo:
meáveis. tecidos de pano causo
arato% funis, teermas para doces fitas blocos para anotaçõzs, bobinos, brochu
e veludos
para bolsas. kicas guarnições guerra. ras não impressas. cadernos de escra
Classe 24
lições para porta-blocos. guarnições
Artefatos de algodão. nylon. plásticos para liquidificadores e para batedeira. ver, capas para doam:azotos. carteiros
cânhamo. caroá juta. lã. linho, paco le frutas e legumes. gcarnições de era caisos de papelão. cadernetas, ander
paco rarni, raion, seda natural -e outras ,erial plástico para uteashios e desleais nos, caixas de cartão. ca:xas para papelaria. cartões de visitas, carteies co•
fibras: Alarnarea atacadores, • bicos
suarnições para bolsas garfos, galeria: merciols. cartões indicas. confeta car
Salsas de tecidoS aar senroras. bordado;
aara cortinas, ferro laminados, pias. colina. cadernos de papel melimetradc
cordões, eadarços
orlas, bandeiras,
ticos lancheiras, mantegueiraa. malas e em branco para desenho, cadernos
coadores de caf& cobertas para rague
Cera coberturas para cavalos, debruns nanais, prendedores de roupas puxado- esciares. cartões em branco, cartucho:
enfeites, etiquetas. entretelo. entrete 'e de móveis, pires. pratos Palitei- de cartolina, cosias pias:agi-afica% ca
loa, flâmulas. fitas, Isanias. filtros d, ,os. pás de cosinha. 'pedras pomes ora. dermaz de lembrança. carretais de oa•
cak galões laços de cnapéus, mochilas los protetores para documentos pu- Nino. envelope% envaducros para cisa
montas, nesgas, ombreiras, passamana xadores de Égua para uso Ia:Useiro rutos de papel, encadernação de Pape
ries palmilhas pavios. passamanes Porta-copos, porta-niques, plassz-rtesaa ou papelão, etiquetas, fõlhas indicet
po-pons pingentes. rendas, râleas vorta-documenton piscas. rebifea
filhas de celulose. guardanapos. Dorso
rides. sacos <sacas sacolas, tiras, tela! obas, recipientes, suportes, suportes asara não impressos, livros; fiscais, livros de
guardanapos. saiais°. rabos, tigelas contabilidade. taata-lociarao orosameadas
ames 26
Artefatos de madeira em geral: Argo- ruboa para ampotaa tubos para seria da papel transparente. proles, PaPail
las. alguidares, armações para balcões gas, travessas, Mim de material pião
-abo%pisdetnhalumo
e para vitrines. artefatos de madeira tico sacolas, sacos. caquinhaa, vasilha papais C2M II:351P33230. P3P4in asa baaracc
para calam. bandejas. barria baldes mea para aeoncliciinatnento, vasca.
para ferrar paredes. papal oltnaço com
batedores de carne. caixas. cabzões. cai caras. colas a trio e colas são incluidas ou sem pauta. papel crepon. papal de
amen. cavaletera cunhas. cruzetas cubas ego outras classes, para borracha para seda, papel irrasermeavel. papel encera&
caçambas, colheres, cactos para paca corrumes, para marceneiros, para sapo papei higiénico. pope! impermeave
capuz para cozinha, cabos oara ferra teima para vidros pasta adesivo para para copiar. papal para desenhos.
mantas. cantoneiras engradados. estra
a:ater:ai plastico e mgeral
siai para as:abra-lho impe.raseabilizsaar
doa, esteirinhas. estojos. esprernedeiras
Classe 29
papei poro encadernar, papel para ao
embalagens de madeira, escadas for Para distinguir: espanadores, escavas crews. papel para imprimir, papal 9a
" asna guarnições para Porta-blocos comuns, lambazes, nados, vassouaas e rafina para embrulho% papel celofane
Guarnições para cortinas. guarnições de
vasculhos
papal celulose, pope) de linho ozvoe,
madeiras paro utensilios domésticos
abaorvente, papal paga embrulhar ta
Classe 31
malas de madeira. Dzslitos, pratos:, pi
Àdesivos para vecçalcs, anais para Ve- taco. papelão. recipientes d pape) ropus. vinca Dusradorea prendedores de
de pspL w6tula2 de papel. rolo:
roupas. ~intua, garfinhos e colheres iaç ga, argolas para vednçascs ~loa 5.24IID
saspel transparen te , ascos de papei
-Iara
vedação:
basbantea
barracas
de
de
•
sorvetes. nalitos ceara denteis. 26
serpentinas. tubos. pastais da cartão
asnpanha. betume paia] vedação.
boas de passar roupas. taboas de carne
e tubaSes da pope%
ima para vedação. bujão (afilha para
to.séls
rneiras. sambam tampaa,
tarraxa): cabos. e:maletas, cordas. cor-.
suportes de madeira
Casse 39
Ws cordoalhas. cordõza. correias de Para distinguir: Artefatos de borracha,
Classe 27
Para distinguir artefatos &e palha ou ransmissão de tecla espade; ensár- borracha, artefatos de borracha para
las. esferas para valoç[lo, filalhoo para
fibra: Cestas. cestos, cabos para uten
veículos, artefatos de borracha n3a
silios, cestos para costuras, cestos para :marradias. forros para vedação. fuge- cluidos em outras classes: Arraelas,
aça;
gachetaa;
juntas
para
vedação:
pães. cabras para acondicionamentos
res , assestas para caonas, lonas tiara freios de veículos: golas. amortecedo
caiam nara enfeites, esteiras, ambos
deiras,
borrachas
para Gr03. batentes de
riais, embalagens. estojos, guarnições nangueras. massas para vedaçâo. cao- cofre, buchas de estabiliza dos . :sachas
s pare vedação; rõlhas: tampões para
para utensílios, guarnições para calça
buchas para lumelo. batente de Porta
^(1 - çâo (fias não medicinais), tendas
los, malas. palmilhas. redes. rédeas. aa
batente de chassis, bicos para mamada]
aus
nara
vedação
tubos
para
vedaçâe.
colas, sacos, telas para assentos de
'i s taes para vasl acao: válvulas para ras, braçadeiras, bocais, _bases para tacadeiras
efones, borrachas para carrinras 'adias
vedação
criais. borracha para amortecedora's
Classe 28
Classe 32
Para distinguir: Artefatos de materia Para distinguir: Almanaques. agendas bainhas de borracha pata eadeas, cothies
plástico e de nyion: Reciwentes fatia inuários. álbuns im pressos. boletins ca de motor. câmaras de ar, chupetas cor
cedas de material dástico. revestimen
ediçõe. impressas. revistas. Gr iões rnassiços de borracha, cabos para
tos 'confeccionados de substâncias cai gâos de publicidades, programas radio ferramentas, chuveiros, calço rl
ÉZ7

racha, chapas e centros de mesa, coe'das de borracha, cápsulas de borracha
,,e.p ac entro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras. desentupideirac,
discos de mesa. descanso para pratos.
encostos, embolos. esguichos, estrados,
esponja a de borracha em quebralacSo
pura salseiras. fios de borracha lisos,
fôrmas de borracha. guarreçass paru
automóveis, guarnições para veicules,
lanchelas paia escolares, lâminas de
borracha para degraus, listas de boa;
racha, manoplas, maçanetas, protetos
res para para-lamas, protetores az
para-choques, pedal do acelerador. Inaal de partida, aeras para businas,
pratinhos. pneumáticos. pontas de bora
racha para bengalas e muletas, rodas
maa.siças, rodízios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móvi Ss, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas do pedal do breque. resembaio e isolador, suportes, senis
pneumáticos, suportes de câmbio, sanfonas de partidas, saltos, solas e soladon
de borracha. surdinas de borracha para
aplicação aos 'elos telegráficos e telefets
nicos, aravexiores de porta, tigelas,
tigelas, tampas de borracha para 'contagatas, tiras de borracha para elaboaas
ção de substâncias químicas
Classe
&Uiveis em gerai, de metal, vidro. de
N.O. madeira. estofados ou não- inchasive cateveia para escritórios: Armários,
nanarias para banheiro e paro POUDC3
asada% almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetaa,
aandajae domiciliares. berços, biombos..
-safairas. carrinhos para chã e cafs,
scrajunsoo para dormitõatoa. coniuntaa
para C3/3 d2 jantar o cola de visita s.
zonquatcs para terraços, jardim o areia,
usaltustos da armários e gabinetes para
nana e coslisi.tia. camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço. caixas
le rádios colchões, colchões da mofou,
fispansas, divisões. divan.s. discotecas
Se madeira, espreguiçadeiras. escrivaninhas. estantes. guarda-roupas, mesas,
mezinhas. mesinhas para rádio e televia
sisas, mezinhas para televisão, molduras
para quadros. porta-retrato% poltronas,
ooltronas-camas. prateleiras. porta-cha..
Orara, coças, sofás-camas. travesseiros e
vitrines
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, apeia.
vos, aniz, bater, brandy, conhaque cers
las, terna, genebra, gin, ktimel,
res. exular, punch, pipermint, rhum,
sucos de frutas sem álcool, vinhas. v3/1.
W131,16, vinhos espumantes, vinhas
quinados e whisky
Classe 44
Cigarros, acendedores para cigarros,
aromatizados para fumantes. bolsas para
fumo, bolsas para rapa cachimbes, carteiras pare fumo, charutos. cigarreiras,
cinzeiros, estojos para cachimbo, falimo'
nara piteiras, fosforeiras de bolso. Isqueiros paiNa para cigarros, piteiras,
ponteiras de cachimbos, porta-eharatn-9,
satgl, cacos para fumo
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o

Classe 43
'asnicos. rádio-televisionadas. peças tea- roa, logos de litigaria jaquetas leasuéa -lutas. combinações. coraiiihora ealçiaa
Aguas artificiais gasosas, minerais e na- trais e cinercarográficaa programas 'uvas, ligas, lenços, mantós, meias, ,te senhoras e de crianças. aaições,
turais, a saber: caldo de cana; essências
circenses
mai5r, mantas: mandrião, mantilhas. pa ;as. camisas, • camisolas, camisetas,.
. Classe 25
para refrigerantes; gasosas; guaraná;
!cós. palas. penhorar, pulavas. peletanas 3aias. casacos, cáinelos. issmanós. eCtear.
státuas. estatuetts, estampas. lavrai peugas. pouches. polainas, pijamas pu- es. fantasias, tardas para
laranjada; ?imanadas; refrescos de frulitanias, aoRores e fitias de cera, fiares e tralhas nhos. perneiraa: quimonos, regalos egiais, traldas, galochas. gravatas. glosa
tas; refrigerantes sodas sucos de
de substâncias isolantes e sintéticas. fi- robe de chambre, roupão. sobretudos -os. logos de Iliagerie.
frutas . e xaropes
.
usquês.
guras de madeira, •figuras de cera,. cli suspensórios, saídas de banho-sandálias luvas, ligas, lenços, mantõs,
Classe 47
Para distinguir combustiveis, lubcan- che, gravuras, imagens, máscaras de ce sueteres, shorts, sungas: srolas ou slacks natõs, mantas, mandrião 'mantilhas. pates, substâncias e produtos ....estalados á saa obras de escultura, obras de pintura
et6s. pelas, penhoar, pulovet. pele/loas.
touca, turbantes, ternos, uniformes
iluminação e ao aquecimento: álcool quadros com moldura de madeira os
neugas.°. pouches. polainas, pijamas. pue vestidos
.
motora carvão a gás hidrocarboreto. material plástico. cartazes impressos
lhos. perneiras, quimanos. regalos,
gás metano, bufam" e propano, gás em
lateriais de propaganda;
T.erni on.° 771.669. de 6-10-6
-obe de chambre, roupao. sobretudo:),
garratado, gás liquefeito, gasolina, gra, IVIeller
Wajnberg Ltda,
:uspensõrios. saldas de banho.'sandáliaa.
l'errno
aí
771.664.
de
6-10-66
xas lubrificantes, óleos combustíveis,
São Paulo
meteres. shorts. sungas, colas ou siado,
•
óleos lubrificantes, óleos destinados à Editora do Autotravel 1.7.ditnovel Ltda.
toucas, turbantes. ternos. uniformen
São Paulo
"iluminação e ao aquecimento. óleos
e vestidos
OVEILODA
J
• para amortecedores. petróleo e
Termo
mc
771.672. de 6-10-66
•uerosene
Inclxistria Brasileira,
Staroup S. A. Industria de Roupas
AISTORA
Classe 48
•
Para distinguir: Perfumes. essências, ex
São Paulo
WTOLIÔV3I, EDIMOVET.
classe 36
tratos, água de colônia. água de touca
Para- distinguir: Artigos de vestuários
c.ador água de beleza. áciaa de quina
Nome ame rci-al
e roupas 'citas em geral: Agasalhos
água de rosas, água de alfazema água
aventa-a alaargatas. anáguas. blusas
para barba. loções e. tônicos para os
Termo aí 771..665, dê 6-10-66
aoras botinas blusões. boinas, baba
cabelos e para a pele, brilhantina, ban
Edson Pera;ra Leite
puçaí, camas), coletes, capas. chatas
doli na , "batons" cosméticos. fi xa dose:
São Paulo
de penteados. Petróleos. óleos para os
:achecols, calçados, chapéus. ' cintos
cabelo. crave rejuvenescente, cremes-got
santaw, combinações, corpinhos. calça:
TIA 10 VOVÔ
#NOuSTRIA ramasatina
durosos e pomadas para limpeza de
la senhoras e de crianaas. calções. Cal
pele e "maquilage - depilatórios, deso
Claase 32
.
;as. camisas, camisolas,. camisetas
Classe 36
dormites, vinagre aromático, pó de arroz Para distinguir: - programas de rádio e cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros Para distinguir: Artigos de vestuários
televisão
e talco perfumado ou não. lápis para
saias, casacos. crinelos. dominós, achar e roupas feitas em geral: Agasalhos.
pestana e sobranceiras preparados pare
pes, fantasias, tardas para militares. era aventais. alpargatas, anáguas. blusaa.
V-Tin on.z 771.6',6. de 6-10-66
embe:ezar mlios e olhos. carmim para
legiais. fraldas. galochas, gravatas, dor botas. botinas, blusões, boinas, babaEdson Pereira Leite
o rosto e vara .os lábios, sabão e creme
ros, jogos de lingerie. laquetas, laquês douros bonés, capacetes. cartolas. caraSão Paulo
par& barbear, sabão liquido perfumado
Li g as. tuim mantós. meias puças, casacão, coletes, capas. chalea.
ou não, sabonetes. dentifricios em pó
malta. mantas. mandrião, mantilhas, pa aachecols, calçados, chapéus. cintos.
CUJBELO
VOV('
pasta ou liquido. sais perfumados parr
latias, palas. penboat, pulover. palatinas intes, combinações, corpinhos. calças
banhos pentes, vaporizadores de perto
peugas.• oouches. polainas, pijamas pu ie senhoras e de crianças„calções, cal•
. , Classe 32
me, escôvaa- para dentes, cabelos, unhas Para distinguir: reua, amas de rádio e nhos, - perneiras, quimonos, regalos ças. camisas, camisolas, camisetas,
e •cilios. saquinhos perfumado. prepara
televisão
robe de chambre, roupão, sobretudos cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
do . em pó. pasta, liquidos e tijolos
suspensórios, saidas de banho. sandálias salas, casacos, chinelos, dominós, acharTermo
n.z
771.667,
de
6-10-66
para o tratamento das unhas dissolsueteres. shorts. sungas. golas ou slack: aes. fantasias, fardas para militares, eoRestaurante
Parradura
Ltda.
ventes e vernizes. removedores da mia
touca, turbantes. ternos, uniformes
'egials, fraldas, galochas. gravatas, gorSão Paulo
cuia, glicerina perfumada para os cabe:
e vestidos
ros, jogos dt lingerie, jaquetas. laqueai.
los e preparados para descobrir unhas
-uvas, ligas, lenços, mameis. metaa,
Termo n.c 771 670. de 6-10-66
cílios e pintas ou saiais artificiais. óleos
MU R A
•.7 . 1g R:R
naiôs, mantas. mandribo, mastilhas.
Chapéus Wanda Ltda,
nara a Pela
palas. penhoar. pulover, pelerinas,
Claw.e. 41
Classe 49
São Paula
peugas, pouches, polainas, pijamas. piPara distinguir refeições prontasPara distinguir logos, brinquedos. pasnhos, perneiras, quimonos. regalas.
satempos e artigos desportivos: Auto,
Termo a.° 771.668. de 6-10-66
robe de chambre, roupão, sobretudos,
tomáveis e veículos . de brinquedos Walter Terra -- Indústria e Comércio
WANDA
suspensórios,
saldas de banho, sandálias.
'armas de brinquedo baralhos, bola
S . A.
meteres, shorts. sungas. stolas ou s/acka.
Indtultria Brasiltri
para todos os esportes, boneca-s, árvca
toucas, turbantts. ternos, uniformai) •
o
S'ão Paulo
res de natal. chocalhos. discos de arree vestidos
messo desportivo. figuras de aves e
Classe 36
Termo
n.°
771.677, de 6-10-66
aves e animais. logos de armar. jogos
Para
distinguir:
chapéus
para
senhoras
WALTER TERRA
A V M Auto-Equipamentos S.
de mesa luvas para " esporte, ,miniatia
e
crianças
Bratalleira
In du' t ri a
rae de utensílios domésticos. máscara:
São Paala
Termo n.c 771.671, de 6-10-66
para esporte. nadadeiras. rêdes para
Classe 36
Américo
Casemiro
Pinto
-"L
• pesca, tamboretes e raras para
rara distinguir: Artigos de vestuário,
São Paulo
Pesca
e roupas reitas em geral: Agasalhos
Classe 50
aventais. alpargatas,' anáguas blusas
Artigos não incluídos nas classes . aoras, botinas blusões. boinas, baba.
74 O
p
fi
precedentes .
Classe 33
louros. bonés capacetes. cartolas. ,:ara.
Insígnia
ouças.
"casacão,
coletes.
capas.
chales
—
Têrtnos as. 771.662 e 771 . b63,. de
;mchecols. calçados chapéus. chstaa
Termo n.° 771.681. de 6-10-66
6-10-196C
Classe 36
.AVM Auto-Equinarnentos S. A.
Editóra do Autona'a ,c1 Iadannvel Lida cintas, combinações corpinhos, calca: Para citstinguir: Artigos de vestuários
'ir g enhoras e -rie crianças calções cal e roupas feitas em geral: Agasalhos.
São Paula
Sãe
cas camisas cnmiiolas camisetas aventais,-- alpargatas, anáguas. blusas.
cuecas aerouias colarinhos cueiros "oras, botinas. blusões. boinas. baba.
MAI ILT1110
DflOvL
.aide, casacos crinelos dornitaas. achar *ouros. • bonés, capacetes, cartolas cara
Tlit
nes fantasias tardas para asilitares co locas Ca SP CàO. coletes. capas. cindo
-hrcols, :alçç los, chartais. cinto:
Pana disanguir, Afinai-alga:s. agendas, legiais. fraldas galochas, gravatas . gol
anuários. álbuns impressos boletins ca
Classe 3s
tálogos, edições impressas. revistas. ór
PREÇO 1)0 Ni (i MERO DE HOJE: NCR$ 0,05
insiqpia
sãos de publicidades, programa radio-

ro.

nom

