.

4

/

s/

•

ESTADOS UNIDOSFI/p,
4

SEÇÃO III
ANO XXIV - N. 26

CAPITAL FEDERAL
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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Decisões do Ministro

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

(Republicado novamente por ter sido N.9 131.180 - privilégio de invenpublicado com incorreções quanto ao ção: Uma máquina para transformar
material enrolável em tubo - renúmero do têrmo) querente: The Forgrove Machinery
Company Limited reconsiderâçao:
Rio, 3 de fevereiro de 1966
Bundy. Tubing S. A., Indústria e CoInstitui Nationlal des Appellations mércio.
d'Origine des Vins et Eaux de Vie Os interessados dos processos res- recorrendo do despacho que de- pectivos
poderão obter vista no Seferiu o têrmo 182.216 - marca "(Mi- tor de Vista e Informações do Deco - do requerente: Lourenço Horocio Monaco & Cia. Ltda. - O se- partamento.
Diversos
nhor Ministro exarou o seguinte des.pacho: Em face dos textos claros
dos artigos 101, 102, e 103, do Código, Organizações Irmãos Campos S.A.
da Propriedade Industrial, dou pro- - no pedido de nomeação para seu
preposto o Sr. Toshio Mukai - e no
vimento ao recurso. Em 23-12-1965.
pedido de cancelamento de sua proposta a srta. Maria Aparecida Freide Oliveira - Autorizo a desigExpediente do Diretor Geral re
nação do Sr. Toshio Mukai como preposto e o cancelamento da designaRio, 3 de fevereiro de 1966
ção da preposta Maria Aparecida
Despachos em Pedidos de Recon- Freire de Oliveira.
sideração
Fernando Garcia Gnocchi - no
pedido de nomeação para seu pre(Retificados por ter saído com in- posto o ar. José Pereira de Noronha - Deferido.
correções)

ano-retal - requerente: Laborató•
rios Hosbon S. A.
N.9 132.301 - Originais disposiçõea
em abridor conjugado com tampa,
para garrafaÉ e similares - requerente:
Hermann Golden.
N.9 430.938 - marca: Nutri-Baby
- requerente: IBASA - Indústria
Exigências
Brasileira de Alimentos S. A.
Os interessados poderão obter vista Têrmos com exigências a cumprir:
dos processos respectivos no Setor de N.9 109.497 - Hedwin Corporation
Vista e Informações do Departa- N.9 126.162 - Union Carbide Cormento.
N.9 128.352 - J. R. Geigy S. A.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
N.9 129.301 - Anton F. Burkardt
N.9 131.471 - Olin Mathieson cheRio, 3 de fevereiro de 1966
mical Corporation.
Notificação
N.9 13 , 6.006 - Minnesota Mining
And Manufacturing Company.
Uma vez decorrido o prazo de re- N.9 108.884 - Merck & Co. Inc
consideração previsto pelo artigo 14
da Lei 4.048 de 29 de dezembro de N. 122.435 - Egidio Boffa.
1961, e mais dez dias para eventuais N.9 124.513 - Dentária Brasileira
juntadas de reconsideração, e do mes- S. A.
mo não se tendo valido nenhum in- N9 123.672 - The Norwich Pharteressado, ficam notificados os reque- macal Company. •
N. 128.991 - Miles Laboratories
rentes abaixo mencionados a compa- Inc.
recerem a êste Departamento, a fim
de efetuarem o pagamento da pri- N. 129.019 - Merck & Co. Inc
meira anuidade dentro do prazo de N.9 131.250 - Takeda Chemical Insessenta dias na forma do parágrafo dustries, Ltd.
único do artigo 33, do Código da N9 136.267 - Farbanfabriken
Propriedade Industrial, para que se- Bayer Aktiengesellsehaft.
jam expedidas as respectivas cartas
patentes.

Divisão de Patentes
Exigência
o Sr. Diretor Geral negou acolhiPrivilegio de Invenção Deferidos
mento aos pedidos de reconsideração
apresentados nos processos abaixo Agência Continental de Marcas e
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
Termos:
DE PATENTES
mencionados a fim de manter as de- Patentes - no pedido de nomeação
N.
118.226
Processo
de
fazer
cisões anteriores:
e cancelamento de preposto - Prove
papel
carbono
com
revestimento
disque pode usar o carimbo de Agência
(Republicado por ter saldo com inTérmos:
Oficial do D.N.P.I., apresentando perso em água - requerente: cocorreções)
lúmbia
And
Carbon
ManuN.9 109.532 - modelo de utilida- documento hábil.
facturing
Co.
Inc.
de: Um nôvo modêlo de secador de
Rio, -3 de. fevereiro de 1966
roupas para apartamentos - regue- Despachos em Pedidos de Recon- N. 119.365 - Dispositivo de regulageni para centrífugas de lavar rourente: Benedito Mango - reconsisideração
Notificação
pa - requerente: W1),I-Ipool Corpoderação: Walita S. A. Eletro Indústria.
(Republicado por ter saído com in- ration.
Uma vez decorrido o prazo de recorreções)
N.9 126.623 - Suporte pigmentado consideração previsto pelo Artigo 14
N. 113.7á5 - privilégio de invencorreção de erros dactilográfi- da Lei n.9 4.048 de 29 de dezembro
ção: Original tampa batoque com O Sr. Diretor Geral acolheu o pe- para
- requerente: Novigraf, Indús- de 1961, e mais dez dias para evenrosca para irascos e análogos - re- dido de reconsideração apresentado cos
tria e Comércio de Materiais de Es- tuais juntadas de reconsideração e
querente: JoLo Maschke & Cia. do mesmo não se tendo valido neprocesso abaixo, a fim de refor- critório Ltda.
reconsideração: Cornelio Pertica no
interessado, ficam notificados
Campa S. A. Indústria e Comércio mar a decisão anterior:
N.9 127.410 - Processo para a des- ,.ostarm
requerentes abaixo mencionados a
N. 9 121.996 - modêlo de utilidade:
sulfaraçáo catalítica de óleos hidro- comparecerem
Têrmo:
a êste Departamento
Triturador para carnes - requerencarbonetos - requerente: Shell In_ a fim de efetuarem
o pagamento da
te: Indústrias Mecânicas Herma,nn N.9 359.920 - marca: Dular
ternationale
Research
Maatschappij
Ltda. - reconsideração: Walita S.A. requerente: Smith, Vianna, Sifuen- N. V. - Deferido, com exclusão do primeira anuidade, dentro do prazo
tes & Cia. Ltda.
de sessenta dias, na forma do ArtiEletro Indústria.
ponto número 15.
33, parágrafo único do Código da
N.9 124.036 - privilégio de inven- so Sr. Diretor Geral negou acolhi- N. 131.223 - Aperfeiçoamentos em go
Industrial, para que seção: Dispositivo de dosagem para mento aos pedidos de reconsideração ou relativos a pulverizadores - re- Propriedade
máquina de fundição a jato, provida nos processos apresentados abaixo querente: Indústria e comércio Quí- jam expedidas as cartas patentes:
com êmbolo e trabalhador com ma- mencionados a fim de. confirmar as mica Purodor Ltda.
Privilégio de Invenção Deferidos
teriais sintéticos termo-plásticos - decisõ'es anteriores:
N.9 132.843 - Nôvo sistema de conrequerente: Arburg Feingerãtefabrik
trôle
direcional
de
antenas
para
teTêrmo:
Têrmos:
Ohg. Hehl & Sõhne - reconsideralevisores e transmissores - requeN. 382.213 - marca: Rosas - rente: Oswaldo da Costa Dória.
N.9 124.847 - Aperfeiçoamentos
ção: Guillermo Weiller.
requerente: Antonio L. Santos &
ezn suspensão para enxugadores N» 12)386 - privilégio de inven. Cia. Ltda.
requerente: Mario Moraes Tavares,
Modêlo
de
Utilidades
Deferidos
çao: Néwo extensor para tecnigrafos
N.9 127.767 - Eletrodialisador 418.480
marca:
Café
Santo
N.9
- - req wrent , : José Fernando GuerN9 124.409 - Uma seringa para requerente: Asa/1i Kasei Kogyo
ra -- çeconsidoração: Alessandro Pa- Antonio - requerente: Guimarães aplicação
de medicamentos por via Kabushiki Khaisha.
& Irmão.
perini.
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-- As Repartições públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diáriamente, até às
15 horao.
- As reclamações pertinen.
tes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
escrito, à Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, no máximo até 72 horas após a saída
dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados: ressalvadas, por 'quem de
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as ,para o
exterior, que serão • sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer
época, por seis meseS ou um
ano.
-- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas seta
aviso prévio.
"'Para facilitar aos assinan-,
tes á verificação do Prazo de
validade de suas assinaturas,
na parte superior do e.nderêço
,
N.9 129.099 - Chassi aperfeiçoado
para televisores - requerente: Fábrica Argentina de Productos Elec.
tricos* S. A.
N.9 130.809 _ Processo de fechamento dos orifícios de carregamento
de acumuladores elétricos - requerente: Joseph Lucas (Industries) Limited.
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- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA r'ACIONAI
fevereiro
de cada ano e as
DIRETOR GERAL
iniciadas,
em
qualquer época,
ALEERTO DE BRITO PaRgIRA
pelos órgãos competentes.
CHEFE 00 SFR/VIÇO DE P ufa'. 1E-AC diEll
CHEFE DA •rçA0 ou aeop.00
- A firra de possibilitar a
M UR I LO FERREIRA ALVES
FL ORIA NO GUIMARÃES remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
DIÁRIO OFICIAL
quanto a sua aplicação, solicaça°
citamos usem os interessados
',cio de pubdoloade do •odiento
D•partern~
preferencialmente cheque ou
Racionei d• Propriedade Inmaatrial do ~lei!~
vale postal, emitidos a favor
de indiaatrie • Comércio
do Tesoureiro do DepartaImprtbso na* Oficinas do Deportam( nto C ifni. renda Nacional
menlo de Imprensa Nacional.
-- Os suplementos ás ,edições dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
fornecerão aos assinantes que

EXPEDIENTE..

CO

REPARTIÇÕES E PARTICULARES I

FUNCIONÁRIOS

as solicitarem no ato da as-

sinatura.
Interior:
Capital e Interior:
O funcionário público
Sernestfe' . . . Cr$ 6 000 Semestre • . . Cr$ 4J500
Ano • . . . . . Cr 12.000 Ano
Cr$ 9.000 frderal, para fazer jus ao desCiZmila 4)

Exterior:
Ano

Cr$

conto indicado, deverá provar
1
.Exterior:
esta condição no ato da as13.000 Ano . • • . . Cr$ 10.000 sinatura.

vão impressos o número do
talão de registro: o mês e o
ano em que findará.
A fim de evitar solução.de:
continuidade no recebimento'

- Requerente - Abel Leonel
Corrêa.
N.° 109.760 - Privilégio de invenção - Condensador elétrico
de passagem terespassante - Requerente - Siemens & Halske
Aktiengesellschaft - Reconsideração - Inducon do Brasil, CaExigências
pacitores S. A.
Os interessados poderão obter
Térmos com exigências a cum- vista dos processos respecttvos no
prir:
Setor do Visto e Informações do
N.° 116.620 - Inlerck & Co. Inc. Departamento.
N.° 130.820 - Alfons Knapp.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
N.° 135.176 - Prestige FurniDE INTERFERÊNCIA
lure Corporation.
Despachos em pedidos de
De 3 de fevereiro de 1966
consideração:
Notificação:
O Sr. Diretor da D. de Patentes acolheu o pedido de reconsiUma vez decorrido o prazo de
deração apresentado no processo reconsideração previsto pelo armencionado a fim de reformar a tigo 14 da Lei n.° 4.048 de 29 de
decisão anterior.
dezembro de 1961, e mais 10 dias
N.° 115.218 - Modelo,de utili- para eventuais juntadas , de recondade - Dispositivo para apanhar sideração, e do mesmo não tendo
e carregar produtos tais como se valido nenhum interessado,
cana de açucar - Requerente - serão logo expedidos os certifica.
Motocana S. A. Máquinas e im- dos abaixo.
plementos Agrícolas - ReconsiMarcas deferidas:
deração - Santa! Comércio e In-,
dústria Ltda.
N. 10.766 - Javolio - Classe
O Sr. Diretor da D. de Paten- n.°,46 - Companhia de Produtos
tes negou acolhimento aos pedi- Químicos Fábrica Releria.
dos de reconsiderações iapresenN. 163.189 -,- Odontrickna tados nos processos abaixo, a fim Classe 48 - Laboratórios Ostam
de manter as decisões anteriores. S. A.
N.° 71,994 - Privilegio de inN.° 163.190 - Odontricina venção - Máquina Para encader- Classe 3 - Laboratórios Ostam
nação com espiral metálica - Re- S. A.
querente -- Elias Arrea.
N. 165.839 - Locotricin N. 95.822 - Privilégio de in- Classe 3 - Laboratório Antipiol
venção - Motor hidráulico, acio- S. A. Estabelecimentos Químico
nado pelo movimento das ondas Bioterápico.

dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovação com antecedência mínima de trinta
(30) dias.

N.° 224.319 - Yarafilms Classe 8 - Yarafilmes Limitada
N.° 251.280 - Otothricin Classe 3 - Byk Gulden Lomberg,
Chemische Fabrik G. M. B. H.
N.° 285.285 - Ki Amor - Classe 41 - Lucio Santos & Cia. Ltda.
N.° 307.240 - Cometa - Classe
n.° 36 - Roupas Cometa Ltda.
N.° 328.392 - Flexilan - Classe 36 - Flexilan Ind. de Meias
Ltda.
N.° 366.484 - Lavatec - Classe 6 - Indústria de Máquinas Lavatec Ltda.
N. 373 693 - Bemoreira Classe 8 - Bemoreira Companhia
Nacional de Utilidades.
N.° 389.556 - Clailt Mac Classe 6 - Clark Equipment Company - Com exclusão de fornos
industriais e molas de válvulas.
N.° 399.407 - !frui - Classe
n.° 43 - Cervejaria Mogiana Limitada.
N.° 411.483 - Casablanca Classe 42 - Elias Moreira de
Melo Primo.
N. 423.969 - Arteplás - Classe 28 - Furlan Arteplás Ltda.
N.° 43C.588 - Sporostatin Classe 3 - Schering Corporation.
N. 431.438 - Trevocaina Classe 3 - Laboratório Farmacêutico Trevifarma Ltda.
N.° 434 . + 07 - Agesse (ACC) Classe 21 - Agesse Comércio e
Representações - Com exclusão
de acústicos para canos de escapamento, bengalas embreagem e
engrenagens de diferencial.
N.° 437.334 - InfAncia - Classe 48
Perfumaria Kanitz Ltda.
N.° 440.053 - Sinter - Classe
n.° 8 - Companhia Brasileira de I

- O custo de cada exem.
piar atrasado dosórgãos ofi.
ciais será, na venda avulsa,,

acrescido de Cr$ 5 se do mcs•
mo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.

Discos - Considerando os artigos como sendo discos gravados
fitas magnéticas e aparelhos fonográficcs.
N. 442.083 - Calcio C Melfusin - Classe 3 - Alfredo Gera
man Rodolfo Ilaln - Sem direito
'ao uso exclusivo de cálcio C.
N.° 450.680 - Piloto - Classe
n.° 1 - Probal Comércio e Indústria S. A. - Na classe 16.
N.° 453.853 - G 707 - Classe
n.° 10 - Indústria Brasileira de
Aparelhos Dentários Ltda.
N.° 455.243 - Eskisa - Classe
n.° 3 -- Produtos Químicos Farmacêuticos Eskisa S. A.
N.° 455.278 - Araty - Classe
n.° 41 - Irmãos Guimarães.
N.° 456.506 - Café Campos Classe 41 - Elisio Teixeira
Campos.
N.° 456.781 - Old Charter Classe 42 - Ohl Charter Dist'.
lery Co.
N.° 456.826 - Sta. Martha -Classe 41 - William Farias e
Souza.
N.° 457.185 - . Lagrima de Anjo
Vinicola Geamont
Ltd
---Cal.asse
42 N. 458.055 - Colosso - Classe 41 - Osvaldo Ferreira de
Assis.
N.° 458 810 - Dior - Classe
11. 0 44 - Comptoir de L'Industrie
Cotonniere, Etahlissements Bonssac - Com exclusão .de moldes
para cigarros, caixas, estojos e
cofrinhos para ci g arros, charutos
e fósforos.
N. 460.014 - Sambito - Classe 41 - Raimundo Araujo do
Prado.

Têrça-feira 8

DIARIO OFICIAL (Seção III)

Titulo de estabelecimento indeMarcas indeferidas:
N. 400.725 - Vagalume ferido:
Classe 41 - Antônio Alves Neto.
N.° 160.396 - Triseptil - CiasN.° 343.245 - Distribuidora de
N.° 461.014 - Café Cutriin - se 3 - Cia. Farmaceui-ica BrasiClasse 41 - Cipriano Cutrim.
leira Vicente Amato Sobrinho Bebidas Cubatão - Classes 42 e
43 - Francisco Cunha Sobrinho
A.
S.
N.° 461.453 - City - Classe
N." 421.330 - Subrasil - ClasN.° 211.737 - lris - Classe 49
n.° 48 - Cid Carlos Xavier de
se 33 - Cornanhia Imobiliária
Nadim Nuri Abuà.
Andrade.
N.° -230.421 - Oliver - Clas- e Hoteleir, Sul do Brasil (SubraN.° 461.702 - Cachoeiro - se 41 - Representações, Indús- sil).
Refrigerantes
N.° 453.600
Classe 16 - Construtora Cachoai- tria e Comércio Oliver Ltda.
(Santo Antônio) - Classe 43 ro Limitada.
N.° 233.082 - Dentil - Classe Olivio Strapazzon.
462.266
Esso - Classe 1 n.° 48 - Perfumes Cinelandia
Exiências
Humble Oil & Ilefining Com- Ltda.
pany.
N.° 234.015 -- -A Sensação Termoi- co m exigências a cumN.° 462.393 - Ideni .-- Classe Classe 48 - A Sensação, Modas prir:
A.
N.° 111.287 - Laboratórios
n.° 36
Ind. de Calçados. Ideni
N.° 234.311 - Noiva - Classe Wooks do Brasil Ltda.
Ltda.
ti.' 41 -Nechar S. A. Balas e
N.° 373.556 - Telefônica BarN.° 456.428 - Viscolube - Caramelos.
barenNe S. A.
Classe 47 - Distribuidora de LuClasse
N.° 270.844 - Dentril
N.° 335.732 - Pnião Carioca
brificantes em Geral São Jorge 11. 0 4$ - Mario Andrade Braga.
Distrib p idora de Tecidos S. A.
Ltda.
N.° 274.334 - Plastex - Classe
N.° 422.660 - Química Tupan
28 - IkTarcello Martins Bar- S.A.
N.° 463.223 - Marin° - Classe
reto do Couto.
n." 5 - Ernesto Marino.
N.° 428.807 - Fundação AntôN.° 300 268 - 11io Lord - nio e Helena Zerrenner, InstituiN.° 463.502 - Record Classe 23 - Tecidos Continental ção Nacional de Beneficência. .
38 - Papelaria Record S. A. Limitada.
N.° 460.186
CNI - Compa,
Comércio • e indústria.
N.° 303.793 - Gloria - Classe nhia Nacional Imobiliária.
N.° 463.838 - Cadeado - Clas- ti." 16 - Haltrich S. A.. IndúsN.° 463 721 - NIecânica Rosse 42 - Nilo Pereira Leal.
tria e Comercio.
seforp ind, e Com. Ltda.
N.° 322.161 - Canoinha
•
N.° 464.428 - Ureafil - ClasProssiga -se :
Classe 42 - Duilio Vicentini.
se 3 - .Ahhott Laboratories.
N.° 454.182 - Imobiliária CanN.° 376.542 - Trans Brasil
N ° 464.711 - Clt.noca - Clas- (Turismo) - Classe 32 - Ber- dango Ltda. - Prossiga-se com
se 42 - 11. Nanar.
.
Os exemplares de fls. 9-11.
nardo Ilibeiro de Moraes.
N." 465 015 - CarbOx
N.° 398.431 - Feliz Natal se 10 - Magnesita S. A.
Diversos
Classe 4-1 - Fábricr. - de Chocolate
p
e
S.
A.
Patro
Expressão de propaganda deTermos aguardando anterlorlferida:
N.° 439.531 - Pelicano - Clasdadas:
Al2-andre .losé de Barros
N." 421.042 - Ponto porPonto se 41 -N.° 388 017 - Confecções. CaN.° 441.230 - A Viga Mestra
- Boletim de Promoção de Venmelo
S. A.
Cases 5 e 8 - Mazzoni & Cia.
das Itenner - Classe 32 - A. J.
N.' 394.452 - Trkopp IndúsLtda.
itenaer S. A. Indústria do Vestria e Comércio de Máquinas de
N.° 452 317 - Hamine - Clas!Uri° - Art. 121.
Costura S. A.
se 1 - !rup. Industrial Vasco do
N. 395 470 - Florença Arte
Brasil Ltda.
Nome comercial deferido:
Decorações S. A.
N." 454 367 - Espumoso N.° 412.155 - Sohnpex - SoN." 390.882 - Companhia Fabricadora de Material Elétrico - Classe 41 - Moinho Espumoso ciedade Importadora e Exportadora Ltda.
CFM - Com p anhia Fabricadora Ltda.
N.° 450.006 Samic - Classe
N.° 41à 629 - Luiz Alves da
de Material Elétrico - CFM n." 11 - Saniie S. A. Madureira
Art. 109 a.° 2.in.diiistria Cerâmica.
N." 424 037 - Confecções AlN.° 421 493 - Organização
N." 458 670 - Individual (Ra- teza S A.
Irmãos Campos de São Paalo nitz) - Classe 48 - Perfumaria
N.° 425.369 - Acron Aginco
S. A - Organização- Irmãos Kari t z Ltda.
Aericola Industrial e Camercial
Campos de S Paulo S. A. N." 43Ç9.304 - Bernardinense Ltda.
Art. 109 n.° 2.
N." 427.246 - L. de Freitas
- Classe 36 - Mortear & MarcoTratores,
N.° 437.381 - Cerâmica Santa mi ni.
Fé - Cerro/lira Santa Fé S. A.
.N.° 435 368 - S A. Indústria
N" 460.194 - Sitiá - Classe
n." 41 .- Campeio Pinheiro Ltda e Comércio Concordia.
- Art. 109 n.° 2.
N.° 440.777 - Rafael Filantes
N.° 401.072 - Ianque - Cias
N.° 456,156 - Companhia 13raGarcia.
se
41
Celso
Retalio.
Mija de Papéis Indústria e ComérN.' 441 889 - Bar e RestauranN.° 431 778 - Brasilian Lar cio - Companhia Brasília de Pate Tropical.
Classe
25
Armando
Schepis.
péis Indústria e Comércio - ArN.° 444.784 - Almeida Silva
N.° 462 698 - Parti-toa - Clastigo 109 n.° 2.
Imo. e Com. S. A.
se 13 Fábrica de Botões e PaN. 446.058 - Laborai' N.° 464.490 - Eletro Peças Li- rolas S. A. - Pei:ona Indústria,
Franco Velez, Indústrias 'Química
mitada Elatro Peças Ltda. Expore
Comércio. Importação
Art. - 109.n." 3.
e Farmacêutica S A.
tarão
• N.° 440.417 - Cia. Brasileira
N°
404
541
Xilo
Arte
Título de estabelecimento dede. Caldeira Equipamentos PeClasse 40 -- Xilo Arte Ltda.
ferido:
sados.
Frase de propaganda indefeN.' 446.449 - Formaco ForneN.° 456 332 - Escritório Concedora de Materiais de. Construrida:
lábil Prc s. ;idade - Classes 33 e
38 - Candido Dias dos Santos
N. 408.363 - Nôvo de Millus ções Ltda.
N.° 453.672 - Uni Chemie S. A.
-- Art. 117 n.° 1 - Substituin- com Elástico Substituivel - ClasN' 453.959 - Cochila Comérdo-se a classe 50- pela 38.
se 36 - Db. Minus Comércio e
cio Imp. e Exp. Ltda.
S.
A.
Indústria
de
Roupas
N.° 458 279 - Samburá - ClasN.° 1.-,4 875 -.João Avelino da
No mi come rcial indeferido: Silva.
se 41 - Cia. Geral de Alimentos
- Art 117 n.° 1.
N.° 454.975 - R. Bronusz.
N.° 335.242 - Produtos QuímiN.° 455..12 - Rio Gráfica e
N. 460 032 -- Escritório Ra- cos Exportadora Importadora
diola?' - Class p - "2 e 33 ---- Theo- Proquei Ltda. - Produtos Quí- -.T itôrri Ltda.
N.° 455.115 - Rocha & Azeve~
phylacto P. Liskaia - Mi. (117 micos Exportadora Importadora do Limitada.
st. • 1.
Proquei Ltda.
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N. 456.804 - Magnebras S. It.
Isolantes Termicos.
N.° 160.218 - Diário do Co.
mércio Empresa Jornalística Li.
mito (Ia.
N.° 460.258 - Dialma As evani
N.° 431.192 - Sularmic Equipamen t os Industriais Ltda.
N.° 461.198 - Sularanc
pamen t e Industriais Ltda.
N.° 461.199 - Sulamac Equi.
pa • aentos Industria i s Ltda.
N.° 461.685 - AEI - Gala LI.
mited.
N.° 462.353 - Império das Fel.
joadas Ltda. .
N.° 462.429 - Bar e Restaurante Gayea.
N." 462 723 - Picarelli & Cia.
Ltda.
N.° 462.806 - Big Lar Utilida.
des S. A.
N.° 462.831 - Parmenio Fel.
tosa de Carvalho.
N.° 463.157 - Manoel Messias
Alves.
N.° 463.273 - Manoel de ManTorres.
N.° 463.318 .- Pino Luis Dei
Pal.
N." 463.371 - Abadio Vieira
Ramos.
.
N.° 463.393 - Halo Zanforlim.
N.° 463 501 - Importador*
Hansa Ltda.
N.° 433.572 - Põsto 21 Ltda.
N.° 433.059 - Geraldo Ferreira
Lima.
N 463.739 - Condi - Cons.
fiadora Civil Ltda.
N.° 433 878 - Aurelio Bento de
M-r azes.
N.° 463 906 - Mesbla S. À.
N.° 463.968 - Indústria e CGD
m r'n'elo Ti tan Ocyt Ltda.
N.° 464.229 - Dr. Luiz de. Ase,
vedo Soares.
N.° 404 524 - Brassvellit
dústria e Comércio Ltda.
N.° 464 532 - Casa Ditai* P.a.
limei S. A. Comercial e impoiike
Worm.
N.° 465 571 - José Galante. N.° 466.190 - Ultralar Aparem
lhos e Serviços Ltda.
N.° 466.209
Arnon de Melo.
N.° 406.-09 - Filgueiras, 011.
veira & Cia. Ltda.
N.° 466.974 - José Mendonça.
N.° 467.076 - Joaquim Lopes
Pereira.
N.° 407.238 - Ultraquimieta
S A indústria e Comércio. Corporation.
N.° 467.853 - Borg Warnet
N.° 438 296 . - Pirelli S. A.
Companhia industrial Brasileira.
N.° 469 936 - L. C. Apula?
Barros.
:N.' 479 985 - Perfumaria Te.
urbe S. A.
N.° 471.978 - Ancora Indilso
iria e Cmaéreio Ltda.
N.° 472 879 - C A. Corsetti.
N.° 476 995 - Chocolate Prink
S. A.
N.° 477.098 - Tecelagem Pa.
rahyba S. A.
N.° 478 359 - Matheus Aniaifo
Manfieri.
N.° 479 739
Farhenfabriken
er Alçtienges ellschaft.
N.° 479.810 - Suerdieck N. A.
- Charutos e Ci garrilhos.
N.° 432.759 - In d. Metalúrgica
Stella Ltda.

•
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EXPEDIENTE DA SM-A0
DE PESQUISAS
De 3 de fevereiro de 1000
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de
reconsideração previsto pelo artigo 14 da Lei 4.048 de 29 de dezembro de 1961, e mais 10 dias
para eventuais juntadas de reconsideração, e do mesmo não se
tendo valido nenhum interessado, serão logo expedidos os certificados abaixo.
Marcas deferidas:
N. 448.823 - Cristina -- Classe 38 - Requerente - Instituto
Boutique Cristlan Ltda. - Na
classe 3.8 com exclusão de impressos.
N. 459.107 - Areair -- Classe 8 de Areair Company - Com
exclusão de partes e eletrodos
para tais malaricos.
N.' 464.264 - Arcofac - Classe 3 de 1rinotor Pliarnmeeutical
Conspany.
N. 464.77:1- Dant' It -- Classe
n. 11 de Rund li - Organizada
de acôrdo com as Leis do Estado de Delaware.
N. 465 014 - Simpatia -- Classe 36 de Feira dos Tecidos Ta•
quara Ltda
N.° 405.096 - Avestruz - Clas.
se 41 de Indústria tContércio de
Bebidas Avestruz Ltda.
N. 465.216 - Bitrinil - Classe 46 de Sebastião Cianoto.
N. 405.550 - Nazo Tanto Classe 3 de Nenen) .José Tanios.
N.° 465.725
Executary Classe 17 de kuternational Business Machines Corporation.
N.' 465.951 - Vileo - Classe
n." 3 de Viten S. A. Produtos
01111 r •os.
N." 406.059 -- Urubutinga
Classe 41 de Urtibtilinga S. A.
Agropecuária e Comercial.
N.* 406.060 - Urubutinga Classe 19 de Urubutinga S. A.
Agropecuária e Comercial.
N.° 466.065 -. Croma - Chisse :V de Helio de Sá Lobo.
N 466.066 - Souza - Classe
e.' 14 de Nelson do . Souza e
Irmãos Lida
N." 466.676 - %nines -- Classe 20 de Stanpex Indúlria e Co.
mércio • e Participações S. A
N" 466.678 - Stampex - Classe 7 de Stanpex Indústria e Comércio e Participações S. A
N " 478.237 -- Crisma - Cias.
se 13 de Crigem Cristais e Gemas
P.-asneiros
Ltda.
•
N"
482 629 - Ilyvalty - Clast1 de Emprêsa de Propaganda.
Publleidatle e Empresariado Hyvabs Ltda.
N • 483.125 - Met. - Classe
e.' 21 de Mulfer Importação e Coieércio de Representações Ltda.
- Com exe~o de alavancas de
e Aio i o. CaPPIMOS WH • mikqe,nale,
de escrever e veloeSpedes.
Tituto de estabefedraento deferidos:
N. 477.412 - Van Doerakk
'Oveis - Onsse 40 4,F. X.
%%I n0OrniCk - Art. til IV 1
i go.
41,
- 481.642 - Motel Intenda'av iário - (lasse 33 de ,J. R. 44.
Oliveira - .Art . 117 it.• 4 e 11091

~mãe de dome 814.

•••nn•
• •

n•nnnnn•n••n••n•n•n•

n• n • nn •••

Marca indeferida:
N.° 125.179 •- Util - Clmse
tl." 36 de Malshria Ouro Ltda. Indeferido.
Exigèncias:
Tértuos
com exigèneias a cum•
prir:
N. 450 038 - Santana floris
Ltda.
N. 484 078 - I.eo Bartmowsky
Diversos:
N. 460.635 - Camilotti Francioso & Cia. Ltda. - Prsosiga-se,
sobstituindo-se a classe 50 pela 4
N. 479.005 - Nisto Avenida
L. Magalhães Ltda. - Em face
do genero de negócio, prossigase também na classe 47.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE EXAME FORMAL
DE MARCAS
•
De 3 de fevereiro de 1900
Ewigêneins
Tèrmos com exigéneias a cumprir:
N? 392.849 - Kibon S. A. Indústrias Alimenticias.
N.' 390.591 - Pucci S. A, Artefatos de Borracha.
N.° 409.165 -- Brasil Oilicioa
S. A.
N. 416.6030 - Laboratório Viria Indústria e Comércio Ltda.
N. 417.914 - A B. Monteiro.
N. 4277 - S. A. Indústrias
Reunidas F. Matarazzo.
N. 426.693 - Irmãos Soares
Cia. Ltda.
N. 447.439 - The Falk Corpooation.
N. 448.841 -- José Labor Hurtencia.
N. 448 913 - 51anufatura Na•
cional de Plásticos Ltda.
N. 462.059 - Cia. Paulista de
P.-tptlis e Artes Gráficas.

• _•

•

N. 467.215 - IMB - Instituto
Médico Brasileiro Ltda.
N. 467.872 -- Dilvo Peres
N." 409 5.13 - M?canica Zanzettor Lida.
N." 470 419 - Servix Supermercados S. A.
N. 470 5114 - Jacques Lorenzi
N. 470.881 - Jóias Imperial
Ltda.
N.' 471.565 - Cofitex 1:mercio de Adesiv os Ltda.
Rudolf LomnitN. 471 708
ser.
N. 471 814 - Poraiké Strojarbem Narodni Podnik.
Mineração ValN. 473.031
bento V !len der.
N." 475 211 - Comércio e Indústria Perez et Cia.
N." 475' 597 - Teixeira Duarte
Ltda.
N. 476.110(1 - Confecções Dimamar Ltda.
N." 484.164 - Calotados Nova
baba Ltda.
N. 484 169 - Testil Cuddle
Kali Ltda.
N.• 48-1.170
Knit Ltda.
N. 484.341 - Antônio Simão
Firjam.
N. 484.354 Screen (lents,
1 mie.
N." 484.357 - Screen Geais,
Inc.
Ns. 484 372, 484.373, 484.37b
e 484.376.- Crylor.
N." 484.389 - Cioso Laborai°.
ries, 1.imited.
N. 484.396 - Transbrasilia
Industrial e Mercantil S. A.
N." 484.401 - Instituto do Beleza Municipal Ltda.
N. 484.403 - Sociedade Coaslentora Frentana Ltda.
N. -484.406 - Estaleiros R4o de
Janeiro Ltda.
Ni 484.412 - Cia. Renascença
Industrial.
X. 484.415 - Cia. Renascença
Industrial.
N. 484.458 - Calçados Caravette Lida.
n•n•nn••1••••n•114"0:*

~MS

LEI DO INQUILINATO
LEI R' 4 494 - D 29-11.1961
JUGULA A LOCAGA0 DE
riteDlOS URBANOS

DIVULGAÇÃO N.' ebb
PithIÇO cai iscus
• II babIDA
adio és ~km s Av. Rodeigesee Akm.

Agláda
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N. 484.461 -• Libertino %botai
Camelo.
Retificação tle
N." 484.386 - Marca - Limasuco - Requerente Produtos
Vitória S. A. -- Cliché publicado
em 24 de inalo de 1901, na classe
a.' S. refrescos e águas naturais
e ar1tfiei8N, wmins como bebidas,
não incluid:ts nq einçse
EXPLD1ENTE DO SETOR DE
RECEPCX0. INFORNIAÇÃO
E EXPEDIÇA0
De 3 de fevereiro de 1966
Exigência:
Metallurgical Processos Limited
e The National Smelting Company
United - No pedido de apostila
na Patente 70.369 -- Privilégio
de invenção.
Di ve mos :
N. 99.535 - - General Electric
Company - Torno seio efeito a
despacho ole arquivamento, exara•
itet por um lapso, encaminhandose depois para S. C. P., para ex-•
pedido da carta patente.
Arquivamento de processos:
Furam mandados arquivar os
seguintes processos abaixo mencionados.
Ni 116.805 -- Zavody V. I. Lenina, Plzen, Narodni Podnik.
Ni 121 089 •-• Cima Comércio
e Indústria de Metais Brasivos
Ltda.
N.• 125.418 -- Julieta
sues de Faris.
Si 125.493 - Maria Giffoni.
N." 125 740 -- Dentivoglio MaN.' 125.791 -- Francisco (tomes
fanne.
N.* 126.1 .12 - Juhann Josef Bot.
chnovnn e Oscar Falavigna.
Ni 126.615 - Hirokazu Miraza wa.
N. 1211.743 - Albert René
rosper Vignais.
N. 126.835 - Indústria de
Artefatos de Metais F.xportação e
Importação Slavin Ltda.
N. 127.139 - Ernest Schmitt.
Si 127 395
Cantro, Incorpomico!.
Ni 129.230 - Rent Spinola
Couto 1%ernand es.
N. 130.482 - 1 a! ernational Melenis Trust Re g.
N . " 139.586 - Nlarilena Corria
de Mendonça.
X. 131.410
Josef Kaptiseinski.
Ni 131 470 - Imperial Chentical Industries Lit»ited.
N. 131 899 - Eletro Técnica
Elfa Ltda.
N. 132.190 - Trico lloldings
Limiled.
N.° 133.017
Petersen.
E.
N.' 546.155 - Enniee ~miei
Wittrock.
N. 685.018 . - Unileyer Ihniteol
N.' 687.840 - Alumiai° do
Brasil S. A.
- Arquivem-se os processos.
Exigências
Ni 130.869 - Metalúrgica Notiver Ltda. - Cumpra a exigência.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Iodusu tal:
Publicaçáo 1, .ta de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade
meigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, chainate 30 dist
29 Da data da publicação de que treta o preOlge
Propriedade
Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
da
Nactorial
poderão apresentar suas opoeições ao Departamento
—'Isolador de acôrdo com o pane
o artigo 21 do Código da Prdprieda- por cento, em peso, de um éster es- to3característico
1, caracterizado pc4d
de Industrial, a prioridade do corres- colhido no grupo que consiste de acepondente pedido, depositado na Re- tato propionato de celulose e aco- fato de que o isolador sólido intere
De 22 de agosto de 1860
partição de Patentes da França, em tato butirato de celulose e 50 a '75 mediário entre o involuero e o nadai
é de cerâmica porosa e é tornadA
Alfred Pitner, frances e Soeiéte 21 de outubro de 1959, sob o número por cento em peso, de um co-políme- solidário do núcleo por uma matta
ro de monõmeros mono etilênicamenAnonyme des Roulements a Aiguilles, 806 . 040 .
te insaturados co-polimerizáveis ten- ria isolante e adeciva que serve ata
firma francesa.
do cerca de 1 a 10 por cento, em mesmo tempo para a impregnação de
"Processo e Dispositivo para a monTÉRMO N9 lal.ale
peso de metacrilato de .glicidila e cer- cerâmica porosa.
tagem de Rolamentos de Agulha
4 — Isolador de acôrdo com o ponca de 75 a 39 por cento, em peso,
Juntas ou Articulações Universais; ou
De 29 de agõeto de 1980
to característico 1, caracterizado pelo
de
pelo
menos,
um
éster
de
ácido
de Cardan"
acrílico com um álcool saturado ten- fato de que -o isolante sólido, interlaoben & Haas Company — Eetados do 1 a 4 átomos de carbono: secar mediário entre o invólucro e o núcleo
Pontos Característicos
Unidos da América.
o artigo e curar os revestimentos sô- é de cerâmica porosa e é tornado
Titulo: Revestimentos impwrueá_ bre êle, por aquecimento do artigo solidário do invólucro porume, maté• 1. — Processo para montagem de nes a águas
numa temperatura de 104, 59 a 232,9 ria isolante e -adesiva que serve ao
atamentos de agulhas nas juntas ou
para tornar QS revestimentos resisten- mesmo tempo à impregnação de cearticulações universais ou de Cardan,
Pontos Característicos
râmica porosa.•
tes a solventes.
ecteacterizado pelo fato de que consisroceso, de acôrdo com
8.
—
Um
p
5 — Isolador de acôrdo com o ponte em: colocar em posição, nos furos
1. — Um artigo de fabricação Gaao-axiais de peça fêmea; os pivôs ou renterizado por compreender uma o ponto 7, caracterizado eelo éster to característico 2, caracterizado pelo
fato de que o isolante sólido intermunhões em alimento, e os copos, base fibrosa flenível impermeabiliza- acrílico ser acrilato de etila.
9. — Um processo, de aceado com mediárlo é um tubo de cerâmica poguarnecidos de agulhas às quais en- da a água por um revestimento de
volvem, mantendo ao mesmo tem- base que compreende um co-políme- o ponto7 ou 8, caracterizado pela base rosa, impregnado de uma matéria •
po exatamente coincidentes, os eixos mero de monômeros etinênicarriente fibrosa ser uma base textil, couro ou Isolante, escolhido do grupo que compreende as resinas alquidas, as reside rotação da peça que suporta os insaturados co-polimerinaveis tendo papel.
10. — Um ri, cesso, de acôrdo com nas de poliamida e o enxedre.
munhões, e da peça fêmea, e cai re- dem de 1 a 10 por cento em peso, de
6 Isolador de acôrdoco m oponbater os fundos dos copos em con- metacrilato de glicidila e cêrca de qualquer dos pontoa 7 a 9, caractetato com as extremidades dos mu- '70 a 99 por cento em poso, de, pelo rizado por conter um caotlizador áci- to característico, 1, caracterizado
nhões, mediante deslizamento desses menos, um ester de acito atulhe°, com do, numa proporção de 0.1 a 1.5 por pelo fato de que ao menos um dos
vãos existentes entre o núcleo cencopos, provocado por quaisquer meios um álcool saturado tendo 1 a 18 áto- cento, em peso de polímero.
11. — Uma composição de revesti- tral, e o isolante sólido de matéria
apropriados, com intercalagem de mos de carbono, em contato aderenuma peça mantenedora que se apoia te com, pelo menos, as fibras da su- mento, para uso no orocesso de adir- mineral e o invólucro é enchido com
sôbre o fundo do copo corresponden- perfície de base e em contato ade- do com o ponto 8 caracterizado por uma mama isolante que compreende
te, com a peça mantenedora desem- rente co mo revestimento de base, um compreender 25 a 50 por cento em ao menos, três constituintes intimapenhando o duplo papel de órgão revestimento de cobertura compreen- peso, de um éster de celulose 'do gru- mentes misturados: uma massa isobatente para o copo do rolamento, dendo 25 a 50 por cento, em peso, de po que consiste de acetato propiona- lante fluido de revestimento, uma
e de ferramenta para cortar cavida- un éster escolhido no grupo que con- to de celulose e acetato butirato de carga pulverulente e de pó de mico.
7 — Isolador de acôrdo com o . pondes e eu resaltos para sua própria siste de acetato propionato de celu- celulose e 50 a 75 por cento, em peso
retenção dentro do diâmetro inter- lose e acetato butirato de celulose, de um co-polímero de menômeros to característico 1, caracterizado pelo
meno-etilônicamente In saturados co- fato de que o isolante sólido interno.
e 50 a 75 por cento, em peso, de um polimerizáveis, compreendendo 1 a 10 mediário entre o invólucro e núcleo
2.' — Processo de acôrdo com o co-polímero
de monômeras mono eti- por cento em peso de metacrilato
compreende uma masa de enxôfre.
ponto 1, caracterizado pelo fato de lênicamente insaturados co-polimerirlicidila e '70 a 9P nor cento, em peso
que o corte das cavidades e ou res8 — Isolador de acéedo com o ponto
saltos é provocado por uma deforma- záveis, tendo cerca de 1 a 10 por de um éster de ecido acrílico com um característico 1, caracterizado pelo
cento
em
peso,
de
metacrilato
de
gliakanol
tendo
1
a
18
átomos
de
carção da peça de retenção sob o efeito
fato de que o núcleo central é consde um esforço axial, quando a peça cidila e cerca de 90 a 99 por cento bono e, se quiser, tendo um cataliza- tituido por fibras impregnadas de
em
peso,
de
pelo
menos
um
éter
de
dor
numa
proporeão
de
0.a
1,5
eor
mantenedora atinge sua posição de
uma matéria mineral.
ácido acrílico com um alcool satura- cento, em p eso do polímero:
funcionamento.
9 — Isolador de a,côrdo com o pondo
tendo
1
a
4
átomos
de
carbono,
Reivindica-se,
de
acôrdo
com
a
3. — Modo de montagem de rolato característico 1, caracterizado pelo
sendo
os
revestimentos,
do
artigo
Convene5o
internacional
e
o
Artigo
mento de agulhas nas juntas ou arfato de que o núcleo central é consticulações universais ou de Cardan, curados para se tornarem resisten- 21 do Cf-li o'o da Propriedade Indus- tituído por fibras agllomeradas por
tes
a
solventes.
trial,
a
prioridade
do
pedido
correscom auxílio de uma peça mantene2. — Um artigo de fabricação, de pondente dep ositado na Repartição evxôfre, ao paso que o isolante sólido,
dora que se apoia sôbre o copo do
acôrdo
com o ponto 1, caracterizado de Patentes dos Estados Unidos ia Intermediário entre o núcleo e o inralamento, caracterizado pelo fato do
pelo
éster
de ácido acrílico ser o acri- Anaérica em 4 de setembro de 1959, volucro, compreende uma massa de
que a periferia da peça mantenedora
enxttfre.
lato
de
etila.
soh n° trvi 03.
compreende partes mais duras do que
10 — Isolador de acôrdo com o ponfabricação,
cl:
de
—
Um
artigo
3.
o material do diâmetro interno, e
to característico 7, caracterizado pelo
acôrdo
com
o
ponto
1
ou
2,
caracteas quais formam a ferramenta de
fato de que o invólucro está proviT3leM0 DE PATENTE Ne 123.927
rizado pela base fibrosa ser uma base
corte.
do, sôbre sua face interna, de uma
textil.
4. — Modo de montagem de acôrcamada de matéria isolante que posde 27 de outubro de 1980
fabricação,
de
de
—
Um
artigo
4.
do com o ponto 3, caracterizado pelo
sui um poder adesivo para o enxôacôrdo
com
o
ponto
1
ou
2,
caracfato de que a periferia da peça manCompagnie Generale D'Eletro
fre.
tenedora é configurada como macho terizado pela base fibrosa ser couro. ramique — França.
artigo
de
fabricação
de
Um
—
5.
11 — Isolador de acôado com o ponde tarraxa.
Título:
"Isolador
de
Suspensão
de
to característico 7, caracterizado nele
5. — Modo de montagem de acõr- acõrdo com o ponto 1, ou 2, caracte- Linha".
fato de que o invólucro está recoberdo com o ponto 3, caracterizado pelo rizado pela base fibrosa ser formato, sôbre sua face interna, de uma
tato de que a peça mantenedora pos- da de papel.
Pontos Caracterfeticos
6. — Um artigo de fabricação de
mattéria isolante escolhida do grupo
sui uma elasticidade própria ou uma
que compreende as siliconas e as recapacidade para dilatação radial, acôrdo com qualquer dos pontos 1 a
1 — Isolador de suspensão de linha sinas etoxilínicas.
sendo sua periferia configurada em 5, caracterizado por conter um catalizador ácido numa proporção de caracterizado pelo fato de que êle 12 — Isolador de acôrdo com o ponforma de faca.
compreende uni núcleo central iso- to característico 1, caracterizado pelo
— Modo de Montagem de acôr- 0,1 a 1,5 por cento, em peso do po- lante,
em forma de barra resistente fato de que o núcleo isolante está,
do com o ponto 3, caracterizado pelo límero.
de tração, recoberto de uma camada refratária
7. — Um pro 'esso de impermeabi- aos lesforços mecânicos l igadas
fato de que a peça mantenedora tem
res•
a forma de uma estrela com ramos lizar a água uru artigo fibroso, ca- duas armações de fixação
pectivamente,às
extremidades
do
nú- com alto fator de reflexão.
racterizado
por
aplicar,
ao
artigo,
recurvados, terminados, cada qual,
13
—
Isolador
de
acôrdo
com
o ponpor uma faca, e noderido ser defor- uma composição de revestimento que cleo, um invólucro isolante de prote- to característico, 2, caracterizado pelo
ção,
capaz
de
resistir
ao
arco
elétricompreende
um
co-polimero
de
momados por um sforço axial produfato de que o tubo de cerâmica poneeneros meno etilênicamente insa- co disposto em volta do dito núcleo rosa está recoberto de uma camada
zido uma dilatação radial.
um
isolante
sólido
de
matéria
mie
turados
co-polimerizáveis,
tendo
cêr'7. — Modo de montagem de
refratária de alto fator de reflexão.
acôrdo com o ponto 3. caracterizado ca de 1 a 10 por cento, em peso de neral interposta entre o invólucro e
14 — Isolador de acôrdo com os
eito
núcleo.
o
pelo fato de que a peça mantenedo- metacrilato de glicidila e cêrca de
pontos característicos 12, ou 13, ca2
—
Isolador
de
acôrdo
com
o
pon70
a
99
por
cento,
em
peso
de,
pelo
ra tem a forma de um anel esfé1 caracterizado pelo racterizado pelo tato de que a dita
rico elástico fendido, cuja periferia menos um éster de arAda aerilien e•)m to característico
nue
o
isolante
solido, aitet- camada compreende, ao menos, um
es
de
um álcool tendo 1 a le átomos de cor-, so
aprPsPnta a forma de faca.
o
invólucro
e o núcleo óxido refratário escolhido do grupo
!--nArin
pntre
arti,,p
Fina l mente. os depositante reivin- boro- secar o
um
tubo
de ce- que compreende alumínio, magnésia,
Ilar
-^
q
car.
depois
nm
dicern de Pr-cln rom a Convencãe
zirconia e óxido de cério.
de> ormf map idade com vestiosento cmv nm o 'ir) a A!
TÉRMO N9 122.141
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
e 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
-poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
=AO DE PATENTE Ne -123.830 reação por meio de um catalizador, tal
como o iddato de alcoila em questão.
de . 27 de outubro de 1960
de 27 de outubro de 1960
4. — Processo, segundo os pontos
Compagnie Generale D'Electro Cé- e e 2, caracterizado Pelo fato de se
Compagnie Generale D'Electro Ce- ramique — França.
fazer agir sôbre o zinco, no . seio de
*amigue — França.
Título — "Suspensão de Isolador dimetilformamida, o iodato de metila.
Processo, segundo os pontos
5.
Titulo — "Isolador de Suspensão de Linha cora Envoltóriotel
1 a 3, caracterizado pelo fato de se
te Linha"
Pontos Característicos
fazer agir sómre o zinco, zno seio de
1 — Isolador de suspensão de linha
dimetilformarnicia, o brometo de metila,
1 — Isolador de suspensão de linha, em presença de iodeto.de metila.
Pontos Característicos
com envoltório, caracterizado por
6. -= Processo, segundo os pontos
compreender dois capacetes e um su- 1 a 3, caracterizado pelo fato de, após
,
porte
isolante,
óco,
tendo
une
perfil
Caracterizado por compreender um
activação da reação sôbre o zinco, no
interno e externo tal que a tensão seio, d dimetilformainida, com iodeto de
Um núcleo isolante, resistente a ira- de
contorno em meio úmido da linha e uma nova proporção de solvente.
duas armaduras metálicas ligadas ao de fuga interna do envoltório, seja
Processo, segundo os pontos
7.
dito núcleo, um invólucro isolante que superior à tensão de contorno a seco
caracterizado
pelo fato de se fa1
a
3,
linha
de
fuga
externa
do
envolenvolve o dito núcleo e, no espeço da
zer agir sôbre o zinco, no seio de ditório.
anular entre o núcleo e o invólucro, 2 — Isolador de acento com o pon- metilformamida, o sulfato de metila, em
ao menos um corpo sólido aplicado to característico 1, caracterizado pelo presença de iodeto de metila, após o
estreitamente contra este núcleo e fato de que o suporte comporta, pelo que se adiciona uma solução de sulfato
,cle metda na dirnetilformaraida.
menos, uma aleta ou aba interna.
contra este invólucro.
3 — Isolador de acôrdo cem o pona depositante reivindica,
2 — Isolador de acordo com o pon- to 1, caracterizado pelo fato de que Finalmente,
acôrdo com a Convenção Internacioto característico 1, caracterizado pelo o suporte, pelo menos, uma hélice ou de
nal e de_ conformidade com o artigo 21
fato de que, nele o corpo sólido com- espira.
Código da Propriedade Industrial,
preende, ao menos, um anel cons4 — Isolador de acôrdo com o pon- do
tituído por uma lâmina isolante ade- to característico 1, caraçterizado pelo a priorich:e do correspondente pedido,
rente ao núcleo e ao invólucro.
fato de que os dois -capacetes estão epositao na Repartição e Patentes da
ou chumbados sôbre um nú- França, em 5 de junho de 1959, sob o
3 — Isolador de acõrdo com o pen- selados
número 786 . 686 .
to característico 2, caracterizado pelo cleo isolante e resistente mecanicafato de que nele, ao menos uma 1A- mente, tendo um perfil tal que a
TERMO 134.373
tensão de contorno em meio úmido
D:tina isolante é em papel impregnado -de
sua linha de fuga seja superior à
prensado chamado "Presspabn".
de
23
de novembro de 1961
tensão de contorno a seco da linha
4 — Isolador de acôrdo com o pon- de fuga externa do suporte.
Requerente: Siemens & Halske
to característico 2, caracterizado pelo
5 — Isolador de acôrdo com o ponfirma industrial e
fato de que nele ao menosum
to característico 4, caracterizado pelo Aktiengesellschaft,
alemã, estabelecida em
mina isolante é com, matéria elásti- fato de que o núcleo comporta, pelo comercial
Berlim e Munique, Alemanha.
ca adesiva.
menos, uma aleta ou aba.
"Esquema de ligação para instala6
—
Isolador
de
acôrdo
com
o
pon5 — Isolador de acôrdo cem o pon- to característico 5, caracterizado pelo ções de telecomunicação com dize-'
to característico 4, caracterizado pelo fato de que o núcleo comporta, pelo ção de trajeto, em particular, para
fato de que, nele a matéria elástica
instalações telefônicas com direção
uma hélice ou espire.
adesiva é um clastômoro, plastificado menos,
de trajeto local".
7
—
Isolador
de
acôrdo
com
o
poncom "thickol'.
to característico 4, caracterizado pelo
Pontos Característicos
6 — Isolador de acôrdo com o pon- fato de que uma matéria isolante,
to característico 2, caracterizado pelo aderindo estreitamente ao núcleo,
1 — Esquema de ligação para inscolocada no espaço anelar entre
fato de que nele o corpo sólido iso- está
talações de telecomunicação com dieste núcleo e o suporte.
lante compreende várias lâminas e,
8 — Isolador de acôrdo com o pon- réeão de trajeto, em particular, pa_
instalações telefônicas com direentre estas lâminas, um enchimento to característico 1, caracterizado pelos I ra
ção de trajeto local, em que, antes
de
que
pelo
menos
um
dos
cafato
compósito:
pacetes selados ou chumbados, sôbre de um estágio de seleção de grupo,
— Isolador de acôrdo com o pon- o núcleo penetra no interior do su- por exemplo, antes do primeiro esto característico 6, caracterizado pelo porte sôbre o qual está fixado por tágio de seleção de grupo, cujos seletores são influenciados por instafato de que o compósito contém uma meio de um adesivo apropriado
lações centrais, como sejam, marcaresina.
dores instalações de ajustagem ou
TERMO
N°
119.891
8 — Isolador de acôrdo cdira o ponsemelhantes, acha-se disposto um reto carcterístico 1, caracterizado pelo
De 3 de junho de 1960
ceptor para informações de seleção
fato de que nele o corpo sólido isoem um jôgo de reles, caracterizado
lante é um tubo elástico comprimido
Requerente Roussel-UCLAF, So- pelo fato de que, no circuito entre
entre o núcleo e o invólucro.
ciedade Anónima francésa, Industrial e o eego de reles com receptor para
informações de seleção e a entrada
9 — Isolado rd eacôrd o com o pon- comercial.
para um seletor de grupo a ser cor
to característico 8, caracterizado pelo
mandado com direção de trajeto,
fato de compreender meios para comPontoe característicos
acha-se incluída urna entrada para
primir mecanicamente o tubo elásdispositivo de ligação que inter.
tico.
Processo de obtenção de soluções um
3
preta e converte a informação de
10 — Um processo de colocação de orzanozIncicas.
seleção para fins de direção de tratubo elástico num isolador de acôrdo
1.
Processo de obtenção de solu- jeto, e, ainda, pelo fato de que esta
com o ponto característico 8, carac- ções organozincicas, particularmente de entrada e o dispositivo de ligação
terizado pelo fato de se introduzir preparação de soluções de derivados acham-se construídos, com relação
este tubo elástico no espaço anular sineicos
dos halogenetos de alcoila nas aos critérios a serem emitidos para
a uma temperatura inferior aquele
N,N-dialcoilamidas, caracterizado pelo os elementos de ligaeão antepostos e
do núcleo e do invólucro.
fato de se fazer agir os halogenetos pospostos e a serem recebidos pelos
11 — Isolador de acôrdo com o pon- de alcoilas diretamente sôbre o zinco mesmos, (como, por exemplo, critérios de ocupação, iniormaes de seto característico 1, caracterizado pelo no selo de uma N,N-dialcoilamida.
leção, critérios regressivos ou seme2. .-- Processo, segundo o ponto 1, lhantes),
fato de que o corpo sólido isolante
de tal maneira que a sua
caracterizado
pelo
fato
do
solvente
emcomporta, pelo menos, um anel e
ação sôbre o jego de reles, que os
pregado
ser a dimetilformatnida.
ocupa, coro receptor para informaMatéria isolante, elástica, comprimi3. — Processo, segund ao ponto 1, ções de seleção, seja igual à ação
do entre o núcleo e o invólucro.
caracterizado pelo fato de se ativar a de urna entrada de seletor dó grupo
•
TERMO DE PATENTE N9 123.828

•

e da instalação central que serve
esta (como, por exemplo, o marcador, o dispositivo de ligação .e órgeo
semelhante) e que a sua ação sôbre
a entrada do seletor de grupo e a
instalação central que serve esta seja
Igual à ação de um Ao de relés
com receptor para informações de
seleção.
' 2 — Esquema de ligação, de achrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que uma ligaçeo ou uma
ligação parcial, estabelecida após a
interpretação e conversão das In..
formações de sele eáo no dispositivo
de ligação, é desfeita em caso de
ocupação, por exemplo, em caso de
estar ocupado o tronco, e novamente estabelecida através de outro trajeto (trajeto de regulação, feixe de
excedência) a partir do dispositivo
de ligação.
Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo co ma Convenção
Internacional e de conformidade com
o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na
Repartição de Patentes da Alemanha, em 20 de jareiro de 19 .51, sob
o número S 72.143 VIII, 21 a3.
TERMO 134.447
Data: 27 de novembro de 1961
"Aperfeiçoamentos em máquina
separadora de produtos granulosos
por fluidização".
Oliver J. Ryan, residente em Londrina, Estado da Paraná.
Pontos Característicos
1 — Aperfeiçoamentos em máquina separadora de produtos granulosos por fluidização, do tipo em que
a mesa separadora própriamente dita
é composta por uma superfície intensamente áspera, com furos, e inclinada longitudinalmente, superfície
esta separada, por urna pluralidade
de ripas transversais inferiores, de
urna outra superfície inferior, inteiramente dotada de escamas, e a dita
mesa ainda dotada de uma parede
confinadora anterior, com abertura
central, junto à qual é prevista uma
bica alimentdora, caracterizados pelo fato de a referida mesa separadora ter os seus laterais inclinados
convergentemente em direção à extremidade posterior, onde é previsto
um anteparo ou barreira extrema de
contôrno, abrangendo tôda a sua extensão.
2 — Aperfeiçoamentos em máquina separadora de produtos granulosos por fluidização, como reivindicado em 1, caracterizados pelo fato
de os referidos laterais inclinados da
mesa serem dotados de uma pluralidade de aberturas de saàda, separadas entre si Dor anteparos paralelos transversais, anteparos êstes
avançados escalonadamente para o
interior da mesa,
— Aperfeiçoamentos em máquina separadora de produtcs granulosos por fluidização, como reivindicado até 2, substancialmente como descritos e ilustrados nos desenhos anexos.
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Putalcação feita de acõrdo tatu o art. 130 do Cõdigo da Propriedade industriai. Da data da pubile.acão começara
eotrer o prazo de CO dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderá° apresentas suas oposições so 13:partransulas
Nacional da :nopriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados coai • concas:ui do regatro raquerido
•

Termo n.° 716.306, de 11-10-65
Confecções Ramal Ltda.
São Paulo

manganês, bronze em pó, bronze

em
barra. eia tio, ,C;11a111D0 em bruto -ou
parcialmente preparado. cimento metálico. cobalto, brutc ou parcialmente
trabalhado, couraças. estanho bruto Ju
"
.
-parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra. terro manganês. ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabaClasse 36
lhar:o. gusa temperado. gusa •maleável,
eure distinguir: Artigos de vestuarlos
e rotins teitas em geral: A,;:assi'hos :acoimas de metal, lata em tõiha, latão
aventais alparcatas, anaguas. . blusas em h:ilha, latão em chapas, latão em
botas botinas. blusões, boinas. bab.a. vergaihia!s. liga metálica, lánabas
douros banes. caoacetes cartolas. cara- magnesio. manganês, metais não trabapucas. casação. coletes, capas chaiea lhados ou parcialmente trabalhados. me
cachecols zalçadoa chapéus. cintos tais em massa, metais estampados
cintas combinações, carp.ntios. calças metais para solda. autuei. ouro, zinco
corrugado e zinco liso em trilhas
de senhoras e de crianças calçõss ca.çaa. camisas, camisolas camisetas
Termo n.° 716.309, de 11-10-65
cuecas, ceroulas colarinhos cueiros
salas. casacos chinelos. dominós. achar Produtos 2 S — Comércio e Indústria
Ltda.
cies fantasias, tardas pata crilltares,
São Paulo
legiais fraldas galochas. gravatas gorros logos de !ingeria, laguetas. bates,
s
,igas. lenços manhãs meias
maios mantas mandrião inantlhas palet(is lulas p enhoar, pulover. oelerinas

RAMAL
Brasileirr'

19
Ind. ffrasileire

oesicas nonches txilainas oilamas ou.
nhos. perneiras, quimonos, regalos
Classe 36
roPe de chambre. roupão. sobretudos
sus pensórios sairias de banho, sandálias Carteiras, capas para álbuns, e para
sucteres. shorts . unsoas. stolas plaslacks 'livros, estojos, malas, porta chaves, aortulet toucas nsrbanteS, ternos, uni ta níqueis. pastas, sa n tos, solados. valitormes e vestidos ses e cintos
Termo n.° 716 . 307, de 11-10-65
Ebic Empresa Brasileira de Intereàmbio

Comercial Ltda.

iInd

Termo n.° 716.310, de 11-10-65
jaway S. A. Indústria Comercio

Administra;ão
São Paulo

Ngarleira'

Classe 5
em bruto, aço preparado,

"JAWAY

Ind. brasiles ra 1

e

Termo n.° 716.312, de 11-10-65
jandira Arantès Costa
São Paulo
ESCOLAS AGRUPA DAS EgAS
CARVALHO AGUIAR

colchões de malas
dispensas, divisara divisas.. .discotecas.
de madeira, esprequicackaras escrivaninhas. estantes guarda-roupas. mesas,
le rádios, colchões.

mesinha& mesinhas para rádio e televi,,ão mesinhas para televisão. molduras

oara quadros, porta-retratos, poltronas,
ooltronas-cama . prateleiras porta-chas
afta. sotás, sotas-cama" traves• riros e
vitrines

Termo a.° 716.317, de. 11-10-65
Classes: 33 e 50
Ensinos e impressos para uso da ruma Fortaleza Crédito Brasileiro de Livras
Ltaa.
Termo n.° 716.313, de 11-10-65
São Paulo
Marbeina S. A. Comércio e Representações
São Paulo
FORTALEZA

"IIARBSTAft
Lnd.

brasileira,

Classe 50
Impressos para uso da firma
Termo n." 716.315, de 11-10-65
Comércio de Fios "Totofio" Ltda.
São Paulo

Classe 3's.
Livras. jornais e publicações era geral.
Álbuns. Programas radiofônicos—
Termo ri." 716.318, de 11-10-65
Aquariolándia i Cia. Ltda.
São Paulo

.4UARIOLUDIA
Classe 14
seus acessédos
Aquários
Termo a° 716.319. de 11-1065
Eufrasio Cezar dos Santos
São Paulo
Mitai
ZelE
CORRETAGENS EM

GERAL

Casse 22
Classe 33
Para nistinguir: 1-sos em geral para te.
Classe 50 ,.eiagem. tios de lã em novelos rara tra- Corretagens, adni , nistrnão e contabill
duck.
balhos manuais 'hos de seda em meadas
Impressos para uso da firma
tias de seda CM novelo tios de seda em
Térm
on.°
716.320,
de 11-10-6.5—
Termo n.° 716.311, de 11-10-65
carretas, tios para uso comum ,tios
Lanches "Ipanema" Ltda.
barra. em fio, chumbo em bruto ou Cicil Comércio e Inclustria de Calçados algodão. fios de linho, fios de cànhamo
São Paulo
parcialmente oreparado. cimento meLtda.
. fios de luta fios de rami tios de seda
tálico cobalto, bruto ou parcialmente
São Paulo
natural fios de rama hos de celulose
trabalhado, couraças, estanhc Ouuto ou
IPANEM.h.
çi05 plásticos, linhas para coser em carparcialmente trabalhado. terrc em bruto.
Ind. Brasileira
retas. linhas em meadas, linhas para
em barra tarro manganês. ferro velho,
costura. linhas para pordar. linhas para
"CTCIL"
gusa em bruto ou parcialmente trabaCiasse 41
crochê. linhas para tricotagem
End.
Brasileira
lhado gusa temperado. gusa maleável,
lanches
de
'elite,
queijo, sa'ame, morTermo
n.°
716.316,
de
11-10-65
lâminas de metal, lata em Rilha, latão
Indústria de Móveis e Artefatos de tadela, salsichas, presunto e churrascos
e. fõlha, latão em chapas. latão ar
Classe 36
Madeira São judas Tadeu Ltda.
vergalhões. ligas metálicas, limalhas.
Termo n.° 716.321. de 11-10-65
São Paulo
Calçados
magnésio. manganês, metais n3c traba.
Tecidos e Confecções A:clowor Ltda.
lhados ou parcialmente trabalhados. meSão Paulo
Termo n.° 716.314, de 11-10-65
tale em massa metais estampados,
jandira
Arantea
Costa
metais ciam solda n:guel. zinco
Sgo Judas Tadeu,
São Paulo
Termo n.° 716.308, de 11-10-65
AJ/DOWOD
Retape Comércio de Retalhos de Ferros
'Brasileira
'
43aãt
Ltda,
geral de' metal, vidro. ir
Moveis
São Paulo
Classe 23
aço, madeira, estofados ou não. incha
DEI
RIIII
4 sive móveis ara escritórios: Armarias Para d ,çbnatur reciclas em geral. sas
s*rssrio, rara banheiro e para roupas Moa para confecções em geral, para
Ellasie
CHI ril
usadas, almo sudas, acolchoados para tapeçarias e para artigos de cara •
"RETAFE"
móveis, bancos, balcões, banquetas. mesa: Algodão, alpaca. cânhama cetim,
Ind. Brasileira.
bandejas domiciliares: berços, biombos,
caaemiras, fazendas e tec:dos
cadeira*, ,carrrinhos para chã • cale lá em peças luta 1 ;rsev. linho nyton,
Classe 5
-maltrato, para dormitórios. conluntos oaco-paco, percaline, raiai rayon. seda
Aço em Gruto. aço preparado, aço
para sala de iantar e sala de Visitas natural, tecidos p lásticos tecidos fas.
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
Jonluatos para terraços. jardim e praia. siimeaticios croquetes, compotas. emas
parciaknente trabalhado, aço pálio, aço
sanam
.
de armários e gabinetes para MIUMED
ap aglan .0~03 .1P5219
Classes: 33 e 50
refinado. bronze, bronze em bruto ou
roam e r,selrtha camas ealmde1/4 carieir, semiteabilizantes e tecidos de isaao coam
parcialmente trabalhado, bronze de Ensinos e impressos para uso da firma girReórlaS cadeiras de balanço. caixa
e ~doa

aço
Aço
doce, aço para tipos, aço fundido'. aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado bronze bronze em- bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês. bronze em pó, bronze em
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ruhileaçao feita de acordo com o art. 130 do Código da Pro y...icOade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o araaa da a0 dias para o defarirnento do pedido. Durante iss, prazo poderão apresentar suas oposições ao Depaatameasto
Pactona1 .da riol.wiedade Ilidustrial aqueles que se julgarem prejudicados com a eoncessao da
registre requerido
Teano n.° 716.322, de 11-10-65
Supermercados Ao Ponto Certo -Ltda.

São Paulo
r 4D PONTO URTO)

Brasileira

Classe 41
alcachofras, aletria, alho. aspargos,
açúcar. alimentos paãr animais, amido.
amêndoas, ameixas, amendoim, araram
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha. bacalhau, batatasa belas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em gram camarão, canela.
ma pau e em pó, cacau, carnes, chá
Caramelos, chocolates, confeitos, cravo
;tareais. cominho. creme .de leite, cremes
adirnenticios croquetes, compotas, canmica. coalhada, castanha, cebola,; condimentos para alimentos. colorantea
Chouriços, dandê. doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empalas, ervilhas. exmovas, eatratoide toimate. farinhas alimentícias. lavas, N.
Lulas, flocos, farelo, fermentos.'
gigos, frios, frutas sécio naturais e cristalizadas; gricose, goma de mascar, gorduras, g rânulos, grão de bico, gelatina
poiabada, geléias, herva doce. have
Mate, hortaliças, lagostas, lingrais. irise
Condensado, leite em pó, legume' sa:
Conserva, lentilhas, linguiça, louro, mastas alimentícias, m arlacos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, wasiti3 Para mingaus, molhos, moluscos,
Mostarda, mortadela, nós moscada, aosem óleos comestiveis, ostras, ovas,
pbes. piaos, prlinés, pimenta, pés para
pickles, peixes, presuntos, paga, p etit-pois, astilhas. pizzas, 'pudins;
queijos, rações balanceadas para alimais. re q ueijões, sal, sagu, sardinhas
laanaulches, salsichas salames, sopas enlatadas. sorvetes, sucos de tomates e de
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talha.
aim tremoços, tortas, tortas
para saimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Têrmo n. 9 716.323, de 11-10-65
Mercearia Mmerxe Ltda,
São Paulo
r

RESERVE

and. Brasileira'
Clas3 f.
Impressos para uso da firma
' Termo n.° 716.324, de Fialõtg
Voje Produtos Farmacêuticos e Cosméticos Ltda.
São Paulo

indL

raiz

Draaileiirw,

Classe 50
Impressos para u! o da firma

Termo n.o 716.325, de 8-10..1965
Capri Comércio e Indústria Ltda.
São Paulo

,InàB9aLlatleira,
Classe 50
Impressos para uso da firma
Têrmo n.° 716.326, de 8-10-1965
Auto Pósto Mirante Ltda,
São Paulo

Ind•e2eira:

ças, canusas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, echarpes, fantasias, tardas para militares, 'colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de lingerie,
laquês,
Luvas, ligas. lenços, .nantes, melas,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas. penhoar, pulover, pelemnas,
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, atolas. -ou slacks,
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Tarava n.9 716.329. de 8-10-1965
Bar e Restaurante "Bom Dia" Ltda.
São Paulo

Classe 47
DOM DIA
Combustíveis, lubrificantes, alcool mo,Inda
Brasileira
tor, carvão, gás hidrocarburetos, gás
metano, graxas, lubrificantes, óleos lubrificantes, óleos destinados à iluminação e o aquecimento, petróleos, gasoClasse 41
lina, querosene, gás liquefeitos, gás Lanches e: Alite, queijo, salame, modrtadela, salsichas, presunto e churrascos
burano e propano
Tênno n.9 716.327, de 8-10-1961
Taram n.° 716.330, de 8-10-1965
Auto Pasto Guatas Ltda.
Mareanaria Monte Azul Ltda.
São Paulo
São Paulo

MOSTIts AZUL
Ind. Brasileira
Classe 40
Móveis em gerai, de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não. Incha
sive móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas domiciliares, berços, biombos,
cadeiras. carrinhos para chá e café,
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
conjuntos para terracos, jardim e praia
conjuntos de armários e gabinetes pare
copa e manha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios colchões, colchões de molas,
dispensas, divisões, divans, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivana
caias. estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, masinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas. travesseiros e
vitrines
Termo 4.9 716.328, de 8-10-1965
Cled'r Mdas Ltda.
São Paulo
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
tas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, carolas, carapuças, casacão, coletes, rapas, chales
cachecols, calçados, névs, cintos
cintas, combinações. cocainhos,
de senhoras e de crianças. zalcóes cai

Termo n.° 716.333, de 8-10-1965
Humberto Marteli
São Paulo

Classe 42
Aguardente de cana
termo n.° 716.334, cle-8,:1~—
Humberto Marteli
São Paulo

Classe 42
Aguardente de c,ana
.
Classe 47
Tarmo na 716.335, de 8-10,,-1"§65
Combustiveis, lubrificantes, álcool mo- Comércio de Bebidas Atibaiense Lide.,
tor, carvão, gás hidrocarburetos, gás
São Paulo
metano, graxas, lubrificantes, óleos lubrificantes, óleos destinados à iluminaATIB AIENSIC .
ção e o aquecimento, petróleos, gasolina, querosene, gás liquefeitos,
Braailairal
butano e propano
Têrmo n.0 716.332, de 8-10-1965
Classe 50
,Tecnornetal" — Indústria Metalúrgica
Impressos para uso da firma
Limitada
São Paulo
Termo n.° 716.336, de 8-1-01965
Metalúrgica Atibaia Ltda,
•
São Paulo •

TDCHOMETAL
Ind. Brasileira
Cima*
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parciaknente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze era
barra, em flo, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado- cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
em barra, ferro manganês, ferro velho
gusa eu: bruto ou parcialmente trabm
lhado, gusa temperado. gusa inale:Wel
lâminas de metal, lata em Rilha, lama
em falha latão em chapas, latão em
vergalhões liga metálica lima rias ,
magnésio. manganês. merris Oto traha,
lhado g rv, rmrcialmente tra!,i lh,.clos me.
r ais
'nassa inetai.R estampados
ova colda qiquel ouro, zincr
corrug,:d( e zince liso 811 f alaS

ATIBAI
Ind.. Brasii.eirg'
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aça
narciaknente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto
parcialmente trabalhado, bronze
manganês, bronze em pó. bronze em
barra. ,een fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento mefálico. cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado. couraças, estanho buuto ou
cardal:nen:e trabalhaao ferra em bruto,
em barra ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado gusa temperado gusa maleável,
:amainas de metal lata em falha. latia
em falha lato em chapas. !adio em
aergaihaes ligas metálicas, amalhas.
magnésio , manganês. metais não tuba' alas o, ' p ire:alo:lente trabalhados. merl
massa metais estampados,
metais para solda, niquel, zinco
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MARCAS DEPOSITADAS
Pubiicaçãe feita de acordo com o art 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data tia publicação começará
Garrar o prazo oe 60 Mas para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar • suas oposições ao Dep
artanaantes
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados coza a
concessão do registro requarido

Termo n.° 716.337, de 8-10-1965
Lanches -Turbina" Ltda.
São Paulo

Têrmo n.2 716.340, de 8-10-1965
.
(Prorrogação)
Tarmac Products, Inc.
Estados Unidos da América

Tênno n.° 716.364, de 8-10-1965
Administradora e Comercial Guatambu
Lmitada
São Paulo

VIRB/NA,
tInd. Brasileira
Classe 41
Lanches de alite, queijo, salame, mortadela, salsichas, presuntos e
churrascos

MO-ASPIA

GUATAMBU

Ind. Brasileira

TARMAC PRODUCTS, INC.

Termo n.° 716.338, de 8-10-1965
Classe 3
Cia. Financeira da Sé — Crédito, FiUm produto farmacêutico medicinal, inmancamento e Investmentos
dicado para combater as aecções
São Paulo
•
bronquiais e a asma

DA

SÊ

eao Paulo—Capital.
Classe 33
édito, financiamento e investimentos
termo n.° 716.339, de 8-10-1965
(Prorrogação)
Auto Americano Importadora S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO
POWER
Industrie. Brasileira

.Termo n.° 716.341, de 8-10-1965
Figueiróa Modas Esportivas S.A.
São Paulo

Tèrmo n.° 716.342, de 8-10.-1961
(Prorrogação)
Lima, Lima & Cia.
•
São Paulo

PRORROGAÇÃO
LIMINHA
•
Classe 36
Titut de Estabelecimeato

Classe 2-5
Plantas e projetos arquitetõnicos

Termo n.o 716.347, de 8-10-1965
Prisma Ltda., Coc. Civil
São Paulo

Termo n.0 716.353, de 11-10-1965
Codisan — Cia. Distribuidora de
Automóves Naconas
São Paulo

PRISMA IJPDA.

,Ind. Bg2RIRfra
Nome Civil

Classe 4
Termo n.° 716.343, de 8-10-1965
Substancias e produtos de origem aniAtenas Indústria e Comércio Ltda,
bento, algodão em bruto, borracha em
São Paulo
bruto. bauxita, benjoim breu, cânfora.
bruto, chifres,' ceras de plantas ceras
vegetais de carnaúba, e aricuri. crina
de cavalo, crina em geral, cortiça em
LInd.Agelleira
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
medicinais, extratos oleosos, estopas,
enxofre fõlhas. fibras vegetais, flores
Classe 21
secas, grafites, goma em bruto, granito
Artigos da classe
em bruto, kieselghur, líquidos de plantas, lates em bruto ou parcialmente
Termo n.° 716.344, de 8-10-1965
preparados, minério metálicos, madei- Lusiano S.A. Indústria e Comércio de
Calçados
ras em bruto ou párcialmente trabaSão Paulo
lhadas, em toras, serradas e aplainadas,
mica, mármores em bruto, &lado de
manganes. óleos de cascas vegetais,
UPOLI—ÇAIÇADOS
óleos em bruto ou parcialmente preparados, plombagina em bruto, pó de
"° Pauègpita/
moldagem para fundições, pedras britadas piche em bruto, pedra calcária,
plantas medicinais, pedras em bruto,
Classes: 33 e 36
quebracho, raizes vegetais, resinas, reTitulo e Estabelecimento
sinas naturais residuos, testeis, silício
parcialmente preparados: Abrasivos em
Temo n.° 716.345, de 8-10-1965
bruto
reirrtária, asláltico
Cantina e Pizzeria La Biondina Ltda.
mal. vegetal ou mineral, em bruto ou
São Paulo
seiva,
ice em bruto •xisto xisto

Termos ns. 716.348 a 716.330, de
11-10-1965
Prsma Ltda., Soc. Civil
São Paulo
•

PRISMA
'Ind. Brasileira

Classe 25
Imagens, gravuras, estátuas: estatuetas,
estampas, pinturas, manequins e 'análogos, quaisquer obras de pintura e
escultura
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, anuarios,
albuns impressos, boletins, catálogos.
edições impressas, folhetos, jornais. livros impressos, publicações impressas.
orgâos de publicidade, programas ra.
diotensicos e rádio-televisionados, peças
teatrais e cinematográficas, programas
diofõnicos e rádio-televisionados, pecas
Circenses e revistas
Classe 33
Sinal de propaganda
Termo n.° 716.351, de 11-10-1965
Igor Magazine Ltda.
São Paulo

IGOR

fità.BIRWitKra
Classe 41
Pmentões e bernelas recheadas, batatas
fritas, maionezes, rizotos, lasanhas, macarronadas, pizzas, saladas, feijoadas.
arroz, feijão, arroz de braga, bife a milaneza, bife a cavalo, a portuguesa,
ravioli, gnocchi e churrascos

It2Igtaillefra

Classe 33
Administração, compra e vendas de
imóveis

PRORROGAÇÃO

Classes: 8
10
11
13
14
15 — 23 -- 25 — 27 -- 28
30 —
34 — 35 -- 36 — 37 — 39 -- 40 —
44 — 48 — 49
Insígnia de Comércio

Termo n.° 716.352, de 11-10-1965
Consulbras S.A. — Enenharia e
Consultores
São Paulo

Classe 50
Para distinguir: O timbre de todoe os
seus Impressos comerciais, tais como:
papeis de carta, memorando, envelOpes,
cartões de visitas ou comerciais, faturas, avisos, recibos, cheques, carnais de
propaganda, promissórias. ações, MUtes e passagens: vendas de passagen,

aéreas terrestres e marit1mas
Termo a.° 716.314, de 11-10-1965
Empresa de ônibus Florinea Lida,
São Paulo

FLORINEA

tInd. Brasileira
Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral,
anúncios impressos, ações, apólices, bilhetes, bilhetes de sorteio, cheques, cartões comerciais e de visitas, duplicatas,
debêntures. envelopes, faturas, folhinhas, letras de câmbio, notas fiscais,
notas promissórias papéis de correspondência. passagens, publâicidade e propaganda em geral, recibos
Termo n.9 716.355, de 11-10-1965
Mauro Silva Pachec oFilho
São Paulo

ITÁLIA
Ind. Brasileira

Branileira

Classe 38
Papéis d ecorrespondência, contabilidade
contratos, cheques, ações, debêntures,
apólices, ações, vales, faturas, duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, folhinhas, passagens de turismo e
bilhetes • de sorteio

Classe 41
Cacau, crocantes, doces de frutas est
conservas, preparadas em massa, eds
calda, em compotas e em geléias, doces
gelados, doces de amêndoas, de amendoim, de nozes de castanhas e de frutas
secas, cobertos com chocolates, frutas
secas passadas e cristalizadas, geléia.,
goma de mascar, pralinés, pudins,
rocamboles
e sorvetes
n
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Publicaeo feita de eciirdo cem o art. 123 do Ciidigo tia Propriedade Indu.strial. Da data da publicaçiio começará a
6 iaz pa::.a o dafe?...inicrito do pecikto. Duraras é ,. ae rrazo pocier:ki apresentar suas o"cÉlçóts aa Derartamentn
1..-raza
do registro requerida
re juiz:trem pre;udicatics com a conee.i.sáo
'
Naclonál à Prolzieciatia industrial aqueles c

urrez

le.nemeln

Termo n. 9 716.356. de 11-10:l1965
S. A. M .1. N . " Serviços Páreos, Marl. timos Internacionais, Nacionais e
Turismo Ltda.
São Paulo .

Termo n.° 716.362, de 11-10-65
Lesta e cultivar de desbanar vara eii.
a . so mácminas e cranntios p are turra- Dealer Comércio e Importação Ltda.
São Paulo

gens. maquinas ruscadoras. 3rdenado.
tas mecanaos raladores crecauicos, ro
cse compressores p ara a agricultura
.sacbadeiras

'Ind. Brasileira

sed:eadeiras

Classe 50

para- revestine n to3 e outros como ias

secadores de terra tosadores de gra
ma tratores agricoias válvulas Pari

DEALL-R

• mácittincis apricmas
Termo n. 9 716.363. cia 11-10-65

IND. BRASILEIRA

São Paulo

anúncios impressos. ações, apólices. Pi
JCVA
lhetes de sorteio. chegues, cartões co
Ind. Brasileira/
mercials. e de visitas duphtlatas deben
. tures, envelopes. taturas, folhinhas,
Classe 7
.1a*.u. 1
Para erisiinguir tratores e sues partes,
te as de cámnio, notas ascals, natas pro
missórias, p apeis de correspondência. Absorventes, acetona, ácidos. acetatos
integrantes
passagens otiblictditae e propaganda ea ,gentes guimicos para o tratamento •
Termo u° 516.363. da 11-10-65
gera. fe-citios
.ração de fibras tecidos cotim:. e ce•
Artefatos de Couro Burda Ltda.
intose;
agua
raz
áicool
albumina.
aoi
São Paulo
Termo n. 9 716.357. de 11-10-1955
10
alumen alvaiade. alveiantes
Rodocred:to Romotora de Socorros
lustrais aluno= em pó amoníaco
Rodoviar.os S. A.
Inti-incrustantes, anti-oxidantes anta
-1:50•Ca=9~11111CI
São Paulo
xidantes, ana-corrosivos a nti-letonan
e.s. azotatos, água acidulada par;
"RQDWREDI TO" vk
icumuiadures água oxigenada para

Uma zresileira

•

Lidàâe.

50

O timbre de todos os impressos da

firma ta:s como pzfpéis de carta, memorandos envelopes. ca.rtõeS de vsi'a t uras, asisos recitas e comerias,
bos. titulos, cheques, letras de câmbio,
duplicatas, promissórias, ações,
bilhetes e- palufgens.
Termo ri.° 716.359 de 11-10-65
Codana — Convrcial D.stribuidora de
Máquinas kaicola Ltda.
S'io Paulo

Brasileira
I nd.C1Sf
Classe n
Má q uinas e utensillos oâra •serem usados exclusivamente na agriculturt e
horticultura a s a ne r : arados.-. nor,dores
de sulcos, arlubadeiras, ancinhos me
c.ânis.os e einpilhadores combinados
arrancadores mecânicos clara errem;
tura, batedeiras oara cereais. essinaw
. pitar adtbat ceitadetras carpi letras
ceifados para. arroz charruas . tiara anelcultura. celtivadores Jebulhadores
destocadores. 4esentegradores. esmaga
dores p ara a agricultura escarrifivalc,
res. enchovadeiras 'facas oara manai

na, agrícolas fereadeiras. gadanheis
ou dentes. máquinas batedeiras para
agricultura. maquinas inseticidas máquinas vaporizadoras, •á q uinas de
stungir. maquinas niveladorai de terra
máquinas p erfuradoras p ara a agricul'
tura. máquinas de p lantar motocharruas. máquinas regadeiras. máaumas de

.

roçar, de semear.para sul Jatai de
torouir. de triturar de estatelar certa

BURDA

rins industriais amorna. Pan g os par,

qalvanização oenzina ri enzoi betumes
ncarbonatos de sadio de potássio. ca
..firgeni carvões, carbonatos cataiiza
la es celulose chapas totográtleas.
,:omposições extintores de incendio cio
,fo corrosivos cromatos corantes creu
soros: descorantes desincru-stantes. dissolventes; emulsões totográticas. ensure, éter esnu.Ites estereatos, renal. til
016 9ensibilizados para fotografias,
+(adore,. tormoi tostatos Industriais fás
foros industriais fluo. eras. .gaivanizado
res gelatina nata fotografias e pintura
giz glicerina, hidratas nidrosultitos
rn per wea bi !izan tes. iodo retos: lacas,
massas p ara p intura . magnésio, mer
.:urio. , nitratos neutralizadores mtroce
ulose: óxidos . oxidantes óleos para
untura. óleo de linhaça, produtos,,
micos p ara impressão, potassa minis
trial, papéis emulsionáveis para a k? •
togratia. papéis de turnesot papéis he
iaegrá íleos e heliocopistas,
sensíveis, papéis para ‘otografia e aná
lises de laboratório. pigmentos. potassa
pós metá l icos para a composição do
tintas, p reparações para fotografias
produtos para niquelar, pratear e ero
mar, produtos para diluir tintas prossia•
sabá° neutro, sais. salicilatos, secantes
f ilicatcss, soda cáustica, soluções go/filtres de uso industrial.' solventes, sulfatos; tintas em pó. liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro. pare
des„ contruções, decorações. couros. te
eidos, Fibras, celulose, barcos e vet.
to; reativos. removedores.. reveladores,
culos, talco industrial thaier.
Termo ri.° 716.361, de 1 1-10-65 . Representações J. Neves Ltda,.
S.In Pati!o

produt bemminosos,
ntes Min.: is ou sob outras. tomara
cimentação, pnwr's ornamentais de darei to gesso para tetos e parede&

ieLadeiras

Cromadora jota Ltda.
Para distinguir: impréssos era gerai

tornar impermeabilizantes as argamas.
sas de cimento e cai hidráulic.. oeciref

IND. BRASILEIRA

papel para torrar casas, massas asitiacido's p ara uso nas construções parguetas portas portões. pisos, soleiras
Para portas, tijolos, tubos de concreto
tacos. tubos de ventilação, taw
_lues e cimento. vigas, vigamentos
vitrõs
Têrtno n.° 716.356, de 11-10-65
Equipamentos Automobilísticos
"Banefra" Ltda.
São Paulo

BANEFRA
MD. BRASILEIRA

Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas partes
ntegrantes . N ros para biccletas, automóveis, auto-camr.Póes. ,v'ões amortecedores alavancas de cambio- barcos.

breques braços para veiculus
tas carrinhos de mãe e :a.-eas atua.
Classe 35
afiances. carros ambulant,11 zaminhões.
Para distinguir artigos de couro manu- carros, tratores, carros-berços. carros
faturado ou não, a saber: Pastas, ma- tanques carros-irrigadores, carros, eare
las. malctas, va l ises .sacos, sacolas, hW- roças. carroceria& chassis. chapas cir.
sas, carteiras, porta-chave s , porta blo. :tilares para veiculas. .:ubos de veiculai
cos, correias para relógios pulseiras, es- carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços. para veictilos direção.
tojos, capas para álbuns, livros e
qadeiras. estribos, escadas rolantes ele•
cumentos
variares para passageiros e para carga

Termo n° 716.365. de 11-10-65
Organização Imobiliária Cometa Ltda.
São Paulo

ÇOMET.A.1
1

IND. BRASILEIRA

enates para erros eixos de direção
!retos. tranteirs para veiculas. guidão.
:otornotivas ianchas, motociclos, molas.
motocicletas motocargas moto furgões.
manivelas , navios. ónibus, para-choques.
Para-famas. para-brisas. pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas reboques. radiaciore: para veidhloa,

rodas para veiculos. selins triciclos, tiac&eradot tróleis troleibus varàes

de

rantes para veiculas. vagões. velocipede& varetas de contrõle do afogador
carros. to!etes vara carros
Tèrmo n.° 716.364, de 11-10-65

Classe 16

Panificadora e Confeitaria Estrela da
• B12 2 Ltda.
Para distinguir: Materiais paar constru-,
ções e decorações . Argamassas, argila
São Paulo
areia, azulejos. batentes balaustres blo-

cos de cimnto, blocos para pavimentação. calhas cimento cal cré. chapas
Imbricas, caibras. caixilhos; colunas.
hapas para coberturas. caixas dágua
,-aixas de deacarga para etixos edifica
..ões prern&dadas, estugue, emulsão de
hase asfáltica, estacas esquadrias estru
furas metálicas para construções, Jalne.
ias de metal adrilboa, lambris luvas
le função lages. !arreatas, material 190
--mte contra frio e calor. mani/ras mas-

para irrigação vara matar formigas e
outros insetos Para burrifar e °uivei+
9NEVE3
tot desinfetantes. para adubar 'para
Ind. Brasileira
.araitzir . e espalhar palha Para comer
Classe 41
-alcodão. para colher cereais: aittovánas
Classe 41 .
?Iara revertirnentos de paredesma Para dist i nguir: Pães, bolos, biscoito..
•
amassadoras- Para fins agrícolas de
«ara -nnstrueões mosaicoa. Pró roscas,- san d uiches. empadas. pas •éls.
cortar árvore& para espalhar. para ca- Para distinguir: Cereais de têdas as
espécies
-lutos de base astáltica, produtos para
pinar, máquinas cámbiriadas
pizzas, churrascos, tortas e café
l npara
. se,

•
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Termo n. 0 716.367, de 11-10-65
Eletro Estações Ltda
São Paulo

ESTAÇÕES

ruidos . para uso nas construções, par.
quetas, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concretc
telha, tacos, tubos de ventilação, tanques . de cimento, v.gas, vigamentos e
vitrós
Term n.° 716.369, de 11-10-65
Freios Jett-O-Vac Bremes Ltda.
São Paulo

IND. BRASILEIRA
Classe 8
Para distinguir artigos elétricos: Tomadas, soquetes, plugs, espelhos de plásticos para eletricidade, fios elétricos,
chaves elétricas, interruptores, chaves
de tomadas, fusível, pinos para tomadas e campainhas elétricas
Termo n.° 716.371. de 11-10-65
Konstantin A: P. lhas
São Paulo

EOLOSOS
Ind. Brasileira
Classt 2L
•
Fios de algodão, cânhamo, celulose,
juta, lã, fios de seda' natural e .rayort
para bordar, para costurar, tricotagem
e para crochet.
Termo n.° 716.368, de 11-10-65
Construtora e Imobiliária Perdizes Ltda.
São Paulo

PERDIZES
MD. BRASILEIRA
Casse 16
rara a.songuir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos ara pavimenta.
isolantes, caibros., caixilhos, colunas.
chapas para coberturas caixas dágua
caixas para cobertuas. caixas dágua.
ca.xas de descarga para etixos, edificações rems.!dadas, estuqeu. emulsão de
base asfáltico estacas. esquadrias estru
turas metálicas para construções. lamaIas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, mas:
SM par revestimentos de paredes, madeiras para construções. trosaicosnro(l utos de base asfalt co produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas.
sas de cimento e cal hidráulica. pe .
gulho, produto. , betuminosos, irnpermea
bilizantes. liquidos ou sob outras formas
rara revestmcntos e °Urros como nas
construções pers anas. placas para pavimentação, peças ornamentais de ci
mento ou gesso para tetos, e paredes
papel para forrar casas, massas anti

JETT-0--VAG
BREMSE
IND. BRASILEIRA

(Ume 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
ustegrantes: Aros 'para bicisietas,
móveis, auto-caminhões,
auto-caminhões. a v iões. amortecedores. alavancas de , cambio barcos
breques. braços para veículos, bicicletas. carrinhos de mão e carretas caminhonetes', carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços. carros,
tanques carros-irrigadores, carros, car
roças, carrocerias, chassis, chapas cir,
culnres para veículos, cubos de veicuios
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direção, &aligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates para erros eixos de direçâc
freios, fronteira para veiculos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicleták, motocargas,. moto hugões
manivelas, navios, ônibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculos
rodas para veículos, selins, triciclos, tirantes para veiculos, vagões, velocipedes, varetas de contrôle do afogador e
acelerador tróleis, troleibus, varães de
carros, toletes p ara carros
Termo n.° 716.370, de 11-10-65
Brites — Confecções Ltda,
São Paulo

BRITEX
Ind. Brasileira
Classe 1.
•
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, olpargatas, anáguas, blusas,
botas,' botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés. capacetes. cartolas, cara.
puças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, • chapéus, cintos.
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. calças. camisas camisolas, ca.wisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós. achar
pes, fantasias, tardas para militares colegiais, fraldas. galochas, gravatas, gorros. jogos de lingerie, jaquetas, Saques,

luvas, ligas, lenços, mantOs, meias,
Termo n.° 716.375, de 11-10-6'5:
maios, mantas, mandrião, mantilhas pa- Fábrica de Doces "Alumiaria" Ltda
letós, palas. penhoar, pulover, pelerinas.
São Paulo
rugas, pouches. polainas, pijamas. punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre. rolpão. sobretudos,
suspensórios, saldas debanho, sandália.,
ANAMARIA
sueteres, shorts. sungas. stolas ou slacks
I
Ind.
Brasileira
toucas, turbantes, ternos. uniformes
e vestidos
Classe 41
Termo n.° 716.372, de 11-10-65
Batas, bombons, chucolates, confeitos
Auto Pôsto Jundiaiense Limitada
doces, pralines, torrões e caramelos
Termo n.° 716.376, de 11-10-65
JUNDIATENSB
Indústria e Constrcio Tex-Sec Ltda.
Ind. Brasileira
São Paulo
São Paulo
Classe 47
Carvão minerai, de turfa o uvegetal
.....eraes para • iluminação. combustiveis,
lindos de Iluminação gasolina, gordu,
-a de petróleo, graxas. lenha,' lubrifi
cantes. nafta. óleos iluminantes, óleos
:ubrificantes, parafinas, petróleo eefi
nado. querosene e turfa
Terrno n.° 716.373, de 11-10-65
Hugo Manliães Bethlern
São Paulo

CLARVISION

Ind.

Classe lb
Para distinguir: Amido, anil, azul di
Prússia, alvaiade de zinco, abrasiva
algodão preparado para limpar metais
detergentes, espremacetes, extrato c11
anil. fécula para tecidos, fósforos ds
cêra e de madIra, g goma para moam
deria, limpadores de luvas, líquidos da
branquear tecidos. líquidos mata-gordu.
CONCEITO Z
ras para roupas e mata óleos para rouDRZCONCEITA.
p as, oleina, óleos 'asa limpeza de carbrasileira
ros, pós de branquear roupa, salicate
de sódio, soda cáustica sabão em pó,
Classe 32
sabão comum sabão de esfregar e se.
distinguir: Almanaques. agenda, ponáceos, tijolos de polir e verniz
anuários, álbuns imressos, boletins, capara calçados
tálogos, edições Impressas, revistas, or.
Termo n.° 716.377, de 11-10-65
gãos de publicidades programas radioTeix-Sil — Calçados Ltda.
fônicos. rádio-televisionados. peças tea.
São Paulo
trais e cinrmatograficas. programas cir.
cense
Termo n.° 716.374, de 11-10-65
TEIX-SIL
Ceulândia Diversões Ltda.
'
Ind.
Brasileira!
São Paulo

Cl:1JUN DIA
Ind. Brasileira

Classe 36
Artigos da obus

Termo n.° 716.378, de 7-10-65
Bar e Café "Cipriano" Limita&
Classe 49
São Paulo
Brinquedos, jogos. passa-tempos em geral. artigos para 'ins exclusivamente
desportivos: Automóveis, aviões de
Cl2RIAb o
Ind. brasil eira,
brinquedo, bercinhos bonecas, bosecos,
baralhos. bolas para todos os esportes.
carrinhos, caminhões, carrocinhas choClasse 41
calhos, caneleiras para esporte, domi.
nós. damas, discos de arremesso, despor- Lanches de alite, salame, mortadela, mio
tivos, figuras de aves .! animais, dardos
sichas, presuntos, queijos e churpara lançamento, espingardas de brin.
rascos
dos e joelheiras para esorte. fogos de
Terno n.` 716.379, de 11-10-65
foot-ball de mesa jogos de armar. luvas para esporte, miniaturas de utensíAsesanto (São Paulo Máquinas e
Ferramentas Ltda.)
lios domésticos. máscaras p ara esporte
São Paulo
nadadeiras para esporte. patins. patinetes, piões, petecas. revolvei de brio.
quedo, raquetes. redes de metal para
ASZSANTO
pesca. ssookers. trens, tenls de mesa.
Ind. brasileira
tômbolas, tamboretes tacos, tornozes
Jeiras para esporte 'acus. bolas e atesas para bilhares, trabalhos manuais
Classe 50
vagonetes, avras paar saltos, varas
Impressos para uso da firmo
para pesca. tarratas e iscas e ladres

692
T o rça-feira 8
--

Fevereiro do 1936

Dl RIO OFICIAL (beçao
nnn•••n•,

WIP!!'"?'"

•••n•n•

ARCAS DEPOSITADAS
Puraça° feita de acôrdo com o art. 130 do Código da roprÁsdade Iniiistriai. I;.n data ds publicação comecará a
da 60 dias ',sara o dernrimento do ped:do. Durante esse pram poderão ain,.....cistar suas oposições ao .Departsitu.nto
brado:mi da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados com a conctss.10 do registro requerido

"seroe o preso

Termo n.° 716.380. de 7-10-65
Mariscaria e Chops "La Cibeles - Lulu.
São Paulo

Adi CIBELES
Ind. brasileira
Classe 41
camarões. ostras e siris

Tèrrno n.° 716.386. de 11-10-65
e'reofarma S/C Ltda.
São Pauto

Termo a.° 716.390. de 11-10-65
Indústria e Comento de Bebidas
Guararapes Ltda.
São Pd U k)

mem s/c
Nome comerciai

Termo 11. 0 716 . 397, de 11-10-65
CDA — Consultoria de Desenvolvimento e Administração — Sociedade
Civil Ltda.
Guanabara

ni21#41011ira

Termo u.° 716.387, de 11-10-65
Clisse s
"Spiasa" — Sistema de Processansentos
Termo n.° 716.381, de 11-10-65
"Sericôr" — Indústria e Comércio de de Infomiacões Administrativas S. A. Para distingira; Aguardentes. apertaSão Paulo
• Serigrafia Ltda.
vos, anis, blue:. brandy. conhaaue. cer•
São Paulo
vejas temei, genebra, gin, kunst!. fico.
res, flectiu, punch, pimpermint. rhum.
sucos dd trutas sem álcool, vinhos verra
Ind.
nuth. vinhos espumantes, vinhos
SERICOR
quinados Whisky

meerigellreleiffie~uLTalt

Classes: 33 e 50
Sinal de propaganda -

Siiiitloi

Ind. Brasil oi ri
Classe 50
Serviços de serigrafia

Têrm on.° 716.382, de 11-10-65
Auto Pôsto e Garagens Nina Ltda.
São Paul,-

5

sINA
Ind. Brasileira
Classe ti
Absool motor. azeite para lamparinas.
oarvão mineral e vegetal, cera para iluminação combustivel, fluídos de Qualseção, gasolina, geléias e gorduras de
petróleo. graxas para lubrificação, gás
Óleo para iluminação, petróleo refinado
lubrificante. óleo para fabricação de gás
querosene e turfa
nein° n.° 716.384. de 11-10-65
Thomaz Sanches
São Paulo

cortNità DO

,,3ÂNcEze

Classe 42
Caninha (aguardente)
Termo n ° 716 . 385, de 11-10-65
Thomaz Sanchea
São Paulo

Termo n.° 716. 398. de 11-10-65
PMP — Promoções, Mercado e ProTêmio n.° 716.391. de 11-1045
Classe 17
paganda Ltda.
Artigos para escritório, almofadas para "Capia" Comercial Agro Pecuária e
Guanabara
Imobiliária Aulicino Limitada
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
São Paulo
berços para mataborrão. borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel. carbonos.
carMibos. carimbadores, cola para papel.
coladores, compassos, cestos para cot,
reapondêncIa, desenhadores, duplicadoClasses: 33 e 50
res. datadores. esto** para desenhos.
Sinal
de propaganda
minas.
estolos para canetas. estojos COM
Classt 19
esquadros, estratos para lápis. espetos
Térreo a.* 716.399. de 11-10-65
estiletes para papéis, furadores, fitas Animais vivos, aves, bovinos, capriaos. Codeco — Companhia de DtsenvolvtPara máquinas de escrever. grafito equíneos, galináceos, ovos em geral, inmeato de Comunicações —
clusive do bidscs da seda e tubos
para lapiseiras, 'soma arábica. granspea.
Sociedade Civil
dores, lápis em geral. lapiseiras. saa.
Tèrmo n.° 716.394, de 11-10-65
Guanabara
•luinas para apontar lápis, minas para "Siper — Sociedade Instaladora de
grafites. minas para penas, má quinas de
Produtos Eletrônicos Ltd,
escrever, máquinas de calcular. mamoSão Paute
nas de sornar. máquinas de multiplicar
nata-gatos. porta-tinteiros. porta-tarsosbos, Poeta-lápis. porta-canetas, porta.
:artes, prensas. prendedores de papéis
Ind. ggitleira
nercevelos para papéis, perfuradores.
(2)
-éguas, raspadeiras de borrões, !tendia
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Classe 5i.
(s? n ete
Termo n.° 716.388, de 11-10-65
Impressos para uso da firma
•
kOZA
•Bar e Lanches Palmeiras Ltda.
São Paulo
Termo n.° 716.395, de 11-10-65
Céu Azul Ernpre.ndirnentos. Turismo e .
c
Publicidade Ltda.
,
São Paulo
Yssd
M-"asileirti

grt]

4fflafigittiairs

*(e.
•0

0.0 co

mania

Classe 41
Croquetes, empadas. pizzas. torras
Termo n.° 716.389. dc 11-10-65
Indústria e Comércio de Bebidas
nuararapes Ltda.
São Paulo

BIAVA
Ind. BriL.Anilexra

1130Itil SMICHES
131109TRIs IntásILEIR:

Classe 42
Caninha (aguardes...,

•;JOI,

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes. apeYitd.
Jos, anis, bitter. brandy conhaque, cervejas. farp ei, genebra. gia, kumel. tico
res, nectar punch pimpermint. rhum
ascos cld trutas sem álcool vinhos ver.
muth. vinhos esonminves vinhos
quina-1 'St

kvinekv

CEIT AZUL

(Z
P)

Ind. Brasileira

b

zet)

Nome civil
Termo n.° 716 . 401. de 11-10-65
Centro Brasileiro de Feiras e Convem
. ções. Sociedade Civil
Térmc a.° 716 196. de 11-10-65
Guanabara
Centro Brasdeiro dc Feiras e Conveg.i
ções
Socieriarl.Civil
Guanabara
"Z•
Classe 33
Empreendimentos e turismo

'eiras
Convenções

Centro Brasileiro
de Feiras e Convenções
Para

Nome der*

ausob 32
Tornais, revistas e Publicações em gral
•

distinguir:
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Térrno n.° 716 . 400, de 11-10-65
Serviço Nacional de Representações
Ltda.
Guanabara

Termos na. 716.404 e 716.405, de
11-10-65
—
Auto Industrial de
"gspabras"
Acessórios Ltda.
São Paulo

Serviço Naçro7raT,
de Representações Ltaã.

SHANBELINE
Indústria Brasileira

MARGARIDA
Indústria Brasileira

Termo na 716.417, de 1140-1961
Compaaso — Imóveis Sociedade Civil
Limtada
São Paulo

,COMPÁSSO—IMOVEIS\-,9
SOCIEDADE CIVIL LTDA.

ZSPABRAS
Indústria Brasileira

Nome comercial
Termos as. 716.402 e 716.403, de
11-10-65
Waldomiro de Souza
São Paulo

Têrmo ri. , 716.411, de 11-10-1966
Tecelagem Albitex S.A.
São Paulo

Glasse 26
Paira distinguir: Figuras de gesso para
enfeites de automóveis
Classe 14
Para distinguir: Espelhos e vidros para
automóveis e addrnos de vidros para
fins artísticos
nana n.° 716.407, de 11-10-65
Tecelagem Aliaitex S. A.
São Paulo

'Classe 37
Colchas, toalhas e lençõis
Termo n. 9 716.412, de 11-104965
Tecelagem Albitex S.A.
São Paulo

Nome Civil
Termo na 716.418, de 1140-1965

'Fulero' Promoção de Vendas Ltda.
São Paulo
a.R1

MOUGUETTH
Indústria Brasileira

Classe 3,7
Goiabas, toalhas e lençóis

FULO
So Paulo—Captta/lj
Classe 33
Investimento, financiamento, aredlita
promoção de venda e serviços aorrelatos

Termo n.o 716.419, de 11-10-1966
Classe 36
WIdansa Indasaria e Comércio Ltda
Termo na 716.413, de 11-10-1966
São Paulo
Pura distinguir: Artigos de vestuários
Tecelagem Albitex S.A.
e roupas 'altas em geral: Agasalhos,
São Paulo
BURANO
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
CALHAMBEQUE
botas, botinas; blusões. boinas, baba.
T.ndústria Brasileira
douros, bonés, capacetes. cartolas, cara.
Indústria Brasileira
FIORI
L'ITALIA
pinas, casacão, coletes. capas, cha/es,
Indústria Brasileira
ceehecols, calçados, chapéus. cintos,
Classe 37
cintas, combinações. corpinhos, calças
Clame 42
Para distinguir: Colchas, toalhas e
destinguir: Aguardentes, aperitiClasse 37
Rime
de senhoras e de crianças, calções, cal.
lençóis
Colchas, toalhas .e lençóba
vos, anis, binar, brandy, conhaque, cergess, camisas, camisolas, camisetas,
vejas, fernet, genebra, gin, kumel,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
Termo n.° 716 . 408, de 11-1045
'Pernio n.o 716.414, de 11-10M
Rectal., puneh, pimpermint. rhura,
saias, casacos, crhaelos, dominós, acharTecelagem Albitex S. A.
Comparato 8 Filho Ltda.
saem dd frutas sem álcool, vinhos verfantasias, tardas para militares, coSão Paulo
São Paulo
muda vinhos espumantes, vinhos
laia, fraldas. galochas, gravatas. gorquinados e whisky
logos
de
angarie,
jaquetas,
leques,
POU,
luvas, ligas. lenços, =arda meias,
%MO n.9 716.420, de 11-10-1965
GAZIMETRO
maiõr, mantas. mandrião, mantilhas pia
PRIMAVERA
Lumobras Importação e Comércio Ltda.
/etós, palas. penhoar, pulover, peleHnas
Indústria Brasileira
Indústria Brasileira
São Paulo
4
peugas, pouches, polainas. pijamas. pia
ahos, perneiras. quimonos, regalos,
Classe 8
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Aparelho regulador econoniiiadar de
Classe 37
LUMOBRAS I IMPORTAÇ ÃO
suspensórios, saldas de banho, sandálias
consumo de gás
loeteres, shorts. sungas. golas ou slacke
Para distinguir: Colchas, toalhas e
t COMÉRCIO LTDA,
touca, turbantes. ternos, uniformes
lençóis
Termo n.9 716.415, de 11-10-1965
e vestidos
Pequenos Produtores Agro-Pecuários
Tênço n.o 716.409, de 11-10-1965
Nome Comercial
Administração,
Indústria e Comércio
Classe 23
Tecelagem Albitex S.A.
Socedade
Anônima
São Paulo
Para distinguir: Tecidos C/21 gerai, taTermo n.9 716.421, de 11-10-1965
idas para confecções an geral, para
Aços F. Sacehelli Ltda.
_apeça ias e para artigos de cama e
São Paulo
'PEQUENOS PRODUTORi
~Da: Algodão, alpaca, ~amo, cetim,
VIOLETA
•
arod. caaemiras, Inundas e tecidos de
SIO PAULO - CAPITAL'
em peças, juta, iersey, nlo, nylon, k-i"dust ir a Brasileir
F. SACCHICLU
~r4t,"`"----a
-aco-paco, percaline, vem!, rayon, seda
mural, tecidos plásticos, tecidos imClasses: 2, 7, 19 e 41
Classe 5
aimeabilizantes e tecidos de pano COUTO
Classe
37
Adubos, fertlizantes do solo, máquinas Aço em bruto, aço preparado,
e vestidos
agrícolas, legumes, Srutas, aves e ovos doce, no para tipos, aço fundido, a
Colchas, toalhas e lençóis
Têmio n.° 716.406, de 11-10-65
parcialmente trabalhado, aço Mio, aço
Termo n.9 716.416. de 11-10-1965
pino n.° 716.410, de 11-10-/954
refinado. bronze, bronze em bruto 941
Tecelagem Aibitex S. A.
Congregação do Sontissim °Redentor parcialmente trabalhado, bronze de
Tecelagem Albitex S.A.
Provinvia de São Paulo
manganês, bronze em pó. bronze cal
São Paulo
São Paulo
São Paulo
barra, em fio, chumbo em bruto ou
trabalhado, couraças, estanho bailio ou
parcialmente preparado. cianato " mePATDLA
LIRIO D' AMOk
tálico, cobalto, bruto ou papefaltatatc
FOLHINHA
"NOSSA
Indústria Brasileira
em barra, ferro manganês, ferro relho.
Indústria Brasileira
1:SENHORA APARECIDA"
Pfw;ia/reente trabalhado, ferro em bruto.
eu-t em bruto ou parcialmente trataClztsse 37
Nado. gusa temperado. gusa taaleAvel,
Classe 32
Para distinguir: Colchas, toalhas e
Classe 37
lã/ninas de metal. lata ao Mita. latão
Folhinha (calendário)
Ci ! falha, latão em chapas, latão ere
Colchas, toalhas e lençóis
lençóis

r:
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I/I,ARCA:S DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código 'da Propriedade Industrial. Da data da punlicação começara
pedido. Durante esse prazo poderão apre:entar suas oposiçoes ;to Departamento
• Correr o prazo de CO dias para o deferimento ao
nacional da Propriedade Industrial aquéles que se Julgarem prejudicados com • concessão do registro requerida
vergalhões; ligas metálicas, lbeialbas.
Magnésio. manganès. metais no trabaRiad& ou parcialmente trabalhados. metais em massa, metais estampados
metais para solda. piquei. zinco
- o n." 716.422, d ell-10-1965
Term
Feruan's Madniine Ltda. •
São Paulo

unutv

Termo n.o 716.427, de 11-10-1965
777 Madeireira D:visor Ltda.
Santa Catarina

Termo \n. 9 716.431, de 11-10-1965
Emprsa de Transportes Colet.vu
Lspi:ito Santo Ltda.
Santa Catarina

Madeireira
Divisor Ltda.
Nome Comercial
Termo .n.9 716.426, de 11-10-1965
Posto Calilórnia Ltda.
Santa Catar.na

PRORROGAÇÃO)
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7tsz1/4.e,
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4Pt Peito\
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\
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Ciasses: 23 e 36
Sinal de propaganda

Classe 33
Titulo de 1..,u,abc:ccimento

Termo n.o 716.423, de 11-10-1965
NIquelação, Ziincagem e Cromeaçâo
"Nizincro" Ltda.
São Paulo

Terzno mo 716.432, de 11-10-19O5
Liai aça Gaucha Ltda.
Santa Catarina

SIZIÍCB0
,Indiástria Brasileira
Classe 33
Niquelação, zincagem 'e croméaCão de
metais em geral
MN••n•n

Têrmo n.° 716.424, d ell-10-1965
Colégio Brasileiro d eHematologia
Guanabara

REVISTA BRASILEIRA
DE HEMATOLOGIA
INIXTSTRIA BRASILEIRA

Nome Comercial
Termo n.o 716.429. de 11-10-1965
C,-Instrutora e Fo:ne,.euo,-a de Materiais
Lim.tada
Santa Gatar.na

Construtora e Fornecedora
de Materiais Ltda.
Nome Comercial

Termo n." 716.425. de 11-10-1965
Arthur Hering
Santa Catarina

Termo n." 716.430, de 11-10-1965
Freios Coral Ltda,
Santa Catarina

/toco'

1410#
Termo n. 9 716.426, de 11-10-1965
Gráfica Perdigão Ltda.
Santa Catarina

- a Perdigão Ltda.
-Grác

Nome Comerciai

Classe 40
Titulo de tstabriecimento
Termo n.° 716.437, de 11-10-65
Village Boutique Modas Ltda.
Guanabara

Classe 32
Uma revista impressa'

Classe 4 6
Artigos da classe

Têrmo n.° 716.434, de 11-10-1965
Luiz P.a:o
Guanabara ..

Nome Comercial
Termo n.9 716.436, de 11-10-1965
(Prorrogação)
Borg — Warner Corporation
Estados lln:dos da América

V11.1.AGE
BOUTIQUE
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas teitas em geral: Agasalho*.
Termo n." 716.433. de 11-10-1965
aventais. otpargatas. anáguas. blusas,
Servigás Ltda.
botas, botinas, blusões. boinas, babaSanta Catar:na
douros. bonés, caua...etes. cartolas, carapuças. casacão, coletes. capaz, chales.
.. 13 C hecols - calçados. chapeus. cintos,
cintas combinações, corpinhos. calças
de senhoras e . de crianças. calções cal.
ças. camisas. camisolas. carnksetas,
cuecas. ceroulas, colartnaos. cueiros,
saias. casacos, chinelos, dominõs, echarnes. fantasias. tardas para militares. Colemals, fraldas. galochas gravatas, gorros. logos de lingerle. jaquetas, !agua
luvas, ligas, lenços, mantéis. .neias.
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas. paClasse 47
terds, palas. acalmar, pulover. pelerina*.
Artigos da classe
ri unas, ponches. polainas Difamas, puTermo n." 716.435, d e11-10-1965
nhos. perneiras. quimonos regalo&
Rodriguez Hermanos de Córdoba. S.A robe de chambre. roipão. sobretudos. •
Espanha
saspensórios saidag debaaho, sandálias
quereres. shorts. sungas. stolas ou Mack.
14,
roucas, turbantes, ternos. uniformes
LI A/IIII N OLIVEIRA
e vestidos
Classe 35
Titulo de 1Lstab,1ecimento

OtivURA
INVW;

IDO RdIC

PRORRO- GACX0

PULLMORE
C.iasse
Embreagens. transmissoras de fórça e
partes das mesmas

o
CLW TECO
a®M.2.E2T2

8181:10.14
.z
N COIMOM
no.. nos..
one oona

Classe 41
Azeites de oliva

Termo n 716.438 de 11-10-65
Hotel Lincoln Ltda.
Guanabarg

LINCOIN
Classe 50
Impressos

Têrça_f..dra 8
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Publicação feita da acárdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da:puncaçSo começará
*erre: o prazo de C dias para o &fazimento do pedido burante tare prazo poderão apresentar suas e:calções ao Departamento
Kara--anali da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n. 716.439, " de 11-10-65
Mário Teixeira Indústria e Comércio
S.A.
Rio Grande do Norte

,

Termo n. 716.449, de 11-10-65
Isnard
Cia. S. A. Comércio e
Indústria
•
São Paulo

bina para impressão, papel encerado, setas de papel, rótulos de papel, rolos
papel higiênico. papel Impermeável de papei transparente sacos de papel
para 'copiar, papel para desenhos, pa- serpentinas, tubos. postais de cartão
pel para embrulho impermeabilizada.
e tubetes de papei
aapel para encaaernar, papei para esTérmo n. 716.454, de 11-10-65
crever, papei para imprimir, papel paIndústria e Comércio Djaltna e
rafina para embrulhos, papel celofane
papel celulose, papei de linho, pape/
Raymundo da Fonte Ltda.
absoryeate, papel para embrulhar ca.
anta9
~dia
Pernambuco
tasco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel. rótulos de papel. rolos
de papel transparente Sacos de papei
Classes: 8, 11, 13, 14, 15, 17. 21, 23, serpentinas, tubos, postais de carta°
24, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36,
e tubetes de papei
37, 39, 40, 45, 48, 49 e 50
Frase de propaganda
• Termo n. 716.452, de 11-10-65
Paulo Mello Gonçalves
Termo n. 716.450, de 11-10-65
São Paulo
Ferrum Indústria 6 Comércio .Ltda.
,,Indústria. Brasileira.
São Paulo

PRORROCAÇ1O
v

Indústria Brasileira',
Classe 41
Sal em geral: grosso, moido, peneirado,

refinado, embalado ou não
•

PRORROGACÃO

Termos ns. 716.440 a 716.447, de
11-10-65
Isnard 8 Cia. S. A. Comércio e
Indústria
São Paulo

*FERRUM* INDUSTRIA

p ro rrogaç aão

E COMÉRCIO 1.1"D4

-

PROGRAMA 1

[IMOBILIARIO
•

Classe 2
Um Inseticida liquido
Termo n. 716.455, de 11-10-65
União Gráfica S. A.
Pernambuco

Classe 33
Titulo

;:""1

Termo n. 716.453, de 11-10-65
Gráfica Olímpica Editora Ltda.
Guanabara

Nome comercial

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 6
Artigos da classe
Classe 11
Classe 28
Artigos da classe
Classe 36
Artigos da classe
Classe 37
Artigos da classe
Classe 39
Artigos da classe
Classe 40
Artigos da classe
Classe 49
Artigos da classe
Termo n. 716...8. cle 11-10-65
Cia. S. A. Comércio e
Isnard
Indústria
São Paulo
prorroga&
CASA ISNARD
IndUstria Brasileira

C1,-:;5s2.

8

Ar(..s da cla;:e

•

Termo n. 716.451, ele 11-10-65
Estabelecimento Gráfico Bignardi S. A.
São Paulo
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
Classe 38
aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
cara retratos e autógrafos, balões (exCadernos escolares
ceto para brinquedos) blocos para
1 correspondência blocos para cálculos
Termo n. 716.456, de 11-10-65
Plucos para anotações, bobinas brochu- Sociekdade de Expansão Farmacêutica
IND. BRASILEIRA
ras não impressas, cantrnos de escreLtda.
ver, capes para documentos, carteiras,
caixas ie pape :ão, cadernetas, cadernos, -aixas de artão, caixas para pa;PRORROGAÇÃO
Classe 38
Aros para • guardanapos de papel pelaria, :aviões de visitas, cartões coaglutinados, alinhas (em branco), álbuns morciiis cartivs indices, confeti, carpara retratos e autógrafos. balões (ex- tolina, cadernos de papel melimetrado
ceto para brinquedos) blocos para e em branco para desenho, cadernos
kichIstria Brasileir
cotrestiondência blocos para cálculos escolares, cartões etn branco, cartuchos
blocas oara anotações bobinas brochu- de cartolina, crapas planograficas, caras não impressas, cadernos de escre- dernos de lembrança, carretéis de paClasse 3
ver, caaas para- documentos, carteiras pelão, envelopes, envéducros para chacaixas de papelão. caciernetas, cader- rutos de papel, encardenação de papel Um preparado farmacêutico indicado no
103. 'a11(5.8 de :artilho. caixas para pa- ou papelão, etiquetas. fõlhas índices tratamento das hepatites causadas por
doenças infecciosas
pelaria. cartões ele visitas cartões co- Milhas de celulose, guardanapos, livros
merciais. cartões ind:ces confeu. car- não impressos, livros fiscais, livros de
Termo
n.9 7,16.457, de 11-10-65
tolina. cadernos de papel melimetrado contabilidade, mata-borrão, ornamentos
- em branco para desenho, cadernos de papel transparente, pratos papeli- Fábrica Indiana Comércio e Indústria
Ltda.
escolares, cartões em branco. cartuchos nhos, papéis de estanho e de alumínio,
Pernambuco
de cartolina. crapas planográficas. ca- papéis sem impressão, papéis em branco
dernos de lembrança. carretéis de pa- para impressão, papéis fantasia, menos
Palão, envelopes, envólucros para cha- para forrar paredes, papel almaço com
rutos de pa pel. encardenaçâo de papel ou sem pauta, papel crepon, papel de
ou papelão- etiquetas, Rilhas- índices seda, papel impermeável, papel em bo('-ilhas de celulose. guardanapos, livros bina para impressão, papel encerado
não impressos, livros fiscais, livros de papel higiênico, papel impermeável,
Jonta h il ida de. mata-borrão, ornamentos rara copiar, papel para desenhos. pade pa pei transparente, pratos papeli- pel ,)ara embrulho impermeabilizado
nhos, papéis de estanho e de alumínio papel para encadernar, papel para espapéis sem impressão papéis em branco crever, papel para imprimir, papel pacaraimpressã(, papéis fantasia, menos rafina para embrulhos. papel celofane,
mira forrai paredes, papel almaço com papel celulose, papel de linho, papel
ou sem pauta papel' crepon. papel de ,111 , nrvente, papel para embrulhar taClasse 41
seda, papel impermeável, papel em bo baco, papelão. rçcipientes de papel, roBiscoitos

I
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Pábilestçã,o feita da acareio com ct art. 130 do Código da PreprLdacle Industrial. Da data da publii;m:ão
ra o deferimento do pedido. Durante asse prazo poi.lero tç)resentar amas oposições ao De:a:kÀ ata
.Giti~ o prazo de 00 dia
Er 'acionai da Propriedade industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a conse.ssão do registro requerido

Termo n.° 716 . 458, de 1 1-10:65
Laboratório Cícero Diniz S. A.
Pernambuco
•

'Termo n.° 716.459, de 11-10-65
Irmãos Vigutov Ltda.
Guanabara

CASA ARNALDO.

_A

incos de meta precioso ou semiprecioso bu les de metais oresioso.s.
carteiras de metais preciosos. cotares
de metais preciosos ou semi-precassos
contas de metais preciosos de
metais preciosos dedais de metais preciosos diamantes lapidados tio (1+ ouro,
fio de prata. tivelas de metais preciosos, galreteiras e metais preciosos laias.
ióias falsas iantejotas de metais preciosos medalha s de metais preciosos
semi-preciosos e suas imita ,aes palitos
de ouro, pedras preciosas para jóia. pedras ierni-preciosas miara lises setolaa
e imitações de pérolas, pratos, de metais preciosos serviços de chs1 e de caté
Classes: 22, 23, 24 e 37
de metais preciosos. serviços de icor
Se metal precioso. serviços de refrescos
de metal precioso serviços de salada
de frutas de metal precioso. serviços de
Fios em geral para tecelagem e para sorvete de metal precioso, sopeiras de
uso comum e linhas de costura para metal preciosa taças de metais preciobordar e tricotagem; Tecidos em ge0.: sos, talheres de metais preciosos, turiArtefatos de tecidos em geral; Tecidos bulos . de metal. turmalinas lapidadas
manufaturados em roupas de s s,a s. de
•vasos de metais preciosos
mesa e toalhas de uso pessoal panos
Classe 8
de pratos e análogos e cobertores
Relógios
Classe 22
Termos os. 716.464 e 716.467, de
11-10-65
(Prorrogação)
Companhia América Fabril S. A,
Guanabara

Classe 10
Móveis em geral de metal. vidro, de
aço, madeira, estOtados ou nâo inch"
sive móveis para escritórios: Armários
armários para banheirc e para roupas
asadas, alrnotadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas
bandejas domiciliares, berços, biombo*
cadeiras, carrinhos para chã e cata
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar • sala de visitas
conjuntos para-terraços, jardim e praia
Classe 46
cai/untos de armários e gabinetes para
Agua para lavadeira
copa e °minha, camas, cabides, cadeiras
gisatórias, cadeiras de balanço, caixas
Termo n.° 716.460, de 11-10-65
de rádios colchões, colchões de molas
Filho Ltda.
PascEscial Paskin
dispensas, divisões, divans. discotecas
Guanabara
de madeira, espreguiçadeiras. escrivaninhas. estantes, guarda-roupas. mesas
mesinhas, mesinhas para rádio e teievi.
sào, mezinhas para televisão, molduras Fios em geral' para tecelagem e para
para quadros. porta-retratos, poltronas uso comum e linhas de costurar para
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha
'INDÚSTRIA, BRASILEIRA
bordar e para tricotagem
péus, sofás, sofás-camas. travesseiros t
Classe 23
vitrines
1
Classe 28
recidos
em geral
Têrmo n.°,216.462, de 11-10-65
^rtefatos e produtos acabados Ide oriKarla
—
Importadora
e
Exportadora
'Classe
24
gem animal, vegetal ou mineral
de Frutas Ltda.
Artefatos de tecidos em geral
Termo ri.° 716.461, de 11-10,65
Guanabara
Noraldine, Vidros, Louças e Cerâmica
Termo n.° 716.469, de 11-10-1961
Ltda.
Ostende Jóias Ltda.
Guanabara
Guanabara

MUNDIAC

Termo n.° 716.470, de 11-10-1965
Nova Brasília — Jóias e Relógios
Limitada
Guanabara

NOVA BRASILIA
JÓIAS E
RELÓGIOS LTDA.
Nome Comercial

Classe 41
Frutas frescas e em conserva
Têrmo n.° 7166.463, de 11-10-65
(Prorrogação)
Companhia América Fabril S. A.
Guanabara

P

Classe 13,
Vidro comum, laminado, trabalhado
em todas as formas e preparos, vidro
cristal para todos os fins, vidro industrial, com telas de metal ou , composi.
ções especiais: ampolas, aquários. ase
sadeiras, almofarizes, bandejas. cubetas, cadinhos. cântaros. cálices, centro
de mesa, cápsulas, copos, espelbos, ascarradeiras, frascos, fôrmas para do es,
fôrmas para fôrnos, fios de vidre, goisrafas, garrafões, graus, globos, haste,
jarros. jardineiras, licoreirosl mainadei
ras, mantegueiras, pratos, pires, porta.
jóias. paliteiros, potes. pendentes pedestais, saladeiras, serviços para re
-fresco,alitubgsrvesas, vasos, vasilhames, vidro para vidraças, Vidro para relógios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro pare
automóveis e para bara-brisas e
xícaras

AMFAB
Classe 4
Alpino em ra,pla
Termo n.0 716.468, de 11-10-1965
Simão Abraham Cohen
Pernambuco

OSTENDE
JOIAS LTDA.
Santa Catarina
Termos ns. 716.471 e 716.472, de
11-10-1965
Nova Brasília — jóias e Relóg.os
Limitada
Guanabara

NOVA BUIR
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 716.473, de 11-10-1965
Pósto de Gasol:na A C Ltda.
Guanabara

AC

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 47
Combustíveis, lubrificantes, álcool motor, carvão, gás hidrocarburetos. gás
metano, graxas, lubrificantes, óleos lubrificantes óleos destinados à iluminação e o aquecimento, petróleos, gasolina, querosene, gás liquefeitos, gás
butano e propano

Termo it.° 716.474 de 11-10-1965
Classe 13 João Dias de Matcw---São Paulo
Adereços *de metais, preciosos.. neftli
3reCosos e suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações. adôr.
nos de metais preciosos, semi-preciosos
SUPER MERCADO
e suas imitações, alianças. alléil artiIndústria Brasileirr
gos de fantasia de metais preciosas.
balagandans de metais preciosos, ou
Ciasse 1
semi-preciosos bardejas de metais preTintas
ciosos. berloosis. de metal meclosos. Classes: 8, .12, 14, 33, 36, 41, 42, 43,
•
46 e 48
PREÇO 1)0-NUMEIZO DE HOJE: CR$ 50
Titulo de Estabelecimento

Lajespuma

SERVEJALES

