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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N 9 366.842 - Marca ABC - Recorrente S .A. - Armando Bussetti Comee cial e importadora.
Rio, 4 de fevereiro de 1966
N9 366.938.- Marca 13ESA - Re.
I
corrente - Ibessa Indústria BrasileiTendo em vista a Ordem de Serta de Embalagens S. A.
N9 348.385 - Marca Fiel - Recor - I N9 350.834 - Matca Sete Voltas
viço n9 1, da Secretaria da Industrie.
N9 367.188 - Marca Emblemaica
publicada no Diário Oficzal (Seçã rente Móveis de Aço Fiel S.A.
Recoieente
Casa
Fonse,a
Duarte
N9 348.803 - Marca Imor AIVN
(Cereais) Ltda
- Recorrente - Sociedade Técnica
III de 31 de dezembro de 105, ficam
notificados os reco:rentes abaix Recorrente Aschinenfabrik Augsbur g N 9 :se1.135 - marca Probavit - Re- de Materiais Sotema S. A.
Nurnberg A.G. e MW/VI - Mo.ore m corrente - Produtos Roche Químicos
N9 197.451 - Marca Iffa - Recormencionados para que, no prazo d o
rente - Indústrias Franco do Amasessenta (60) dias, a contar desta no-e Diesel S.A.
e Earmacôuticos S. A.
ral S. A.
tificação, reafirmem o seu-interêss el No 349.081 - Expressão de Propa - I N9
351.204 - Título - Clube do
no prossegui mento e exame dos seus f ganda
N9 367.865 - Marca Super-Hené - Si é negócio de ferro, en - Guri - I;ccorernte - Ernesto NeuRecorrente - Erico Kohn.
recursos, sob pena de serem os mes- tão e com Cobrai - 'Recorrente
mos declarados desertos e definitiva- C:mpanhia Brasileira de Materials• gcevuer S. eï. Indústrias Reunidas.
N9 368.131 - Marca' Quafrtzotone
N9 3C1.210 - Sirvaluz - Marca
mente arquivados pelo nao cumpri- i
- Recorrente
Sherwin Williams
!
Recorrente
Sinalux
Indústria
e
Comento dessa exigência, nos termos do
do Brasil S. A. Tntas e Vernizes.
N9 350.484 - Marca Aurélio Ouro
mércio
de
Catadioptricos
Sociedade
artigo 197 do Código da Propriedade - Recorrente Emílio Pieri.
N9 368.853 - Mar,a - Alvo.
Industrial,
N9 350.853 - ICierca Alvo - RecorN9 352.971 -. Marca Radiante - Anônima.
N 9 631.358 - Título - Casa Verde rente - São Paulo Alpargatas S. A.
Recorrente Borelli Indústria e CoTermos:
N9 369.189 - Marca Resco - Remercio Limitada,
- Etecorrente - M. Simões & Cia.
N9 123.053 - Marca Hot Snake
corrente - Renner Hermann S. A.
Ltda.
N9
353.024
Marca
Pulmex
=
ReCobra Quente - Recorrente - Artin# 3,31.720 - Marca Tupan - Re- Indústria de Tintas e óleos.
corrente laboratórios Léo do Brasil
gos Elétricos Eletricolor Ltda.
corrente - Cia. Brasileira de Mtais
N9 369.789 - Titulo - Club dos
N9 189.502 - Marca Cerlex - Re- S. Ananima.
N9 361.731 - Mar Tupan - Re- Artista
, N9 353.516 - Titulo - Pasto )
- Recorrente - Fernando
corrente. E. Fuhrmann .
coe
reete -- Confecções Tupan Ltda. Dentas D'Avilla.
No 196.845 - Marca Emege -- Re- Molas Um - Recorrente Francisco
Na
331.879 - Marca Forest - ReNa 369.954
corrente - Casa Emege Ltda. - Re- Flanes S.A. Indústria e Comercio
Marca Polimul - Recorrente - Forest S. A. albite, de corrente - Brasitex ..olimer.
publicado por ter saído com incor- de Metais.
N9 353.779 - Marca Cibel - Co- Condutores Elétricos.
reções.
N9 159.954 - Marca Polumul N9 351.959 - Marca Hardweld - Recorrente
N9 226.662 - Marca Mysticum - nheça o seu automóvel - Recorrente
- Brasitex -Polimer InCia. Brasileira de Investimentos CBI Recorrente - The Lincoln Electric dastrias Ouím:cas S. A.
Recorrente Mysticum,
N9 354.121 - Marca Teba - Re- Cemeeny. N9 37( 246 - frase de propaganda
N9 247.107 - Merca Mercur M.R corren'e Fábrica de Calcados Tebas
`" "2.199 - Mar Expresso Estrela - A Obra freme em óleos - Recoza
- Recorrente Hoelzel S.A.
Lim i teda e Irmãos Teba & Cia. Ltda
_, , hogrfrtente - Daimler berre rente - Castro] ( Lukbrificantes) N9 255.848 - Marca Jenaer Glass
N9 354.122 - Marca Mestra - Re- , Branca_r--Rec
Socie dade Anônima.
1
Recorrente Jenaer Glaswerk co-ren te me ebia S.A
N9 371.097 - Frase de propaganN9 362.399 - Marca Delmiton
Schott & Gen.
N9 350.1n5 - Titulo Eclam PerfuN9 302.516 - Titulo SilhoueVe - metias e Confecções Ltda. - Recore
- Novaquímica Laborató- da - Combica é Bôa para você Recorrente - Indústrias de Bebidas
Recorrente De Miaus Comércio e In- rente Moias Etam S.A. e Perfumes rios S. A.
Pressente> S. A.
dústria de Roupas S.A.
Coty - S.AB.
N9
?°3.643
Marca
Inducal
ReN9 309.805 - Marca Lumatie Têrmos:
N9 253.218 - Marca F.S.A. - Re- corrente - Cia. Brasileira de Roupas
Recorrente Ibesa Indústria Brasileira
N9 354.671 - Marca Paflan - ReN9 372.509 - marca Sihel - Re,orcorrente Fieçãe Sul-Americana S.A.
de Embalagens S.A.
N9 358.507 - Marca Vidraco -- corrente - Plastifon S. A. Plásticos rente - Shell Brasil S. A. (PetróN9 317.217 - marca Silverbrook e Derivados.
leo).
Recorrente.The Esterbrook Pen Com- Recorrent e Belmi ro Pazo Novol.
N9 359.577 - Mares Sterylcloro -pany.
M 372.926 - Marca Brinktubo N9 365.443 - Mar,a Tramag Recorrente
i,aborat erio Cinem e l S.A.
Recorrente - Cia. Caravelas S. et.
N9 320.463 - Marca Medihaler
N9 359.e40 - Marca lannerial - Recorrente - Vemaer S. A. Veículos
N9 373.273 - Titulo - imobiliaria
Epí - Recorrente Qu'mica Flane') LlM'acruinas Agrícolas,
Recorrente Indús tri e e Pl eteicas - e e N9
imitada.
365.4 e.4 - Tremeg - Recorren- Construtora Americana - Recorrente
Tvreeieeis
Febrica
Odeon
S.A.
N9 320.988 - Marca Brylcreem - N9
- Imobiliária Sul Americana Ltda.
te - Vemea
358.1123 - insígnia Comercial nas Agrícoles.S. A. Veículos e MáqquiRecorrtnte Colgate Pal molive S.A.
N9 373.532 - Marca Hélios - ReN9 324.806 - Marca Roux - Re- Mcui - Recorrente Máquinas Maná
corrente - Helios S. A. Industrie t
Limitada.
corrente Roux L e boratorieS, Inc.
Na 3°5.447 - Marca Tramag - Re- Comércio.
No 334.223 - Titulo - Confecções
N9 359.722 - Marca - Verdes Ma- corrente - Indústria Breeilaira de
N9 375.829 - Marca Plexicôr Tupinambá . -- Recorrente Confecçõee res - Recorrentes - Meirelles, Couza Tratores e Máquinas Agrícolas TraPç r ia. Ltda., e Manoel Freire da m eg
Recorrente - Rohum & Haas Ges.
Tunan Ltda.
.A. •
N9 339.239 - Nome comerciei ClMit - Beschrankter Elaftung.
N9 365.450 - Marca Tramag - ReN9 376.146 - Marca Citrolina vitas Eneerharia L t de. Recerren-.
N9 399.916 - Marca Spaal - Re- corrente - Verme; S. A. Veículos e
te Cada S.A. ( admin i stre-no de
Recorernte - Eduardo Augusto Goncorrente - São Paulo Alpargatas S. Weirinas Agrícolas,
Bens, C orretagens. Innoennen-ões.
çalves.
N9 365.795 - Marca Vitaminer No 2 44 1152 - eir erca Feanc asa -- A.
N9 376.993 - Marca Calypto - ReN9 360.008
título - Hotel e Res- Reco-rente- - Cia. Química Rhodia corernte - Destilaria Medellin S. A.
Rôlo Prático - R ecorren i e Padaria taurante
A ero p ôrto. - Recorernte
Brasileira,
e Confeitaria Frenr ia• a Itch.
N9 415.651 - Marca Big Bola Ta.
Otohn S. A.
1\19 396.106 - Marca - A Tarnspor- vano - Recorrentes - Cia. BrasileiNo 347.373 - Marca Santa - ReN9 360.963 - Dei S n! - Recorrente
corrente Bembozzl & Cia.
tadora - Recorrente - Transporta- ra de Novidades Doceiras. Cia-harknalcedos DNB.
N9 347.474 - merca It - Recor- - r" ..
son indústrie e Comércio Kibon e Pan
dora Ltda.
Na
3E0.298
-Marca
Motoreta
een t e Paulo Stratisz.
Produtos Alim enti cios Nacionais S.A.
Rece
Na
366.938
ABS
Recorrente
rernte
Lamhbretta
do
Brasil
N9 347.973 - E xpres sa° de Prona- S. A
Nota- - Os interessados poderão
S. A. - ee mando Bussetti -aceleercial
"rtris
merenicas.
ganda da Fortenerecorrente
obter vista dos p rocessos respectivos,
Re
e
Tmeortalora.
N9
3°9.2(1
Fr^sec1Peeneeende
na te Pe rhen o Pertime.
,
no Gru po de Treh e
49 en e er. sela
T. V. a' ern ere na 'rpnf__ P eeo-ean N9 348.484 - lete ree
Mar a ABC - Recor- 412, no horário delho.
-- Recor- t e
1 às 4 horas, no
ree'•'Istrias Reunidas Max Wol- ,rente - S. A. Armando Bussetti Co- Fai fí
rente Móveis de Aço Fiel S.A.
cio de A Noite - Praça Meuá
fson S. A.
Inércia' e Importadora.
número 7.
•

698 Quarta-feira 9
Á?

,

Feyereiro de 1915o

Di RtO OFIÇIAL (Seção III)

•

,

'Repartições Públicas
EfXREDIENTE
deverão remeter o expediênte
. .
destinado ài . pubNaçâo nos
OEP4RTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diáriamente, até às
D DUMA DID RA&
15 hora*.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- As reclamações pertinen.
,i O,eviçø DM • DAL ICAÇ 8•111
CP4PS DA alteio OU necraello
tes à nuttéria retribuída, nos CS
FLORIANO GUIMARÀES
casos de erros ou omissões, MURILO FERREIRA ALVES
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, d Seção de Redação,
ciaçie
das 13 às 16 horas, no máxia...abe o** publicidade do ex pedrenta ele Deparearneolle
mo até 72 horas após a salda
%acamar do Propriedade eahortrral de Afirdoilbred
-

As

dos órgãos oficiais.
da Indústria c...uma
imprease
nas
Oficinas
do Departamento da Imprensa Nacional
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
ASSINATURAS
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
PONC.10:41ÃRMS
exterior, que serão sempre ilEPsartçõEs E PaltilCULARCS
Capital e Interior:
Capital e Interior:
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer Semestre
• . Cr$ 6 0U0 Semestre . . • Cr$ 4.500
época, por seis" meses ou, um Ano • • •
•
Cr 12.000 Ano
Cr$ 9.000
ano.
Exterior:
Exterior:
I •
Cr$ 13.000 Ano
.- As assinaturas vencidas nO .
Cr. 10.000
poderão ser suspensas seta
aviso prévio.
vão impressos o número doidos jornais, devem os as.
Para facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e o! sinantes providenciar a 'res.
tes a verificação do prazo de ano em que findará.
pectiva renovação com antevalidade de suas assinaturas, • A fim de evitar solução de i cedência minima de trinta
na parle superior do endereço ranlinnidade no recebimento (30) dias.

N ç 113.187 - Hermann J. Binder.
Expediente das Divisões de Patentes
N" 119.640 - Saunders Valve Co.
Republicado por ter soldo com
Ltd.
incorreções
Ne 129.870 - Monsento Company.
N° 138.284 - Martiniano Rinald1.1
Rio, 4 de fevereiro de 1966
N" 139.423 - Helatein & Eappert
1Víaschinenfabrik Phonix G.M.B.H.
Notificação:
N? 157.676 - Sebastião Cr •valho
Urna vez decorrido o prazo de re- Lente.
consicieraçao previsto pelo artigo 14
N9 158,076 - Daniel dos Santos e
da lei 4.048 de 29 de dezembro de Reginaldo UELZE.
1961 e mais dez dias para eventuais
N9 163.260 - Union Carbide Canajuntadas de recursos, e do mesmo não da 7.,imited.
se tendo valido nenhum interessado,
Diversos
fica o requerente abaixo mencionado
N9 113.889 - Marco Busatto Edno,ificado a comparecer a este Departa.ento, a fim de efetuar o pagamento mundo Barberis e Piero Satoris da taxa da primeira anuidade dentro arquive-se.
N9 125.660 - ;nternational Macdo prazo de sessenta dias na forma
do artigo 33 do Código da Propriedade Bregor Organization (I.M.C.0.) Indústria', para que sejam expedida Arquive-se.
•
a carta patente.
DESPACHOS EM PEDIDOS DE
Privilégio de Invenção Deferido
RECONSIDERAÇAO •
Tèrrno n9 128.197 - Brinquedo Oe
O Sr. Diretor da D. de Patentes
Equilíbrio Instável - requerente - negou acolhimento aos pedidos de re' Francisco peinado.
.onsiderações apresentados nos Pro
Privilégio de Invenção Indeferido
a fim de-cesoabixmnd,
Térano n9 119.079 - Nova Tampa manter as decisões anteriores.
para Garrafas - Requerente Térnio:
Eduardo Cardoso de Almeida Thompson e Oscar Thompson Neto - IndeN9 107.212 - Modêlo de utilidade
ferido.
Acionador Hidro Elétrico para partes
de Automóveis - Requerente - Lima
Modêlo Industrial Indeferido
Oliveira & Cia. Ltda.
Térmo 95.568 - NOvo Tipo de ChuN9 117.085 - Modèlo de utilidade
peta com Suporte de Suspensão no - Nõvo Modélo de Recipiente para
Disco de Anteparo - Requerente Co- bebidas, alimentos e correlatos - Remércio e Propaganda Especilizada qucrers+e - GentP Leite Matrina.
S. A. - Indeferido.
D I vlsão de patentes
Exigências
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Térmos com Exigências a CumRio, 4 de fevereiro de 1966
prir:

EXPEDIENTE DA S.EÇA0 DE
INTERFERENCIA
Dia 4 de fevereiro de 1966
•
Notificação:
Uma er decorrido o prazo de reccdas,,,,,façao p.estsLo peio tulito 14
da Lei 319 4.048 de 29 de dezembro de
1531, e mais dez dias para eventuais
juntadas de re.onsideração, e do mesmo não tendo se valido nenhum interessado. serão logo expedidos os certifica dos Abaixo:

- At Repartições Pdblicag i •
cingir-se-do ,às assinaturatã`
anuais renovadái até 28 dl
fevereiro de cada ano e
iniciadas, em qualquer épocai
pelos drgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompol
nhados de esclarecimentoil,
quanto a sua aplicação, sou.,
citamos usem os interessadoil
preferencialmente cheque mi'
vale postal, emitidos a favo&
do Tesoureiro do Departa.
mento de Imprensa NacionaL
- Os suplementos ds edi•
ções dos drgãos oficiais só Hl
fornecerão aos assinantes que'
as solicitarem no ato da ati
sinalara.

O funcionário públicd,
federal, para fazer jus ao clero
conto indicado, deverá provar,
esta condição no ato clo
sinalara.
- O custo de cada exem.
piar atrasado dos órgãos oft.i
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do meal
mo ano, e de Cr$ 10 por ano

decorrido.

N 9 467.237 - Bailo - castro -•
classe 3- Ultraquimica S. A. Inddoq
tria c Comércio.
N 9 467.361 - Praiano - classe 41
- João Lourival Rocha.
N9 467.477 - Perfilação - classe 5
- Perfilaço" Comércio e Indústria de
Aços S. A. - sem direito ao uso exa
clusivo da expressão "Per/Baço".
N9 467.535 - Editora Roja - cisem,
Er, 22 - E•litema }Iole Ltda
N9 467.588 - Inca - classe 43 -si
Angelo Balbitony.
N9 467.839 - Alberto V05 - classe
48 - Alberto-Culver Company.
N9 468.242 - SE... - classe 32 •~1
Antobie Bouerl
N9 463.315 - Celina - classe 41
R.eynaldo Lucindo.
N9 463.461 - Nossa Cidade - das+
se 32 - Alfredo Darwin Brandão.
N9 488.515 - Nosoasiine - classe 3
- Talsoratário São 'mia Ltda.
N9 468.532 - Fibrolit - classe 14
- S. A. Tubos Brnsilit.
classe 1$
N9 468.533 - Fibrolit
- s. A. 'Ilibes Brasilit.•
N9 469.849 Matinal (Vinalco) 4
classe 42 - Indústria dc Bebidas e
VInfalres "Vivalcn" Lida
149 469.852 - Batida 05co (VivaI•
co) - classe 42 - Tm/110de de Bebi..
das e VIrnrres •vi-,•,/on" - •
considerando o conjunto reivindica*
do.
N9 473.206 - Rcto-Cirin 3 - Laborctóries Roshrei S. A.
& 9. Ri
V ° 474.2' 1 - gare" ,•••
Schuh - eltsse 8 - Fr.12r`que D'Anc'-^"Nr & Schub
nnrrillape TY r
S. A.
N9 474.439 - Ke ifer - (+I sso 1
Vi'r'o, produtos On .trnfcral T,tda.
NO 45.022 - ortei .,•`-a0A -

Marcas Deferidas
Térmos:
N9 465.430 - Debialuite - classe
22 - Lanificio Amparo S. A.
N9 465.591 - N. S. de Gátima classe 16 - Ceramica N. S. de Fátima Ltda.
NO 465.656 - Somara - classe 40
- Indústria de Móveis Somara.
N9 465.869 - Satelite - classe 48
- Fábrica de Velas Marpol Ltda.
N9 466.177 - Plurivix - classe $ American Home Products Corporation.
N9 466.239 - Ornei - classe 8 Ornel Ltda., Ind. e Com.
N9 466.249 - Cidade Universitária
- classe 41 - Panificadora Cidade
Universitária.
N9 466.361 - classe 41 - Carimã.
- José de Araújo Chaves.
N9 466.382 - Max - Min - classe
41 -.Max - Min Padaria e Confeitaria Ltda.
N9 466.476 - Sol-Amor - classe
48 - Bronzart Indústria e Comfroto
de Produtos de Toucador Ltda.
NO 465.830 - Dewrance - classe 8
- Dm..rance & Co. Ltd.
Na 475.784 - Detercl •• nt - classei
NO 93.923 - José Luiz dos Santos.
Modê/o de Utetdade indeferido
t•-•••••fl,:•-•-n
N° 466.904 - O Viúvo Aleave - 48 N9 108.893 - Anstalt Fur Dia Ent475 Tf - rt•-• n ••••n _ rif:e 41
classe 32 - Produções CinematográUrino n9 115.916 - NNôvo Método fica.' ILrbert Richers' g. A.
wickling Von Erfindungen Und Ge- e (':
d' de Datilografi - Reque- (144 467.202 - Divina - classe 43 - I.#.41,1
ál
Xerb/ichen Anwendungen Energa.
3
N9 110.632 - Arthur Iierbert Dre rente - Adelino Pontes Sampaio - Uniáo de Bebidas Indústria e Co- 1-1-•-•-eer• N9
InCeferido.
mércio .Lida.
»et.
Bristo)-}.1y ers Company.

Q., arta-feire. ea
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No 4i7M2
Pe1obenci1)-1 classa 3
N9 480.115 - SAFAC (1e1R)' ,lasN9` 514.252 - Laboratei•ios labsabn
-- das N9 448. .347 a- biStribuidora de .:Zila•
•A.- " •
se 41 "- Sodaide Aux i liar . 1, abril se i 'EletrO Intarnacional
' Rádio Internacion ai nies Sino
_
NO 479.735 - i-ea.chel Classe 41 - Agrícola
S. A.
y
Comercial,
Sociedad
AnõLida.
Newton de 'Souza, Litna n
N ? 4e1.550 - A p licações Técnicas
com ,ex- nuna (En Liquiciacion).
1N 9 + 45.027 -- Lo y eaLanua- class
clusao de 11U:tramei.
•
•,
36 -7 / aeaabaria. Loyee4ana.:Êtda. e Industriais 'Servo -System
N9 ' 481.292 -- Neurodin
classe 3
J. Aguivi.
Insignia Deferida
NO 326.971 - Lavexal --- classe 46
- Instituto Pinheiros, , Produtos Te
r
Produtos
Quirnicos
LaVé2(
Ltdã:
rapeuticos S. A.
DIVERSOS
NO 466.909 - BNN - classe 33
N . 30. 738 - Tamac - classe 1
NO 190.619 - Vesúvio - classe aa
Luiz Carlos de Varralho
- Fábrica de Calçadcu-Vesúvio Ltda. Banco Nacional do Norte S. A:
Sillero•
Térmos Aguardando Anteriorla
Expressão de Propaganda Deferida
N9 357.633 - Feri - classe - 41 a dadas:
NO 260.554 - Cluz veeue N9 455.460 - Credi-Festas Mancaa
-DidemasInútrieComécLtda.
42 - Juvenato Teixeira de SOuza -- --- classes
a29.737 - Ludwig Scherk.
41 - 42 - 43 - 33 - PaN9 377.342 - 1(1-Café - classe 41
sem _direito ao uso da côr vermelha nificação Manon
N. 289.090 - Casa atactio .e.cogresa
Limitada. - Artigo
Antonio Aoun.
na cruz constante do clichê.
so Ltda.
N9 437.254 - Alvesul - classe 46
N9 268.592 - Almanaque do Cava- 121 sem direito 'ao uso exclusivo ,aa
fl.au3.765 - Emanuel Merck Of.,
- Armando Júlio Spiandorello.
leiro Negro - classe 32 - Rio Gráfi- expressão "Credi-leestas".
fene taanausgeselischaft.
NO
539.536
Copema
classe
11
ca e Editôra Ltda .
Frase da Propaganda Deferida
•
N. 320.005 - New-laiston do Bm. •
Copema S.
N9 315.079 - Cabana,- classe 42
NO 465.094 - Milisam Tem Prazer para Máquinas.A. - Correntes e Peças sil Ltaa.
N. 899.930 - Chocolates Disioll
- Soc. Clarindo Ribeiro- da Glória em vender Barato - classe 38 NO 446.173 - Vibraflex Paris - S.A.
Ltda.
L. A. ieaisan Indústria e comércio - classe 8 - Karel Ctvrtnik.
N. 440.848 - Companhia de CoN9 331.402 - Flor da Amazonia - Artigo 121.
N9 447.492 - Master - classe 1 - lonização
e D esenvolvimento Rural
classe 43 - Grello & Cia.
Master
Indústria
e
Comércio
Ltda
Sinal de Propaganda Deferido
N9 351.162 - Lista vermelha
N9 456.846 - Trivial - classe 41 Codal.
A. 444.492 - Serrada,: Cinemato.
NO 468.332 - Cojunto Sumaré - - Cia. Geral de Alimentos.
classe 32 - S. A.- Livro Vermelho
dos Telefonas.
classe 32 - 33 - Arcádio Joaquim
NO 458.270 - Cestas Lar - classe 28 gráfica S.A.
N9 365.660 - classe 6 - AVM - Vieira Sobrinho e Edmundo de Araú- - Cestas de Natal Amaral S. A.
N. 446.579 - Papelaria Master jo Cabral - Artigo 121.
AVM Auto Equipamentos S. A.
NO 463.745 - Aguai - classe 35 - Ltda.
NO 400.252 - Temporal - classe
N. 453.366 - D'Abronzo S.A. In..
Comercial e Importadora Aguai Ltda.
16 - Indústrias de Isolantes .Térmidústria e Comércio de Bebidas.
Nome Comercial Deferido
No
463.781
Rigel
,lasse
38
N. 459.163 - Emprêsa Orafica "O
cos Ltda.
leleael Panar Corporation.
NO 457.311 - Indústrias América
NO 403.890 - Trii-Ang - classe
NO 464.2009 - Blu-Saias - classe Cruzeiro" S.A.
49 - Lines Bros Limited.
N. 459.256 - Aurele Serban..
Silva S. A. - Industrias América 36 - Francisco Tchernin & Cia.
N. 464.782 - Argemiro Luiz GagS. A. - Artigo 109 n. 2.
N9 467.246 - Neosedin - classe 3
No 442.759 - C. G. - classe 8 - aaava
N9 466.443 - Eciaara de Catálogos - rutrequimica S. A. Indústriai e nin.
Comercial Gonçalves Eletricidade e Telefônicos
do
Brasil
N. 465.039 - Jacob Galbinsky.
S. A. - Ednea' Comércio.
Aa tom a tiza a ão Ltda.
ra de Catálogos Telefônicos do Brasi
N9 467.272 - Jequitibás - classe 41 N. 467.329 - Bror,zart Indústria e
NO 443.980 - Revista Policial Bus- S.
Comércio
ae ,Produtos de Toucador
A. - Artigo 109 n. 2.
-- Bar e Restaurante Jequitibás Ltd:1 Ltda.
. trada - classe 32 - Mário de Palma.
NO
468.
0
07
Clair
de
I,une
clasNo 452.722 - Quanto Nasceu Sua
Titulo de Estabelecimento Deferido
N. 467.524 - . Pedro Roque Macri,
se 1 - Chocolates Dizioli S. A.
lei ••• ;.) 1
Música - classe 32 - Duchélia Bo- (.U/104..11144
v114
F. 469.802 - A Instaladora Garça
telho Chaves.
de Vidros - classes 8 - 14 - 15 - - NO 471.597 - Palmital - classe 42
Cano Soadoni.
No 455.372 - Café Fronteira - Companhia Indpstrial de Vidros N. 469.810 - Padaria América
ni.Palmital - classe 42 Ltda.
Arago. 117 n. 1.
classe 41 -- Ali Feres Hussaini.
Nr.9in4a71s.5n9allo
NO 456:877 - Fôlha da Barra NO 437.003 - Organização ComerN9 471.599 - palmital - classe 42 N. 469.'825 - Aguas Minerais de
classe 32 - lago José de Castro Va- cial Imobiliária Vara Cruz Patrocinio S.A.
'rime Snadoni.
lério.
33
Nelson Monteiro de Barros - - N9
• N. 471.546 -- D. Arias & Cia.
471.601
Palmital
classe
42
Artigo
117
n.
4
com
exclusão
da
clasN9 458.111 - R. I. - Reportagens
Ltda.
- reiao Snadoni.
•
se
50
e
de
impressos.
Ilustradas - c lasse '1 2 - Companhia
NO 471.602 - Palmital - classe 4? N. 471.572 - Farbenfabriken •
Gráfica /Mv° Mundo.
N9 467.611 - La Petite Galeria - - fino Snadoni.
Bayer Aktiengesellschaft.
No 453.324 - Bentivi - classe 41 classe 25 - 34 - 40 - Sociedade de _
Nr„Oi,e,1071.sejdoni.
-Palmital - classe 42 N. 471.587 - Levar Brothers, Port
- Luiz Ribeiro Campos.
Arte Decorativa Ltda. - Artigo .
Sunlight, Limited.
N'9 458.385 -- Fran Mon - classe 117 n. 1.
N° 477.575 - Montreal - classe 1 N. 471.647 - Kar Indústria de MóN9
41 - Farncisco do Monte Frota.
471.566 -- Casa Nova Capital - --- Montreal - Menta aem e Repre veis Estofados Ltda.
NO
Trindade - classe 41 classe 11 - Guilherme Willy Huffan saa ‘a -a o T n'i liStrl q 1 S. A.
e -a.462.122 -da
salacia,e,
bacher - Artigo 117 n. 1.
Na 477.578 - Montreal -- classe 17 N. 471.651 - Ivaneide Farias de
No 462.176
Supor-Lix - classe NO 471.675 - Sandor Utilidades Do- - eenatreal - D annta ftem e RePre Melo.
N. 471.655 - Alvaro Soares e Bile
11 - r• - •"`^r Fer-^'-a Mieeal.
o an
S. A.
va Filho.
mésticas - classes 6 - 8 - 40 - ae- 4^^a
eea dustrial
rwitnitlar
N9 462.274 - Skil° - classe 41 - Sandor Kubic - Artigo 117 n. 1.
elgss.
N. 471.668 - Sincol - Soc. Ind.
Jug o Alfredo Cavalcante.
NO 472.243 - Cerâmxia Vieaoria - - L. riayaiaedn S. A. Arm a iéns Ge- Comercial Ltda.
rais
Despa
rh
No 4aa a a R - Pi o taaa ncn
os
Panreeentaeões.
N. 471.630
classa classe 15 -:- Cerâmica Vitório Ltda
Beicar Distribuidora
25 - Fábrica de Q u adros Rio Branco
- Art. 117 n. 1.
de
Automóveis e Peças Ltda.
Ltda.
Insignia Indeferida
NO 465.600 - Representações MacN. 471.710 - Menalco Filgueiras
NO 462.686 - Rinodil - classe -- YoY - classes 33 - 48 - Dante BazN9 410.258 - A Saúde le Sua Fa- Lubogilio.
Lacip -Laboratório Cient ifico de parozella - Artigo 117 n. 1. só 33 e 48.
míl i a - .lasse 43 - Coonerativa Cen- N. 471.731 - Velbras S.A. Indúsdutos F2 rM2 céuticos Ltda.
NO 466.197 - Edifício Gagila - tral de La ticínios do Para n á Ltda tria Brasileira de Veludos.
No 4e6.039 - Co pacabana - classe
- Volkar S.A. Comér49 - Scal a-Editora e Pronaganda ,lasse 33 -= Yero Guiomard - Arti weenrea e a'n de Propaganda Inaeferida cioN.e 471.779
Importação.
go 117 n. 4.
NO ?Pn. p o - Ao rsoolher o 'Tropical
Ltda.
NO 467.259 - Walfor - classe 35 nara seu nôvo ter no neei sta na mar', N. 471.782 - Volkar S.A. ComérN9 466.761 - Rovi - classe 40 - - José Forte -- Artigo 117 n. 4
San t ista ,de "5") - c l asse 23 cio e Importação.
N. 471,791 - Bartelt Enginering
N9 467.428 - Edifício Toscanini - - . A. Moinhb Santista Industrias
Rovi Decoracões Ltda. --- com exclu
saa
Company, Inc. '
"^a' e aões" P "ncolchoados".
classe 33 - Leo Weil - Artigo .. Gerais.
No 467.844 - Yardlev - classe 4P 117 n. 4.
N. 471.796 - Malharia Nossa Se-.
rih n ra da Conceição S.A.
va arllae & Co. Lirnited.
119 467.563 - Editorial Araguaia Nome
Comercial
Indeferido
W. 477.582 - Monteai - IviontaNo 468.099 - O Teatro em São classe 32 --- Editorial Araguaia Ltda
N9 387.017 - Exportadora e Impor- geria e Repr esentação Industrial S.A.
Paulo - cl e sse 32 - Ribeiro Publica -- Art. 117. n. 1.
daea P V '1 1 4. ora Ltda.
NO 474.362 - Relojoaria Aristulas tadora Atlas S. A. - Exportadora e N. 468.344 -- Serralheria Triunfo
N9 468.224 - Baratum - classe 2P -classe 8 - Aristides O. Hoefel Fi- Imnortadora 'Atlas S. A.
- classes 16 e 33 - Francioni &
lho - Art.-I17 n. 1.
T .4.dg
N9 469.094 - Decorações de Louças Kr oneinberger. O gênero de comércio
NO 468.662 - Silicap - classe
"Santa Maria" Ltda. - necorações declarado não está suficientemente
1 Marcas Indeferidas
classificado Não une parece que posde Louça Santa Maria" Ltda.
Pios e Cabos Plásticos do Brasil S. A.
sa, i nteresear ao reauerente apenas,
O
Comaanhia Nacianal de Tecidos_
N9
se
465.202
Bandeirantes
clasN9 d 7n
- classe 41 -- se 38 - Soc. Bandeirantes de Arte- Títulos de Estabelecimento Indeferido rviço de serralheria.
N. 471.592 - 88 - classe 11 N9 469.821 - Pierrot - classe 38 - fatos de Papel Ltda,
N9 20 8.236 - California Modas - Ap licações Técnicas In dustriais %SerGemes, Sniaai & eis. Ltda.
N9 466.814 - Brasília - classe 33 - classe
vo S ystem Ltda. -- Pr ossiga-se,
36 - Azriel Magtaz.
N9 471.445 - Walkvria
classe e4
exa
larstallia de Rio Claro Ltda..
- Leonoldo Araújo Poliza, Fábrica de Rádio
cluSnão
"dedais" (el. 12); lâmpadas'
NO
No
328.330
Depósito
de
Papel
468.526 - Mimoso - classe 46
(cl.
8);
e
Ch eeu tns Wa lkyria Ltda.
p
unhais (d. 18).
- Companhia de Algodão e ()leoa Brasil - classes 33 - 38 - Santos,
N9 471.550
N. 471.590 - S S - classe 6 Ceita - classe 29
Godinho & Reis.
Finos Indústria e Comércio.
Aplica a ôen Técnicas Industriais Servo
ind de r-ea vas Celta Ltda.. System Ltda. excluindo bujões
N9 472.087 - Platina - classe 11
Exigências
NO 471.684 - Três Nações - classes
(cl. 31).
Bin & Cia. Ltda.
•
- Bar Três NNaaaes Ltda.. - na - Schick
No 122.428 - Trevo - cleaR 2 cl•-ee a l cam e ae.a sa nr imnressos
Têrmos com exigência a cumprir,: r N. 46 7 .060 - Tribuna de Vila Made Anilinas Produtos Qii-rnirns
ia - classe 32 - Emprêsa Tribuna
No
403.975 - Provepa
re9 471.755 - A Anaconda - classe eCia.
Compa- de
t a rial Técnico
Vila Maria fdda - (clichê) d17
40 - A n e conda - J e cluatri e l e Agri- nee
nhia
Paulista
de
Pia-moções
e
Vendas.
N° 1 e 1.374 - Guarana Maue (VM1
ter se 14 foi retificado.
c-1 1 de cereais 5, A. _ eam excluN9
427.110
Cofima
Companhia
- .lasee 43 -- Vita Mate Refrigetan- Fe br icadora de Imp lementos AgríN. 471 531 - S S• - classe 8 seo de bandejjas domiciliares.
tas Ltda.
anlirsaõaa "récnicse re dustraie cervo
colas.
S ystem Ltda. - Retificar
o cliché.
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age,

Lei n. 4.041k de 29 de dezerabio- de
1961, e mais 10 dias para eventuais
Juntados çle reconsideração e do
mermo' 1401 êe 14ndp vaiijo nèrthOn
iniere.stddo. serão logo éxpeclidos 06
Exigericias:
etun- cer :if Ice cios abaixo:
Térmus com exigncias
•a
•••• •• •
prir:
MARCAS 1)EFE.R1DAS
N. 121.654 - Metalúrgica Dulia
lzda.
N. 132.710 - Pubrica de Calçados
Ténnos:
Linaos Lufredo Ltda
N. 132.814 - Louis Paul Gmss- N. 365.096 - Jenbel - classe 38
me:, CT .
- de: De Minus Comércio e Indústria de Roupas Ltda.
N. 474.975 - BIRMOt111111111 - clasDivisão :uridica
se 3 - Requerente. Labf,ratório F'arEXPEDIENTE DO DIRETOR
maquiem Ltda.
RIO, 4 DE FEVEREIRO DE 1969
TITULO D:: ESTABELECIMENTO
Exigência:
•
DEFERIDOS
Cia Comercial de Vidros do Brasil
pedido cie. transferenC.V.B. Termos:
• cia no registro n. 37.604 - ManteN.
451.264 - Casa Bcrnadete exigtncia.
a
nho
clee ses 12 - I? - 33 - 36 - 38 48 e 49 de: Herminio Corrêa Pôrto
DIVERSOS
- art. 117 n. 1 cio Código.
Philo.) Radio e televisão S.A.
N. 171.948 - Farmácia Vianna Nu pedido de aveibaçao de contrato classes 3 e 48 de. Vianna & Cia.
;it. registro n. 145.84 - 'rano sem Ltda. - art. 117 n. 1 do Código,
eleito o despacho de ti de janeiro de com exclits da classe 33.
195:1 de averbação de contratto.
classes 11
Rubem dos Santos Querido - De- N. 462.365 - B.M.C.
clara a desistência do petlido do re- - :6 e 8 de: Braz Antero - art. 117
gistro da ma rca Titánia armo .... n. 1 do Código.
n. 450.371. Arquive-sc o pedido de
desisCncia e prorsiga-se.
Transferências c alterações de nome
DA DIVISÃO.. DE
COORDENAÇAO E CONiktOLES
RIO, 4 11)E FEVEREIRO DE 1966
WZPL.DlluNTE

EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
Republicado por ter safdo 'com

de titular. de processos

Foram mandados averbar as zeincorreções
gtentes transferências e alterações de
nome nos processos abaixo meneioRIO, 4 DE FEVEREIRO DE 1966 nedos:
S. A. Philomeno Indústria e CoNotificação:
mércio - no pedido de alteração de
Unia vez decorrido o 'prazo de re- nnme na marca São José.
consideração previsto pela art. 14 da n9 187 300.

Philco Radio e Televisão Ltda. no pedido de alteração de nome da
marca Ti ansistone, n9 241.952. • ,
Trico-ITex Ltda. :4- transferência
para seu nome da marca Trico-Fex,
nO 242.037.
J. C. "Pinheiro de Andrade transferência para seu nome da marca Vedete, n9 467.652.
Exigências

Tèrmos cem exigências
a cumprir.
N9 723.696 - Laboratoires Chauvin-Biache te Cia.
N9 704.944 - Mead John.son Endnchimica Indústria Farmacêutica S.A.
Pedidos de Recursos

Marcos Gandelman - recorrendo
do despacho que indeferiu o termo
3e4.508 - marca GE
Beitsh Nylon Spinners Limitecl recorrendo do dem-sebo nue!
riu o Urna° 460.423 - marca Brinylon.
1,7orro,-Jaçáo de Registro*

Fora mandados prorrogar os seguintes Urinas abaixo
N9 391.015 - S. A.M.S. - clame
37 - Requerente: S. A. Moinho Santista Indústrias Gerais.
NO 722.973 - Como Izepresentada
Internamente - classe 48 - Requerente: Laboratório Estreita Ltda.
NO 720.492 ontsety - clame
Com38 - Requerente: Hensler
panhia Ltda.
N9 720.059 - Iramtex - classe 23
-- Requerente: Tecidos Tramtex
S. A.

r.

Fevereiro

• Jiik:prat N9 724.331
- Requerente: M. Sa: *: th a S. A.
Industrie e Comercio.
N9 :7728.063 - Tigre Luxo - clase
se 36 - Raquerente: C:ir:lei:o da
Cunha & Cia. Ltda.
.N9 723.214 - Columb:a - classe
41 - Requerente: Produtos Alimentícios Columbla Ltda.
N 9 723.853 - Derminol - classe 1
- Requerente: Farbwerke Hoechst!
.Aktiengesellschaft Vonn. Meister [inclua & Brining.
N9 723.394 - Album de Beleza clasEe 32 - Requerente: Rio GrAfica
e Editora Ltda.
NO 455.834
- Padrão - classe
17 - de Padrão Indústria Metalúrgica e Comé,cio S. h. - Sem direito
ao uso exclusivo da expressão: Padrão.
N9 723.325 - Veraratzta - clamo
23 - de Cia. Blackstaff de Linhne
Ltda., com averbação de contrato em
favor de Fábrica Blalt.xi.aff de Linhos
e Fios Ltda.
NO 724.030 - NCR - clarse 38 Requerente: The National Cash Register Company, com contrato em
favor de Caixas Re,gistradoras National S. A.
Têrmo 722.296 - Ti=det - classe

2 - Requerente: Parbenfabrleken
Bayer Aktiengesellschaft, com averbação de contra.° a favor de Aliança
Comercial Anilinas S. A.
DIVIZRE308

Termo 469.438 - Industrias Uberaba Ltda. - Arquive-se.
Termo 592.845 - Porzenanfabrik
Weiden Gebr, Eauscher. Zweigniederlassung Der Lorena Hutschenreuther Aktiengseisschaft Selb. - Indefiro o pedido de promanarão Por ter
sido requerido após o prazo de tolerância.

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA
Volume

XI I I
XXIX
XXXI
XXXII
XXXIII

Tomo

Mesmo

Trabalhos Diverso,
Réplica .
Trabalhos lurtdicos
Trabalhos Juridicos
Trabalho. juridlco.

Preço1

400I
120'
1201

.

...

I.
1.000

Velame

XXXIV
XXXV
XXXIX
XL
XI.
XLII

Discursa

Parlamentares

Trabalho, lorldicos
Trabalhos oridico,
Trabalhos oridiros

Trabalhos uriclicoli
Limites Interestadual,

250
700

400

400
1.000

1.000
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A VENDA
Na gu4nabara
Seção de Vendas: Avenida Rodrigo', Alves a* 1
Agência, I: Ministério da Fazenda
Attack-se • pedidos pelo Serviço de Reembedso Poste)
Em Braçal
Dia rede .tto D.1.N.

•IP
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PATENTES DE INVEN
• Publicação feita ele 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 defe!eraento do pedido; durante 30 dial,
WeraO apresentar susta oposições ao DepartaMento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
•
15 — Processo de acórda com o fixa, esta atravessada centralmente por
TERMO 134.495
-7 — Aparelho de acôrdo coas o ponto 1 entre cujos elementos -deo die- peo.o 13 segtumto o qual a dita fase ma eixo vertical rcequeado, provido
Data: 28 de novembro de 1961
postos obturadores que permitem o e ceaste:ioda por vapóres de tetraclo- quperormentee de braço ou volante de
derramamento da fase sólida. impe- `reto de carbono.
eomiseariat A L'Energie Atomique dindo
etenpletamente a, mistura .das 18 — remesso de acôrdo cosi o comando, e ainda dotado dee um terFrança. .
fases
gasosas
nos elementos tient° 12 segundo o qual se continua minai inferior, de seção reduzida, e ene
eitulo: °Processo e parelho de tra- situados dumcontidas
lado
e
doutro
do pula o weelecimento do composto UmOri vo vido por mola anelar.
remeto contínuo apitcá.veis ás me- obturador.
ate a temperatma ambiente e reco- -2 -- Nõvo aparelho para
ei sólida-gás e principalmente pala 8 — Aparelho de acôrdo com o pene lhe-se este composto, antes da sua alianças, como reivindicado emcalibrar
1, ca.
obtenção de bióxido de urânio, de to 1 nu qual ..12 ditos obturadores são •eduç.eo durante em tempo indeter- racterlzado po- compreender, como
peacteristicas bem definidos".
minado.
do tino rotativo'. • ,. l .
nas acessórias para a operação de nine.
17
—
Processo
de
aceedo
com
o
'3 — Aparelho de a prendo com o praalianças, um suporte anelar min.
Pontos caractertstleos
to 1 no qual os ditees obturadores F.3.0 meto 1.2 muna° o quai a redução do (lar
na ranalet acircular da base re.:
— Aparelho para efetuar coa- do tipo de estrangulamento uma tu- corapoetp UmOn se efetua imedia- eilvel
tamertte após o seu arrelecnnento no forirla em 1, ee de min borda superior
lamente reações sólido-gás, carac- bagem de entrada dum gás neutro au- primeiro
anefecedor tubu'ar, até uma gal ie r. tnip-se rlo's 'arfes verecaig finos.
xiliar, de pressão superior a cada uma
izado por que compreende:
Um Reno tubular provido de das pressões existentes dum e doutro eemperamra compreendida entre 2e09 tos, de encaixe nem uni eixo }melena.
Pel d'ommral, eixo egte em tôTno do
os de introdução duma fase sóll- [lado dó estrangulamento, desembocan- e 40We.
it requerente reivindica • de actIrdo •-fusi O m ;intado um b
numa primeira extremidade, de dn ap nivel do dito 'estreangleamento com
loco cilindeco
a Convenção lntetnacianal e o toirlenntal, n r. rt. ncente a
os de circulação da cliea fase, de 10 — Variante do aparelho de aebrema série.
nY
7.9143, de -eeect4o interr. -31.. entre duas
os de cireulação de gás le cont ra- do com o ponto 1 ao, mal o arrefece- Art. 21. do Decreto-lei
buchas
ente da fase sólida, e de meios dor tubular horizontal é eubstituído 27 de agente de 1945, a prioridade do Lte ro' 33, rima . cl.ap0o
n fera PO ei xo, e tenpor dois arrefeeedores verticais dis- correspondente pedidp depositado na
aquecimento elétrico.
" im nerfici e la • erai inteira.
Repartição de Patentes na França, 4.•
-•=
Um arrefecedor tubular provido postos paralelamente.
•
cird-mla
ct e-ood.ston ela-es , de
e2
de
novembro
de
1960,
sob
nú•
.11
—
Variante
do
aparelho
de
envoltório duplo suse&evel da
leeentee e eeefenelel-ees vneudls.
percorrido pela água, e de meloa acôrdo com o -ponto 1 no, qual o dis- mero 845225.
3 — 1Wvo mInfolt.n nora c:fbrar
erculeção da dita fase sólida e em peeelee helicoidal para a eirculeeeo
uma primeira extremidade- eeee, da fase sóliert no errereeedoe tueuoomn relv io3rl 'onclo até 2, naN
o
135.931
TERMO
;a á segunda extremidade de fôr- lar horizontal é substitudo por um
"eePerleleAo rem erenpr
mecaniann
que
fornece
vibrações.
dt
pims.e5-1,1 pere e en. ereer, de•
Requerente: Rosímann Produtos de
thn fôrno tubular ertical, dó 12 • — Processo da obtenção conte Be era Ltda. — São Paulo.
et'gnt-Pq.
•
viro nolo em
nua
de
bióxido
-de
urânio
de
carece
de leito móvel, provido de meios
• In.r..4teln. .4 t rãvel no ternilo.1
irculaçãn de gás ti contra-correu- terietices . bem definidas, principal, eAperfe:çoaneentos era secador le cario roxo v.33 -rral rn .rno3 . 34 n ren•
asa sólida e de meios de aqueci- mente de earacteristica2 tais -como belo", •
•
Cm 1 , e
os rVIng laterais
superfícies eepecificas. composição,
Reivindicação,'
to elétrico.
4, 'Nede •erto .trts orno-afins etzre.
Um fôrno tubular horizontal em densidade aparente, estabilidade osPq
--ee Aperfeiçoamentos em secador
uma primeira extremidade está rente o oxieinio, por circulação rinonnItin
oca
e- extremidade inferior do têm° ínia fase sóliea inicialmente eon,s+t- de cabelo, caracter:72d° por uma UAI.,
com RI ext"ern ; o1n 1.4 t:103
tu‘da
por
tribrido
urânio
303
por
de
:dente e que é provida de meios,
dado móvel sebre rodas, onde estão .Cne: t.tr.enr,.q
P.rál
for*
Teulação de gás à contra =rente meio do aparêlbo de acôrdo com e montados n motor e o ventilador, liga.
i n h'INg”,"d, de um
• fase selida, dum dispositivo ba- porto 1, sendo êste processo caraz- do por unia coluna tubular condutora, ixO
ws.t....1•ir ria ?Panca, e
lai para a circulação do sólido, terizado por que:
ar . aué's dee d.stribu:ção montados
oro -oi to ou borboleta extrema de
como de meios de aquecimento
Aquece-se eeta fase sólida ao de
•
iro
primeiro fórno tubular no ar que de- no interior ,de um capacete cu i a parte ,••••••••••mtu4n
4.
Teleee, areeeree „era' esme..ee
Um affecedor tubular •horizontal cola à contra.orrente, ,a unia tempe• superior providas de or i.ficios de
tia urna• primeira extremidade es- ratara compreendida 600 e escoamento do ar quente.
re l irirol 'co rin até 3. ca..
evw rr, rn nr . 0 .141. 1*, r11 .1 ,1 rqt..
gad aà segunda extremidade do 90C
9ee até uma como
siello média 1 — Aperleiçoatnentos, conforme rei. precedente, e provido dum ' cri- lemen sendo a relerão moi superior vindIcação 1, caracter:zados por uni -rtè5 , Crete, g -$cs tymm a r,,,erA.on
do duplo suscetível de ser tiefe- a 1/3 e, quando muito, igual a 318. filtra sevador que inclui substâncias
cti .mrns um cluv,te
lo pela água, dum dispesitivo he- , .-. Arrefece-se o campaste Union èiuunkas e 5 montado na referida uni- "-,
CI"n",41 ork_vNe r1.‘
al para a eirculaeão da fase g(-- ate urna temperatura inferior a dade emóvel.
4."
•rv-src cotororgo
e de meros de circu lação •dum 4009e no primelfo arrefecedor tu5~ ,,I,..•";44) erm,111.•
3 — Aperfeiçoamentos, conforme rei.
'ente o A contra corrente eletriett biliar. '
,
ee
r.,#.-41
T.teAparam de acôrdo com o pon- — Reduz-se o composto UmOn no vindicação 1, caracterizados por um •
em 1. e n3.241 tona . 4 0`. de ne.
que compreende alem disso um fôrno tubular vertical por- agucei- pulverizado- de perfume instalado na
dizador censtituido por um tubo mento a uma temperatura compre- par e -super:or da referida coluna tubuo-3.1, 33. g ri.'
cita) ligado à segunda extreme- endida entre 4009 e 80C9C em Pre- lar condutora de ar.
e hem,. owy, te flys.' ~AM..
-de arrefecedor precedente e pro- sença duma fase gasosa drculando
a
AnnfnAto. o égía
dum dispositivo helicoidal nara à contraeorrente e contendo, nas 7 — Aperfeiçoamentos em secador de
eln
3.4.T1t:r do
ulação da fase -sólida, e de meios coridiçees de funcionamento ,dilste cabelo caracterizados por serem; no
em
1.
abilizante
culacão dum efis esi
á fôrno, o .leideogenio assim como um seu conjunto, como descrifos, reiv'ncil- Ç
fo..4 ,-.1311-Ar
e-arrente de fase sólida.
gás neutro de diltiição,
cados
e
ilustrados
no
deseeho
anexo.
rAtvi nA i-arin até 4,
Aparelho segundo o ponto 1 — Estabiliza-se -e -eventualmente
(-men de scrito e iluso
e a segunda extremidade 10 mi- acaba de se reduzir ao ceado de bióarrefecedor tubular -etá liga- xido de urânio, a fase sólida no fôr'rodo nos cl-seribns anexos.
etamente à extreme-lede superem no tubular horizontal, aquecendo-se
TÉRMO N° 135.952
'na tubular vertical
'a uma temperatura compreendida
Aparelho serninlo o Ponto 3 nu entre 3009 a 10009r em Dresenea duData: 25 dee janeiro de 1962
TeRMO N9 135.953
Primeiro fôrno tubular e o pie- ma fase gasosa, mais rica e mges rearrefecedor tubular Oneram um' dutor . que a rase - puma do, fôrno "Novo aparelho para talibiar
Data: 25 de janeiro de '1962
re conjunto não ligado ao 'e p tubular vertical "e circulante à con- ças
elo fôrtui-eoniutr'p tra-corrente de fase,
•)
r o fórno tubular heri- — Arrefece-se em %ermida o bióxi- léOlolfo Ewaldo Sehuchardt, resi- R n querente: Eugenio Valero Garcia
e o arrefecedor tubular hetet do de urânio, se euneo arrefecedor dente eem Americana, Estado de São — Barcelona,
Titulo:. Teenigrafo.
estando o fôrno tubular voe- até a temnentimen ambiente, ém oreo emitido conjunto nrovelo-de Seria duma etermsfera neo oxidente
Pontos earacterísetcos
/ — Um tecnigrafo le mesa que
trernleade euperlor de me i os
cleeelatido à centra-corrente da fase
substitue com vantanem ao iógo de es.'
rego da fase sólida
- 1 — New ° aparelho para calibrar adroS caratterNatio por ti melentento
sóliea,
Anarelho de acôrdo com e nen- 13 — processo de reehedo com - o alianças, ca ac erIzado por compreen- base portado. de uma guia por onde
') nua o esfebilieador este au- Ponto 12 tiegundo o qual no fim da
uma armação formada dePl I sa um carro, p' rovclo de coma rée
em envoltório dunh suseetivel ope ra-Ao se eereemee o tome d. der'-inicialmente
base plana, era ruja face super:or eme - oecdece rtdo os mos 'mentos que
percorrido nela e-uo.
trânín ern meio duma fase vaensa por
Aparleo de aeôrdo ^AM o pen- eleeelendo à contra - corrente da fase são previstos um . rebaixo centrai e o ra Ornão Motor lhe trari g m'te a revés
um acanaleta anelar, "rabos circulares da um cabo nua se martérn esticado
o nual n neimeiro arrefecerem sélisla. ,
.,.
Providn ele meios ee circula- 14 — PrOCSSPO ' da • anferdo. com o • concêntr cos, e da eme salientam-se niereatite *mi d'sposTvo traiSor•
res neutro 8.-65ntra-6orrente: ponto 13 eeentedo o anal a dita fase deág Milhem verticais opostas, susten- 2 — Um tecninrafo de rnesn cara&
ia.
contém oxigênio. -•1 tacloeas de uma trávessa horizontal terizado por um . çaito que desliza pela
•

—

•
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PATENTES DE INVENÇÃO
itublicaçao feita de acórdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industriai:
I 29 Da date da publicadlo da que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante e3
poderão apresentar nuas oposições ao Dee Memento Nacional da Propriedade Industriai aqueles que se julgarem prejudicados.
gula e tban com estd quatro pontos de 1 o interior desse membro, o extremo'
conta:o providos de pa:afusos, situa- I aberto de tubo sendo disposto bem !
dos nos Vértices de um retângulo de na proxinainade da periferia do tamfados muito desiguais, dos quais um é bor e sendo conformado e orientado
de modo que parte dep u
fixo. e de vértice oposto é rlgido mas Induzida
pela rotação rapida do tame
os
reoulável mediante um parafuso-,
bor, seja soprado para o membro seout-os dois são ligeiramente flexiveis melhante a fole, através do tubo.
e graduáveis, g provido de um gim2 — Um dispositivo de a &do cora
drante graduado que serve para rece- o ponto 1, caracterizado porque o exber e fixar na posiçào deselada, urna tremo aberto do tubo termina em um
régua graduada, e uma salincia com membro em forma de caixa chata
um dos lados do qual é tangente à
•
indice.
— U0 tecnigrafo de mesa. de periferia do tambor e é provido de
entalhe que coincide com a tanaeórdo com a reivindicação 1. cante- um
gente, enquanto csseme timbro é, de
U r.udo por consistir o órgão motor preferencia, capaz de se mover em
de um cilindro quee servee de eixo, e afastamento e aproximação da perié provido de dois rolamentos de es- fetea do tambor.
fera% ao qual se fixa uma roda ainda
3 — Um dispositivo para uso em
se imprime com a mão os movimentos combinação com um tambor magné• tico de armseeentunento, substancialde rotação que se deseja.
4 — Um tecnIgrafo de Ima. de mente coito aqui descrito com refeacôrdo com as reivindicações prece- rência à figure 1 ou figura 2 dos dedentes, caracterizado por terem os ro- senhos diagrarnáticosa nexos.
A Requerente reivindi a de acôrdo
lamentos de esfera como anel menor com a Convenção Internacional e o
o mesmo cilindro do Órgão motor e o Art. 21 do Decreto n9 7.903 de 27 de
anel exterior é formado de • duas p.sças agestod e 1945, a prioridade do corque se unem mediante uma rosca yrs.: respondente pedido depositado na Reriando assim o digmetro do canal de partição de Patentes na Holanda, em
rotzção das esferas para co mfácil ajus- 7 de dezembro de 1960, sob o número 258.786.
te e corredio.
--5 --e Um tecnigrafo de mesa. de
acó-do com a reivindicação primeira,
TERMO NO 135.569
caracterizado pelo dro go motor ficar
Data: 9 de janeiro de 1962
reduzido a uma roda que substitue
do órç!!ici motor descrito na reivindiRequerente: Gino 8ignorini — São
cação terceira. sEtri roda tem por eixo Paulo.
o cilindro de ci-oão motor antes desTitulo: Nevo Tipo de Espremedor
crito e seu movimento é indenendente Mecânico para Limão e outros — Modo mesmo, e se transmite no carro delo de Utilidade.
I — Nóvo tipo de espremedor meatravés de urna barra que epor um
etsremo se une a dita nxl.i e por ou- cânica para limão e outros, caractetro ao carro portador da régua de rizado por se formar de unia base
trolialho, num ponto situado no plano com uma cavidade e de uma alavanca
vertical que passando pelo eixo do de mão articulada no teido de uma
haste perpendicular à referida base,
d-ogo motor é paralelo a guia.
daquela pendendo um pistilo que com6 — Um tecniorafo .de mesa. de prime o material a ser espremido, loecórdo com reivindicações atéerlorest go voltando à sua posição original por
caracterizado pelo dispositivo de guia, (diga de uma mola espiral de retencr'-ro e tensor serem protegidotss por ção.
II — Tudo como descrito e ilustrauma tampa provida de uma faixa gradeada na qual o recheie do carro marca do nos desenhos anexos.
a posição édste sendo portanto de
TERMO N9 133.583
grande utilidade para sitar.r a régua
na posição que se deseja ao caso.
De 10 de janeiro de 1962

TERMO Ne 134.605

Data: 30 de novembro de 1961.
Requerente: N. V. Philipseelloefi-

lampenfabriken — Holanda.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou relativos a Dispositivos para uso em
combinação com um tambor magnético de armazenamento.
1 — Um diapositivo aperfeiçoado,
, para uso em combinaçeo com um
' tambor magnético de armazenamento,
em que é registrada ou mareada informação, e
a ajuda de um cabeçote de registro ou reprodução que flutua em uma película fina de fedido,
a uma pequena distancia do tambor.
o qual dispositivo compreende elementos mecânicos que impedem o cabeço:e de entrar em contato tido. caracterieido porque os ditos elementos Eu:cã:dans com preendem substancialmente um membro em forma de
.pele e une tubo que se comunica com
tOrrt

:1

tre o corpo transparente e o corpo isc-proanol, sec-outanol, n-butenol,
própriamented ito da caneta; e pelo n-hezanol, n-heptanol, outros álcoois
fatod e que esse anel oculta a Junta enfáticos, cicio-bemol ou álcoois
de encesto da parte interna tubular benzilico.
no referido • orpo tubular transparen3. Processo de acôrdo com os ponte, junta essa provida de um anel tos peeeedentes ettraer.crizado pelo
elástico.
fato de . que os álcoois são dealdroge3. — Novo modelo de caneta esfe- nados eôbre catalisadores contendo
rográfica de propaganda, substancial- cobre, crómio e cobalto, depositados
mente, de acôrdo com o que foi, aqui, setbre
descrito e ilustradi no desenho anexo.
4. Processo de acerdo com o ponto
3, caracterizado pelo fato de que O
álcool cento é deeldeoeenado sébre os
dito. catalizadores, produzindo. misTeRefe) NO 136.201
turas contendo aldeldo ecetico e acetato de chia. •
Data; 5 de fevereiro de 196k
5. Processo cie neônio com o ponto
Requerente: Djalma de Oliveira — 4. caracterizado pelo fato de que a
São Paulo.
desidrogenaçeue é efetuada a preessões
Titulo: Elevador Manuel para Au- super- atmosféricas .
tos — Medeio de Utilidade.
6. Processo de acerdo com o ponto
caracterizado pelo fato de ser o ál1) Nevo tipo de elevador tuanual 3,
cool desidrogenado por passagem sapara autos e neaeacies", conetituido por bre
es cataesadores ai descritos une
uma base e uma piataforine elevado- escolhido
do grupo que ccmpreende
is, acionados por dispositivos supep- metanol, etanol,
iseeprosor, caracterizado por uni eixo de panol. n-butanol.n-propanol,
sec-butanol, álcoois
acionamento, consistente, que trens- amilicos, álcoois hexilicas.
passa um maneai fixo e se continua
em risca sem fim; por este eixo de 7. Processo de actirdo com o ponto
a eonamento, em sua parte rosqueada, 1, caracterizado pelo fato de que os
transpassar um outro mancai móvel, álcoois são desidrogenados por passaeste orsqueado internamente; por es- gem sob-e catal.sadores constituído'
tes mancais serem articulados com por cobre, cobalto e crómio, depositarodas que deslizam sôbre a base do dos sebre asbesto.
8. Processo de acôrdo com o ponto.
aparelho, e, com as extremidades inferiores de dois braços suspensores, 7, caracterizado pelo fato de que os
articulados entre si por uni eixo cen- álcoois desidrogenados sõbre os catatral; por um destes braços suspenso- lisadores aí descritos são escolhidos
res, em sua extremidade superior se do grupo que compreende: metanol,
articular com um rolete que desliza n-propcuice, leo-propanoe sec-butanol,
na face inferior da plataforma eleva- n-inetannl, álcoois amilleos, álcoois
dora, e, pelo outro braço, também em }mancos e ciclo-hexanol.
sua extremidade superior, se articular 9. Processo de acardo com o ponto
por um eixo com a plataforma eleva- 1. caracterizado pelo 'uso de catalidora; por esta plataforma elevadora sadores contendo crômio, cobalto, sote ruma extremidade chanfrada. e ter bre e cálcio, suportados aõbre asbesto
um rebaixo de segurança, em sua face ou silica-gal. kieselgur, alumina.
superior: e ainda, por uma manivela
Processo de acordo com os ponou alavanca que se encaixes no ori- tos10.
g a 9,
pelo fato de
(fdo existente no eixo de acionamen- se efetuar caracterizado
a desidrogenação de um
to, para movimentá-lo.
álcool escolhido do grupo que com2) Neivo tipo de Elevador manual preende metano), etanol, n-propanol,
para autos e ma scos" conforme rein- iso-propanol. n-butanol, sec-butang
vidicado no item ante:rior, e de adir- alcoois milicos, e álcoois hexalicos,
do com o desenho anexo e o substan- provanio-os sebre catalisado-es crômio, cobalto, sobre e cálcio suportado?
cialmente descrito no presente me-

Obre asbesto ou sfEca, ideselgur
alumina.
11. Processo de aceirdo com o ponto
Requerente: Lápis Johann Papar
1. caracterizado por ser efetuado saTERMO N9 132.965
Limitada, firma brasileira.
bre catalisadores contendo cobre, co"Mv° Midelo de Caneta Esfer0-gráDe 27 de setembro de 1961
balto e crômio, depositados sabre
2* de Propaganda", (patente de
aluraina
modelo de utilidade).
Requerente: Refinaria e Explora12. Processo de acôrdo cosa o pont()
ção de Petróleo "União" 8. A. —
Pontos Caracterstkos
11, caracterizado pelo fato de que te
Estado da Guanabara.
Titulo: Processo para a desindro- -álcool desidrogenado com o catalise.
a. — N6vo medeio de coacta esfe- genação catalítica de álcoois.
dor ai descrito, é o álcool etfilco.
rográfica de propaganda, caneta essa
IS. Processo de acórdo com o ponte
do tipo de carga retrátil, caracterizaPontos Caracteristicos
1 e 11, caracterizado pelo fato de que
do pelo fato de que a parte superior
o álcool etílico é desidrogenado pasda caneta é constituída por um corpo
1. Processo para a desidrogenação sando-o catalisadores contendo cobre,

tubular transparente que coopera, pelos extremos, com o corpo própriamento dito e com um capuz superior,
não traneparente, corpo esse que envolve um corpo tubular central não
transparente, sõbre cuja superfície
citeena se acham gravados dizeres,
símbolos ou marcações semelhantes.

catalitica de álcoois caracterizado
peio fato de que os álcoois são passados, em estado de vapor, sôbre.catalisadores contendo cobre, cremio e
cobalto, depositados sóbre um suporte Oleoso. particularmente sõbre Kieselgu_ ou altuninoso.

2. Processo de acórdo com o ponto
2. — Nevo modelo de caneta esfe- precedente caracterizado pelo fato de
rográfica, de aceirdo com o ponto 1, que os álcoois usados no processo são
caracterizado pelo fato de compre- o escolhidos do grupo que compreender um anel externo de adôrrso en-• ende o m'etnnol, etanol, n-propanol,

cobalto e crómio, depositados sõbre
alumina, à pressões super-atmosféricas, obtendo-se misturas contendo

acetaldeido. bulraldeldo. aldefdo orotônico, butanol e acetado de etea.
14. Processo d.e acórdo com qualquer das pontos 1, 3. 7, 9. 11 ou 13,

caracteriee do peio fato de que peto
menos um das componentes cobalto,
eeereo e ets ieço dos referidos catalleaeores se apresenta sob URUS de
óxido.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publico,eOo feita de acordo com o art.' 26 do G5digo de Propriedade Industrial:
§ 20 Lia data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30

~lerão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
• TERMO N9 128.869

dias

I 8O dispo
sitivo
do nto
po ca5,
3.
Proceso, de acõrdo com o
18. — Processo, de acôrdo com
acterizado pelo fato de que or dito ponto 1, caracterizado
fato de se . pomo 1, c .ns acterizado pelo fato de seo
De 25 de abril de 1961
! terceiro corpo é uma disposição de •adicionar a preparação pelo
de insulina um ajustar as preparações de insulina até
Requerente — Rádio Corporati on ;amas condutoras isolantes.
antioxidante, tal como tocoferol ou li- um índice de PH entre 2 e 8, preferiOf América — Estados Unidos dal 9 — O dispositivo do ponto 5 no poides de fósforo
velmente entre 5 e 7.
América.
qual os ditos primeiro e segundo cor•
4.
Processo, de acôrdo com o
pos
têm
a
condutibilidade
de
tipo
N
19. — Processo, de acôrdo com o
Título — Dispositivos em estado
•ponto 1, caracterizado pelo fato de se ponto 1, caracterizado pelo fato de se
Sólido para circuitos eletrônicos.
10 — Um dispositivo em estado sólido, , de acôrdo com o ponto 1, ca- adicionar à preparação de insulina uma adicionar à insulina um composto, tenPontos Característicos
do una natureza de ácido.
racterizado por uma pluralidade de vitamina do grupo B.
5.
Processo, de acendo com o 20. — Processo, de acôrdo com o
1 — Um dispositivo em estado só camadas da ordem seguinte: uma
lido compreendendo um corpo de mi i- primeira camada de metal, uma se- ponto 1, carac.erizado pelo fato de se ponto 1, caracterizado pelo tato de se
terial semicondutor tendo um tipo de gunda camada de grande intervalo de ad.cionâr • a preparação de insulina a
às preparações as substâncias,
condutibilidade particular, um con - faixa de material semicondutor. con- vitamina C, preferivelmente na forma adicionar
que aumentam a permeabilidade dos
tato ômico ao dito corpo 'sernicondu - tendo impurezas suficientes para pro- de 'um de seus sais.
tecidos, tais como hialuronidases.
. Cor, um corpo c indutor escolhido d o duzir alta condutibilidade de um tipo
Processo, de acórdo com o
grupo consistindo de metais e sem particular de condutibilidade, em 6.
Finalmente, o depos i tante reivindica,
condutores degenerados, tendo o d contato êmico com a dita primeira ponto 1, caracterizado pelo fato de se de acôrdo com o artigo
21 do Código
to tipo particular de condutibilidad e camada, uma terceira camada esco- molecu.ar cêrca de 1.200, preferivel- dz, Propriedade Industrial,
a prioridade
provocando contato de bloque ia lhida do grupo, consistindo de metais mente de cérea de 6.000. •
do corresponente pedido, epositado na
abrupto ao dito corpo semiconduto r. e semicondutores degenerados, tendo
7.
Processo, de acôrdo com o Repartição de Patentes da -Dinamarca,
caracterizado por meios para injeta o dito tipo de condutibilidade particondutores de carga livre dentro d cular, em contato de bloqueio abrup- ponto 1. caracterizado pelo fato de em- em 16 de junho de 1959, sob o número
dito corpo condutor, o dito corpo con to com a dita segunda camada, a dita pregar urna insulina, contendo anions, 2.13,9-59.
dutor sendo substancialmente trans terceira camada tendo uma espessu- tais como cloro, bromc ou um grupo
parente nos condutores injetados d ra tal, que a dita terceira comada é acetila.
carga livre entre o ponto da dita ira . substancialmente transnarente atraTBRMO N9 125.515
8.
Processo, de acôrdo com os
jeção e o dito contato de bloqueio. vés de sua espessura da maioria dos
pomos- 1 e 6, caracterizado pelo fato
condutores
de
carga
incidentes
sôbre
Depositada em: 8-11-60.
, 2 — O dispositivo, do ponto 1, ca- a dita terceira camada, uma quarta de se empregar s uma insulina, à qual,
racterizado pelo fato de que a dita camada
de
material
semicondutor
pelo
menos
um
dos
ditos
metas
está
Requererdte:
camada condutora é metal de espes tendo o dito tino oarti oular de con- ligado completamente, por exemplo, na — tS. Paulo). Lelia Vellini Aehon.
sura inferior a 100.
chOibilidade, em contato de bloqueio for made sais, hidróxidos ou óxidos.
Pontos característicos de: "Processo
3 — O dispositivo do ponto 1, ca abrup to com a dita terceira camada,
para impressão em baixo-relvo, em
racterizadO pelo fato de que a dit e uma (minta camada de metal em 9. — Processo, de acôrdo com os negrito,
com tinta, de • caracteres .
camada condutora é um semicondu contato ámico com a dita ouarta ca- pontos 1, 6 ou 7, caracterizado pelo
tor degenerado com espessura infe mada, e contato de bloqueio entre as fato de além dos metais, que estão li- Braille, caracteres musicais, e deserior a 10009.
ditas segunda e terceira camadas gados química ou complexamente à in- nhos em geral, para relevaçao, por viuma barreira de energia in- sulina, se adicionar um excesso de 'me- dentes, utilizando punção e almo4 — O dispositivo do ponto 1, ca provendo
fada".
ferior à circularão da maioria dos ou combinação.
racterizado pelo fato de que o dit o condutores de carga de que o dito
1) 'Processo para impressão cru
fado injetor compreende outro corp o contato de bloqueio entre as ditas
10. — 'Processo, de acôrdo com os imaxo-relévo, em ne,gritos,
com tinta,
semicondutor em contato de bloquei, .) terceira e quarta camadas.
pontos 1, 6, 7, ou 8, caracterizado pelo em
caracteres BraiLe, cai asteres muabrupto com o dito corpo condutor
e um contato amico ao dito outr o A requerente reivindica de acôrdo fa:o da se empregar a insulina conjun- sicais e desenhos em gerai, para eecom a Convenção Internacional e o tameate ou em combinação com substân- levação, peo videntes , utilizando puncorpo semicondutor.
artig o 21 do Decreto-Lei n 9 7.903 de cias molecularermente altas, por exem- ção e almofada", caracterizado por
5 — Um dispositivo em e.stado só - 27 de agosto de 1945, a prioridade do p.o, proteínas e carbohiciratos molecular- utilizar-se uma matriz (1), de cartouno ao ponto 1. caracterizado por un 1 corres ponden t e pedido depositado na
eventualmente em conjunto com um me- lina, celul5ide, tolhas de flandres ou
primeiro corpo do material semicon - la enartio ão de Patentes nos Estados tal ligado comp.examente.,
qualquer chapa moldável, na qual são
dutor tendo um tipo particular d e Unido s da América em 2 de maio
gravados, em relèvo sob a forma de
condutibilidade, um segundo corp o de
.11. Processo, de acôrdo com o pontos ou traços, textos em caracteres
1960, sob n 9 26.175.
de Material semicondutor tendo o
Ponto li caracterizado pelo fato de se Braille, caracteres musicais ou dedito tipo particular de condutibilida adicionar à insulina um álccool mole- senhos em geral, sendo que esta made, os ditos primeiro e segundo cor cularmente , alto .tal .como sorbitol.
triz (1) é a seguir fixada, por coleTB.RMO
N°
120.215
pos semicondutores entrando em con 12. — Processo, de acôrdo com. . o gas ou por outro processo qualquer;
tato com um terceiro corpo e send o
De 15 de junho de 1960
ponto 1, caracterizado pelo fato de se II) "Processo para impressao em
por êste espaçado, escolhido do gru
Po consistindo de metais e semicon
adicionar à insulina, inibi'dores . prepara- baixo-relêvo, em negritos, com tinta,
dutores de g enerados, tendo o dito ti
Requerente — Dr. Henry Manaus dos de produtos crús vegetais ou ani- de caracteres, por videntes, utilizando •
po p articular de condutibilidade: o Christensen, dinamarquês, físico.
mais. tais como pancreas, sangro:, pui punção e almofada", como no ponto
dito terceiro corpo provocando conI, caracterizado pelo fato de, nas
mão
e leguminosas.
Processo
para
a
produção
de
um pretato retificador abrupto a cada um
prensas rotativas, asarem-se, em ludos ditos primeiro e segundo corpos parado de insulina por via oral.
13.. — Processo, de acôrdo com O gar da prancha (2) um cilindro, no
Semicondutores o dito terceiro corpo
ponto 1, caracterizado pelo fato de se qual é fixada a matriz (1), acompatendo espessura entre os ditos priPontoe característicos
nhando sua curvatura, e com os relêpreparar
as preparações de insulina na vos
meiro e segundo corpos, transparente
externamente.
forma
fluída.
nos condutores de carga livre, inje1. — Procesos para a produção de
/I) "Processo para impressão em
tados do dito primeiro Corpo semi- uma preparação de insulina para uso
15. Processo, de acõrdo com O baixo-relêvo, em negrito, com tinta,
condutor, o contato retificador entre via oral, caracterizado pelo fato de se perito
1, caracterizado pelo fato de se de caracteres Braille, caracteres muos ditos primeiro e terceiro corpos empregar a insulina em qualquer
for- preparar as preparações de insulina, na sicais e desenhos em geral, para reprovendo uma b
nerg a ma física e contendo até cêrca de 8%
Inferior a circulação da maioria dos
forma de uma suspensão num liquide levação, por videntes utilizando punção e almofada", eubstancialmente
condutores de carga do que o conta- de zinco ou proporções corresponden- orgânico ou aquoso.
como o &acoito, reivindicado em
to retificador entre os ditos segundo tes dos metais CM, Mg, Fe, Co, Ni
15.
—
Processo,
de acôrdo com o e II e apresentado no desenho anexo,
e terceiro corpos, um primeiro con- ou Cd, eventualmente com zinco, pelo
ponto
1, caracterizado pelo fato de se e nas amostras anexas.
tato õrnico ao dito primeiro corpo se- que a insulina tem um tal pêso molemicondutor, e um segundo contato cular e e combinada ou misturada com preparar a preparação da insulina na Seguem anexos:
ômico ao dito segundo corpo semi- tais substâncias, que é reebsorvivel nas forma sêca.
condutor.
1 9 ) Urna matriz de falha de alucondições no canal d gestivo,
16.
Processo, de acórdo com o mínio.
6 — O dispositivo do ponto
ponto
1,
caracterizado
pelo
fato de se
2. — Processo, de acõrdo com o
racterizado pelo fato de - que o dito ponto
2°) Uma matriz de celulóide.
1, caracterizado peio fato de Se preparar a preparação de insulina, na
terceiro corpo é ama película conti- combinar a insulina ou misturar com forma de comprimidos entero-revestidos.
3-)
Um mapa do Brasil, impresso
ClUb..
em baixo-relévo, por matriz de carsubstâncias, tais como inibiclores, que
17.
—
Processo,
de
acôrdo
com
o
7 — O dispositivo do ponto 5 , ca.. es orvam ou evitam °efeito dás enziponto 1, caracterizado pelo fato de se tolina.
racterizado pelo fato de que o dito mas dos líquidos digestivos na insu- encerrar a preparação de insulina em
49) Uma Mira impressa cm 13 0terceiro corpo é urna malha.
cápsulas,

relêvo.
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Urino n.° 716.475, de 11-10-1965
Ótica Cohimbia Ltda.
Guanabara

COLORIA
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Armações para óculos
Têrmo n.9 716.476. de 11-10-1965
"Ostende 16:as Ltda.
Guanabara

O S.T ENDE

Têrmo n.c 716.452, de 11-10-1965
Turim Veiculos Nacionais Ltda.
São Paulo

Térnto a.9 716.478, de 11-10-1965
Editorial Bruguera Ltda.
Guanabara

JUR

LINHA DE F060

o
ELETROFONIA EXCELSIOR

Classe 33
Classe 32
Vvida de veículos em riml em cons:gRevistas, livros e publ:cações em geral naktio. Repro,entação. flnterniediac,ão
negócios
Térino n.9 716.479, áe 11-10-1965
Clame 33'
A. limo Cassei ei Cia. Ltda.
Térmo n°716.483. d 11-10-1965
Rio Grande do Sul
Compra e venda de telefones, interfod
R. Moura. Comer.::0 e Indústria
nes, relóg:os elétricos, instalações e
Pará
consértos

PRORROGAÇÃO

Tênno n.9 716.187, de 11-10-1465
The Curtiss Candv Company
"-fados Un?los da América

INDLTSTRIA BRASILEIRA
Classe 13
Pedras PreCIOSUS e sr.in:-preciosas

CANDINHO;

• Têrmo n.0 716.477. de 11-10-1965
1emaco — Indil3tria de Peças Ltda,
São Paulo

1:1

Urino n.9 716.486. de 11-10-1965
Eletrofonia Exceli.or
Guanabara

Classe 41
Doces, balas, bombons e artivos de
coo it ta rio

Classe 36
Calçados
Térm ou.° 716.480. de 11-10-1955
Cooperativa Agricola Mista Santa
Isabel Ltda...
R:o Grande do Sul

Classe 41
Ca cts torrado e ir.oldo
Tênue .1 c716.484. de 11-104965
Irmãos Souza Rodrigues Ltda.
Pará

Trino n.° 716.488, de 11-10-1965
The Curtiss Candv Company
Estados Lln:dos da América
1SAMBALELE/

Classe 41
Doces, balai, bombons e artivos de
coabitaria

INDÚSTRIA
BRAS ILEIRÃ,

Termo n.9 716.489. de 11-10-1961
(Ptorrovação)
Socléo Les F.Is de P., Bardinet
França

Classe 21
-ara distinguir Veículos e suas Partes
.terii.antes: Aros para bicicletas. auto.
Ávels. auto-caminhões. aviões amorcedorea. alavancas
ean.Mo barcos.

r

reaues. braços para veicula hicicleuk carrinhos de mão e carreta* -Arcfnemetes, carros ambulantes. catnin'N5ell.
,01"05. tratores. carros, berços. carros.
.ncnies. carms-Irrigadoes carros cars, earrocerias., chassis, chapas rirdiares para veiculos cubos de veiculo&
-Jerediços para veiculos direção desli.

Classe 41
Salame, salaminho. copa, mluadela.
presunto. lingua, defumada e em conClasse 41
serva paleta, paio. luniu1ça. cheunço.
pasta de ligado, carnes hior:licalas e
Café
torrado
e moldei
adeiraa. estribos, escadas rolantes. ele- em conservas, :arque. toucinho defuadores para passageiros e para carpa mado, salstchas, bacon. lombinho, banha
'Maio n.° 716.485. tr• 11-10-65
anates pare carros. eitos de direcão_
e goduras cor.:estiveis
Bar Faisca Ltda.
ioa. fronteiras para veicidos. callftA°
Sá° Paulo
419
Urino a.9 716.481. de 11-10-1965
-comotivas, lanchas. motoctflos moias
Turim Veiculos Nac:onais Ltda.
,otoetcletas. motocaraas (noto furgões
anivelas. navios ónibus. para-choques.
São Paulo
ira-larnas. para . brisas. pedais nan-ões
ry- FAISCA
.ias para hicicietas.. ralos para tareie• Ind. brasileira
reboque. radiadores na rfi veiculo%
.flas Para veiculos, selins. friciclos
Classe 41
ates para veictdos. .laciõrs vetocmr:s. varetas de contrôle
aiunatict e
Bolinhos. croquete,. cozinhas. empadas.
zeleraeor, tróieis trol ...bue varaes de
pastéts, pizzas. sa'adas sanduiches e
carros. toletes :tara rarros.
Nome Civil
refeições prontas

Turim Veículos
Nacionais Ltdà.,

01.0 RICK RUM _

Classe 42 •
Rum

Cuarta-feira
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Termo n. o 716.490, de 11-101965
Prorr.....;jo)
Bodegas Yv.fuos Giol S.A.,
Industrial Y Comercial
Argentina

Ti:ano n,3 716,494, d.: 12-10-65
Termo n.° 716.493, de 12-10-65
•-)111.;1,141 je
ulimpla Ltda. LvID
in...utrial de ivia..i uivas e 1J:sitio Gçan,..k. cl.., b..11
p...isiiivos Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n.° 716.497. de 12-10-65
A "Cooperativa Ha!: lecionai Pôrtol
Alcgrense"
Rio Grande do Sul

Classe 6
Indústria e ccinercio, por atacado -e
varejo de máquinas e • i.posidJos mecânicos mau.striais
Termo n.° 716.499, dc 12-10-65
Garay.in Colúmbia Ltda,
Rio Grande do Sul

Classe 42
Vinhos

Classe 21
Veicules, peças e\ac,ssórios, .combustiveis e 1ubriiicantes, oticina mecânica
para assistencia reeni..a

Termo n.° 716.491, de 11-10-1965
Indústria e Comércio de Carnes
Aparec:da Ltda.
Guanabara

Termo n.° 716.495, de 12-10-65
Importação e Cotné.cio Pôrto-Alegrense
de Metais Limitada
Rio Grande do Sul'

WPARECIDA

ida

Classe 50
Cooperativa limbitricional
Termo n.° 716.502, .1: 12-10-65
Comercial e Aiministrado-a Sulina ...tda
Rio Craml: do Sul

Classe 50
Lavagem, ulbrificação e com. de peça)
para anu:móveis
Termo n° 716.500, de 12-10-65
"Sul Diesel Importadora Ltda."
- Rio Grande do Sul

Classe 41
Termo n.° 716.492 de 12,10-6'5
Audibrás — Auditoria Brasileira Ltda.
Ria Grande de Sal

Classe 50 •
Comercio em gerai e administração de
bens móveis e imóveis
SUL DIRSEL

AU0 I E3RAS
r

AUOTORt4 BR.A581.E0

Classe 5
Metais, ligas metálicas, chapas, arames
Termo n° 716.496, de 12-10-65
Brasfilm
Produções Cinematográficas
Ltda.
Rio Grande do Sul

São Paulo

Classe 6
Comércio e ImportaçãJ de ocos para
tratores e motores lesei
Termo n° 716.501. de 12-10-65
Represr ntações lndubras Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 50

Prestação de serviços de Auditoria
Termo n.° 716.493. de 12-10-65
Eletrônica Perin i Castilhos Ltr/a.
Rio Grande do Sul

INDUBRAS

TRUS-ECOCCO
Classe 8
Rádios transistores portá^eis de mesa,
automóveis e eltrolas

Classe 50
,Produçõrs cinemato r, ráPicas e arte
fotográfica em geral

Termo n. o 716.504, de 12-10-1965
Anlona
Móveis e Decorações Ltda.,

Classe 50 .
Representações comerciais

•

A.NLONA
Ind. Brasileira

Ljasse 40
Para distinguir: Móveis em geral da
metal vidro ou madeira estofados mi
náo; cadeiras em gerai armários. aimo4
Fadas. acolchoados para naóveis bancos,
balcões, banauetas. berços biombos ea‘
deiras. conjunta para sala de tantas 41
de visitas. conjunto para terraços. lar
dim • prata coniunte de armários 4
g abinetes para copa e cosinha-- camas.
cabides. cadeiras giratórias caixa dá
-Mios colchões dispensas divisões cOss.
oas mesas. mesini.ms orira madumas del
escreve,. ni i) vos para tomigratos. caOld
:l uras 'ara quadros pora retrato& vota
rmaas para ramas div5ns. discorecafil
de madeira soretiit,deiras. eAcrivantá
ohas. estantes, orweieiras. porra Che
pC113 , SOVIR -CaftlaS efr3vebtseiro5
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dores, colheres, cavadeiras. d.scansos
carretilras. cabos de metm, caiib.aciures,
amigas para cilindros e dobracb..as enxadas, emersa engates. esgalcbos.
leites para arreios e eniedes de meta
X X, - •
r-Pai automoveis. estribos. espumadeuds
extensões, espalhador para anctonue
:usos, esporas. engrenagens. tormoes
(erros de cortar capim. terrolhos. tacas
tacões, lecraduras, tomas para
:erros para malas e pastas trema ipa.
i A
:a animais), guarnição de metal para
maquinas, guarnição de metal para banheiros e pules, grosas, grampos pára
midaimes, Jarras, limas, laminas pa...
barbeai, latas delizo.letras c mamem
de metal, machadinhas molas para por.
11~.s.
tas, 'martelos, marretas, marmitas. ma•
onetaas. molas de vac e veia. molas
Classe 50
para cadeiras giratórias, mancais para
Representações em geral
rodas, martelos para connha, roldanas
raios para pias, regadores. caiadores
Termo n.• 716.505, de 12-10-1965
R:va S.A. — Empreendimentos Sociais rosetas, retentores, todaa em bandagem.
serras, serrotes, eacarOlhas sachos, serSão Paulo .
viços de metal para chá e cate, supor
tes, sifões, tesouras, talhadmraa, otrque
zas, tenzaes, cavadeiras telas de are
me, torneiras, trincos, tubos para anca
:sarnento. trilhos para portas de corres.
taças, travessas, taraborea talhaueiraa.
tranquem:, tachos, terminais para barra
de tensão, trilhos para elevadores tu.
I IND: BRASILEIRA
Soa de aço soldados sem custura bm.
ques
de metal, uniões, vasos, vasilha.
il!
ates e verrumas
Termo n.9 716.503, de 12.10-1965
Distribuidora Rosa Branca Ltda.
Rio Grande do Sul

ROSA BRAr n

RIVA

Classe 32
Impressos em eral

•

Termo 'a.° 716.506, de 12-10-1965
Indústria • Metalúrgica Catar Ltda.
•São Paulo

CEZAR
I

.

IND. BRASILEIRA
,

Termo n.9

716.507, de 12-10-1965
Olavo Lemes
São Paulo

O. LEMES,

Têrmo n." 716.508, de 12-10-1965
Herman:ni Klapp
São Paulo

SANTA RITA
•

KAMONIK'
IND. BRASILEIRA

Termo n.9 716.110, de 12-10-1965
Veralatex Representações Ltda.
São Paulo

Casse 11
Para. aisunguir: Ferragent e terramentas de toda especie cutelaria em geral
e outros artigos de metal. tilo inchados em outras classe*: alicates. and•
nhos. alavancas, arrebites. arruelas. ar
golas, aldravas armaçOeli de metal
abridores de latas, arames lisos e farpados aparelhos de chá e café. assadei.
iIND. BRASILEIRA
ras. açucareiros, almotoliaa arpões. ar.
peies de carregar. brocas bigorna' Pai
zelas. bandeias. bacias, baldes bombo.
Classe 23
ateres, bidões para animais. bebedouro
botas de eco. coberta para pedreiros Para castmguir: Tecidos em gond. te.
cadeados, correntes. cabide. chaves &e- eidos para confecções em geral. Para
manes. chaves de parafusos. ame:lies tapeçarias e para artigos de cama e
para encanamentos. caixas de metal ce. mesas Algodão alpaca caninuno cetim
ri portões, colunas canos de.. metal -aro& casemirea tascadas e tecikis
chaves de fenda califas copos cache • era pecas. luta. 1ersev. linho aviar
pot*, copos, centro de mesa. coquetelei
. • naco-peco. oercaline. rani. revoa. seda
raa, caixas para acondicionamento de natural, tecidos olisticos, tecidos int
alimentos. caldeirões. caçarolas. eludes. perateabilizantes e "tecidos de pano coam
res. cafeteiras, conchas. cuscurciros, coa-1
vestidas

VENDATEX

•

\

Classe 21
Transportes urbanos e interestaduais
_
Termo n.9 716.513, de 12-10-1965
Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos Indústria e Comércio de Pios Ciétricos
Yamanaka Ltda.
eletrônicos: alto-falantes, antenas. aguSão Paulo
lhas para fonógrafos, amplificadores.;
bobinas para rádios e televisões, aparelhos pisar contrbie de sons, condensaYAMANAKA
dores: aparelhos de comunicação interna. diais, discos gravados. aparceles de
treqüência modulada, fonógrafos, gravadores de discos, gravadores de fitas.
Classe 8
geradores estatisticos e eletrônicos de
alta freqüência que funcionam com válF:os e condutores elétricos
vulas, máquinas falantes. aparelhos de
Termo n.°716.514. de 12-10-1965
receptores de sons, rádios, rádios fonógrafos. aparelhos de televisão, sin. indústria e Comércio de Fios Elétricos
Yamanaka Ltda.
cronizadores, selecionadores, transforSão Paulo
madores de sons, toca-discos autcmáticoa ou não, transmissores transistores,
válvulas para rádios e televisões Termo n.e 716.509, de 12-10-1965
Hermanini K/app
São Paulo
•
•

GALANA
IND. BRAULEIRA

•REPRESENTAÇOES
Classes: 8 e 33
Comércio de aparelhos elétricos e
eletrônicos em geral

Tèrino n.' 716.512, de 12-10-1965
Transportaciora Santa R.ta Ltda.
São Paulo

Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos
eletrônicos: alto-falantes, antenas. agulhas para fonógrafos, amplificadores,
bobinas para rádios e televisões, aparelhos paar contrôle de sons, condensadores, aparelhos de comunicação interna, diais, discos gravados, aparelhos de
freqüência modulada, fonógrafos, gravadores de discos, gravadores de fitas,
geradores estatisticos e eletrônicos de
alta freqüência que funcionam com válvulas. máquinas falantes, aparelho* de
receptores de som, rádio& rádios fonógrafo*, aparelhos de televisão. Mncronizadores, seledonadores, transformadores de sons, toca-discos automáticos ou não, -transmissores transistores.
válvulas para rádios e televisões
Tênue n.e 716.511. de 12-10-1965
Riva S.A. — Empreendimentos
Sociais
São Paulo

•
RIVA S/A
EMPREENDIMENTOS SOCIAIS
Nome-*Comercial

Classe
Roa e *condutores elétricos
Tirmo n.° 716.516, de 12-10.1965
"CAPIA" Comercial Agro-Pecuária
Imobiliária Aulicino Ltda.
São Paulo

11(1.

braaildtrei

Classe 16
Para distinguir* materiais de constais
glio: argila. areia. azulelos. argamat•
sai. batentes. balaustres, calhas. danam
to. cal, em caixas de descarga, &aPal isolantes.' caibros. cautilboa,
mis, chapas para cobertura. calzaa
d'água edificação pré moldadas, estacas. eaquadriaa. Morros. frisos. glow•
grades. landim lamelas de metal. laid.
lhos. lambris, luvas de função. latas:
laleotas, material isolante contra frlo
e calor, manilhas. madeiras cara construções. mosaicos, produtos de bate
ufálttca. Produtos para tornar *tomo
meabilisantes as argamassas de cimenta
e cal hidráulico. pedregulhos. placas de
pavimentação peças amamentais de
cimento ou gésso para teto, e paredes.
Parquetes portas, portões. persianas,
ossos, papel para forrar casas soleiras
Para porta Moles tubos de macre**,
telhas. tacos. tubos de ventilação. Mi?que& de cimento, vigamento. venal:tuna
• sere

.
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ftilatxtlif g

rirermo n.9 716.517, de 12-10-1965
:1:ratortécnca Termine Ltda..
Santa Catarina"

gITRIZAC-\
:%nd. Brasileira
Classe
Tratçies agrícolas
Termo n.9 716.518, de 12-10-1965
Sociedade Agrícola Irmãos Rocha
Limitada
São Paulo

_VII1AC OPOS -

Ind. Bras il ai In%
Classe 42
Aguardente de cana
Termo n.9 716.519, de 12-10-1961
DuAr Aviação Agrícola Ltda.
•São Paulo

Termo n..° 716.521, 4e 12-10-1965
nui-ir Aviação Aglicola Ltda.
buo Paulo

isolantes caibros caixilhos: colunas
etatias p ara cobertura& caixas clagua•
edixas de descarga para eixo& edifica
çbea premoldadas. -estugue. • einulsoo de
iam astaltico, estacas. esquadrias, estru
rufas metaileLl para construções, lama
DuAr AVIAÇÃO
ias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
A GR.tC OLA IR DA
de iunçao, iages, tageotas, material iso
ante contra trio e calor, manilhas, mas
sas para revestimentos de paredes. aia
Nome Comerclal
Jeiras pará corvaruções, mosaicos, pra
Termo n.0 716.522, de 12-10-196 5
lutos de base as 4áltico, produtos par:
Care,si Restaurante Vegetariano Ltda. tornar oa permeabilizarates as argamas
bac, Paino
ias de cimento e 'cal: hidráulica, pedra
gulho, produtos betuminosos, Impermea
bilizaates liquidos ou sob outras torma:
CARESI
Para revestimentos e outros como na:
Ind. Bras il ei ra
zonstruções, persianas, placas para pa
vonentação, aças ornamentais de m
mento ou gesso ara tetos e paredes.
oopei para torrar- casas, massas ano
Classe 41
Fornecimento de rereiçoes vegetarianas -cicios para uso nas construções, para
auetas, portas, portões, pisos, soleira!,
Tétano n.9 716.523, de 12-10-1965
para portas, tijolos tubos de concreto
Agassete Comércio e Indústr,:a Ltda. zaixas para coberturas, caixas dava
. telhas, tacos, tubos de ventilação, taxi
São Paulo
Classe 38
mies de cimento, vigas, vigamentos
vin.&

r1nd,
—AGASSEU
Bras
1.1.

[In d.

ei ra

Artefatos de papel

Brasileira

Termo n. 9 716.524, de 12-10-1965
Representações Genta Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 7
Máquinas e utensillos para St721129 usa.
dos exclusivamente na agricultura e
MICA
horticultura a saber: arados. iDndom
Ind. Brasil eira
de sulcos, adubadeiras. ancinhos me.
cinicos e einculhadores zombinados
Classe 32
arrancadores •mecânicos para agiam'
Publicações
Com batedeiras para cereais. -Kiti.0•4
paul adubai ceitadetras. arpt seiras
Terra° n.° 716.525, de 12-10-65
ccitados para arroz. charruas Para nein
Casa de Frios Italci Ltda,
ealtura, cultivadores. debuihadea;es
São Paulo
destocadores, desentegradores. esmaga
Ouro para a agricultura. escarattraaa
rea, enchovadeiras facas para maquinas agrtcolas terradeiras gadanhos
ITALC I
garras oara arado. 'grades de discos
Ind. Bre.sileira
ou dentes. ma q uinas oatedeiras pare
agricultura. ma quinas inseticidas má
quinas Va porizadoras, máquinas de
Classe 41
mungir. máquinas niveladoras de safra Carnes verdes, carnes seca, 'presuntos.
máquinas parturadoras vara a apricut liniuiças, chouriços, mortadelas paios,
tura. máoutnas de plantar. motochar• asalsichas, gorduras, tou_inhos, queijos.
ruas máquinas re gadeira& nsamanas de requeijões, azeitonas, peixes, pickles,
roçar, de semear, para su. tata, de conservas, banhas, condimentos para
torquir. de triturar, de estarear terra alimentos, manteiga, leite e coa1hd is
para trri gacão doara matar rortnigas e
outros insetos oara borrifar • ouivert•
Termo n. 9 716.526, de 12-10-65
na desinfetantes_ para adunar para joaff Empreendimentos Prediais Ltda.
agitar e espaihai palha, Daria comer
São Paulo
al oodão para colher cereais máquinas
amassadora:, oara fins agricoias de
cortar árvores. para espalhar oara ca
JOAFP
pinar. maquinas combinadas. ,',ara se,
[ Ind. Brasil ei ra wear e cultivar de desoanar ',ara en
tilar má q uinas e moinhos tiara torragens. ma q uinas roscadoras, Jrdenado.
Classe )6
res mecânicos -aiadores mecânicos rolos com p ressores oara a agrIrtl trufa Para distinati • Materiais vara constru
sachadeiras seiseadeiras ..adeiras oca e decorações . Argamassas argila
secadores de terra matadores de pra , reta . azuielos. garantes •balaustres
ma, tratores a g ricolas válvula: para os de cimento hloros para oasomentss
máquinas artcolaa
ção, calhas, cimento, cai. cré, chapar

Termo n.° 716.527. de 12-10-65 IMaracá Incorporadora e Imobiliár13;
Ltda.
São Paulo

KARACÃ
Ind. Brasileira'
Casse )6

Para ais
. tinguir: Materiais paar constnt
areia, azulejos, batentes nalaustres tia •
ões e decorações: , ArgamasQas,arpiJa
cos de ciainto, blocos para pavimenta.,
çau. ralhas, cimento cai cré, chapai
.:solantes, caibras, caixilhos: colunas;
:impas para coberturas caixas dáguao
caixas de descarga para etixos edifica..
.ões premoidadas, estugue emulsão de
aase astiltico, estacas, esquadrias. estro*
-uras metálicas para construções, larned
:a s de . metal ladrilhos lambris, lavai
le lança° lages. lageotas.. material lso'
'ante contra frio e calor maniiras, amo
ias para revestimentos de p aredes. Maot
tetras para construções mosaicos, pra+
lutos de base asfáltico, produtos parai
Terra° n. 716.528, de 12-10-65
'ornar impermeanitizantes as argamam
Maracá Incorporadora e Imobiliária ias de cimente e cal hidráulica, padres
Ltda.
produts betuminosos, imliermeaa,
bilizantes liquidos ou sob outras formas
São Paulo
:Iara 'revestimentos e outros como nag
vimentacão. peças ornamen tais de eia
mento ou jessc para tetos e parede;
EARACit
:masl para torrar casas, massas andai
ácidos para uso nas „onstruções, pata
ínalaffita
queta& Partas portões, pisos, soletrai
6. Paul o-1; a -P3. t
para portas, tijolos, tubos de concreta
-elhas. tacos. tubos de ventilação, tare
Classe 33
quer de cimento, vigas, vigamentos 4
vitrõs
.tulo de estabelecimento

Termo n. 716.529, de 12-10-65
Royalplás Indústria de Plásticos Ltda.
São Paulo

"HUM.. ft
f Ind. Brasileira
Classe 46 •

Térm on. 716.531, de 12-10-65
Imobiliária Pa:mares Ltría.
São Paulo

PALMARES
Xnd.

Brasileira:,

Classe 50
Artigos da classe

tefatos mesmos: Almofadas 'de cots
ros. .arreios, bolsas. carteiras, caixas
Termo n. 716.532. de 12-10-65
chicotes de couro, carneiras, capas paria Distribuidora Comercial Pocaembil Ltdak
albuns para livros, embalagens de
São Paulo
couro. estojos guarnições de couro para
automóveis, g uarnições para porta-plo
cos. malas maletas, porta-notas porta
OY
chaves, p orta-toqueis, pastas pulseiras
.
de couro, rédeas, selins, sacos para via
SZo Paulo-Capital I
gem sacolaS, saltos. solas e solados
tirantes p ara arreios e valises
•
Temia n. 716.530, de 12-10-65
Confecções Maruby Ltda. São Paulo

MARITBr
Ind. Brasileira 1
Classe 36
Artigos da classe,

Classe 46
Fósforos
Termo n. 716.533, de 12-10-65
Representações Danubio Ltda.
São Paulo
. DANUBIU
w Ind. B ra s

1j

Classe 50
Impressos para uso c la firma
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Iteres conchas, cestas para pio. ceati
afãs capas para álbuns e para aves"
Alice*, cestos, castiçais para vetas
:amas para guarda de *Netos. crm
:boa, coadores para chá. descanso .mre
ASPEM
pratos, copos e copinhos de pláston
para sorvetes, caixinhas de 01AMM
.Ind. Brasileira
para sorvetes, colhennhas. patinhas
daninhos de plástico para sorvetes. too
•,
mutilas de plástico para sorvete& disto:
Classe 8
nilbreageas de material plástico caba
Aparerms de ar refrigerado, geladeiras,
lagella de material plástico para sorve
aparelhos de refrigeração e sorveteiras
ces estojos para obletos. espumas de
Tênmo n. 716.535, de 12-10-65
optou. tsteiras, anateites para autom0
Indústria e Ccrnércio Famiplastic Ltda.
velai, massas anti .rutdos escoaaores th
Sao Paulo
'pratos tants. forram para doces. bta.
Isolantes, filmes. tios de acam pe tecno
para bolsas tacas, guarnições. chiam
;UI para chupetas e mamadeiras duar
PAIIIPLASTIO
mi.Cies para porta-blocos, auarniçoes
Ind.. Brasil:Aires
para siquiditicadores e para oatedeirai
de trutas e legume'. guamiN,Oes de ira
Classe 28
:anal plástico para cteasilios uoietoe
guarnições para bolsas, garfos galena:
Argolas, açucareiro, bandeias. chapas,
para cortinas. iarros, amuados piás
cabos para ferramentas, colheres, cestas
tios, lancheira& atantegueiral, salas
para pdo, Iam pires, pratos, saladeiarredia. vendedores de eouvas puxado
ras vasos e idearas
rei para móvel" pires. pratos palitei
Termo n. 716.536. de 12-10-65
-os. pás de costalia, pedras autues moSchil Regu/agens Técoicas Ltda.
am, premam para documentos. pu
São Paulo
eadores de agua ',ara uso dotnesticc
gas travessas, tipos is material piá&
nco, sacolas. sacos 'aqui:mos vasilha
SCRIL
mes para acondicionamento, vaso*. alí Ind. Brasile3.re
çaras colas a trio e colas aãe rociadas
nisTITUTO
tal atras classes para °urra, na p. r.
CENTRAL DS
:oram" pau* mareinetroo, para sapa
Clame 21
MUT" oura vidros, pasta adesiva para
Para distinguir: Veiculo/h e suas partes
condas, pasta e pedras para afiai
GRAFIA
Integrantes: Aros para bicicletas auto.
rebolos, adesivos para tacos adesivo*
móveis auto-caminhões aviões, amorpara ladrimos • adesivos para asuietos
tecedores. alavancas de cambio. braços
anéis. carreteis par tecelagem e puas.
Classe:
33
e
10
breques braços para veiculo& biciche
Assistanci amédca e Instrumentos cirúr- lições de material plástico ara lados
cria gera, de oiásticoe
tas. carrinhos de mao e carretas . cami.
gicos
tanques carros-irrigadores, carros, cerTermo n. 716.541. de 12-10-65
camos tratores carros-berços carros • Têrmo n. 716.539, de 12-10-65—
Ed:son Laurenti, Faies Feres flouni,
Michela Pappalardo
roças, carrocerias chassis. chapas Mr•
Pedro Fittipaldi e José Gildo VendraSão Paulo
aziares pare veiculo& cabos de ai/içados
corrediços. para veicula. direção dastl.
gadetras. estribos. esca ias rogamo de
eihonetes. ouros ambulantes. caminhões
STOPALIIIP
vadores para assageiros e ara carga.
• THE TUGES
engate para carros eixos de direção
Ind. brasileira
Ind. tirai:11.181m
freios fronteiras para veiculas. guldlio.
Classe 46
locoatolivas. • lanchas motociclos. molas
Classe 32
Preparados para licapeta
motocicletas motocargas moto furgões
roda, ara bicicleta*, raia para biciele
Programas
radiofónicos
e de televisão
Urino n. 716.540, de 12-10-65
bae. reboques. radiadores para veiculo. "Exaplast" Indústria e Comércio de
Têrmo n. 716.543. de 12-10-65
manivelas, navios ônibus. para-cheques
Plásticos Ltda.
Cerealista Presil Ltda.
para-lamas para-brisas pedais pautam
São Paulo
São Paulo
rodas para velculoa. sebas. rir .s
mates para veiculas. vagões. velocípee
des. varetas de contride do abadar.
. EXAPLAST
acelerador tróleis troleibus. vantes ds
Ind. Brasileira"
Ind. Braelleira
carros e toletes ove carros
Teimo a. 716.537, de 12-10-65
Classes
Madereira Rabello Ltda.
Clame 41
Para dlathigtdri Artefatos de material
Sio Paulo
Plástico e de aviou: Recipiente, tabn. Alcachofras aletria. alho. espargos
caldos de material plástico. revestiram %tear, alimentos para animais amido
tos confeccionados de snbmanmas sai naindoas. ameixas, amendosin, araruta
avelàa, azeite. aset
mais e vegetais: Argotas, açucareiros mo> atum,
Ind.. BraatltS
artaadies parei óculos. bula, bandeias "mas. banha. bacalium, batatas, balas
bases para edemas. baldes bacias. oca list:oitos, bombons. bolachas Num%
Classe 16
'as. caixa*. carteiras chapas. cabo, iité em eilt e em grão. cainarao mime
Para distinguir: Materiais pane COnSeett• Iara Ferramentas e demitia. cruenta mu Mn e em pó. cacau, carnes. chá
95es e decorações , Argamassai argila ?afiras Para acondicionamento de ise "manietas. chocolates. confeitos. cravo
ereta. atuados. batentes balaurres. Ido mentos, caixas de material Plastic* pare •1 ?PM& cominho creme de l e e tt cem,.
me de chamo bloco. para pavimenta- baterias coadores coou. Maar" e> anmenticion croquetes, ~Pot" caiTêrnio n. 716.534, de 12-10-65
Asterma Refrigeraçáo Ltda.
São Paulo

40, calhas. cimento. cal. cr& chapas
isolantes caibros caixilhos colunas
chapas para coberturas caixas dagua
migas de iescarga para etixos edificações premoidadas, estuque, einuLjao de
base astaltico, estacas, esquadrias estruturas metálicas para construções, *Me.
ias de metal, ladrilhos, lambris. luva.
.le [Lança° gigas. tageotas, material
unte contra frio e calor. maeiiras. mas
ias para revestimentos de paredes. ma
cleiras para construções, mosaicos, pra.
lutos de base astalbco. produtos para
tornar impermeabilizintes as arguias
Ma de cimento e cai hidráulica pedre
i ulho. produo• betuminosos. unpennea
Mlizantes liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros COIRO par
~atado, peças ornamentam de a
nento ou gesso para tetos e paredes
moei para torrar . casas. massas anu
Icidos para uso nas construções par
4uetas. portas. portões. oisos, soletras
para portas, tijolos tubos de concrec
telhas. tacos, tubm de ventila‘ao. can
sues de cimento. viciais vigamentos e
vitrõs
lêrrno n. 716..538, de 12-10-65
InstitUto Central de Eletrencefalogralia
S/C
Saci Paulo

Oca. coalhada. cantar-ha, cebola. tiondli
alentos pari alimentos. com ...tuas
ounços, dend& doces, doces o., trio
tas. espinafre, essências alimentares, ar
nadas, ervilhas, c.a:covas. extrato de to.
Juta, farinhas alimenteciam lavas. tta
,:t.ias, flocos, tareio temientos. tala%
tipos, trios. trutas secas naturais e ens.
alteadas. glicose, goma de mascar. gora
duras, grânulos. grão de oico. gelatina.
.ondensado. leite em pó. segumes eia
aargarina marmelada cucarem. ~as
uss ahmenticias. mariscos. uuttitegia,
Aell. Nous pratines pacienta. pós para
audio,. pica es. peixes. presuntos pa.
es peta-puis pastilhas pizzas. pudins;
suelto& ra,,ões balanceadas para cal.
mais. requniões sai. sagu. sardinhas.
utni.hucies, salsichas. salames, sopas euatadas, sorvetes- suco de tomates e da
rufas; torradas, tapioca, tâmaras talha.
MU. trem/Nos. atinas tortas vara all4
mabada. geleias. nerva doce berva
nate. horta.tças. lagostas. lingual. leite
‘es. Melai comei-tiveis, ostras ovas,
tiostarda. mortadeia, nós moscada. ao.
at de ema
. te mel e iodado. mate mas.
ais para mingaus. molhos. autue"
•onserva. lentilhas. linguiça. &baru. aiaa•
mento de animais e aves, torrões.
totionhc e vinagre
Têrmo n. 716.542. de 12-10-65
Cereaista ao Macêdo Ltda,
São Paulo

ELETRucl"1,0

nEsn,

MACEDO
Ind., nrasileira

Classe 50 .
Impressos para uso da firma
Têrnio n. 716.544, ti! 12-10-65
Regite Arab 8 Cia.
São Paulo

MICRO
Ind. Brasileira

Classe 14
Vidro comum, laminado. trabaladd
em tildas tu formas e prepara vidro
matai para todos os hum vidro fada.
ciai. com telas de metal ou compod.
,Cies especiais ampolas, aquários, ar
ladeiras amolante', bandeias. cubea
tas cadinhaa cantara cálices, catam
Se mesa capsulas. copos espelhos. alo
cantadeiras frascos tareias para do es,
fôrmas 'p ara tansos Nos de vidro. gera
ratas, garrafões graus globos bastes
birros, tardineiras. licoretros inamadeln
eas taanteguelms. pratos pires portas
iótas paliteiros. Potes. peadristea
datais saiadetras serviços para
trescoa. saleiros, tubos, tig elas travei'
tis, vasos vasilhamer vidro para vi.
draças, vidro para relógios. varem,
vidros para conta matas, vidro para
automóveis e oara bata-brisas •
ateara*
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 da Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
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Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n. 716.545, de 12-10-65
brinquedos "R. P. W." S. A.
São Paulo

IndiSstria Brasileira
Classe 49
Brinquedos. PaPsaiesnpas e C. ,ver.Plem 'err
geral ia saber, álh. .as anN'esses oaié
recortar e armar. queoin csii.sam mias.
turas de .seas automoveis caminnbas
tratores 'vs.; leias. treacte e asa
n'nlstt,ra de srmas etr oe,a1 nara min
car bar: nos. bolas a.a.— AS lado.
noliches. 1,)a
enigma., iciaos
ari..aturas le to,. "'et e ;há
Uns
st arto. p,5 r•
vais chs ita'a cosinhe
saleta 't taboleir ss
bri [IQ tle( itg .
bilha? ?amue.
mesa..
tacos ae
te.s, loqs.. en.waturas fit 1 . :t,eus e ?itia.
tos 1.1Sal,a ua vai. sa ci, para -.si/macaca
bonecos. ',imaturas 1. aati in ais D'
brinquedos. bichin los de pelúcia. pias
tico ou norracna
Termo n. 716.546, ds 12-10-65
Transportes "R. P. W." Ltda.
São Paulo

Indxstria Brasileira
Classe 26
Embalagens de madeira usadas em
transportes rodoviários de carga
Termo n. 716.547, da 12-10-65
Molas Espirais aMthiaa Ltda.
São Paulo

Maná'
tistria Brasileira
À.

Classe 21
Molas para veiculos
Termo n. 716.548. de 12-10-65
Metalúrgica Fracalanza S. A.
São Paulo
Dfrielts: Vi

inox iaavct

lodiutrie Bras/leira
Classe 11
Para distinguir ferragens e 4erramentas
Alicates -alavancas arrueias arrebite..
argolas. aldraves , armações de meta
abridores de latas arame aoarelros de
che e café. assadeiras açucareiros aaa
relhos para lavatiSrles *arandelas ares
tas. .tros. altnofadrises ammadores
amoladores de ferramentas alças °ar,
ancinhos, brocas. bigornas baixelas
bandeias, bacias mombomeres balda.
borboletas. baterias hases de metal se -.
cadeiras. bules bisagra buchas bainhe
'para casf baterias de casinha roais
res de Prfi rP! ros cadeados correntes est
bt4e4 . chaves ,de parafuso" cooesões

?ara encanamentos caixas de metal para
portões. colunas, canos. chaves 3e seu
Ia chaves inglesas, cabccoes canecas
:opos. :achepots mana de s36322 CO.
.pietelemas. caixas para condimente Sedimentos. cadeados, caldeirões. caçar...
ias. chaleiras cateteiras conchas coa
lures. CUSC ~U.S. cabides St mera..
acua, - caixas de terro, egru.aaas curva.,
:tintem/uras. cnaveiros cana.. nes,
renas. cremones. cadiaros crivos. cman
a-doures c:assinares cabos. Chaves cna
ses para porcas circulares chaves ror
immetrica correntes para chaves cria
.rete3, chaves para porcas, distintivos
dobradiças. descm,ço para talheres pra
:os e copos, enxada:. estetas -e.Nates
'afeites di metal. estribos espátulas
.stol:.is de metal para carimbos. eixo:
Jx pandidor para tubos estruturas meta
mas, escarradeiras. espremedores. espia
:nadei:as, (armões. traces -erro para
_urrar capim, trerolhos, tacas, tacõe:
....cnaduras trureiras. tunts tórmas par:
locas, bolos. empadas c &dias t;ang
vela. turadores. terramentas cortante.
perftirantes para marceneiros 'cimos
ie meta/, terraduras, turminhas tua,.
le aço. ganchos. gua:nNoes de metal
Jarros, • ganalos para quadros. grampo.
?ara emendas de correias, grades para
logões e geladeiras, grelhas, galheteiros
>mui& grosas, garraras. ilhoses.. ioe
Mos. jarros, • limas Laminas Utoreiro:
.atas. luvas, linguetas, leiteiras. criacna
Manas, molas para portas. martelos
narretas, matrizes, marmitas, masanetas
.norsas. macacas, mantegueiras main,/
lava:nas, ames, picas. pa.s, picaretas
W8 á Cl u
.ettLODS.a • epoci .sa.iop b
_mirra i01a5 paliteiros panelas puxado
ta3sod sostria.164:11 S011,141.100 *sovam
aratus. porta gelo. ^parsetras, porta.-pão
pires pinças. pane lões, porta copose
garrafas. passadores de reuna preta
rasteies roicianas, raios, regadores
-cisnes. reduções, recipientes de metal
odiZios roscas de aço tricatioavei, te
sistro. de aço inoxidável registros
,erraa, serrotes. sitões, saleiros. sacarrõtorquezes, trilhos tubos subula
.0es, ampões, Cavadeiras telas 1e
arame, trincos, taças, travessas tesoura.
:rancas, tramelas talheres taltiadeiraz
ampas para panelas e caldeirões, ter.
-mas, taches. trans Cs custaria torra.
feiras ananis, vasos vasilhames ver'
jaz. mandril de expansão. treze de
trezar. guia de treza de cnantrar
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagens, para pastas. balmazes canto
cara estolas, colchetes oara malas. cra
vos, enfeites fecho para pastas e para
matas. p assadores de corretas ponteiras prendedores de papei suportes
torniatieres - tubos de expansae

Termo n.° 716.551, de 12-10-65
Farmácia Ntami Ltda,
São Paulo

MM
IAasileira'
Ind. br
Classe 3
produtos e preparaçoes quimicas para serem usadas na medicina ou
na farmácia
Termo n.° 716.552, de 12-10-65
Pradisco — Comércio e Representaçõss
Ltda.
São Paulo

Têrmo n.° 716.554, de 12-10-65
- ' m as Ducluerne Ltda.

DUquggiss

Substâncias,

FOVIINV4
Ind. Jórasileira
Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos
eletrônicos: alto-falantes. antenas, agiilhas para fonógrafos. amplificadores.
bobinas para rádios e televisões. aparelhos paar contrô!e de sons, condensadores, aparelhos de comunicação interna. diais, discos gravados, aparelhos de
freqüência modulada. fonógrafos, gravadares de discos. gravadores de fitas,
geradores estatisticos e eletrônicos de
slta freqüência que funcionam com válvulas, máquinas falantes, aparelhos de
receptores de sons, rádios, rádios Fonógrafos. apaelhos de. televisão. sincronizadores, selecionadores, transformadores de sons. toca-discos automáticos ou não. transmissores transistores,
válvulas para rádios e televisões
Termo n.° 716.553, de 12-10-65
Tecnoplast — Indústria e Comércio
Ltda.
SN:, Paulo

TECNOPLAST
Ind. braeileira

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
.ntegrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões amortecedores. alavancas ia câmbio. ,arcos.
)t-eques. braços para veiculas bicicie:•as. carrinhos de mão e carretas cernirhonetes, carros ambulantes. caminhões.
meros, tratores. carros-berços, carros. angues. carros-Irrigadoes. carros. carnais. carrocerias. chassis, chapas cir.filiares para veiculos. cubos de veiculos
sorrediços para veiculos. direção. desliladeiras. estribos. escadas rolantes. ele/adores para passageiros e para carga
-ngates para carros. eixos de direção
Termo n.° 716.550, de 12-10-65
freios, fronteiras para veiculos. guidão
Farmácia e Drogaria ;sbranchesi Leda ,ocomotivas. lanchas. 'motociclos molas
marocicletas. motocargas. mofo furgões.
São Paulo
manivelas. navios ônibus para-choques.
oara-lam'as. para-brisas. pedais. panteras
ARRANCHES
odas para bicicletas., raios acua
'Ind. Brasilatre
as. reboque, radiadores oara vesculos
-calas para veiculos. selins. as c cios, tiClasse 3
rantes para veiculos. vagões velocipeSubstâncias, produtos e preparações qui- fes. varetas de contrõle do atogador e
emicas para serem usadas na medicina acelerador tróleis, a-aleitais ./araes de
- carros, toletes para carros
ou na farmácia

Termo n. 716.555, de 12-10-65
Indústria e Comércio de Malhas
"Liluntex" Ltda.
São Paulo

INWSTRIA 8 COMIIRCIO
MALRAS "LILUNTEX".
LTDA.
Nome comercial
Termo n. 716.557, de 12-10-65
Stage
Cia. Ltda.
São Paulo

:17, 33 e 38
Sinal de propaganda a
Termo n. 716.556, de 12-10-65
Indústria e Comércio de Malhas
"Liluntex" Ltda.
-São Paulo
Classes

LI LU

IndUetria Bratelletra
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário
e roupas feitas em gerai: Agasalhos.
aventais. alpargatas. anágxas. blusas.
botas, botinas. blusões. 1-oleas, baba.
douros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casacão, coletes, canas, dantes,
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças calções cal.
cas. camisas. camisotaa, camiseta*.
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros5
saias. casacos. chinelos. cl oininós, echar..
peS. fantasias, fardas para militares. co.
lsgials, fraldas, galochas, gravatas. gora
roa. logos de !ingeria, jatietas laqueia
luvas, ligas, lenços. maatós meias,
maiôs. mantas, mandrião mantilhas. paletós, palas. penhoar. pulava,. pelerinan,
peugas, pouches. polainas. adunas. pqa
nhos. perneiras. quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos.
suspensórios, saidas de ,anho. sandálias,
susteres, shorts. sungas f rota* ou slacksa
toucas, turbantes. ternos, uniformes
e vestidas

:
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Térreos as. 716.558 e 716.559, de
Cia. Ltda.
Stage
.
São Paulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA

classe 38

rermos na. 716.562 a 716.564, de

minas, esquadras. estofos para /tipis. e.pelos, estiletes para papeai, furadores.
fitas para máquinas de escrever, grah
tez para lap.seiras, goma arábica. grani
peadorea. 'apta em geral. lapiseiras, aul
quinas para apontai Japis, egalli para
grafites, mirins para perlas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular. InaqUi
nas de somar. máqu nas de multiplicar,
mata-gotas, porta-tinteiro, oprta. carizoca, porta-lapla, porta-canetas, pores.
canas, prensas, prendedores de papéis
Percevelos Para papéis, periuradorea
réguas, raspadeiras de borrões. stencta
Para mimeógrafo tintas e tiEgt200
Termo n. 716.560, de 12-10-65
Bendiz Home Appliances do Brasil
S. A. Indústria e o"mérclo
São Paulo

Aros para guardanapos de .papel
aglutinados. álbuns (em branco) álbuns
para retratos e autógrafos. balões (ex.
cru, para brinquedos) blocos para
cor..spondênda blocos para cálculos
blocos para anorecões bobinas brochutas ...Ao amoras:is. cadernos de escre.
ver. capas rara documentos. carteiras,
catara"- de pane lu cadernetas. cader
nos. casas de cartdo, eaixas para papelaria.- cartões de visia caricies comerciais- • arit . • mdrea, conted car.
folina,cadernos de papel melimetrada
• em „branco para desenho. caderios
escolare.s. cartões em branco. cartuchos
de cartolina. crapas planográficas. cadernosde lembrança. carretéis de papelão..., épvelopes. envólucroa para charutos de. papel. encardenação de papel
ou papelão- etiquetas. falhas indicar
finas .de celulose. guardanapo& livros
não impressos. livros fiscais, livros de
contabilidade. mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papelinhos. PaPels de estanno e de altaninio.
papéis' Seio Impressão. papéis emi branco
para impressão. papéis fantasia, menos
para fanar paredea. papel almaço com
ou sem : pauta papel crepon papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina pata impressào. papel encerado
papel " higiênico, papel impermeável.
para copiar, papei para desenhos. papei para , embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para es
cravar, papel pdra imprimir, papel parafina para en.brulbos papel celofane.
papel celulose, papel de linho, papel
absorven.e. papel para embrulhar tabaco. papelão. recipientes de papel, rosetas de papei. rótulos de papel, rolos
de papel .traimarente sacos de papel
serpentinas, tubos postais de cartão
e bibetes de papel
•
Classe 17
Para distinguir: Artigos para escritório
'almofadas para carimbos, almofadas
ra tintas. abridores de cartas. arquivos.
borrachas , berços para aiataborrõea.
borrachas para colas. brochas para desenhos, cofres canetas, canetat-t nutro
canetas p ara desenho, cortadores de
PaPel, carbonos, carimbos carimbado.
res. cota para papel, coladarea. campas
aos cestos para correspondendu. dr?!
abadares, datariam estoioo Pare dese
-nho,estjparc
.v.tas, estojos

PELI .

Indústria Br gg il eira

Clame 16
Para distinguir: Amido, anil. sita da
Prussia, alvaiade de zinco, abrasivos
Moda° preparado para limpar metais
detergentes, espermacetes. extrato de
anil. fenda para tecidos, fósforos de
cèra e de &acidra, goma para lavan
dela, limpadores de luva., l iquidas de
branquear tecidos, liquido. mata-gorda
rua para roupas e mata óleos para rou
roa, pós de branquear roupa. sa/icatc
Pal. oleina, óleos para lmipezas de carde sódio, ioda cáustica, sabão em pó
sabão comum, sabão' de esfregar e a&
oonáceos, tijolo, de polir e verniz para
calcados
Térma • n. 716.561. de 12-10-65
Bendix Home Appliances do Brasil
S. A. Indústria e Comércio
São Paulo

12-10-65

Bendiz Nome Appliances do Brasil,
A. Indústria e Comércio
São Paulo

11 I N.
Indúst rio Brasileira
Classe 6

1

Para cusianguir: Máquinas de lavar e
máquinas de secar roupas
Classe 40
Para distilliadei Amldo, anil, azul da
Prássia alvaiade de Muco abrasivos
algodão Preparado Para limpar tgeais
detergente& espremacetes, curato de
and, fécula para tecido., fósforos de
cera e de &adir& g goma para luvas
derta limpadores de luvas. liquidus de
branquiu tecidos, líquidos mata-tunda
nas oleia& óleos para limpeza de cartas para roupa. e mata óleos para roa
ma, pó* de branquear roupa. aslicato
de sódio soda cáustica sabia' em pó
sabão cornam sabão de esfregar e ia-

poisamos. tiloko de polir e vendi:
ocra calçado:
aame 8
Para astinguirs Abalou& acumaradorea
acetindunetios. amortecedores de radia
e frectiéncia. anemeanetros. 'aparelho.
Ir televisa°. aparelhos de ar condido.
nado, aparelhos para durainaçao tachada' as considerados acessónos de veiado& aparelhos para anúncios met&
licos. aparelhos aquecedores e medi.
dores, aparelhos eroolográfico& npare.
talada e volume. radiadores. rádios.
motores de graxa e 61eo. mceptorea
regadores automáticos. registros oara
vapor: gás, água e outros liquido, quais.
de oão considerados partes de máquinas.
restares oaiit Noreacentea refrigeração doméstica e industrial. registro
dores resisténdas alcoices. reles. sorveteira& sorveteiras elétricas caseiras
Joguete& sinaleiros, sereia' de alarme.
eoldadores elétricos, toca-discos ema.
dar e hoerruptores eltdrkoa. torneira&
tubos *elástico' termômetros para obser.
vacdo meteorológica. telescópio.. rade
metros. televisão. taximetra, gravadores
de cereais. trenas, transionnadorea telefones. boiadeira& telégrafo& tripa
ame fotografias. válvulas para rádios.
~aias de descarga. válvulas de m.
vacuemetros. válvulas elétricas
de vácuo ventiladora.

dm e de madira. g goma para
daria, limpadores de luvas. lquido
branquear tecidos.iquidas
l
mata-ganho
ras para roupas e mata óleo' pare roa..
paz, Wein& óleos para lim peza de cara
roi, pós de branquear roupa. salicate
de sódio. toda 'cáustica sabão em pó,
sabão comum sabão de esfregar e sita
ponáceos, tijolos de polir e vendia
para calçado:

•

Classe 6

Para distinguir: Máquinas de lavar
caáquinas de secar roupas ,'
Clame 11
Aparelhos detratarei de computas
componentes dar mesmos, amplificado.
res, complementado/e& regi/nadare
aritméticos. registradora de eixo id
entrada e de salda, diodos de coma
puna, salda de chave nen:Mica, coo.
troles de influeaciamento, entradas de
chave mnemônica. diodos de proteçae
de carga, perneia de circuitos icaprend
aos, a:aduladores e desmoduladorea, dn
cultos de comam, circuitai ftip-flop,
dlipositivos coditicadores e deszodifita.
dores, tabuladores, amarras" d e aia
velocidade, tambores magnéticos de az.
mazenamento. computadores. *Wall
magnético., servo-sistemas de transporte
de fita, conversores de análoga ma tt1r
aliais, transformadores. transistores. CO
Ditadores, elementos sernicondotorm
modos. reles. solenóide& retificador.*
reguladora' de voltagem, registares, ali
cima de iene& osciladores, chapode
voe eletrônicos de descarga e oscilol
adimos

nr1120 n. 716 568. de 12-10-6r
Modas Dinameza Ltda,

São Paulo

£3.. DAR
amei
s:Latria Bragileire
l•
Oasse 3t.

Para castinguir: Artgos da vestuarlal
KARINA
e roupas feitas em geral: Agasalhoa,
aventais, olpargatas, anáguas, blusas,
• Indústria Brasileira
botas, botinas, blusões, boinas, baba+
douros. bonés, capacetes. carmim, cara.
puas, casacão, coletes, capas. abales,
cachecol', calçados, chapéus, chuva
cintas, combinações. corpinhos, calçai:
• Térznos ns. 716.565 a 716.567. de
de senhoras e de crianças, calções, cal.
12-10-65
Clama 46
ca..% carp iras, camtsulai camisetas
Bendiz Home Appliances do Brasil
cuecas. ceroutas, cctannhos, cueiro&
Para distinguir: Amido, anil azas da
S. A. Indústria e Comércio
Prazia alvaiade de zinco abrasivos
'alas. casacos, chinelos, dominós,
São Paulo
pez. fantasias, tardas para militares. coalgodão preparado para limpar mateis
detergeates. espremacetes, extrato de
legiais, fraldas. galochas. gravatas, gora
T03. ,090$ de !ingeria, faquetas, lagnêSe
and fétida para tecidos, fósforo, de
cera a de madirs, g goma para lavanluvas, ligas, lenços. mantris, meias,
SZKITA
deria, limpadores de luvas. acuados de
chalé& mantas, mandrião mantilhas. pua
•
Irdilstria
Brasileira
moto -mear sopgibd vappas reattbutuo
lia& palas. penhoar pulover. palerma&
mas para roupas. mata óleos para ruo
rugas. aouches. pohnnas P ilairas• OU°
Classe 16
oleio& idem Pin limpeza de c..r
nhos, parte; ra s. q nitrirmos. regalos,
eas. pós de brilfiQUtin roupa, aincr, Para distinguir: Amido, anil. azul da robe de chambre. mula() sobretudo&
1e 14clio goda caustica sabão eia Ph Próssia. alvaiade de zinco abrasivo, suspensórios. saldas debani.,. samlaliaa
„e hão coima . saiN ffr e.? esfregar e ati- algodão arepataitio para , metais st;ieteres„shori. mapas. , stola
%%achai
pon~~ tijolos de polir e verniz detergen.e& eílIferhacetes, eztra;,, le
toucas. ta?banite'S, tírne..a. mi:for:Mei
gani calçado,
anil, fécula para tecido& tee.toros de
e vestalzs
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Term on. 716.569, de 12710-65
Modas Dinameza Ltda.
São Paulo .

Têrmo n.° 716.572, de 12-10-1965
Integral Propaganda Técn:ca Ltda,
São Paulo

PAR'EARZLLA
DINAIINZA
In chita tria Bras /lei Pad
• Classe 36
'ara distinguir: Artigos de vestuários
roupa:. 'citas em gerai. Agasa,hos
ventais, alpargatas. anáguas. blusas.
atas, botinas. blusões. boinas. nabaouros, bonés capacetes. cartolas, cara.
uças, casacão, coletes. capas. chateio.
3checols. calçados, chapéus, cintes,
ntas, combinações. corpinhos. calças
e senhoras e de crianças, calções. cal3s. camisas, camisolas, camisetas.
iecas, ceroulas, colarinhos. cueiros
:ias, casacos, crinelos, domineis. echares, fantasias. fardas para militares, co,gials. fraldas, galochas, gravatas. gorys. logos de lingehe. jaquetas. lumes
mas, ligas. ' lenços, mantós. meias
laiõr, mantas. Mandrião, mantilhas pa-tós. paias. penhoar puiover pelerinas.
eugas, pouches. polainas. pijamas. MI.
jbe de chambre, roupão. sobretudos
_ispensórios. saldas de banho. sandálias
_reteres, shorts. sungas. stolas ou &inclui
touca, turbantea, ternos, uniformes
e vestidos .
Termo n.° 716.570, de 12-10-196i
Laboratórios, Bruneau S.A.
São Patzlo

PRORROGAÇAI

Classe 36
Para distingule Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, olpargatas, anáguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, baba
douros, bunes. capacetes, cartolas, carapuças. casacão, coletes, capas, chaies
cachecols, calçados, chapeus, cintos
cintas, combinações, corpinhos. calças
de genhoras e de crianças, calções calças. camisas, camisolas, c.amisetai.
cuecas, ceroulas, colarinhos, alemos
saias, casacos, chinelos, dominós, achar
pes, fantasias, tardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de tingem, jaquetas !alues.
iuvas, ligas, lenços, mantos, me:as
maios, mantas, mandrião, mantilhas pa
lereis. palas, penhoar, pulover, pelerinas.
ocupas, pouches, polainas pijamas. pu•
ahos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roipão. sobretudos,
suspensórios, saldas debanho, sandália.sueteres, shorts, sungas. atolas ou siacks
toucas, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 716.573, de 12-10-1965
Lanel — Representações, Empreendimentos e Publicidade Ltda.
São Paulo

FEIRA DA FAMÍLIA
Classe 33
Insígnia Comercial
Têrmo n.° 716.574. de 12-10-1961
Nozinho Leoa Blum
R:o de Janeiro

TILIM

indústria Brasileira

Classe 10
Fio de tripa ullizado em cirurgia.
para suturas
Termo n.o 716.571. de 12-10-1965
Equipamentos Vanguarda Ltda.
São Paulo

UNS! 1?

Indaloteia-Braelleire

Classe 8
Rádios receptores, ampliadores de som.
aparelhos sonoros e aparelhos conjugados de rádio receptor com ampliador
de som
.Têrmos ns. 716.575 a 716.619, de
12-10-1965
Pinceis T:gre S.A
São Paulo

116
IND. BRASILEIRA

Classe 1
Para disthiguir substãnekas auhnicas.
Classe á
citrato de tarro. citrato de prato. ci
-entes para óculos, de resina int.StiCa trato de potássio, cloreto de amónia

cloreto de cal. clroefa de cálcio, cloreto de magnésio, cloreto de sódio.
cloreto de potáss:o, colargol colódio
elástico, cremor tártaro, cuprol, citrato
de ferro e quinina', citrato de ferro verde. carbonato de bário, cloreto de ba.
zinco. cloreto de cálcio, carbonato de
rio, carbonato de amonio, cloreto de
potássio., carbonato de manganês diutato de zinco. ácido arsênico. ácido tostórico. ácido picrico. cido bórico ácido
Jitálico, ácido muriatico. ácido nitrtco
ácido acético, ácido tênico. ácido sulfúrico, ácido cri:mico. ácido tânico,
ácido citrico. ácido salicilico, ácido
benzóico acetanilida. actoL água oxigenada. albaglina, albuminato de tarro.
argonina, argirolarsoniato de ferro. arseniato de potássio. arseniato de sódio.
antimóneo metálico, aloina, montam,
arena!, aristol. acetanilida acetato de
chumbo. liálsano do Peru. bi-cloretos
de mercúrio. bi-cloretos. bi-iodureto de
mercúrio. bi-fos sito de cálcio, bi-carbo
nato de sódio, borricina, porto de
sódio, benzolnaltol benzoato de merzúrio bismutos em bicabonaato de ,potássio, breu P. F., cateina, cal virgem, carbonato de cobre, carboanto de
cálcio, carbonato de magnésio, carbonato de magnésio, carbonato de sódio,
carvão vegetal em pó. carvão ativo,
caseinato de sódio. carvão animal cianureto de mercúrio, citrato de cafeina,
retina, diatermina, derMatol, enxofre
em pó, estearato de zinco, estearato de
magnésio. estearato de alurninio. atuo.
tre dourado de antimónio. essências de
gemenol, essência de eucalipto. tonosatil. formol fosfato de ferro, fosfato de
fosfato de potássio, fosfato de
sódio, fos 4ato de amtineo. glicerina. gll.
cerofostato de magnés. giicerotostato de
sódio. hermitol, hemog lobina em pó.
iodo metálico, iodureto de chumbo.
:odureto de arseuico todureto de prata
iodureto de enxofre, ichitaibina.
Raivo, ichitiol, iodureto' de potássio.
lactofostato de cálcio, lecitina. lactato
de cálcio, • magnésia hidratada, mentol.
mercúrio vivo, nitrato de chumbo. ai.
trato de sódio óxido de ferro. óxido de
magnésio, óxido de zinco, oxiodurato
: bismuto. oxidoanureto de mercúrio
pircifotato de sódio, pedra time. per
cloreto de ferro. .perborato de sódio.
peroxido de magnésio, peroxido de zinco, prota-iodureto de mercúrio, protalcol. . proroxalato de ferro . sulfato de
aniónio, sulfat ode cobre, sulfato de
terso seco, sulfato de magnésio puro
em pó. sulfato de sódio. sul çato de zin
co. sulfato de sódio.. sulfato • de manganês. sulfato de potássio, sulfato de
barium. sulfato de antimôneo. sulfato de
ferro sulfate de Potássio. salicilato de
magnésio, salicilato de • sódio. salicilato
de mercúrio. salipirina. tanalbino. ta.
nino, tártaro de ferro e potássio. Ur
taro de potássio e sódio. tanigétuo. terebentina. veneza, teobromina. Cima
cristal puro uretana. sabão neutro.
Moo sulturic.inado. maciantes e sulfato
de sódio cristal. Soda cáustica. tintas
. s. tia
vernizes. tkinner. esmaltes, anilina
tas para calçados e capotas de auto
móveis, fluidos para freios, emolientes

para remoção de tintas apficaaas, água
álcooi, alvaiade, secantes, corara
tes minerais para uso nas industrias,
absorventes, benzina. lanolina.. composições para impermeabilizar tecidos e
Couros

Classe 2
Para distinguir: Adubos, ácidos sanitá•
rios. águas desintetantes e para tino
' sanitários, apanha awscas e insetos (do
goma e papel ou papelão), álcalis. bac.
temidas, bambadas. carrapaticidas
creosol, creosotalina creosoto, desodorante,. desinfetantes de4umadores.
terminadores de pragas e nervas dant.
nhas, esterilizantes, embrocações para
animais, enxertos, tarinnas de ossos,
fertilizantes, tostatos, glicose para tina
veterinários guano, herbicidas. inseticidas, preparações e rodutos inseticidas.
preparações e produtos inseticidas, ao.
tadamente tangicidas
.
Classe 3 . . ,
Produtos farmacêuticos em geral:
"Remédios"
Classe 4
Substâncias e produtos de origem ank
tua!, vegetal ou mineral, em bruto os
parcialmente preparados: Abrasivos eu
bruto, argila refratária, astáltico eu
aruto. algodão em bruto, borracha es
oruto, baiana, benjoim breu, cânfora
oruto chifres, ceras de plantas cera
vegetais de carnaúba e aricuri. criai
de cavalo, crina em geral, cortiça .es
bruto, cascas- vegetais, espato esvaí medicinais, extratos oleosos, estopa*
enxofre fõlhas. tibras vegetais, flora
secas. grafites, goma em bruto. granih
em bruto, kieselghur, liguidos de plaa
tas. latex em bruto Ou parcialmenh
preparados, minérios metálicos. andei»
ras em bruto ou parcialmente traba
iludas. em tora!, serradas e aplainada%
mica mármores em bruto, óixdo
manganes, óleos de . cascas vegetais
óleos em bruto ou parcialmente prepa
Tidos, plornbagina em bruto. pó 41
moldagem para fundições pedras bit
tadas. piche em bruto, pedra calcária
plantas medicinais, pedras em bruto
g uebracho. raizes vegetais, resinas. ti,
sinas naturais residuos. texteis,
selvas, talco em bruto. xisto, xisto
betuminoso e silício
(..*Amie

5

aço em bruto, aço preparado. aço
foce. aço para tipos. aço fundido, aça
mrcialetente trabalhado. aço pálio- ao
szbalhado.. couraças. estanho bruto oz
>finado. bronze bronze em bruta na
arcialtnente trahalhxdo. bronze da
langanês bronze cai pó, bronze em
,arra em fia. d'autr.bo em bruto OU
'areialmente dreparado. cimento meoiro cobalt,- brote ou oarciaimente
'arcialtnente trabalhado. ferro em bruto,
on barra ferre ru.innanes terrc velho,
.usa eia brute ou parcialmente trabas
hada gusa' temperado gusa maleável.
"minas le metal iata em tõlha tatá°
fólha latãe sa. chapas, iatãe
liga metálica. limarias
proa/Mas
nagnésio, manganês, metais não traba
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Putaleacâo feita de &cardo com n ia••ca
a morar o VixtO t ele 6 dian praa o dclara
au pedatu 1) .
•
jaaaaa.aa ata prapramau rammajmar timi.tlas que st. rtaa

• • . • t. Indu.straa lia nata as puta-ca.:M.a comeu:ira
.
poderio .a
:a 'tias aaosnalias a fliaiartaammts
. .i pia amcados cczr a CIDLLUW,..0 do reg :...J.ro rer,uartels

1
hada, ou parcialmente traba aatos ce • Mal:siarias. engrenagens de convinda; aiM damas para raantema teares. mi- transtni ...s Ac, dt imagens, telégrafos
1 s sia Jus. maquinas empilhaaeiras.i anas. turaedeiras, tesouras rotativas. se- autos, teleamp:asmres, temtorato rara
ais mo mama metais estampam.» nas
netab para solda fiquei dam. zinca 1:Mel-anila para eatmeiros, eixos de ca- 5,-aras mecanica& tõrnos revolver, ten- as pessoas atacadas de surdez, acesa&
.:campei a anca- lisa ma Matas mando, •Iirenags.ns rara etria de :o- sas. inecanims. trilhos, tuptas, tranchas. rios para rad:ciai:animação e oeças saa
paradas, Instrumentos de medição dó.
manda a..... vaia•alas , para m sa da ma I cri ates. . tainsportadores
Classe 6
nivelas„niquinas de estampas ni I tur mira alta e baixa pressão, máquinas la- trica, transformadores, notadamt ate
de medição. pontes de
Para distinguir alam:Inas para irafastalas nas de estaar. máquinas paaa aseavaçao amima. máquinas para terraplaaaaem tranatranmadores
contado-es. contadores de águo
mateis em geral. máquinas e suas partes sie terra. máquinas para earração de :laminas de soldas tuchus de vá:valas rmedição,
de outros liquido& contadores de gás
motor. má:minas p ara batias:nas-de tecidas, me
integrantes para bons badustriaia ma °aos. filtros para limpeza do
óleos. lotes de tortas. tre- quinas para tecidos de tapeçarias, tria. e de vapor. anabzadores do gás da km
quinas de precisão: maquias operutrizea. /atros parafornalhas
para tua-liça°. fura- quinas mim-adiaras. maquinas taarnicas. maça, instalações de segurança e da
motores e suas partes: peças para vet. sa3. fuma
máquinas
para • furar e maquinas de trançar. máquinas te trico- regalagem para caldeiras. prrâmetiftata
.
eidos:alavancas. aiternadores, acelera. deitas. forjas
centrar
fornalhas
para
tratamentos
tér- tar. maquinas urd:deiras. valvulas para za.orimerros. a parelhos de ilumlnaçam
esteras
dores, anéis de latão. anais
de fabricar papel
motores. vaiadas de ^aspiração . Cana. elerroamás, nára . ratos. ayisadores da
para rolamentos. anéis de óleo: ands micos, maquinas
ignaão aollaria e de incêndio. Instalações le
para facilitar o arranque d°3 motores. 4uina5 para o fabrico de fumo. máqui- portadores mei:Anu:os. velas de
:clamar:a de rondas. teleandicadorem
anéis de segmento. autolubriticadores nas para fabricar gêlo, máquinas atira nata motores. virabrequins. ventoinhas e csiamatahas, material de isolartienro. de
tabricar
telas
de
arame.
gailhotinat.
mamarias
ventiladoras
:mictes. aparelhos para mistura ^de comlinhas e de montagem para circulam)
geradores de elaracidade.
bustiveis. de motores a exptosaa, má- mandastes
Classe 7
elétricos, cabos. bobina, Pupin. tubo:
uindastes. geradores para corrente ton.
a
quinas de abrir chavetas. máquinas aftausa de canalização, fias para mima Cant'an
doras para terramentas de cortes. ma- ema e alternada, geradores de ^e:arriai- Niá.v.M.:4 e orensilina para serem
máquinas para galvanoplastla. go- da. eaclasiaapente na agricultura e roa, resistências tualveis. reles. Internoquinas para arqueação de embalagens e dada.
mores. sinetas, quadros de distribuiçâo
volumes, máquinas para abar. máqumas zeilicadorm de lajuidos cornbustiveis. .o:tictatura a saber: arados. abridores de contagem, pulhas. acumuladores,
guina:aos. int.:toras para carburadores. de sulcos, alubadeira.s. ancinhos me
para ajustar. máquinas de atarrachat
crofonea. bobinas. *Parelhos Miaria-0a
batedeiras, bielas. burnbis de óleo tira- máquinas de impressão. Mornos indus- ?amuas e ein p ilhadores combinados
ara agreu oara o uso em teatros. a parelhas da
cos. burrinhos. blocos de motores. brna miais • (fornalhas) . maquinas insuflado- arrancadorea mecânicos p
tora, batedeiras para cereais. bomba: proMçao, válvulas de descarga. válvuama s . blocos. barras bonihas .de ar cota ras. maquinas amadoras., máquinas para oaar adubar. ceitadeiras. camatainta las am p lificadoras e retaicadoras, vtda
prarama acamas a t armaaausa aaaaaaa lavar aasilhames em geral. máquinas
p ara arroz, charruas para ama. valas geradoras. tubos 4 válvula. relubrificantes. bombas de circulação . hum- i rara ! n'1.'Tot) de bebidas refrigerantes. :aliados
cultura. culavadores. detnabamsres gistrador de horas, aparelhos de cotar&
bas de comustivel para motoras. bomaas 1 *. tífitra alaatiatidas, rnaaulnas de rir- destocadorea &sentem-adores. esinaga- !e do tempo de trabalha sirenes. °sandia
^ para
á água e gasolina para autor/raive-si rolhar e tampai garrafas. máquina
az.- ta para a agricultura. eszarrificans pratos, aparelhos de projeção para esbombas hidráulizas. Pombas centrifugas. eng arra far Mudas e liquidos. máquinas MIL enchovaddras, tacas para má qui- trados de terra Instalações de engates
rótulos
etir
vasilha.
dos
a
pistac.,
Para
colag.mi
rotativas, de deslocamento e
nas santolas, terradeiraa gadanhas. aparelhos para imprimir bilhetes. rolapombas &tricas. bombas para lispitdos,: mes. maquinas para fermentar e Matu- garras para arada grades de discos Macias elétricas, notadamente em fio ott
'mar
bebidas.
Matas
universais
Para
contava pressão hidiatilica e para compres .
ao dentes. máquinas batedeiras para :aralha bobinas de reatância. retifizadoMas...bombas elétricas para miam/Mi:aos datais d'água de motores e máquinas, agricultura. máquinas Inseticidas marea. escavas de adição de corrente
brunidores para cereais, máquinas ba- !main:atores a trio e a quente para aço uinas vaporizadoras, máquinas de
q
aletri
A,
e
outros
lançadeiras.
lubrificado.
Classe 9
tedeiras. máquinas bruntaoram máquinas
Pungir, máquinas nivelmforas de terra
para bordar. inacaarsas betoneiras., cru- res centrifugas. máquinas de lavar pra- máquinas perturadoras para a agracia. Bandolins, b:Irtios, baterias. cavaquia
zetas cilindros. camMos cabeçotes. ca. too e roupas maquinas bradaras. ma- cura. máquinas de plantar. maroahar- ribas, clarins, clarinetes, concertinas,
miras. sárzer de caibrada •ns, cárter ia cacos. mancais motores elétricos.°cam á QU I D a3 regadeira& maquinas de conrta-baixo. corneta, esticas, castaahm.
motor. comutadores cubos de placas (Miras, martelos mecanlcos. molnaos roçai,
de sanear, para sulratar. de las, flauta, flautim caaa, guitarra.
para
cereais,
maçarocas.
enarteletes
cnade embreagens cu atras de danara do
mo:mit, de triturar, de estarem terra. harpa, harmônicas, órgãos, pianos, pia
acates.
motores.
mancais
para
brocas:
motor, caixas de lubralcaaaa carburaliara Irrigação, para matar barrigas e
dores. cabeçotes 4D cilindro, máquinas motores de combustão interna. motores autros Insetos, para burritar • pulveri- tão. pandeiros, pianolas, rabeçao. tampara cortar frios. cortias carteias i. diesel. macacos par: brocas inacaoas de taz desinfetantes, para adubar para bores, tmmbone, violisos, violões e
violoncelo
delas cortantes para entalhar. camisas rõsaaa. de paratasos e hidráulicos. mata matar e espalhar palha. Para comer
para cilindras, cardam. máqu inas cara. cais de raleies molas, mo ias de vál atoodão. Para mates cereal& máquinas
Úasae 10
. caldeiras. máquinas de costura. vulas. mandris, magnatas para motores:-doras amassadoras p
ara hos aqtto2laa. de
aáquinas adaptadas na construção e magnetos de sgnição. mecaniamo Im. •ortar árvores. Para espalhar para ca- Para distinguir: Abaixa /inatas. abre
conservação de estradas, corte de ma- pulsionadut •. do diferencial. mineração. pinar, máquinas combinadas Para se- bócas, adenóromos, agastadores. agre.
•extras e carretas. maquinas para cortar multiplicador a. . máquinas misturadoras mear e cultivar. dt drabanar. rara en- toa, agraras para ossos, agulhas para
e moer carne e legtiMes. máquinas alas- de barra e cuncrera máquinas Para ma saia. máquinas e moinhos Para forra- infeção, algodão . hidrótifo, aliam"
ia' . Maria. máquinas para movimento de-sifcador.máqunectar.m gene, máquinas toseadoras, mdenado- amalgamas. aparadora& aparadores pa.
nas para cortara rrlálglind5 camnressoras, terra. maquina' para moldagem- picador ma mecânicos, raladores mecânica, ro- ra sina médicos e crurgicos. aparelha
carretéis, máquin ss cravaddras, carnei- de forragens pinhões, pistões de motor: los compressores para a agricultura. paro massagens aparelhos de orcela°
ros hidráulicas. máquinas .para fabricai palitrizes. moto-es a ex plosão. a...com. sac./ladeiras, seu cadeiras, secadeiraa arterial.' aparelhos de diatermia, apare,
can'aões. má quinas para fabricar agar. /atarão interna e &arriao& prensas. pua. secadores de terra tosadores de gra- lhoe de raias ultra-violeta. aparelhoa da
roa, máquinas para tirar cortiça..dima lõe s' plainas de mata Miarias limadoraa ata. trarOreS agricolaa válvulas para ralos X, aparelhos de infra. vermelho,
buidorei de gasolina, dispositivos de ac. p.acas para Mama nrensas hidrata ta. •
aparelhos de surdos, assentos para em
ta:criarias atai:Mas .
ranque, diferencial, dispositivos de igni. oiaquinaa aara pai: fiação e máquinas
fanam ataduras. balanças Para eluda
l
C
ame
Oto elétrica para motores, dinamos, rira P ara fabricaaão . de massas alimentícias
cai infantil, bisturis, cadeiras para cita
.gas. desnatadeiras para manteiga. dem a' gtürlas Para i abruação de Papel, pon- Aparelhos e utensflios de Ilunalnaçav arca medica, cakadorea, cazabraia 2.
fibradores de cana e forragem. maquinas tes gigantes. naifa) Idos para veiados. de aquecimento, de cocção, de -range- drófiM, canulas. clama eira !amarada,
cksempalhadoras. mamarias 'debulhado- moa. pedais de alavancas, de ambira. ração, de secagem e de ventilaçâo, tux. atra para incrustação e articulação, ela.
rama descascadoras, desintegradoras. ma . gens. planetárias. de para lusos sem fim nos létricos para fins industriais, ele. tem para fins cheiros, eira colante, Cif>
quinas distribuidoras de concreto e bar- e de rodna polias. máquinas para olaria, modas coara fornos elétricos, lâmpadas trais a/abdicais. colheres cortantes. toma
co, esouladeiraa, eixos de direção, el%03, máquinas pulveriaatioras. rolIgninal de ir teida espécie. notadamente tampadas pressas de 'tecidos. coratagotas. coatótcm
de transmissão. embreage-sa engraxado- polir. receptáculos. -rolos, ro'etes, ressal- Mcandescenres. lâmpadas de arco. Iam mos, curativos cirúrgicos. caretas. destes centrifuga. para forjas. engenhos tos repulsionadores de roLarnentos e ardas luniinescentes, tardam aparelho, e tes adita:laia dentaduras. depresaorea,
de cana. expremedeiras para manteiga rolos, rolamentos. a parelhos redutores de naanamentos de • salvamento, extintores dilatadores. dlnametros. dreno& dachae
engrenagens para mancais, engrenagens consume le gasolina. retentores de gra- te Maéralio; aparelhos. Instrumentos e
de cremalheiras. engrenagens para eixos xa, de óleo - cie e9 1 9-iena. redutores si- irensilum de flsica, de quhaica. óticos vaginais, elevadores. eakdoe isigsemena
de manivelas, engrenagens de .paralusos lenciosos. maca/mai ile rtssquear.
1)e9.:94 'èsicm. eletrotécnicoa. de pesagem e espartilhas. especulos vaginais espoalas clinicas. estofos de bolso, para ina
ferro,
aço
quinas
rotativas
para
manar
IleM fina engrenagens de distribuição,
;:nalrzaçtio de contrõle e fritográb
engrenagens multiplicadoras, esteiras t bronte. iraniana* para rotular. regm- coe ammumentos de medição. aparelhos trumentos cirúrgicos, estufas. espartilham
transpartadoras. elevadores hidraMicos ladorea. sarna ama -mama segmentos de DD "' telegrafia e teletonla com e Wel escalados escalpelos cirúrqtaas, avalexaustores de forjas. estuda& impilas. •INe, e 9 9..l reliagetv, e narafUaOS sem "o amtalações tetefõnicas autrolaricas 'Mem exornas. esteroscópios. extrato-et. escavadores. feltros para estopim.
mit:minas encinamarias . máquinas ensa Fq ç •T .: 9 ...9 ‘ 1.: 9 :9¡ sate ima, separadores 12 ma— ais e armaa•mmarnaricas.
vada-as. elevadoras máquinas ensaca- t i ras: 9. 9 .91 s o e ciandro, máquinas, laca• ser fe'ecirafib ' de fregliancia musica: lia fios de linho para feridas, fatas,
:'s 'na a alta fregKancia t tele. ganchas para músculos, celateanetroa
Mama. eammicsaas. maiannas 4 esculpir +mau. :matutara para serrar. máquinas
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. Classe 20
aadeiras almotarizes bandejas cubetas cadinhos, cântaros, cálices, centro Ancoras, aparelhos para merguhadores
de' mesa cápsulas 'copos espelhos as- bóias.- botes
barcos cintos para natacarradeiras, Frascos Fôrmas para ca
ção barcos de esporte, capacetes ie es
.rn-jas para tornos tios de vidro. gar
catandro, estaleiros' escafandros, tatea
ratas garrafões graus globos haste
'tas, lanchas, navios para-quedas,
a de borracha para nos:miais:imas ihas rastelos roldanas ralos regadores 'arma. tardias ras, iieweiros mamadei
remos e salva-vidas
.sebites,
reduções.
recipientes
de
inetai
osso. lancetas massas plásticas
ras. mintegueiras. pratos pires porta.
fins odontologicos mascaras pare rodizios roscas de aço inoxidável' te faias, paliteiros potes. pendentes pe.
Classe 21
tema. mesas de , operações. meia: gistros 'de aço inoxidave. registros ,estais saladeiras serviços para re Para distinguir: Veiculas e suas partes
ra varizes. mesas para curativo serras serrotes vieses saleiros sacarro r -escos. saleiros. Pinos. tigelas traves- integrantes: Aros para bicicletas autolhas torquezes. trilhos rubos subula
s. ponta de guta -percha nata ohtu
:as, vasos vasthatnes vidro para si. novtis. automarninhões. aviões amor.
-s de canais porcelana protetora: .-ões, ampões travad:iras telas li' iraças vidro para relógios varetas tecedores. alavancas de câmbio, barcos,
arame trincos taças travessas tesoura,
selos pinceis para garganta pinças mancas"sonta . gotas. vidro para breques, brasas para veiculJs Piei le.
tramelas talheres talharlerrl, Adros para
mamas alma° e aao protetores
automóveis e para para-brisas e
:as carrinhos de mão e carretas :ataitampas para • p anelas e caldeira.% te'
nhonetes. carros ambulantes caminloes,
amalgamas rolos cirurgi,os de
atlas cachos trans de :asinha torra
iticaras
Pau ruge para desgaste dentArn
sarros, tratores. carros, berços carros/eiras ormóis vasos vasilhames ver
canoues. carros-irrigadoes, carros. cara
scnpio ougia rup.uas. saria
lasse
15
:a
gas mandril d
expansao treza
N as. carroçerias. chassis. :mapas cita
-maca seda e cimo, Para ¡tiniras trezar
g uia de treza de chanfrar
de porcelana :mares para veiculos cubos de veiculos,
oara ,je,c e poisas para 'saga va
ntosas maletas haus nara sacos de Para distingciri Artefatos
_e sondas %et alvos para .vaiei
corrediços para veicuios direção. de ssabarro e terragueta louças.
vtaoneel Para mistas balmazes canto- Faiança
'nes serras ser a: Para raguioto
caseiro -adornos' fim ar <ladeiras. estribos, escadas rolantes, ele.
dradds
de
uso
nara estojos colchetes para malas era
tampões lava:vaus oreservativas vos .
instalações snrata ias arreta varasses para passageiros e para carga,
nfeites feche para pastas e paias Psticos e
sate termotrie ru.s tesouras trepa
tos :de cerâmica cara use caseiro ador engates para. carros. eixos de direção,
malas
aassaclares
de
correias
ponte,
toalhas hicuezacas ventosas cerna
assa
/raios. Fronteiras para vetcsios. guidão.
-as prendedoras de ra pei suportes nos e 'siai artistmos alguidares.
oiante para fins odontoiagicos
-feiras manos nules nidets nacias
iocomotivas. lanchas. motociclos molas,
torniquetes e tubos de expansão
-IN-louros maniedrmras hisco:teiras bom motocicletas. motocargas. mote turções.
.
Classe 11
amuares bandeias assadeiras copos manivelas _navios Ônibus para-c/lampa,
Classe 12
.mideirõas ca linhos canta•os corres para-lamas para-brisas sedais paniões,
distinguir Ferragens e serrarnentas
s para lavatórios arandmaa ares metal comum e miudezas , de armari- moas acornpotsiras caçarolas • canecas rocias para bicicletas. -aios para biciclearas aimoradrisea amolador
nho, alfinetes, alfinetes le seguram a Formas filt ros Jarras ¡arameiras lico- tas reboque, radiadores para veiculas,
adores de terramentas alças uais agutias. argolas, botões colchetes, de- searas leiteiras ,avatórios inantegue: rouaa para veiculas selins r aciclos timos, brocas nig(d-tuts naixeias dais, fivelas e frchos cor adiçais garras. .as mormoas molharas , nichos piras railtes tiara valsados. vagões velocipeelas. bacias momnonieres [saldes gri f as de metal noas enSeirei de vesti- aratos ilõessa pratos ornamentados des varetas de contrõle rio aloc,adoi e
dos, ilhoses, lanteloulas, missangas,
siem& baterias bases de metal ara
mas punas porta toalhas porta roias acelerador tróleis. troleibus aaraes de
ras bules bisagra nuchas bainha
' carros. toletes oa ,a :arros
presilhas
2otes porta-napeis sopeiras saladeiras
tacass baterias de minha colhe
saleiros, -vasilhames vasos sanitários
Classe 13
Classe 22
e uedreiros cadeados correntes ca
em
geral,
para bordado e tricotaFios
Classe
/7
Adereços
.
de
metais
ira
tUSOS
:Orle
X
ev.•
p reciosos, semi
• chaaes de. .)
gera; tios em geral para tecelagem ,e
, encanarnentos caixas de metal p ari- p reciosos e suas imitasões 'adereços de
ara escritório, almofadas para uso comumá Fios de lã ou pelo eia
,es colunas canos chaves. de ten Pedras p reciosas e suas imitasões adai Nrtigos p
para tintas, abra meada ou novélo, torcida ou não: boa
:have; inglesas.. cabeções canecas nos de metais p reciosos Jena premas°, r arimhos almofadas
uivos. borrachas de lã ou pêlo, em meada ou novêto
• ,achepots :entro de mesa co e suas imitaseses alianças anais arti dores de cartas. ar q
..e,ços para mataborrao borrachas para para bordado, costura, croché ou tricô:
lemas, caixas para condimente as aos de fantasia de metais precioso..
rolas brochas p ara desenhos cofres linhas de costura para bordar e para
ritos. cadeados calder cies caçar° a alagandans da . metais preciosos ou
canetas, canetas tinteiro, canetas para
• tricotagem
chaleira., catetemas conchas coa semipreciosos bandeias de metais ore
ip,enhn co-tPtiore , de papei carbono
:Imos berloaues de metal preciosos
cuscuseiros cabides de pata
Classe. 23
carmhos, caranhadores. cola oara papel.
• caixas de ferro Cgruzeta CU rVa5 mancos de meatl oreroso ou semi
soladores. compassos cestos para cor- 'ara distinguir: [acidas em geral, te-.recuava,
bules de metais preciosos
aleiras chaveiros caniva: • cha
a- f eirasde metais oreciosos colares -espondência. desenhadores. duplicado- :idos Para confecções em geral. para
• cremarias cadinros crivos chan
da r a riores estojos para desenhos .apeçarias e para artigos de cama e
rea cassinetes cabos chaves aha ie metais Preciosos ou semaoreciosos s stolos
para canetas estojos com minas. as sa . Algodão al p aca cânhamo cetim,
tantas de metais p reciosos copos ele
sara porcas circulares chaves tor
esc:ma:raros estojos oara láp is, espetos. aro*. casemiras Fazendas e tec dos de
metais
preciosos
dedais
de
metais
ore
trica correntes para chaves coi
estiletes nara DaDéiS furadores fitas
em peças luta tersev linho nvIon,
a chaves para porcas distintivos lasca diamantes lapidados 410 de ouro /Iara máaumaa de escrever ai:afites
aaco-naco,
oercaline. rama. ravon seda
idiças. descansa, para talheres ora tio de p rata fivelas de metais areai° :sara la piseiras g oma ará lsica. gramnea•
saturai tecidos plásticos. tecidos itncopos. enxadas esteras engates sus gaireteras e metais areciosos Paias dores lánis era geral la piseiras mio
tecidos de pano couro
2s de metal estrihRs espátulas ióias falsas lant a iolas de metais ore minas para a pontar lá pi s. minas para oermeabilizantes evesatins
ss de metal para carimbos eixos riosos medalras de metais preciosos arafites minas para penas. maaiiinas de
Classe 24
ididot oara tubos estruturas meta serai-prectosos e suas i mitaçõe s Palito. , iicrever ai/laminas de calcular maaui
Alamares,
atacadores
para espartilho&
escarracharas espremedores espu de ouro pedras preciosos para lóia
nas de somar máauinas de "multiplicar
iras Formões foices serro para ira semi preciosas para uStas nérnias -ég uas rasp a rietras de borrões atencils e calçados. ataduras de algodão para
capim trerolhos facas tacões • imitações de pérolas Pratos de coe oerre.velos p a ra Pa péis nerfitrOdoren diversos fins, exceto para fins mediciduras Fruteiras funis fôrmas para tains secaram serviços de chã e de cate mata -gatos. Porta tinteiros porta _mirim- nais, bandeiras, bordados, braçadeiras.
. bolos .-mpadas • e pudins flanges ae metais ' sedosos se-viços de licor )0s. °oda- lápis oorta.canetas. porta. bo las cadeados caas ara móveis e
• turadores. ferramentas cortantes le metal' precioso serviços de refresco- .artas tran s as nrendednres • de oanéis pianos, carapuças para cavalos, cor-rturantes para marceneros secnsis le mear' precioso serviços de salada Para mimeógrafos. tintas . e tinteiros dões. debruns lã fitas forros franjaa
festão. feltro para órgão, fofos galar!rant ferraduras forma-lhas atas ie trutas de metal precioso serviços de
dates lamparinas: mochilas, mosquiteiClasse 18
:o gaaahos guarnições de meta' aarvete de metal p recioso so peiras de
ros. nesgas, ornbrai-as e enchimentos
s, ganchos para auadros grampos :neta( oraciosn taças de metais °recto
emendas de cor-elas grades para aos talheres de metais preciosos tuia' Para assinalar e distinguir gnéric .atnen- para roupas de homens e senhoras,
te os artigos da classe, a saber: 'Armes aanos para enfeites de móveis, não
s e geladeiras grelhas galheteiros Nulos de p ei.al turmalinas lapidadas
munições de guerra e caça. Explosi- fazendo parte dos mesmos, palmilhas.
ss. grosas garrafas i I h oses lor
vasos de metais preciosos
vos. Fogos de artificias
passamaries, pavios, rédeas, rendas refarras limas lâminas lit.:oscura
Classe 14
dss sacas. .sSnhaninhas para vestidos
luvas linguetas leiteiras macha
Classe 19
telas. tampos para almofadas. não Samolas para porias martelri. Vidro comum. laminaao traba:hado
tas matrizes, marmitas maçanetas em teklaS as formas e preparos vidre Para assinalar e distinguir genérica. zendo parte dr moveis, .a tigos estes
s . machetes manteautaras malhas cristal para todos as fins. vidre imitis mente os artigos da classe, a saam: feitos de algodão, canhamo laaho. juta.
nas. topes. pcas pás picaretas rrial. COM telas de metal ou campos, Animais vivos, .inclusive aves. ovos eni
seda. ra l os) lã pelo e fibras não
incluídos em outras cIssaa
s, ponteiros, . parafusos porcas sões especiais: ampolas, aquários. asgeral, inclusive do bicho da seda
godovias, goivas gesso. grana pratos. porta-gelo. poseiras porta pão
para suturas. guta parcha. tustero no.-!'a talas, paliteiros panelas puxado
%. ideal base
irrigadores. ,ustru res placas pregadores. porta•espuniaa
Peneiras pinos p lainas perturadeiras
cirurgitos para operações
de cânhamo. liquidas e po.s para Pires pinças °anciões, aorta copos e
-za e polimento lixa luv as e de nar-atas passadores de roupa arem
11.
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MARCAS DEF:-OS1TADAS"
Puis:lana° feita da acardo coas o :trt. lau do Caidiaro da Propra a. J. Ia

Da data da publicação começará a

forra o prazo de 60 dias para o de/arte:ar a rio aeattia. Daranta asse araaa araiarata aarestraar suas oposições ao laepartaa
Nacional da Prol:rad-ala Industi.al avelas aae

ju!"narein •,,re ; - "eudaa com a concessão do reraat mister/do
•n•nn•nn•

Cl, ase lb
de N.lpel rta3parente saem
pape/
Classe II
Palisiriguir Arco: -le a aaaários i..ri"v•!....at. -.bus pcU r rits le c urtao
Alcazhair. 3:eona, alho, espargos.
".:nerez dc n..pel
e roupas feitas em ger.:1 Agasalhais
açúcar. aaizienaaa para animais. aosida,,
a•autats, alperca te:3 a rã tl ;1.3 à. alas,,Classe 39
an éac.'na e. srp ,risas, amenJumm. araruta.
Dotas. botinas. W.LlSÕeS.
5 ! In•-: U'r Artetatoa rle aorraaha arroz. atum 3n• ela. avelãs. p Se:te. aSeicari tja"4
sacros, bonés. capacetes . can,
atm, amara
nra:as,
ouças. caaaolo. coietes, capas, caa.es norraaha. arreraroe da barracha para
sevados
a
rfei:aos
de
ta:a:acta
caio
in.
biscoitos. ao:abona aolarhas. baunilha.
cachccols calçados. chapaus. iatos
.ern pó e eu. grau. camas au, caneta.
cintas. couthmaaões. cor.:nabos, caNa: aluicho ea outras classes. ArrueAs, ar
à len:uras •• de emaças. ca:çóes cai ao;as arrub e e. adores. essenros para ca• em pau e era ao eacau. carnes, chia
a5.
r3117:`
clio.mares. contritas. crava.
..-.14n'seta• Jeiras. lav' . ..ha:" para a ,15, barcalea de
colarinh*» oleiros cotia taai.a• de estabiazador nuchis aerea:s- zontuaho ervate dr leite, cremei.'
.:Lecas.
ero
uuaelo. batente ide porta intnenticti,N. cenipotaa canpra. faraaaas . taatis para aditares co- au, h. Is
legiais. traias gato•has atavatas gor- barraca da araosis. hizos para ataaw. det- gins. cot:atila. cri:amiba, cebola. condinocau. bases para te- mentos aa-a Jilmentos. cotaraares,,
ros. fogos de litigaria. laqueais. lrAtieS ras. h^aça( ,
, uVas,
iças. traços m . 1'.
!3
melas. letonea fali-acha: para carrinhos :adua zaouaçoa, rianaa doces, doces de iramaiôs. mantas. anaixinãoa manalhas, ria• miais 'a-racha para amortececores a * espinafre. essências aamentares, ca-tarais. paias panhoai nulover. r.elerinas. nainhas
r.Irracha para redeas, cocha:, nadas. ervilhaa enlaivas, extratc de tu"eugaa, ponches oca:tinas ailamas ou. le 110-er ,`.7:ari,s de ar chupetas ror• cura. tartnhaa alimentic:as. lavas, It. •
'noa. perneiras
qu . inonos
regalos lisas ai 5--sus ie norracha cr.Sw para colas, f!ocoa farelo. tern:entos.
Classe 27
-•ha de chambre. -ounao. sobretudos rermne:tras chusretrus calços de bar tigos. trios. trutas sacaa . nararats e cri.s.
• -acuarias. ?atidas le banho. sandáaas racha n,714pa.!, e centros de meaa cor :meadas: q.:,:v•C mana ele mascar. gor'ara distinguir a-tefa:os
u
-ia:cerca shortra constar,. stolas oi• siack% 1.14. ac r»,rruh. ;t1,.,sul.ts de .3.)trartaa luras. arar: laia ;ira° de taco. asaatina.
ibra, tão i r, tu' du.s ele: nutras
tater, toucas. turbantea terrais, uni nara,
da Ilesa caaos de Narra ainabada serva doce bervs
auportes para
.. •a. sesias, carmes.
tormes e vestidos
-ha
n n Jeina% copos de norr4cha mate. naft a ras aagaaraa !alguns. leira
:olas. ca ricia Para atensains. reacs. aaao:
Classe 37
+retos 1c. re.ras aesenruaatairaa aantiensadu este de ta5, legumes rei
Imolas réd..a malas. aastoa rrr‘ ct.
Roup.!s
brunzas.
D.;:d Z.lin2 e mesa: discos de .brot lascara:e para pratos ainsetva. -enrilhas 'inowca. Iouru. mastura, tas' ne tiai.f'.»
.iixjs . p a 3
nartaaco. mantel k: a.
icondicionamento caixas paia :flautes. s. ' atoados oara camas . aaraas. co. encostos ruir/oiça. esgu ..ahali estradu. sas s!", r. 1a.
guarnições
eia macarrão. mas.1re/soltos. tala' pare 'orai es. esfrogeo—s bonitas. guardaria oponho da • »urracha zra quehralaatr ria rd -rnn 3 '!'
imantas de
de,.^:s peneiras,
.ie
i e .nelado. mate. asasratr, )03 (ao: bordaaa s actos de toalhas .ara ao,. de rairrasba lisos
leocóta anatas W[3 .. mai ara ps,
'rma k orracha. gaaraiçaias para dia Mra zungoi.s mo;hos alotanec.s,,
embarratie e estolas
zositita e sanas •e orai, e Lis
automóve is guarnições para veiadas mostarda rartadela nas .nancada.
Classe 29
-esto e banho. toalhas de* masa. toa- 'ancheiar atíra escolares laminas 4r tas ataco aornesaveis ontre.a o\rák
rascovas COMUM. escoa' para sootoa lias para iantat toalhas riam chã e borracha paia degrau.: listas dr bor isles paius. p-atinas ramenta P ar Para
espanadores tambazas, escovas, ir.. zafé. toalhas oara banq uetes, guarni - acha Manopla% mr.,,..;u:i`ta S.. 1) : MOO. pudins, picac'ea. peixes. oreaantos. pale res, petit-oo.a pastihas pizzas ptatan:
-•!. Para aura lamas
pruri:Ui:
ouras. cardas e mar'--.i' s para a la.. cões para cama e mesa. toalhinials
(cobre pão)
bricação de ai a:Nas
rasões balanceadas para aalJara aboguos pada' do . azeleradar. oe
Classe 38
lar de ar:itd,. Jeras para ousiross raiá. reque. asea sal. angu. sarda:h:as.
.•
Classe 30
Aros para guardanapos de papel arannho,.. n , 1 . `1):11:1r1COS C lOttra3 de Dor- sanduicaes, lata:dias. sa:arces. wpas caArmações e guarda-chuvas e guarda. aglutinados. álbuns (em branco) filmas -acha ra-a . .aagatas
muletas. rodas atadas. sorvetes suco /e no-natas- e de
sois, barbatanas para os mesmos. cabos para retratos e autógrafos. balões (ex ,,ata taaa ...ajoios revestim entos ,ar auras: torradas. tapioca tamaras
e ponteiras ara os mesmo. cabos e pou. xis para brinquedos) blocos para airracha .orkas de aoraaha para mó .at tremoços curta* rortas para abalar: 1.o de atontais e 8~s. torrões. .
teiras para bengalas, guarda-chuvas e . ir apondênCia bascos para cálculos :eia asator.as de vãaeo suporte: de
autor .onatas do pedal lo breque. te
toucinho e vinagre
guarda-sois, capas de algodild para os rdock orca amua õs's ciobinas brocha
5.5
mesmos, capas de seda; guarda-chuva. ras alio impressas. cadernos de escre- *embais?. a asoradoi
ver. aspa oara dociltuentos.. carteiras.
Classe 42
guarda-sois, bengalas, sonthrinhas e
oneurnátrios. oporias de cambio san.
caixas de oataaão mit:metas :raiar lousa de partidas, solhas. solas e 801.100a
suas partes integrantes
Para
distiaguir:
Aguardentes.
DOS :Vira:. de •anclo caixas para pade borracha surdinas de borracha para
sias,
assa,
bater.
branda conhaque. cerpelar
visitas
carteies
code
ia
aveias*
Clame 32
aphcavac aos sios telegralicos e eleita
vejas feroet, genebra gni. kutriel.
mer:ia! ea;r3a: ,adice:: contata cai'
de
porta,
tateias
travsdores
Para diatinguat Almanaquee, agen1.a Colina. cadernos de papei nieliraetrade
-as nectar. ou go), paripertinnt rbuot.
OltáriO3. álbun impressos- boletins ca- e em branco para desenho. cadernos tigelas tampas de borracha para coroa sucos dd trutas tem álcool vinhas rettálogos. edições impressas, revistas. air- escolares, cartões em branco, cartuchos abras, tiras de borracha para elaborai.
irada vinhos espumantes. ambos •
clk, de aramai:ias guia:lera
gaos .Se publicidades. programas ralio- de cartolina, crispas planográficas, caquinados e whaka
tõnicos. rádio-televisionados, peças ma- dernos de lembrança, carretéis de paClasse 40
mada e cinematográficas. proaramal aia tada°, envelopes, any/dl:aros para cha- Mbyte:a eiu gatas Cf vklaa. sie
Classe 43
canses
rutos de papel. encardenaçáo de .papel aço, madeira. estofadas ou Mo, fadesou papelão- etiquetas, fõlhaa tad!~ sive móveis ara escritório*: Armários Para distinguira Aguas minerais, liadas
Classe 34
fólbas de celulose, guardanapos. livros armártias para baal•eiro e tiara ~Da' gasosas artihciais. cabidas esauenantea.
a inspiansos, livros atcals. Botos de usadas, almoitedass acolchoados para sem álcool. guaraná, globosas, essan.faa.
Capachos, cobertas pesca degrau: .1s: :sa- co
oara refrigerantes, refrescos refinem".
cado, forros para tap .tes,
escuda coutabilidade, mata-borrão, ornamentos móveis, bancos, balcões. banquetas
ma. soda soco de trutas tilbe s sanara,
linóleos, oleados para estadas, oleados de cs•Pel transparente, pratos papeli- aindelas. domiciliares. Sarças. biombos
Iara soalhos e paredes peies para assoa- nhos, papeis de estanho e de alutninlo. cadeiras earrrinhos para chá e cale
Classe 14
Papeis sem Impressa°. papais em branco couluntos tiara dormitados, conjuntos
lhas. tapeaariaa
para impiessão. papéis fantasia. .menos Para sala de /anta, e sala de valias
Classe 35
para forrar paredes, papel almaço com .onjuntoa para terraços, iardan e praia Cigarros. aaendedoces para cigae:us.
adros e peles prepara:las ou• não. ca . ou sem pauta pape/ crepoa papel de conjuntas de armários e gabinetes para aromatizados para tumantes, bolsas para
/sarças. touros, vaquetas tielicas e ar- seda. Papel Impermeável. napel em Do :opa e casinha. asmas. cabides. cadeiras fumo, bobas para rapé cachanbas. cartefatos dos mesmos: Matutadas dr cot, lana para larpressão. papel encerado atrarórias. cadeiras de balanço, caixa teiras para harto, charutos. cigarreiras.
toa arreios, bolsas. ais-a-ame. caixa, papel higiênico, rapei tnp:rmeavel, de rádios, colchões. colchões de moias cinzeinss. estojos para cachimbo. li:tros
&cotes de couro, carn.-ras amas oara para copiar. pape para laaaahos, pa laspensaa. di visões. divans. discoteca. para piteiras. fosforeiras de bolso. ara
álbuns e para harta -mi:alagara Ir pai para embrulho em p.:rrwabillzado le madeira, espreguiçadeiras escrivatti quelros. paria para cigarros. ptteirar.
couro. estofos guarai sbe• te couro para papel para encaderna! pape' para es mas, estantes, guarda-roupas mesas ponteiras de cachimbos. porta-dia-p.a-.
rapa sacos para /uma
automóveis, cp2.1rni4.8e, porta-bio. cravar. paael para Imprimir papel
nesiúbaS, mcsaihas para racao e ;Mai
to& malas. maletas aa....•-..itas. porta '.'akta, para nnbrulho.,
celofane
nasinhas ' para tekv:são.
n•
Classe 45
chaves. porta aliqueis ataela pulara papel
papel de ...uno p..x• -,ara quadros riorta-retratos, ziaarranaa
de couro. rédeas selins. sicus para via ahiorvente.a ilx.“ par., embrulhai 7a
oriralewas . r eta Plarazs, se.a.estes. e mudas ra ra a agtigeria sacolas. saiais ..a.ta • solada..
papel.l.a -ectp...;•:,.% ir •spe/ co
sf,`A5. cn91- crenas. t - av...”e".rof; e CuYttra, a bort:cultura e a %acuai: 11 •
tirantea para arre'."a
arilittes
,•Ce/l n
réaluie Je
vitrine.
Flores naturais
Classe 25

arvores de natal, oibelots. bolas •rara
:alentes de árvores de- natal. cartas
•eograticas. carteies postais, cartazes.
[tardava. desenaas artisbcos, desenhos
Is calcomania para tecidos. estatuas,
estatuetas. estampas. gravuras. trutas de
Mn>. figuras de ornatos, lestes. foto.
manas, Frutas de lo• çaa, atau as para en.
grea. bolos de anivers I cs bat.:aios.
-atamento% • outra' lu a saaat amar:mações. gravuras -ta igen, ictrefros,
"Mo Ob. maqactes. ;cias er-tati
'e alta. ta paira: - :artazes 'is--. aa
corações e para -axpasiçãa prulao&
nostruárlos de matca.lorias
srans. •
sara propagandas. suparta: artista:os
sara vitrines. estatuetas >Ira ataras!
e para fins artista-os _e tabole. s
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EMARCAS DEPOSITADAS
Puoncaçáo feita de acordo cam o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicar-fio começara
apresentar zuca oposições ^o Depart~,*
ê CM=o prazo de g) dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão
coai a conceasilio do regia= requerida
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se lulg arem prepiclicackns
Termo n.° 716.626, de 12-10-65
Termos ns. 716.620 e 716 . 621, de
lasse 445
Panificação e Confeitaria Líder de Rea12-10-65
Para distinguir: Amido, anil, azul da
lengo Ltda.
Jacobana Ltda.
Possala aivaiacle de zineu . abrasivos
Guanabara
Minas Gerais
algodãe ore,omado para impai meta,.
detergentes. espremacetes, extrato de
arai técula p ara tecidos fástoros de
cera e de inad:ra. g goma para iavnotieria limpadores de luvas, lasiedos de
branquear recido.s licitados mata•arndu
Classe 41
ias para roupas e mata óleos para rou
Substâncias alimenticias e seus prepa'pas, °lema. óleos para limpeza de car
rados. Ingredientes de alimentos. EsClasse 41
ros, pós de oranquear roupa salicatt
sências alimentícias
de sódio soda cáustica sabão em só Derivados de bovinos e sumos em geral
sabão comum sabãt. de estragai 'e sa• como: salames, presuntos, presuntadas,
Termo n.° 716.627, de 12-10-65 —1
ponáceos, tijolos de polir • verniz salchicharias, chouriços, banha, mortaSapebra — Agricultura Indústria
para calçado,
Comércio Ltda.
delas, fiambre, bacon. enfim tõdas as
substâncias alimentícias incluidas na
Classe 47
classe 41
Combustíveis. lubrificantes, álcool moClasse
41
tor, carvão, gás hidrocarburetos, gás 1
metano, graxas, lubrificantes, óleos lu- 1•
Derivados de bovinos e suínos em gebrificantes óleos destinados à ilumina- ¡ ralt salames, presuiros. presuntadas, salção e o aquecimento, petróleos, gaso- chichariaa, chouriços, banha, mortadelas,
querosene, gás liquefeitos, gás fiambre, bacon, enfim tõdas as substánbutano e propano
cias alimentícias incluidas na classe 41
Têrmo n." 716.623. de 12-10-65
Classe 48
Jaco_bana Ltla.
Para distinguir: Perfumes essências exMinas Gerais
tratos. água de colónia. agaa de toucador. água de beleza. Nua de quina
água le rosas, água de a.razenia Nue
Classes: 3, 4, 19, 33 35, 38, 41, 44,
para barba,- loções e tônicos para os
45 e 50
cabelos e para a pele. arilhantina, banPara distinguir a atividade agrícola. Inbatons"
cosmettos,
'oradores
dolina. dustrial e comercial da requerente. pode 'penteados. petróleos. óleos para os
dendo ser usado em impressos folhetos,
letreiros, tabole tas, veículos, cartazes
cabelo creme revanescenre cremes gor
e 'quaisquer outros meios de propagan Ia
durosos e pomadas para limpeza da
e divulgação
peie a' "ma g utiage - . iepitatorios dast:,
dorantee vinagre aromático p,s de arroz
Termo n.° 716.628. de 12-10-65
e talco perfumado ou não aspis para
Inda Hermanos, Soc'edad Anonima
pestana e sobranceiras, preparlos pare
Industrial Pesuera
embelezar cilios e olhos. carmim Pare
República Argentin'
o rosto e para os lábios sabác e creme
para barbeai. sabão liquido pertumade
ou não, sabonetes. 'noir:cios em pó,
pasta ou liquido, sais perfumados Para
banhos pentes. vaporizadore i. de vrtuClasse 41
me; escOvas • para dentes. cabelos. unhas
Sigla
e dhos, saquinhos perfumado prenara.
Classe 41
Termo n.° 716.624, de 12-10-65
dos em p ó, pasta, liquidas e blolos
Substâncias alimentícias; ingredientes de
praa o tratamento das unhas. diesol
Indústria e Comércio Oasis Ltda.
alimentos, mexilhões, moluscps, osh de
ventes e vernizes, removedores da aula
Minas Gerais
peixes, peixes frescos, salgados, secos
cuia. glicerina er sumada para os cabelos
e enlatados, sardinhas em lata, camae preparados para descoloir unhas
rões, lagostas, carangueilos. siris, bacaalhos e pintas ou sinais atIficiais, óleos
lhau, ostras, salmão, enguias, arenques,INDÚSTRIA E
para e pele
enxovas
.
COMI:RCIO
Têrmo
n.°
716.629,
de 12-10-65
Classe 50
OÁSIS LTDA.
Lida Hermanos, Sociedad Anonima
Impressoso para uso em: — Cheques
Industrial Pesuera
duplicatas, envelopes, faturas, notas
República Argentina
• promissórias, papel de corrtspondencia e
Nome comercial
recibos. impressos tm cartazes placas,
Termo
n°
716.625. de 12-10-65
tabuletas e veiculss e bilhetes
Panificacão e Confe'taria Lidar de Reaimpressos
lengo Ltda.
Guanabara
Termo n.° 716.622. de 12-10-65

TJACOBANA

,LIDER

CASCAR EL

Jacobana Ltla.
Minas Gerais

LIACOBANA
Nome comercial

r. PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA 1

LIDER DE REMIU() LHA,
Nome comercial

Classe 41
Substâncias alimentícias: ingredientes de
alimentos, mexilhões, moluscos, ova de
peixes, peixes frescos, salgados, secos
e enlatados, sardinhas em lata, camarões, laciostas, carangueiios, siris, bacalhau, ostras, salmão, enguias,. arenques,
enxovas

Termo n.° 716.630, de 12-1065
Antonio Mamada Antunes
("3uanabara

PRODUTOS GRAFICOS
_ PARA OFFSET CAMADA - REVELADOR
GRAVADOR - GOMA TINTA DE COBERTURA
MARCA
REGIST

Ciasse 1
Tinta de cobertura
Termo n.° 716.631, de 12-10-65 Caf ée Bar Signal Ltda,
Guanabara

SIGNA'ê,
.INDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes. aper •r iq ue. cerJOIS anis. bato'. brandy. conha
vejas ternet genebra. gim kumela
res, rtectar. punch. pimpermint, rhum.
sucos de frutas em álcool. vinhos. varmuth. vinhos espumantes, vinhos Qatna dos
Termo n.° 716.632, de 12-10-65
BOzzano S. A. Comercial, Industrial
Importadora'
São Paulo

ossa-3
(I
Indústria Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências ez..
tratos, água de colónia, água de touca..
dor, água de beleza, água de quina
água le rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os.
cabelos e para a pele, prilhantina. ban- dolina, "batons" cosraérisos, fixadores
cabelo creme revanescente, cremes gora
durosos e pomadas para limpeza dá
pele a "maquitage - , lepilatórtos, desodorantee, vinagre aromático . pó de arroz
e talco perfumado ou não, taras para . 4
pestana e sobranceiras: pre p ados para
embelezar cílios e olhos carmim para
.Â
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, lenrifricios em pó.
posta ou liquido, sais perfumados coara
banhos pentes vaporizado r a , de perta.
me; escóvas para dentes, cabelos. unhas
e cibos. saquinhos perfumada varara.
dos em Pó, Pa sta , liquid.) 3 e tii.)1o1
praa o tratamento das talhas, clissol.

1.)11U OFIC1AL (beça() 1:1)
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PublicaçoSo feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara a
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aura: o

•

e vernizes, removedores da tiaula. glicerina erhunada para os capem
cibos e pintas ou siam& anticiais, °leoa
Para a pele
Térreo n.° 716.633, de 12-10-65
. n Endoch mica Indústria
álead Johnso
Farrnaceutica S. A.
São Pauto
ventei

Tèrmo n.° 716.636, de 12-10-65
Exata — Engenharia, Comércio e
Indústria Lula.
Silo Paulo

breques oraos para vcicutus. Wide.
,...urtubus de dou: e earreas eadu
anouetes carros amoutantra atninnoes.
,.ar,us, tratores. carros cierços ,.arrua

EXATA

.:ufa.es para vett utus. cubos Ur veicum.a.
-dermos para maquiada d.e escreves
.urrediços. para VCICIllub chreçau. acsu
4 aneiras estribos. eseaua b rotantes ele
vadores pura passageatus e para can/i

INDUSTRIA BRASILEI2A

PRORROGAÇÃO

DOZEUNII

/Indústria Brasileira
i tilead Johnson Endochimica
.,Indústria Farmacêutica S. A.
São Paulo
Classe 3
Int proluto indicai.) no tratamento de
tevralgias d °trigêmeo, nruritas, p01!neurites, polineurites e
Herpes Zuster
Têrmo n° 716.614 de 12-10-65
Vika(' Jo5pson F.ndoch rnler, Indústria
Farmacêutica S. A,
São Paulo

PRORROGAÇÃO •

,ENDOCROti

(Indústria Brasileirr•
Nead Johnson Endochimica
Lndietria Farmacêutica S. A.
São Paulo •
Classe 3
lia produto prevcnt.vo e curativo de
xios os tipos de acmorraglas capilares
Tèrcao e.9 716.635, de 12-10-65
selead Johnson Enaoch mica Indústria
Farrnaccutica S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Classe Sei
Aros para guardanapos de papei
..glutinados. álbuns (eu. branco) ..11buns
.taist re-ratos e autogratos. baldes tez
ceto para brinquedos/ blocos para
xrrespandência blocos para cálcu•os
u'oc..s para *notações bobinas bruchu
ras neto mciressas cacemos de escrever. ac.s sara documentos carteiras
caixas „o- papelN. cadernetaa zaiter

Classe 3
Unta medicação hepática

inutuutietas mutoçarg.s usou. turgoes
pora -3tlia5 pai a -Driaéla peaats. pd IILOC

a

e em branco para desenho, :adem»
esi.olares. cartões em branco. caruchos
de cartolina, crapas Jlanográttcas, ca
demos de lembrança, carreteis ne

papeis sem impressa i papeis em bran,o
p..ra impressão. papeis tantasia menos
para torrar paredes, papel almaçe com
eu sem pauta papel c:epon papel -se
seda, papel impermeável, papel em bu

PÁTIO 10 DOS
BIRE. ITES LTDA.

Classes: 8, 9. 12, 13 14. 23, 24, 25. 26,
27, 28, 29, 32, 35, 36, 37. 38. 39.

bma para impressão, papel encerado
papel higiénico, papel unpermeáve.
para copiar, papel para desenhos pa
pei para .embrulho impermeabilaado
papel p ara encadernar, papel para es.
crever, frap•et para Imprima papel pa
ratam para embrulhos, papel celotane..

INDUSTRIA BRASILEIRA

Artigos da classe
Termo n.9 716.643. de 12-10-1965
Palácio dos Enteacs Ltda.
São Paulo

PRIMAVERA -

pelais. envelopes, envólucros para cha
lutos de papel, encardenação de asile'
CONFECÇÕES S.A.
ou papeião- etiquetas, telhas indices
16 has de cculuse, guardanapos, livros
Nome axnercial
não impressos, livros tiscais, livros de
contabilidade. mata-borrão. ornamentos
Tèrmo n.• 716.642, de 12-10-65
de papel transparente, pratos papel' Foco — Programação Industrial Ltda.
nnos, papéis de estanho e de alumínio
Guanabara

papel celulose, papei de linho papel
aosorvente. p...pel para embrulhar ia
baco, palma° recipientes de papel. ru.
• tas de papel rótulos de papel, rolo»
de papel transparente sacos- de papel
serpentinas tubos postais cie cartão
e tubetes de papel
Tèrmo n.° 716.637. de 12-10-65
Repco — Representações e Comércio
• Ltda.
São Paulo.

Classe 33

engates para erros eixos de dtreea,
trewa. fronteira- para vetet110b QUICIau
..":0111Jtivaa eançnds. wutusCIob. moias
manivelas navios, atuou*. para choques

ruelas para oleia:tetas. raios para oicicie
105 repesques. radiadores para veiemos
amas para VCICU.W, setina amuos ti
..antes para veiculeis. vagoe.s. veknipe
des. va .etas de untrõte do afogados .
acelerado; troteis truleitma varaes de
carros metes para sarros
nos. nix,j u .artao culla: pare pa•
Tê:mo n.9 716.638. de 12-10-65
ou s aria raitõ-...- 14. vtsitas. camiões co
t ercia.s .nd,ces corg<ti car
Primavera Confecções S. A.
tonna, cadernos de papel melunetenno
São Paulo

6- I1IANDRE NO
Mead Johnson Endochimica
(Indústria Farmacêutica S. A.
São Paulo
Indústria Brasileira

tanques carros-irrigaaurea. carros cat
riseas. carroçerias. cnassts c.napas rat

Termo n.° 716.639, de 12-10-65
Jadyr Oarvalhedo Magalhães
Guanabara

Classe 50
Para distinguir: Bilhetes de loteria car
tazes mp.essas, literais de propaganda
cheques. clichês cartões termenadásticos
de identidade etactuetas impressas tatu
raS, folhinhas impressas. notas promissó
rias, recibos e rótulos
nato n." 716 640, de 12-10-65
Foco — Programação Industrial Ula
Guanabara

c

45, 46. 47 e 49
Compat e venda e o comércio em geriu uu ramo de ap4reálus etetra.e.. e
vaaetuas, anupauas. tzna, tios, sui.luetes, etc., apatemeis tolograduos, ru.ownicos, máqualas talantes. d.s,.os gravddus e flunes
revelatios; instrumentos 114 UM cais. poleies. ateine ...es cuandus, fecnos curtea,
çus e demais miudezas de aratu Rito,
p.m.heria e imuuria; vid.o, cr.bta, e
seus artefato»; tecdua em gerai, aretatos de aiguttuo, caunamu, mino, juta,
acua, lã e outras Lotas; mugens gra-

vuras, estatuds, estatuetas, arvores de
natal arta :A:nus c ennates de natal em
gerai; artetatus de madeira, osso ou
LIME JIM, aremos de puma ou hora, artemos ue Luoutuus aeduuus de or czni
•
vegetaa . uu minerai. artemba de
supstanciss quitri.cas, escovas
espanadores e vassouras;
revistas e p ublicações em gera:: ouros
e peles , e seus artefatos; artigo de vestuar.o, roupa de cama e mesa cobertores; papel e seus artefatos, et t.. rus de
torracha e de guta liem.;
•ires e
mudas. floreá naturais: veia,
mui ubs

Classe 50
sabão comum e detergente. artiw • para
Impressos para uso e.sc — Cheques. conservar e bort. ; combustivins e lutaiClasse 21
dup.icatas, envelopes, tataras. noras Scantes e substanziasdestinadae a Ou.
Para distinguir• Veiculas e suas paro promissórias, papel de corrtspondência e minaeão e ao a q uecimento. leig .ss
de
•tegrantes . A os aa-a bir , cteras auto recibos, Impressos tm cartazes placas, tõlla
a. esp
écie. brinquedos - passatem116VPIS OUr0 . CA111111h6P S. ivÕes a'avse
tabuletas e veiculsa e bilhetes
. pus; petrechos e art gos para
tecedores, alavancas de campio, bascos,
impressos
exclusivamente despotr vos
é

•
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PublicaçãO feita de aeârdo com o ait. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ês se
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudics.tic.3 com a concessão do registro requerida
Termo n.° 716.644, de 12-10-1965
Suo r duáo

de calcomania para tecidos. estátuas
cstatuetas estampas, gravuras. truta: de
.1dru, tigura: de ornatos, testões tolog, alias trutas de louças figuras para eni- e,tal DOIOJ de aniversaries. oatizados,
...sarnentos e outras ...iensquet comem.>
"d1.0eS . gravuras. Imagens ietreirus

Termo n.° 716.651, de 12-10-65
Sani Rubens Sirotsky
Civanabara

degulbs. magnetes, obras artisticas. obras
de pintura uamets e cartazes para de.

rnítcio
zOS 1NFEITE3

curaçoes e para exposição, projetos.

144" g A

e

Ueli.L.i's Lu.uu,..4dS
OdAlerld C 4.),Jul.z. ,àdi Vek.O,

e
arcefaeus arte:a...J.3; tek.uos eia
os de argot.,..u.
cila, ia e outras i.a.,r4s;
?mas, esuus, estatucLas, ,aivores ae
Classe 33
iatai areio,s e C11. •! elle5 ue itdi Cia
recai; arteiaius cie IluxUeÁid, ussu ou Natureza dos serviços: Prestação de
ilreaaLuS (AL pdand ou LIOLGI. .a1:- serviços relacionados com a lavagem
euitos ue p.cuouius acaouus Ccoi.em automática, lubrificação, reparos, estaVC9,tdd UU minerai, artefatos de dia e demais serviços para autom,veis
em gerai
unsianciss quim.eas, ez,ÇuSia5 , o ui uns,
—
-spanauores e vciSollids; 1OriJ.d1 t • eTermo n.° 716.648, de 12-10-65
couros
!istas e piwlicaçues eiu
Vulcasol Ltda.
e vesr peies e sus arteiutosi
Rio de Janeiro
çoi,erto111050,
uario, roupa ue çaiiia e
,
es, papei e seus artefatos; artelatus ue
,orracna e de g M.a percrai serneates e
nudas, limes' naturais; .Veid, iosioros,
:abao .conium e detergente, artigos para
--,onserv ar e poi.r; comoustiveis e mori,icantes e SUJNtánciasueuinduas a nuNome comririal
_
ninação e ao aquecimento, jugos deTermo
n.°
716.649, de 12-10-65
6da a especie, brinquedos e passatemIndústrias Gráficas Governador Ltda 1
pos; petrechos e art.gus para :fins
Guanabara
exclusivamente despoi-av.is

Oadar.

Termo n."' 716.646, de 12-10-65
Paacio dos t.rueites Ltua.
São .eaulo

TAIIC/0 DOS ,nrrnirsal
2ndizstria. Brasileira

Mundo Moderno
Classe 32
Para distinguir: Albuns, anuncios
Jeral e especialmente eia televisão; bro
choras, catálogos, tolhetos Lmpresseem gerai, jornais, livros impressos, p ri
peis de musica e outros papeis Impressos peças cinematográficas peças tatrais. peças de televisão, programa: raMotor-n.0s, programas de cinema, Programas de televisão, propaganda em
geral propaganda rachotõnica. em tele.
visão em jornais. puolicações em çvras
Termo n.° 716.653, dÉ 12-10-65
Agro-Industrial do Prata Ltda.
Paraná
*-

Indústria Brasileira
Classe 4
Madeiras em bruto
Termo n.° 716.654, de 12-1O-€5
Industrial Madeireira Colonizadora
Rio Paraná S.
Paraná

Classes: 8, -9, 12, 13, 14, 23, 24, 25. 26,
27, 28, .29, 32, 35, 36, 37, 38, 39,
45, 46, 47 e 49
Compra e venda e o comércio em geral no ramo de aparelhos elétricos e
seus acessoris inclusive válvulas, Muipadas, tmauas, lios, .soquetes, etc., aparelhos fotográficos, rad,olônicós,
quinas falantes, discos giuvades e filmes
revelados; instrumentos musicais; botões, alfinetes comuns, fechos correa:ços e demais miudezas de armarinho,
joalheria e 'bijuteria; vidro, cr:stal e
iNDUSTRI A BRASILEIRA,'
seus. artefatos; tecdos em geral, artefatos de algodão, cânhamo, linho, juta,
seda, lã: e outras fibras; imagens, gra.
Classe 38
vuras, .estátuas, estatuetas, árvores de
Classe 4
natal artif.c,iais e en'eites de natal em
Artigos da classe
geral; 'artefatos de madeira, ás& ou
Madeiras em bruto
Termo n.° 716.650, de 12-10-65
marfim, arelatos de . palha ou fibra; . arTermo n.° 716.655, de 12-10-65
Iconav — Indústria e Comércio Naval tefatos de produtos acabdos de origem Sociedade Brasileira de Siderurgia 5 A.
animal, vegetaã ou mineral, artefatos de
Ltda.
Guanabara
substânciss quim:cas, esctivas comuns,
espanadores e vassouras: jornais e revistas .e publicações , em geral; couros
SOCIEDADE
e peles e seus artefatos; artigo de vesBRASILEIRA
tuário, roupa -de cama e mesa, cobertoIMOSTRIA BRASILEIRA.
res; papel e seus artefatos; artefatos de
DE
SIDERURGIA S. A.
borracha e de guta, percra; sementes e
mudas, flores naturais; velas, fósforos,
Classe 20
Nom e cemercia1
sabão comum e detergente, artigos para
Artigos da classe

11 ti A I) () II
GOVERNADOR

NCOMAIJ

Classe 25.
'krvores de natat bibelots, bolas para
lifeites de árvores de nata eartaç
ieográficas. .artões Jostais. cartaz ,s
11.splays ,. desenhos artisucos . deseniaos

Termo no.° 716.652. de 12-10-65
Sani Rubens S rotsky
Guanabara

inustruarios de mercadorias diversas, e
Para propagandas. suportes artisticos
Para vitrines. estatuetas para aiornos

taooietas
e para rins anistia»
Termo n.° 716.647, de 12-10-65
Lavagens de Carros e Serviços Conexos
Classe 32
Lava Kar Ltda.
1'.1asses: 8, 9, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26,
Almanaques, anuar.u.:.. álbuns traves
São Paulo
U,
Ju,
Jz,
ios, cartazes, cataiogos, jornais nac.0
tUr t1 e `1J
sais e esti anç,eirus, publicaçoes mores
em
=oinp.a e vcu.ua e O
ias, revista. Propaganda em racho
ai no IO ue ái.bAlv...ii•-na
.eie visão. jornais, programas radiotôni.
.141.131.
44, v
VC
CIAS' dee
cos, peças teatrais e c.nematograticas
, dpde revistas impressas
.
Termo
n.°
716.645, de 12-10-1965
9F-3P vr?
v uuvà e
uuias
Palácio dos Enfe:tes Ltda.
São Paulo
4...nJrreibr
Os

conservar e pol:r; combustíveis e lubrk
Scantes e substânciasdestinadas a iluminação e ao aquecimento; tojos de
tôda a -espécie, brinquedus e passatempos; petrechos e aregos para fins
exclusivamente desportivos

sdLi UlrICIAL
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Publicaçáo feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial . Da data da puolicaçáo começará
a Morrer o prata. as CO dias pn-2 o deferimento co pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Indinstrial equèles que se Mlg arem prejudicados um • °mesma° do re gistro requerida

Termo n.° 716.656, de 12-10-65
Cedro S. A. — Crédito, Financiamento
e Investimentos
Guanabara

F

Ténno n.° 716.661, de 12-10-65
Culinária Franco-Brasileira Ltda.
Sao Paulo

Termo n.' 716.666, de 12-10-65
para sala de Imitar e sala de visito,'
S. A. Indústrias Reunidas 17. Ma' coatuutos para terraços. tardio e praia,
tarazzo
contuntos de ara:anos e gabinetes para
gdo Paul

"ARRASTÃO"
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 3,
prontas
Termo n.° 716. 6;2, de 12-10.65
Produções -Musicais
. Lena Lidai
Refeições

Classe 5n
Impressos em. geral para uso as firma
Termo a.* 716.657. de 1240-65
Construtora Gomes Ferreira Ltda.
Guanabara

et 11';

e

•

Classe 8
Discos . gravados
Termo a.* 716.663, de 12-10-65
Produções Musicais Lena Ltda.
Guanabara

-

0

r

9.

••••••nn•••••

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, te.

e_Ot'

Nane comercial
1
Termo n.° 716.65-erjj-12-lõ'65
• 'Aliança" Incorporações e Corremdens
Sociedade Civil
São Paulo

ALIANÇA" -INCORPORAÇÕES
E CORRETAGENS
SOCIEDADE CIVIL

Nome comer:á:4

LUAS

Classe '35
Pah-teca de bolsas de couro. Deles preparados ou não; armfatos de couros e
peles
Termo n.* 7'6,663 de 12-10-65
Classe 8
Do rnIse
Dedetiznao Campista do
!lacta gravados
Lar W4
—
'io de janeira
Tirato a.° 716.664 de 12-10-65
•
Producões Musicais Lona Lt ia.
•
• Guanabara

DECELAR

Classe 2 •
Matem, empregado na 1w:citei:las
Termos as. 716.670 e 716.671, de
12-10-65,
Pbrtai Molovcis e Interiores Limitada
Guanabara

;MUAR

PORTAL

INDUSTRIA BRASILEIRA'
Classe

Classe 41

•

8

Discos gravados
Termo a." 716 665. de 12-10.65
Produções Musicais tem. "'Guanabara

‘,

FRANCO-BRASILEIRA

•

INDUSTRIA BRASILEIRA.
Classe 41
- Refeições pronta.

Termo n.° 716.672. de 12-10-65
Livraria Editara Magister Ltda,
Guanabara

LENA

Nome comercial
Termo n.° 716.659, de 12-10-65
Culinária Franco-Brasileira Ltda.
São Paulo

-eleições prontas
Termo n." 716.660, de 12-10-65
Culinária Franco-Brasileira Ltda.
• São Paulo

Guanabara

Termo n.° 716.667, de 12-10-65
C,riaçõea de Bolsas Luar Ltda.
Guanabara
•

,k 5

0fc.s 10*

\N*

eidos para confecções em geral. Para
rnpeçarias e para artigos de ..aa.a e
:neaa: Algodão. alpaca. clabamrs cetim
,faroa. casemiras. tazendas e tec dos de
em peças, luta. tersey. linho ivlon
naco-naco. oercaline, ramt. ravon. seda

FORMA
• —Na

?O'-05)

copa e casinha, camas, cabides. cadeira*
giratórias, cadeiras de balanço. Cal se
de rádios, colchões colchões de solai
dispensas, divisões, devam, discoteca%
de madeira. espreguiçadeiras escrevam.
abas. estantes, guarda-roupas, mesas,
mestnhaa. =senhas para rádio e tstevt.
do. MettlIlftai Para rei. visão, mole:auras
:na. quadros. porta-retratos, poltronas,
xitronas-camas, prateleiras, porta-cna.
°eus sotas sotás-i amam. travesseiroo
Mmea
Têm° a.' 716.669. d, 12-10-65
Portal Móveis e Interiores Limitada

Classe 8
&mor. gravado*

Classe 32
Livros; revistas e publicações em geral
*Termo n.° 716.673. de 12-10-65
}Jane° do Estado do Rio Grande do Sul
S.A.

Rio Grande do Sul

Classe 3.
Aegut-en, ta, decorações, interivies. era construçào: incor inrecto de
i móveis, urbanização e san areento

pc sições.

Classe 40 •
Móveis em rral de metal. vidro. th
• madeira, estofados ou *ao. incle
Shle edóvels ris scrltórios . Armár,,.
Irmiefos Dam hanhelm e oarn 'mina
usadas. altan'adaa. acolchoados Dar/
ninvetie bancos balcões, banquetas
bandeiem' domiciliares berços biombo
tadeteaa caminho* para chá e difr
contatem para dormitórios, confutam

Nome comercial
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,

Termo n.9 716.685. de 12- 10- 1965f
embelezar cillos a olhos. carmim para
Termo n.° 716.681, de 12-10-65
(Prorrogação)
o rosto e para os lábios, sabão e creme Lanifício Kurashiki do Brasil S. A.
Ceptro Espirita Redemptor, ,
para barbear, sabão liquido perfumado
Rio Grande do Sul
Guanabara
ou não, sabonetes. lentifricios em pó.
•pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de pariu.
(FRORROGACÃC,
me; escóvas para dentes. cabelos, unhas
e cibos. saquinhos perfumado preparaCENtRO ISSPIRIT
dos era pó, pasta. liquidos e -titolos
praa o tratamento das unhas, disso)
REDEMPTOR(
Indústria Brasfieirê
ventes e vernizes. removedores da cuti.
cuia, glicerina eraumada.para os cabelos
Classe 6
.
Cla.sse 33
akleiras, espuladeiras, máquinas para e preparados para descoloir unhas
Classe 22
podão, calçados, confecções, couros, cílios e pintas ou sinais atificiais, óleos Fios de algodão, cânhamo, luta. lã. Centro de fins espirituais e beneficente!
para a pele
ibalagens, estampagem, fiação, meias,
nylon, fios plásticos. tios de seda naTêm° n.° 716.686, de 12-10-1965
odelação sêda, tecelagem márminas
tural e rayon. para tecelagem, para Banco do Estado do R:o Grande do St(
Classe
28
costura, máquinas para lavar roupas
bordar, para costurar tricotagem e cro.
Sociedade Anónima
pratos, vidro e vestuário, teares e
fios e linhas para pesca. linhadas de
Rio Grande do Sul
torcedeiras
Para distinguir: Artefatos de . mataria,
aco p ara pesca
plástico
e
de
nylon:
Recipientes
rabi-1
Classe 32
Termos ns. 716.682 e 716.683, de
cados de material plástico, revestimen
12-10-65
anuários.
álbuns inapres- tos confeccionados de substancias ani
lmanaques,
4, cartazes, catálogos, jornais nac.°. mais e vegetais: Argolas, .açucareiros Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S. A.
=is e estrangeiros. publicações 'apraz, armações para óculos, bules, bandejas
a revista. Propaganda em rádo passe. para teleaones. baldes, bacias. boi
levisão. jornais. programas radlofact ias, caixas. carteiras chapai, cabos
Indústria Brasileira
4, peças teatrais e c nemeográficas ,ara ferramenta' . utensillos. cruzetas
caixas para acondicionamento de ali
e revistas impressas
Classe 50
atentos, caixas de material plástico para
[supressos para uso em: cheques. dupliã
Classe 50
catarias. coadores, coes, canecas co
g.
catas, envelopes, faturas, notas promisaó•
ápressos para uso em: cheques du- heras, conchas, cestas pata pão, cesti
ias, papei de correspondência e recibos,
,Indústria Br asileira–
icatas, envelopes, taturas. notas pra. lhas capas para álbuns e para livro:
mpressos em cartazes, placas. tabuletas
issórias. p apel de correspondência e aálices, - cestos, castiçais para velas
e veicules. bilhetes. impressos
Classe 32
cibos. impressos em cartazes. olacas. Jaixas para guarda de objetos :zoa
descanso
para
bilhetes
knpressos
:hos,
coadores
para
Ctlá.
Termo n. • 716.687, de 12-10-1961 ;
buletas e veículos.
Para distinguir: Almanaques, auuários.
aratos. copos e copuihos de plásso,-. albuns Impressos, boletins, catálogos
Companhia Delia Giustina —
Classe 37
Para sorverei, caixinhas. de prástica edições impressas. folhetos, tornais, litrias Gerais, Comércio e Agriculturil
.oupas brancas, para cama e mesa: rara sorvetes. colherinhas .pas.nhas vros impressos, publicações impressas.
Rio Grande do Sul
. 11
col . 1 oados oara camas- caachaa co- jartínhos de plasocc para sorvetes tar. orgâtas de publicidade, programas raarrores, esfregões. franna, guardana. ninhas de plástico para sorvetes discos diofónicos e rádio-televisionados peças
loaca bordadas. 'opub d.? toalhas. ambreagens de material plástico emba- teatrais e cinematográficas, programas
Companhia Della Giustina)
aah l s, c antas para aamas pahoz para . agena de material plástico pa-a sorve- dicifemices e rádio-televisionados, pecas
.Stri.la panos I. ratos, toalha, /e tes esteios para objetos, espumas de
• Indústrias Gerais,
circenses e revistas
astc e banno. toalhas de mesa toa- ivion, esteiras, enfeites para autornoas para iantar toalhas para chá e .vets massas antatuidos, ascoadores de
Classe 50
Comércio e Agricultur&
.,fé' toalhas para banquetes. guarni- p ratos funis, formas para doces.' fitas Para distinguir: impressos em geral.
Aes pára cama e mesa, toalhithas -solatites filmes, tios de ceadose. tacho: anúncios impressos, ações, apólices, bi(cobre pão)
cara poisas facas. guarniçõea guarni- lhetes. bilhetes de sorteio, cheques, carMame Comercia/
..ões para chu petas e mamadeiras- guar rões comerciais e de visitas, duplicatas.
Classe 10
Têrmos ns4 716.688 e 716.689, de 1;i
(lições oara p orta-blocos guarnições lebêntures. envelopes, faturas. folhi12-10-1965
intas para fins clínicos, cintas ululai- aara ti q uiditicadores e'-para batedeiras nhas, letras de câmbio, notas fiscais
ais, compressas de tec:dos, estojos hi de trutas e legumes, guarnições am- motas promissórias. papéis de correspom Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Sociedade Anónima -2
aria) mastim para ctensilios e objetos ciência passagens, publaicidade e oro.
fênicos, espartidhos, esponjas,
Rio Grande do Sul
as, ligaduras cla cânhamo, luvas e de- auarniçÕea p ara bolsas, gados galerias
ciai:landa em geral. recibos
iras de borracha, máscaras :anisa iara cortinas jarro.s. lamlnaeos. piás
Termo n.° 716.684, de 12-10-65
lestesia, mesas dê operações, mesas icos. lancheiras mantegueiras. "alas
pendedores de roupas puxado Ban c o do Estado clo Rio Grande do Sul
ira curativos, protetores para seios,
S.A.
ncéis para garganta, rolos airiirgicos , es para móveis pires pratos palitei
Rio Grande do Sul
- lã de pau. sêda e crina para mearas, -os, pás de casinha pedras °ornes. artt
,lsas para água quente, tampões aigie- cios p rotetoes p ara documentos ou
•
cos preservativos tira-leite, termôme- cadores de água para uso doméstico
r tn Dutra., ciasses para a pare
se>
`c0
tros, tesouras e toabas higiênicas
,'oarulnea Para marcineiros. para sapa.
è$°\
Classe 48
remos p ara vidros nasta idesiva
kl\i0
porta-co pos 'porta-abaneis. porta -notas.
-ara distinguir: Perfumes, essências ex- aorta-documentos placas rebitara codi-atos, água de colõrva, água de tcuca- lhas recipientes, suportes moerias Para
Classe 50
or. água de . beleza kilia de quina auardanaros saleiros - abo& tigelas
t\ç's3Bilhetes d. Lteria; cabogramas, cartai
gua le rosa, água dr al lmzeina, água .uhos p ara ampolas tubos para senazes, literais de propaganda, cheques, .
ara barba, losõos e tón .- os para os mas travessas tipos .10 material piás
Wõ
escapulares e notas promissórias
aba l os e para a pele. nril h antina, han- r ico sacolas sacos saquinhos. .vasilha.
Classes:
32.
33
e
50
Classe 32
cosméticos,
fixadores
.
olina. "batons'
fie s . Para acondicionamen t o vasos xl.
Sleo, para os mras cotas a trie e colas náo incicidat Jornais, revistas e publicações em ge- Para distinguir: Almanaques, armaria%
e penrea:los.
a lbuns. impressos. boleima, catalog"
abeto creme revanctsconic cremes qtar. orreias oasta e pedras para afiar ral. Albuns. Programas radiofônios.
edições
lin,Pidssas, folhetos, jornais liadesivos
Peças
teatrais
e
cinematográficas.
EstaUTOSoS e a...a-mia:is hora
rnnez a da r abe lo s adesivos para tacos
azulelos belecitnento baneário e operações hal- vros impressos, publicações impressas,
ele a ."maiiallage - 00101, rua deso- aara tadritros e aclemyos
lhirtcs de, loteria, cabogramas. revistas .p rogramas rarliotemiçosie rádio.;
orantee vinaare aromático pó de arroz Rnéla ea TTerelS Pai recelnerr e ,guaiii arims. B t
de propaganda. chegues. televisionados eças tear-ais e ctinenuad
cartazes,
carta
literais
talco rim-burlado ou Miei . .trilS PaTa 1.ções de material plástico oara bulas
escapulares; notas promissórias
tográlicas, rogramas Circenses
2stana e sobranceiras, prepados para
eia geral de •plasticos
Termos ns. 716.674 a 716.680, de
Rio Grande do Sul

aSh eit O rl
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Têrmo n.° 716.690, de 12-10-1965
Teleunião S.Á. — Indústria ris Rádios
e Televisão
.
Rio Grande do Sul

&rosa

Tèrmo 0.0 716.693, de 17-10-1965
(Prorrogação)
Sociedade Paulista de Artelatos
Metalarg,:os Ltda.
São Paulo
PRORROGACÃO)

4ndústria Brasileira
Classe 8
Indústria Brasileira
Para distinguir: Carregadores de bateria, automático, bobinas de reatancia.
Classe 6
soldam es de resistência elétrica, fonte
de corrente de aquecimanto por indo Para distinguir: Abanadores de cereais
voltagem, tubos ou válvulas, retificado. mai:Ninas para indústria de tecidos.
ras, válvulas, pilhas, foto-eletricas, ar acendedores para máquinas de explosa,,
figos, acessórios e equipamentos loto. máquinas de acionamento de bomba:.
gráficos. a saber, equipamento loto. máquinas para adegas, máquinas para
flash, inclusive lâmpadas !'toto-flash - indústria de couros e cortutnes, adue.
e refletores para as mesmas. unidades las, máquinas para afiar terramentaa
máquinas agitadoras, bombas dagua
Sornrcedoras de torça para 1 foto-flash máquinas
de ajustar, alargadores, aia
e meios de controlar correntes do loto
flash. altimetros, calibradores de Md: vancas. rolos compressores, batedores
metros, precipadores de p oeira, tontas de automáticos de algodão. de:ribas- hide corrente eletraestática. osciloscópios dráulicas, centrifugas, rotativas de des
de alta velocidade, sistemas de comunt. locamento e a pistão, máquinas para
cação por micro-ondas. máquinas testa- descaróçar. pisadores de algodão, mádoras de fadiga ou cansaço; operadas quinas trituradoras, purificadoras, trans.
eletromagneticamente, antenas de rádio. formadoras. elevadoras, para . serrar
lâmpadas de painel de rádio', transnas. =assadeiras, descascadoras, distribui,
doras. nasturadoras, limadoraa para
sores de rádio, receptores de .rádio.
positivos receptores e transmissores de aplainar, para torcer, batedeiras, mita
rádio, radar, transmissores de televisão quinas para cortar e serrar, para arquereceptores de televisão. dispositivos Da - ar. ara arrolhar, descascadoras. cata.4,
Ira vulcanização de pneumáticos, lâm- doras, brunidoras, erturadoras. má quipadas para televisão e lâmpadas elé- nas ara tecelagem, para burilar. parai
tricas, tubos ou válvulas a vácuo para branquear, separadoras, secadoras. do
rádio e lâmpadas de televisão, tonóqra. costura, de bordar, batedeiras. benefl.
(os elétricos, combinações de rádio te pressores. debulhadores, desnatadeiras,
!avisar,. fonograto. tomadas, -ir soquetes. dadoras, torradorea de cereais, com
plugs, espelhos de 'plástico para eletri- moinhos. desintegradoras. separadores
cidade. tios elétricos, chaves 1elétricas. entalhadetras, perturadoras. exprernedo
Interruptores, chaves de tomadas, fusi. raa, para filtrar. de "rezar retificadoras
vel, pinos para tomadas e campainhas Prensas para algodão, alimentadores
ciarificantes, máquinas para aonstruça,
elétricas
de estradas, máquinas de traçar prenTermo n.° 716.691, de 12-10-1965
sas para Mini. altemadores etc.
Banco Frederico Mentz
Termo
n.° 716.694. de 12-10-1965
Rio Grande do Sul
(Prorrogação,)
.The Flintkote Company
Estados Unidos da América

Têrmo a.° 716.695, de 12-10-1965
Termo n.o 716.698, de 12-10-1965
Laboratorio Clinico Silva Araújo S.A. "Ribamar" Agencia c.e Passagens Laia
Guanabara
Guanabara
PRORROGAÇÃO

RIBAMAR

FERROTON1NA
Lt2DRATORIO CLUICO SILVA ARAUJO
Di • 0‘.1 RO

8.5.

Classe 3
produto farmaceutico, indicado no
Termo n.9 716.696, de 12-10-1965
tratamento das anemias convalescenas
Pedreira Meia Ltda.
Uni

Classe 50
Passagens (Impressos)
Termo n.° 716.699. de 12-10-1965
'Turibérta" Agencia de Passagens Lula,
Guanabara

TURIBÉRIA,
Classe 50
Impressos
Trio a.° 716.700, de 12-1021965
Dias Garcia S.A. Comerclo e
Indústria

Classe 4

animal emZP:(
Substância de origem mineral em inato
ou parcialmente preparada
Termo n.° 716.697, de 12-10-1965
Fábrica de j6:as Oris Ltda.
Guanabara

Substascia de origem

Guanabara

[(PRORROGAÇÃO))

1
Indústria Brasileira
Classe 13
Adereços de metais, preciosos, semi- i
orecksos e suas imitações, adereços de

INDÚSTRIA BRASILEIRA,

pedras preciosas e suas imitações. adiar-,
aos de metais preciosos , semi-p:eciosoa
Classe 8
e suas imitações, alianças anéis, artiÓculos
gos de fantasia de metais preciosos
bataoandans de metais preciosos ou —Tento n.9 716.701, de 12-10-1965
Usina São Cristóvão 'Tintas S.A.
semi-preciosos, arsi.oeias de wetais pre
Guanabara
doso*. berlog.tes de metal preciosos,
brincos de alva' . precioso, ou semi.
precioso, bules ,de metais preciosos
(-PRORROGAÇÃO)
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos.
aZZ:218r,m=2:=2
contas de metais preciosas, copos de
"PRORROGACÃO
loANG(40
metais preciosos, dedais de aistaus :ireciosos, diamantes lapidados, tio de ouro.
fio de prata, fivelas de metais precioClasse 513
sos. gairetetras e metais preciosos Ióias.
&ilhetas de !oraria: cabogramas,Icartazes
jóias tabas lantelolas de natais preMARCA ALGISTR
(1
Iterais de prodaganda, cheques. escaciosos medalhas de metros preciosos
e
pulares e notas promissórias
semi-Prectosos e suas Imtaço" palitog
LEZERWER=ffia,
de oura pedras preciosas para 161a. peTermo n.9 716.602, de 12-10-1965
dras senti-preciosas para lemas. • aroias
Classe 1
Banco Frederico Mcntz S.A.
e imitações de pérolaa P VVOS 4e meTintas e vernizes para p:ntura
Rio Grande do Su3
tais preciosos serviços de chá e de caia
Têrmo n.o 716.703, de 12-10-1965
de metais preciosos. serviços de 'cor
de metal precioso. serviços de refresco. Desouza Química Farmacêutica Ltdas
Rio de Jane:ro
de metal precioso, serviços de salada
de
frutas
de metal precioso, serviços de.
sorvete de metal precioso sopeiras tle
eloGoClasse 16
metal precioso, tacas de meais precioVI`
ILadrIlnos para chão, ladrilhos para pa- sos. talheres de metais preciosos ttaa.
.••• wO.
rede e Umes, -latos e emendas de
bu/os de metal turmalinas motdadas e
iíJDUSTRIA BRASILEIRA
•
egbçV
ladrilho
vasos de metais preciosos
.

DESOUZA.

Estabelecimento banca'aos e operações
bancárias

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50

Classe 3
Artigos da classe

