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SEÇÃO III
ANO XXIV — Nd° 33

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 14 de fevereiro de 1986
Decisões do Ministro
Time-Incorporated — recorrendo
do despacho que deferiu o pedido de
registro da marca: O Tempo — tármo 425.787 — do requerente: Waldcmar França — O ST. Ministro exarou o seguinte despacho: Em face
do parecer, dou provimento ao recurso, para denegar o registro requerido.

Secretaria daIndústria
Rio, Is de fevereiro de 1936
Despachos em Recursos

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE i$88

REMSTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIALImperial de Indústrias Qutrnicas do
¡Iras il.
14.9 352.005 marca: loarmovit —
reverente: Química e Farmacêutica,
Proguilar 8. A. — recorrente: Re-I
ciordati Laboratório Farmacológico
S.P. A.
NP a53.898 — marca: Clipasol —
requerente: Sociéte das Usinee Ciiimiques Rhone-Poulene — recosrente:
Labceatório Farmaceutico deste'
mitacia.
NP 353.984 — marca: Max-In-Cal
— requerente: Winthrop Products
Inc.
NP 357.241 — titulo: LUX Hotel —
requerente: Lux Hotel Ltda. — recorrente: Hotéis Hércules 8. A.
NP 357.271 — marca: Emblemática -- 'requerente: Peterco Comércio e Indústria de Eletricidade Limitada.
NP 357.852 — marca: Coronet —
requerente: Olamit Indústria e comércio SI. A. — recorrente: Erminio
Magri.
NP 363.422 — marca: Cairo —
requerente: C. Almeida Lima — recorrente: Octavlo Bastos & Cia. Limitada.
N.9 353.155 — marca: Diapan —
requerente: Edmond Lobel — recorrente: Schenley Laboratories, Inc.
N. 365.820 — marca: Cortorgano
— requerente: Laborsdório Brasileiro
de Ciumioterapia, Produtos Labrapia
S. A. — recorrente: Cia. Farmacêutica Organon do Brasil S. A.
NP 373.913 — marca: Jevicilin —
requerente: Laboratório Sanex Ltda.
— recorrente: Bracco Novotherápica,
Laboratórios S. A.
Os interessados poderão obter vista dos processos respectivos no Setdr
de Vista e Informações do Departamento.

O Senhor Secretário da Indústria
— Alfredo C. Salomão — deu provimento aos recursos interpostos nos
processos abaixo mencionados, a fim
de reformar as decisões anteriores:
Termos:
NP 178.374 — marca: Uni-Cola —
requerente: União Importadora de
Bebidas e Fumos Ltda.
NP 336.349 — titulo: Etoile — requerente: S. A. Indústrias Reunidas
F. Matarazzo.
N.9 350.104 — marca: Vencedor —
requerente: Indústria de Conservas
Barra do Turvo Ltda.
O Senhor Secretário da Indústria
— Alfredo C. Salomão - negou provimento aos recursos abaixo interpostos, a fim de manter as decisões
anteriores:
Termos:
NP 127.668 — marca: Milhomina
_ requerente: Laethe de Miranda
e Silva — recorrente: Refinações de
Milho Brasil.
N.9 325.993 — titulo: Auto Técnica
Invicta — requerente: Auto Técnica
Invicta Ltda.
N.9 333.788 — marca: "AA" —
requerente: Angloamérica Industrial,
Importadora e Exportadora S. A.
Expediente do Secretário
NP e63.780 — marca: "AA" —
requerente: Angloamerica Industrial, Tendo em vista a ordem de serviImportadora e Exporrad ira S A.
ço número 1, da Secretaria da InNP 336.665 — titulo: Nutril — dústria, - publicada no Diário Oficial
requerente: Socil Pro Pecuária S A. de 21 de dezembro de 1965 (Seção
Indústria e Comércio de Forragens! ill), ficam notificados os recorren— recorrente: S. A. Industr i al Ir-' tes abaixo mencionados, para que,
mãos Lever.
no prazo de sessenta (60) dias, a
NP 33t.996 — Marca: Lua Veado contar desta notificação, reafirmem
Nagaolca — requerente: Tokutaro o seu interesse no prosseguimento e
exame dos seus recursos, sob pena
Nagaosa.
NP 351.911 — marca: Gavira -- de serem os mesmos declarados derequerente: Vieira Garcez Comércio sertos e definitivamente arquivados
O Indústria Ltda. — recorrente: eia. pelo não cumprimento dessa exigên-

eia, nos termos do artigo 197 do Código da Propriedade Industrial;
-Termos:
N.9 127.309 — marca: Taurus
requerente: 'Walter Balsimeili.
NP 345.416 — titulo: Auto Continental — recorrente: Auto Continental Ltda.
Os interessados poderão obter vista dos processos respectivos no Grupo
cie Trabalho, 5.9 andar, sala 522, no
horário de 13 às 16 horas, no Edifício de "A Noite" — praça Meuá 7.
EXPEDIENTE DO SECRKPARIO
SUBSTITUTO
• Rio, 14 de fevereiro de 1966
Diversos
Flavio Lima Kanitz — no pedido
de preferência no andamento do termo 166.245 — privilégio de invenção
— Concedo a preferência pedida, face à informação.
Jorge Ernesto Gaullier — no pedido de preferência do termo 174.813
modelo de utilidade — Concedo a
preferencia pedida, face a informação.
The Il. D. Lee company, Incorporated — no pedido de prefrência
no termo 661.194 — marca: Lee —
Concedo a preferência pedida tece
a informação.

Expediente do Diretor Geral
Rio, 14 de fevereiro de 1966
Diversos
Jorge Ernesto Gaullier — no pedido. de restauração da patente de
número 3.972 — modelo de utilidade
— Concedo a restauração para o pagamento das 2. e 3. anuidades.
Despacho em Pedido de Reconsideração
Terno:
.v 475.822 — marca: Guanabara
_ de: Frigorífico Guanabara 8 .A.
— Tendo em vista o que me faculta
o artigo 65 do Decreto 535, de 23 de
janeiro de 1962, resolvo reconsiderar
o despacho publicado no Diário Ojicial de 17 de janeiro de 1966, no sen-

tido de que a 8.1. informe guante
aos registros apontados à fls.
Rio de Janeiro, 11 de fevereiro da,
1966
Do Diretor Geral do Departamento
Nacional da Propriedade Industr.
Ao Sr. Diretor da Divisão de Orçamento do M.I.C.
Senhor Diretor
Renda
Comunico-vos, para os devidos fins,
que a renda deste Departamento relativa ao más de janeiro p/passado,
foi a seguinte:
Cr$ 48.702,550,
Valho-aio do ensejo para apresentar-vos meus protestos de estima e
consideração.
lbsen de Sant'Anna — Diretas
Geral..
EXPEDIENTE DA SEÇAo
TRANSFERENCIA E LICENÇA
Rio, 14 de fevereiro de 1966
Transferência e Alteração 'de N0M4
de Titular de Marcas
Foram mandadas averbar as transferências e as alterações de nómes
nos processos abaixo mencionados:
Editôra Última Hora S. A. — transferência para seu nome da marca
— Flan — número 175.559.
Fábrica de Biscoitos Brasília Ltda.
_ transferência para seu nome da
marca: Sena — número 178.202.
Williatn Hollins & Company, Limited transferências e alterações
de nome nas marcas: viyella — número 203.286 — e Viyella —
ro: 236.603.
Caldeiraria São Caetano S. A. Indústrias Mecânicas — nas alterações
de nomes da marca: São Caetano —
número 211.975 e na insígnia:
Caldeiraria São Caetano — número
211.976.
Lacticínios Loba Ltda. — transferência para seu nome da marca: Loba — número 226.565.
Invictas Radio e Televisão Ltda. —
nas alterações de nome no registro:
Multiband — número 2e3.616.
Stanciard Inteenational Coiporation — transferencia para seu nome das marcas: Boll Anil — naine•
ro 235.465; Boa Arni
número
237.479.
Indústrias Quitnicas Anhembi S.A.
—. transferência para seu nome da
marca: Keçal — número 257.429.
Casa Utalora Peças Para Relógios
Ltda. — transferencia para seu no-!

Peeteira
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Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diariamente, até às
15 horae.
- As reclamações pertinentes. à matéria relribuidat nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
escrito, à Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, no atási-,
mo até 72 horas após a 'salda'
dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados • autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas Poderse-do tornar, em qualquer
época, por seis meses Ou um
ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sela
aviso prévio.
Para facilitar aos assinan-:
tes a verificação do prazo de:
validade de suas itssinataras,:
na parte superior do etiderêço'

Fevereiro da 1906

EXPEDIENTE
.DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
•IPISTOR Gadedi.

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
ereaP•
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FLOMANO GUIMARÀES

MURILO FERREIRA ALVES
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ASSINATURAS
FuNCTONÁR103
• Capital e Interior:
Capital e Interiort
t
Semestre . • . Cr$ 6.000, Semestre
• . Cr$ 4.7A0
Ano . . . . . . Cr 12.000 Ano
Cr$ 9.000
Exterior:
Exterior:
i
REPARTIOES E PAMICULARES

Ano

Cr$ 15.000; Ano

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

Cr$ 10.000

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

- As Repartições Pú.blicas
cingir-se .ão às assinatura3
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes..
- A fim de possibilitar
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, solicitamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do •Tesoureiro do Departa.
mento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos as edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da assinalara.
- O funcionário público
federal,' para fazer jus ao desconto indicado, deverá pro
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exem.
piar atrasado dos &gelos ofi.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr; 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por uno
decorrido.

indústrias Químicas Anhembi S.A.
- requerente: Zenith Rádio Corpo.
me da marca: Italora - número
NOTIrIARIO
no pedido de transfertnéla do seraion - Fica retificaão o inicio di
263.8e4.
primeiro ponto: 1 - Receptor de te.
André Parducci - transf erência ' gistro 191.181 - Marca.
Retificações
Maurilio Lazarini - no pedido de
Isvisão pre-pnga, para a utilizaeã4
para seu nome da marca: Café Curutransferência do registro 229.095
de um sinal de inteligência etc etc.
ça - número 259.196.
/moam retificados, por terem modo
Standatd International corpora- marca.
cem
incoreeeões,
pontos
publicados
N.9 :123.618 - •privilégio de invention - transferência para seu nome 4ntonio de Raro Dias - no pedi- em 21 de janeiro de 1986:
ção: Processo para preparaeão de
da marca: Bom Ami - ielltnero do' de transieeência do registro resinas poliaromáticas - requerente:
Tèrmot:
285.595.
257.072 - marca.
Artrite Resins Lireited - Local esEquipesca Equipamento de Pesca
S. A. de Perfumarias J. & E. N. 87.365 - para privilégio de in- tabelecido para: Inglaterra.
S. A. -- pede para ser anotada na Atkinson - no pedido de averbação venção: Prooeseo paia preparar N.9 128.580 - privilégio de invenmarra: Equipesca - número' 2,;5.31.8 de contrato no registro 249.4e4 - 6 - - metil - 3 - oxe - ção: Aperfeiçoamento etn preces:o e
- e na insígnia: Equipesca - núme- marca.
delta - 4 - esteresides das séries do aparelho para tratamento de água
ro 295.319 - as alterações do nome
Jese Maria Etabaki - no pedi& androstano e do pregnano - re- - requerente: Water Refining Co.
da titular.
querente: The Brietish Drug Rcuses Inc. - Data do depósito para: BI
Giuseppe Lacovino - transferência de transferência do registro 249.627 Limited.
de janeiro de 1861.
para seu nome da marca: Oiivac - - marca.
N.9 111.485 - para privilégio de N.9 129.015 - privilégio da invenGeraldo de Souza Pereira Lima,
número 3132.323.
invenção: Processo para a preparaNespa S. A. Indústria Farmacêu- Noêmia de Souza Pereira Lima e ção de a:Ilidas substituídas - reque- ção: Composições para proteger planno
pedido
Isabel
Lima
Barreto
tes - requerente: Shell Internatiopedalo
de
alteração
do
.
tica - no
rente: Cano Erba S., A.
nal° Research.
nome na marca: Complexo Amin de transferência do registro 290.930
N.9 116.257 - privilégio de invenN.9 133.228 - privilégio de invenNespa - numero 393.759 - Quan- - marca.
ção: Novos compostos químicas e
to ao pedido de apostila requerida
Associated Adhesives Limited - no usos dos meamos - requerente: Ca- ção para: Processo para a preparação de um catalizador suportado, papor Opoterápica Nespa S. A. ano- pedido de transferência do registro
badian Industries Limited Fica re- ra a polimerizaee,o estéreo espeefica
te-se, mediante apostila, a alteração 310.161 - marca.
tificado o inicio do primeiro ponto:
de nome já anotada no , registro anOrto Ltda., Produtos Cirúrgicos - 1 Peróxidos de (Vaze% caracteri- de alia olefinas em fase gasosa requerente: Montecatini Eccietá Geterior 165.701.
no pedido de transferência do registro zados
por terem a fórmula geral - nerale Per L'Industria Mineraria e
Invictas Rádio e Televisão Ltda. 210.856 - marca.
R.CO.
0.0.
CO.
R'
em
que:
Chimica.
- pede para ser anotada nas mar"R" e "R-1" diferem um do outro
cas: Invictas - número: 304.758:'
Diversos
N.9 130.395 - privilégio de invenetc,
etc.
etc.
Invictas - registrada sob número
N.9 117.938 - privilégio de inven- çao: Tratamento de tecidos - re305.794; invictus - número 305.795. Penara Produtos Químicos S. A. - çao:
Processo para a preparação de querente: Dow Corning corporation.
nos pedidos de apostilas nos registros novos aldeidos - requerente: Rohin
N. 9 130.777 - privilégio de invenExigências
501.499 - e 501.500 - Anotem-se, & Haas Company - Data depositada ção: Processo para a produção de
mediante apostilas, os contrato de para: 16 de março de 1960.
novos derivados de - 19 - nor Processos e têrmos com exigências exploração já averbados nos registros
N.9 118.073 - privilégio de inven- testoterona - requerente: Lovens Kea cumprir:
55.875 (Berna) e 56.875 (Berna).
ção: Processo para fabricação de 3 miske Fabrik Vcd A. Kongsted - substituído - 6 - triff/uo-rometil Fica retificado o segundo ponto: 2 lbras Industrie Brasileira de Seringas S. A. - no pedido de alteração EXPONENTE DA SEÇAO DE - 7 - sulfamil - 3, 4, - di - hidro Processo de acôrdo coro o ponto 1, eaEXAME FORMAL
- 1, 2, 4. - benzotiadiazina - 1,.- rantvrizaclo pelo fato de o eldeeeo ser
de nome no registro 173.505 marca.
1 - dióxidos - requerente: Lovens adicionado sob a forma de seu hiThe Singer Company (Osganizada
Rio, 14 de fevereiro de 1966
Kemiske
Fabrik Ved A. Kongsted - drato
leis
do
Estado
de
Nova
York)
pelas
N.9 133.579 - para privilégio de
Data depositada para: 24 de março
e- no pedido de averbação de conExigências
invencão: Original disposição em
de
1980.
registro
176.356
marca.
trato no
N9 119.685 - para privilégio de mostruário de tecidos - uniformes e
Isaac Muniski At Cia. - no pedido Termos com exigências a cumprir: invenção: Processo para a fabricação roupas em geral - requerente: Cia.
alteração de nome no registro do N.9 400.328 - Sociedade Brasileira de emitias cíclicas - requerente: Ci- Nacional de Telles.
titulo: 177.295.
:a &ideie Anoneme - Ciba AktienOs pontos acima mencionados fode Máquinas e Motores Ltda.
ram pub l ica-'os rem incorreeeee no
Te-elischatt.
Instituto Terapêutico 641 Ltda. 428.183
Empresa
de
Pro
14.
9
p
aMe 1'0.€5 g - privilégio de irven- Boletim do cu a vinV! e um de janeiro
np pedido de tineisfednola do reganda Publitec Ltda.
ção: Receptor de te le visão Pre-Paga de 1966 - Pontos característicos.
gistro 178.460 - marca.
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taam=ressRetificações dos pontos publicados atuam no ato de prender ou fixar ti- DIBS - MCS - 11(1)8e.- MES em 24 da janeiro de 1566 por terem ras, pontas ou estremidades de peças MIM) quando foi determinado o desde vestuário ou estranhas ao vestuá- tino da chamada.
saldo com várias incorreções:
rio como as pontas dos absorventes
NP 95.221 - modelo de utilidade:
Termos:
de higiene intima de cantoras; e que Aparelho
para uso em odontologia apresenta
absoluta
auseencia
de
metais
NP 102.058 - privilégio de invenrequerente:
Webber Miguel Nogueira.
ou
materiais
duros,
incómodos
ou
conçeo: Nervo tipo de laminado especial103346
- privilégio de invenN.9
tudente,s
à
epiderme
para
ser
aplicamente para juntas e guarnições de
blecos e cabeçotes de motores a ex- da costurada em peças do vestuário. ção: Estraturas configuradas e pro2 - Passadeira de estedo com gar- cesso para sua produção - requeplode) - para o nome do requerenras tecidas da própria trama para rente: E. I. du Pont Je Nemoars and
te: Julio Serral.
N.9 119.086 - privilégio de inven- fixar peças de vestuário, caracteri- Company - Data depositada para:
ção para: Processo para a produção zada de acórdo com o ponto 1, com- /1 de junho de 1953 - O presente
de ácidos - 6 - amino - penicile- pondo-se de duas peças sobrepostas, processo termo 103.068 - já é patenseico - requerente: Lovens Kemiske costure/ias nas bordas, permitindo te número 63.840 - e os pontos agodois eiass para a intercalação de ti- ra publicados, foram, a pedido do
Fabrik Ved A. Kongsted.
N.9 127.739 - privilégio de inven- ras e para ser aplicada substancial- requerente, substituição dos já pução: Proceseo para a produção de mente como descrito neste relatório blicados.
vacinas _ remierente: Parke, Davis e ilustrada com os desenhos anexos. N.9 103.945 - privilégio de incompany - Fica retificado o
Os pontos, acima mencionados, fo- venção: Polimerização de compostos
quarto ponto: 4 - Uni processo de ram publicados com inoorreções no alifáticos não saturados - requerenaoardo com os pontos 1 e 2, caracte- Boletan do dia 24 de janeiro de te: Dunlop Rubber Company Unirizado porque o fenol contém entre 1966.
ted - Fica retificado o 20.9 e últiè a 30 por cento de água.
mo ponto: 20 - Catalizadores tensio
Retificações
N.9 128.735 - privilégio de invenativos, heterogêneos, de acôrdo com
Oto: Aquecedor de radiação catalío ponto característico 11, substancialNos
pontos
publicados
em
25
de
tica - requerente: Catalytic Commente como descrito nos exemplares
1986:
janeiro
de
# • precedentes.
bustion Corporation.
NP 132.147 - privilégio de invenN.9 110.631 - privilégio de invenTermos:
ção: Bombas de combustível liquido
ção: Processo para a produção de
de
inven- requerente: C.A.V. Limited - N.9 83. 50$ - privilégio
suplemento de ração para animais
Local estabelecido para: Inglaterra. ção: Processo de produzir materiais - requerente: Commercial Solvents
espumosos de resinas de poliésteres Corporation.
Têrmos:
- requerente para: Hudson roam
N.9 117.671 - privilégio de invenN.9 132.343 - privilégio de inven- Piastics Corporation.
ção: Processo de produzir novos deNP 87.804 - para o privilégio de ção para: Processo para a prepararivados de ácido al q uil-benzóico - invenção: Aperfeiçoamentos em ou ção de sal de sódio do ácido acetilHouve uma troca na publicação das relativos a sistemas telefónicos au- salicilico e processo para a preparafarmulas constantes dos pontos, sen- tomáticos - remeerente: British Te- cão de composições contendo o proda difícil uma retificação o processo lecommunications Research Licnited duto - requerente: Miles Laboratofica à disposiçao do sinteressados no - Fica também retificado o terceiro ries, Inc.
Setor de Vista e Informações do De- ponto: 3 - Aperfeiçoamentos em N.9 121.265 - privilégio de invenção: Processo para a fabricação de
partamento.
ou relativos a sistemas telefônicos
de ácido piridino-carboxilico
NP 132.425 - privilégio de inven- automáticos, de aceordo com as rei- -amidas
Ciba Socie té Anonyme
ção: Processo para preparar novos vindicações 1 e 2, caracterizado pelo - requerente:
Ciba Aktiengesellschaft.
derivados de benzilamina tendo ati- fato de que as identificações partividade de anti- p irético-analgásico - culares dos comutadores aos quais Na 121.335 privilegio de invenrequerente: Sccietá Farmaceutici Ita- estão ligados os assinantes chama- ção: Aparelho para radiografia do
lie - Houve unia troca de fórmula dor e chamado são efetuadas nos crânio - para o nome do requerenna publicação sendo que as letras equipamentos registrador (MAS -- te: Reynolds Kenneth Travis.
(H - H - OU) vêm logo após a
expressão: em que X é - 3 - p iridila - ou 4 - piriclila, seguindo-se
a segunda e última fórmula.
N. 133.304 - privilégio de invenção para: Processo para a preparação de hidrazidas ópticarnente ativas
- requerente: Sandoz S. A.
NP 138.039 - privilégio de invenLei n' 4.506 de 30 de novembro de 1961
ção: Aperfeiçoamentos em ou relativos a dispositivos cai cristalização
Dispõe sôbre o impôsto que 'recai sôbre as rendas
- requerente: Werlispoor N.V. Local estabelecido: Holanda.
e proventos de qualquer natureza
NP 133.385 - privilegio de invenção: Composições resinosas - reDivulgação n' 929
querente: E. 1. Du Pont De Nemours
And c(xnp.any - Fica retificado o
edição
Início do primeiro ponto: 1 - Uma
composição de matéria caracterizada
PREÇO: Cr$ 250
por compreender unia resina termoplástica e um composto contendo
Uma pluralidade de radicais tendo a
seguinte fórmula estrutural (segue-se
Decreto n' 56.866 _ de 23 de maio de 1965
a fórmula publicada) na qual "(C) representa átomos de carbono no anel
um número interino etc.
- “A"
Aprova o Regulamento para cobrança e fiscalização
etc. etc. - Consta de dez pontos cado lmpôsto de Renda
racterísticos e a reivindicação da
prioridade foi depositada na RepartiDivulgação n° 939
ção de Patentes dos Estados Unidos
da América do Norte em 13 de outubro de 1960, sob número 62.343, devePREÇO: Cr$ 400
ria ser publicada no final dos dez
pontos.
NP 133.6a2 - privilégio de invenA VENDA
ção: Passadeira de estafo com garNa Guanabara
ras tecidas da própria trama para
fixar peças de vestuário - requerenSeção
de
Vendas:
Av, Rodriyvn Alves, 1
te: Antonio Frusco - Ficam retificados os dois pontos reivindicados
Agência 1: Ministério da Fazenda
que seira com incorreções: 1 - PasAtende-se
a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
sadeira de esbefO com garras tecidas
da própria trama para fixar peças
Em Brasília
de vestuário, caracterizada por ser
de formato retangular ou de qualNa sede do D.1. N
quer outro formato, constante de duas
peças sobrepostas pelas garras tecidas da própria trama do estofo que

IMPOSTO DE RENDA
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N.9 121.863 - privilégio de invenção: Dispositivo de içamento para
andaimes deslizantes e processo para sua utilização - requerente: Siemens Bauubion Gesellschaft Mit Bese
chrankter Haftunga - Data depositada para: 9 de agasto de 1960.
N.9 123.180 - privilégio de invenção: Aperfeiçoamentos int:oduzidos
nas esferas de porta, principalmente
nas de automóveis - requerente: Regie Nationale des Usines Renault.
N.9 124.387 - privilégio de invenção: Máquina de pistão livre - requerente: -Anton Braun.
NP 124.671 - privilégio de invencão para: Processo e aparelho para
tratamento de superfície de cordões
filamentares e cordão em fio -tas:til
obtido de acôrdo com os mesmos requerente: Ludlosv Corporation.
NP 124.729 - privilégio de invenção: Dispositivo para a identificação
de locumentos . gravados - requerente: Paul J. Selgin.
NP 125.572 - privilégio de invenção: Dispositivos de ligação elétrica
particulamiente usado como porta
lâmpada ou suporte de lâmpada fluorescente ou similar - requerente:
Weetinghouse Electric Corporation.
NP 124.764 - privilégio de invenção: Processo para o controle continuo de papel, papelão, fôlhas
demais fitas ou produtos em forma
de fólha, quanto a diferences ópticamente perceptíveis lugares -defeituosos
- requerente: Felclmühle Aktiengee
sellschaft - Fica retificado o final
do segundo ponto: 2 - comandar o
sistema de aperto nos momentos em
que deverá ser manobrado este sistema de e.pSrto.
N.9 128.361 - privilégio de invenção: Processo para prenarar colagênio dispersivel em água - requerente: Arrnour And company.
N. 125.388 _ privilégio de invenção: Processo de preparação de ntn
suporte de catalizador - requerente: Peso Research And Engine.ering
Company - Fica retific e da a fórmula do segundo ponto para: ME 2
N
O. AL :ae. 2 0-3. 2, 5 O, 3 Si O - 2
- em que - ME - representa o teor
total de hidrogênio e eatione metálico
do aluminio-sllicato, e-N-éa
valencia do cationte particular representado.
N.9 120.612 - para o privilégio de
invcimeo: Aperfeicoamentos em máquinas de costura nortátil manual
- reouerente: Otto rens de la Roca.
ai O 128.220 - Privilézio de Imensa:o
Processo e Produto para Combater
Ervas re g raram - Requere etc: g-i),,.7n
ITa PR Cork r an Y - 'ara a data
denositada em 10 de abril de 1961.,
N9 123.2e9 - Privilégio ,ie Invenção: Arrenios Aperfeiçoe. : es em Usinas C era dores - Requ ente: Associated Elertrical Industries Limiteci.N9 123.930 - Privileele de invearao: Triturador Irdustrial deIseos
Seiel re os - Requerente: Broyers
etendrae.
N9 1 20.143 - Privilégio de leen.
cão: Processo de Preparaeão de Novos Drrivados de Henarina - Requerent e • Rousse] CTc/cd.
N9 130.212 - Privneelo de Invencão: Fas tio Inviolável para Sacos
Feitos de Papel. Plásticos, Tecidos
ou Material Similar - Requerente:
Preantos Químicos Rugal Limitada.
- Data ,I npositada -,:ra 22 de junho
de 1981.
N9 130.795 - Privilégio de ínvençâo: Proceseo de Produção de Bicar..
bonatos Alcalinos - Reque rente: Kali
Chernie Aktiengesellschaf 1 - Foi
mehdado retirar as reivindicações publicadas, a de n9 7.
N9 130.805 - Modelo de Utilidaie:
EstÔio Portátil de Cigarros, Fósforos. Pente, Chefe e Espê?: - Requerente: Horst Hermann Figge.'
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N9 131.575 — Privilégio de Invenção:- Dispositivo Limpa Fiapos —
Requerente: Deering Milliken • Research Corporation.
N9 131.786 — Privilégio de Invenção: Aperfeiçoamentos em Máquinas
de Cardar Fibras Texteis — Requerente: Ezio Bettonl.
N9 132.015 — Privilégio de Invenção: Apoio Móvel para Fusos, Acionados por Meio de Fitas ou Cordas
e Empregados em Máquinas de Falcão
e de Retorção — Requerente: Wiirt
Spindelfabrik GmEn. — Fica ratificado o final do 149 aonto: Do Furo
da Cabra nas proximidades do santo
de basculamento.
N 9 133.115 — PrisvilégiO de'. invenção: Dispositivo pira Adicionar, em
Quantidades Prossorcionais Lismidos
a uma Corrente de Limado, bern
como Recipiente para o Yelouido
Adirão — Requerente: lieloaut Lana.
le!' 131.327 — Modelo Tralustrial:
Nõvo Modelo de Isqueiro de poiso —
Requerente: Etab1issement Rostan —
Local para: Liechtenstein.
N 9 147.09() — Modelo InClustrioI:
Moo e Original Conflauracieto ;aplicada a Serões — Requerente: Aberlia
• Nregroni Contoli.
N9 150.6E1 5 — IVroclêlo Industrial:
Original e Nevo Modelo de Pulseira
ou Similar — Requerente:. Walter
Hernandez Pasini a Cia. Ltda.
151.9e3 — ModOlo Industrial:
Original Configuraoeo de Garroana e
Recipientes Congenores — Recuerente: E. ?.ranograsso S. A. Distilaria Bellard.
N9 152.485 — M.od.Olo Industrial:
Um Nõvo Modélo de Cartão de Vi
— Requerente Jorge Torok.
N9 153.073 — Mod.alo Industrial:
• Nova e Original Confiourarào Introduaida em Elemento 'de Concreto
Armado ou Protendido, Pré-leabriondo
para a Forrnaçâo de Paredes e ou
Telhados — Requerente: Ange Veet.
N9 153.137 — Modêlo Industrial —
Configuração Externa de Recipiente
para Líquidos — Re q uerente: Beco
Dana S. A. Indústria e: Comércio
da Bebidas.
N9 153.424 — Modêlo Industrial:
Ura Moda.lo de Cadeira • Requerente: Coparnericana "Móveis Cromarias Limitada.
N9 153.e34 — Modelo Industriai:
Ntivo Modelo de Lâmpada, a (les
Liquefeito de Mesa — Requerente:
L. Larnberto Droeven e Artur() Mathov.
N9 155.174 — Modélo Industrial —
Mociêlo de Pedra de Acitirno, Feita
de Vidro — Requerente: D. Swriroasai Et Co. Glassehleiferei.
N9 155.259 — ModOlo Industrial —
Elemento Oneraclor de Tampa e Válvula Combinada rara Recipientes
Foroecedoros de aerosol — Pecamrerte Roberto 1-Te n ro alsr.'onalre
N9 155.319 — Modêio Industrial:
Nevo e °Moinai Formato de EleroJnto
para a Forrnaeão de Coberturas de
Tellsados e ou Paredes — Requeee.nso:
Anorse -.Vest.
Os pontos publicados em 25 de Janeiro de 1996, foram acima aetificodos.
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Oposiçães
A Embaixada dos Estados Unidos
da América (oposição ao termo número 699.524).
Barolo S. A. Viti Vinicola (oposição ao termo n. 701.742).
Comercial e Importadora de Ferragens Limo) Limitada oposição ao termoa. 701.274).
Móveis Lafer Ltda. (oposição ao
termo n. 700.435).
Comercial e Importadora de Ferragens Limo) Limitada (oposição ao termo n. 701.273) .
King Indústria e Comércio S. A.
(oposição ao termo

a. 701.614).

DIÁRIO, OFICIAL (Seção III)
Anclerson Clayton fj Co. S. A. Indústria e Comércio (oposição ao termo
n. 702.893).
S. A. Instituto Terapêutico Reunedos Labofarma (oposição ao termo ciúmes° 677.440).
Fabricas Protexa S. A. (oposição
ao termo n. 695.996).
Fabricas Protexa S. A. (oposição
aos termos as. 695.998 e 691.999).
A W. Faber Casta (oposição ao
termo n. 699.425).
Texaco Inc. (oposição ao termo número 699.959).
Texaco Inc. (oposição ao termo número 699.874).
Diadema Aços Perfilados Limitada
(oposlção ao termo n. 696.983).
Hospital Central de Vila Maria S.
A. (oposição ao termo 699.793).
São Paulo Impargate.s S. A. (oposi.
ç;:io ao termo n. 703.114).
Sermaq Cmércio e Representações Limitada (oposição ao termo número
705.835).
Indústaas Gessa La yer S. A. (oposição ao termo 701.423).
Uniiever Limited (oposição ao termo
702.205 ) .

Hoechst do Brasil Quimica e Farinaceutico S. A. (oposição ao termo número 700.226).
.
Pizzarnar Lanches Ltda. (oposição ao
termo n. 701.496).
- Editora Ypiranga S. A. (oposição
ao termo n. 701.998).
Editora Ypiranga S. A. (oposição
ao termo n. 701.997).

J . Moreira Cia. Comercial de Tecidos (oposição ao termo n. 703.175).
Efece Editora S. A. (oposição ao
termo n. 702.009).
jayme Tannus (posição ao termo número 703.493).
Editora Ypiranga S. A. (oPosrção
ao termo n. 701.999).
'saias Dreizik (oposição ao termo número 703.908).
Synteko S. A. Comércio Importação e Exportação (oposição ao termo
n. 700.083).
(Uca e Precisão S. A. (oposição
ao termo n. 704.890).
S.A. Fundação e Estruturas F E
(oposição ao termo n. 704.471).
Construa Engenharia Limitada (oposição ao termo n. 704.203).
Instituto Medicamenta Fontoura S.
Remington Rand do Brasil S. A. A. (oposição ao termo n. 702.044).
(oposhição no termo n. 704.252).
Instituto Medicamenta Fontoura S.
M:nesota Mining And Manufactur:A9 A4 (oposição ao termo n. 702.041).
Co. (oposição ao termo n. 701.615).
Indústrias de Produtos isilmcnticios
Van Den Berghs
jurgens Limited Maidadhigues Ltda. (oposição ao ter(oposição ao termo n. 702.433).
mo n. 705.739).
Casa Windsor Modas e Confecões
Joalheria Aurea Limitada (oposição
Limitada (oposição ao termo número
ao termo n. 632.239).
701.452).
Casa Windsor Modas e Conçecções • Joalheria Aurea Ltda. (oposição ao
Ltda. (oposição ao termo n. 703.582). termo 686.298).
S.A. Fábrica de Artefatos
Ind. Gesso Lever.S. A. (oposição deValisere
Tecidos Indesmalhaveis (oposiçao
ao termo n. 701.513).
ao têrmo 706.618).
Industrial Panificadora S. A. (opoNeutec Corp. (oposição ao têrmo
siçrio ao termo n. 489.316, marca Vi- 700.624 marca Bertlam).
tua).
Olin Mathiesen Chemical Corp.
Eiffel Tarde de Oliveira (oposição (oposição ao têrmo 704.310).
Prima Eletro Domticos S. A.
ao termo n.. 617.872).
Eiffel Tarde de Oliveira (oposição (oposição ao térmo 701.994).
Cia. United Shoe Mfichinery do
ao rc:ao n. 602.575).
Associação Emuarama de Campos do Brasil (oposição ao termo 701.077).
Jordão (oposição ao termo namoro
Prima, Eletro Doméraicos S.A. (oposição ao têrmo 701.993).
705.911).
Lojas A Regional S.A. (oposiçao
Laborterapica Bastol S. A. Ind.
Quimica e Farmacêutica (oposição ao ao termo 701.101). •
CNI Cia. Nacional de Indústria e
termo n. 700.318) .
Construção (oposição ao têrmo
Instituto Vital Brazil S. A. Lobo- '700.614) .
ratorles de Produtos Químicos e B.oPlanenge Planejamentos e Engelogicos (oposição ao tcrm n. 700.318) .
Perfumes Malibu Ltda. (oposição ao nharia Ltda. (oposição ao têrmo
700.289).
termo 691.728).
Planenge Planejamentos e EngeBrasperola Ind. e Comercio S. A.
nharia Ltda. (oposição ao têrmo
(oposição ao termo n. 700.375).
700.290; .
Akanska Attikfabriken AB (oposição Indústria Paulista de Móveis de Aço
ao termo n. 700.320 marca Penstop). S.A. (oposição ao teimo 700.340).
Papelaria Record S. A. Comércio e
Eleven Distribuidora de Eletro DoIndústria oposição ao tçrmo número mésticos Ltda. (oposição ao têrmo
700.S:72).
. 700.152) .

Papelaria Record S. A. Comércio e
Industria (oposição aos termos 2innet(s 700.138 e 700.142).
Cia. Brasileira de Roupas (oposição
ao n. 703.452).
Comptoir de L' Industrie Cotonn:are
Etahlissements Boussac (opos:ção ao
termo n.70 2. 702.796).
Martini & Rossi .S P A (oposição ao
termo n. 702.005).
Hoechst do Bras:1 Quimica e Farmaceuaca S. A. (oposição ao termo
n. 700.229).
Hoechst do Brasil Quimica e Farmaceutico S. A. (oposição ao termo
mero 700.223).
Hoechst do Brasil Quimica e Farina
ceutico S. A. (oposição ao termo nü
mero 700.227).
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Cia. Usinas Nacionais (oposição ej
termo 100.158).
Cia. Usinas Nacionais (oposição se
termo 700.203).
Segret S.A. Indústrias Metalúrgica!!
(oposição ao termo 700.185).
Cia. Riograndense de Adubos MA
(oposição ao termo 700.581).
Empresa de Engenharia Engenheirai
Ltda. (oposição ao termo 703.726).
Socico Sociedade de Comércio IMO.,
veis e Construções Ltda. (oposição AO
termo 704.181).
Indústrias Reunidas Cedro S.A.
(oposição no termo 704.736).
Humble Oil & Refining Co4 (oposição ao termo 701.141).
Salvatore Libertino e Angelo Libertino (oposição ao termo 700.231).
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning (oposição ao termo 700.224).
Farbwerke Hoechst Aktiengesells•
chaft Vormals Meister Lucius Sz Bruning (oposição ao termo 700.225).
Óleos Vegetais Fanadol S.A. (oposição ao- tOrmo 700.186).
Ducatsil Ltda. (oposição ao termo
706.221).
Alvorada Auto Pôsto Ltda. (oposição ao têrmo 704.543).
Máquinas Piratininga S . A. (oposição ao termo 705.463).
Cartografia Francisco Mazza S.A.
(oposição ao têrmo '104.457).
Personal Products Corp. (oposiça0
ao têrmo 701.512).
T. Janer Comércio e Indústria
(oposição ao têm() 701.950).
Synteko S.A. Comércio Importação
e Exportação (oposição ao tarmo
700.348) .
Altoo Promoções e Publicidade Lir
mitada (oposição ao termo 706.588).
Metalon Indústria e Comércio S.A.
(oposição ao termo 700.180).
Cia. Usinas Nacionaio (oposição ao
têrmo '100.267).
Cia. Usinas Nacionaio (oposição ao
têrmo 700.130).
D'Olne Cia. de Tecidos Aurora
(oposição ao têrmo 705.716).
S.A. Indústrias Reunidas F. Matara:voo (oposioão ao termo 700.552).
S.A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo (oposição ao têrmo 700.684).
Papelaria Record S.A. Comércio e
Indústria (oposição ao têrmo 700.139).

Volkswagenwerk Aktiengesellschaft
(oposição ao térmo 700.329).
Dyk Ciul den Lomberg Chemische
Fabrik G M B 11 (oposição ao termo
700.440).
Byk Gulden Lomberg Chernische
Fabrik G M B H (oposição ao (armo
700.441).
Byk Gulden Lomberg Chemische
aabrik GMBH (oposição ao tOrmo
700.442).
Humble Oil & Retining Co. (oposição ao termo 700.3281.
Indústria e Comércio Eiguori..do
S.A. (oposição ao têrmo '703.406).
Paaaizo Indústria de Móveis S.A.
Indústr' a e Cern': ce o Flauel rodo
(oproioao ao teamo 705:095).
S.A. (oposição ao te). mi) 702.525) .
Emilio Romani & Cia. S.A. (opo- Vemog S.A. arta citíoe e Mareooas
sição ao termo 707.389).
Agrícolas (oposição ao termo 700 105).
Expoetbras SÃ. Italtistria e Coro • z , nia Ltda.
Represei) taoões
mércio (oposição ao térmo 703.9.961. (opoeinão ao flama 700.(315).
Exportbras S.A. Indústria e Comércio (oposição ao tOrmo 703.967- Agostinho Setti S A. Comércio Exportação e Importação "(oposição ao
7(3.9e2 — 703.981 — 704.000).
Auto Union GMBH (oposição ao têrtno 700.375).
Agostinho Setti S.A. Comercio Exteimo 700.392).Wella , Aktienfesellschaft (oposiçao, portação (oposição ao têrmo '100.376).
Maria Terezlnha de Jesus Ireaeo Oliao termo 700.635).
Indústria de Refrigeração Consul veira (oro:ação ao têrmo 700.3t6) .
Rolos de Massas e Borracha M. B.
(oposição ao tèrmo 703.898).
Jayme Marques House!. (oposição ao Indústria e Comércio Ltda. (oposição
•
ao él mo
têimo 700.124).
Asplan S.A. _Assessorda em PlaneInclaotria de Congelados Sacy Ltda.
jamento (opesiçao ao termo ' . 7 .
(cnosieáo ao têrmo 706.4081 .
Balneário Conventos Ltda. Comer-' Farhoserke Hoccho Akticroess' srhait
B ele:(19
eial Industrial e Agrícola (oposiçac Vormals Mester 1 e -1,,,
i (oposição ao termo ri. 700.222).
ao tétano 704.250).
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rFarbworks lionhet Altheoltuagehdt
Matisse Kommandit Geselisahaft (alo
Edgar Cavalcante Filhos Ø CU. UTinias Ypiranda S. A. "(oposição ao
Wormala Malsisr Inatos Bruatag aição ao termo a. 7Ó0.797).
r:grada (opo4ao o terao a. 644.105). teimou. 704.2),
Mopostção ao termo a. 700.223).
Myrta S. A. Ind. e Comércio (opa.
Ãrlac S .A. Ind. do Calçados (opo- Tintas Ypiranea S. A. (oposição aos
Feigesmoa S. A. Ind. e Comércio lição ao termo a. 100.8V3).
sição ao termo a. 704.083).
termos na. 704.662 — 705.154 —
701.395 — 705.549).
70.387
[oposição ao taras° 701.903).
Finivest S. A. Gredito FinanciaramBruno Brasitnelli Neusa e Maria
(oposição ao termo número
Brasil Oiticica S. A. (oposição ao
Mquiaas' de Coser Alfa S. A. (opo- to e laveetimentos (oposição ao tetrao
a. 700.651).
703.285).
termo n. 70.362).
ção ao termo a. Z01.826).
Trebel Ind. e Comérdo Ltda. (opoBruno Balsanelli Netto (oaoalSatt ao
Curtume Santa Genoveva S. A.
Pastificio Aachieta S. A. Importatermo n. 703.286).
(oposição ao termo a. 700.716).
alio e Comércio (opos:ção ao termo sição ao termo a. 102.439).
a. 701.563).
Comércio e Ind. Irmãos Corr1eri LiBahia Industrial S. A. Baias (opoCurtume Santa Genoveva S.
(oposição ao termo n. 700.717).
Anderson Clayton & Co. S. A. mitada (opoeção ao termo n. 704.449). sição ao termo n. 698.543).
Ind. e Comércio (oposição ao termo
Reg Cardoso Botelho S. A. Ind.
Bahia Industrial S. A. Baisa, (opoPan Aart S. A. Gráf:ca Impressos
a. 701.348).
Gráfica (oposição ao termo número sição ao termo n. 698.544).
Pesquisas e Artes (oposição ao termo
n. 700.784).
Borifiglioli Comercial e Construtora 706.016).
Máquinas Equipamentos Técnicos e
, S. A. (opos:ção ao termo a. 702.601).
Reis Cardoso Botelho 3. A. Ind. Serviços S. A. Maquisa (oposição ao
Torquato Balderrarna Montoro (opa.,
'sição ao termo n. 700.792).
Cia. (oposição ao Gráfica (oposição ao termo número termo n. 703.621).
Vaz Teixeira
701.200).
termo n. 703.299).
Mausa Metalurgica de Acessorios
Cia. de Ferro Ligas da Bahia S. A.
A. (oposição ao termo
Melhore Ind. Comércio e Represen- Febrasa (oposição ao termo número para Usinas S. 'A
Cia. (opoe:ção ao
Vaz Teixeira
a. 700.797) .
tações Limitada (oposição ao termo nútemo a. 702.500).
701.900).
mero 693928).
• Eletromecanica Dyna S. A. (opoEmpresa Metropolitana de Engenha• Vidrotil Industrio e Comércio de ViFabrica Nacional de Estruturas Me- dro Limitada (oposição ao termo nú- s:ção ao termo n. 700.835).
' ria Limitada (opos:ção ao termo mitalicas Edimetal S. A. (oposição ao
, mero 702.317).
Cia. •nonima Toddy Venezolana
mero 701.946).
termo n. 700.721).
(oposição ao termo n. 705.554).
Duplex 3. A. Ind. e Comércio (opo!
Metalurgica Mogi Mirim S. A. Ind.
Uni velar.
siçâo ao termo a. 7+31.890).
Companhia Anonima Toddy Venezoe Comércio (oposição ao termo númelana (oposição Co termo n. 705.555).
Unilever Limited (oposição ao termo ro 702.326).
Irmãos Gapelbachnik (oposição ao
n. 707.476).
termo a. 702.381).
A Imper:al Modas S. A. (oposição
Importadora e Exportadora Marceza
O Serviço Nac. de Aprend:zagem Limitada (oposição ao termo número ao termo n. 708.257).
S:nica do Brasil S. A. Industrial de
Motores Caminhões e Automóveis (opo. Comercial SENAC (oposição ao termo 902.877).
AEG Cia. Sul Americana de Eletrin. 700.544).
tição ao termo n. 703.146).
Comércio e Industrio Neva S. A. cidade (oposição ao termo número
O Serviço Nacional de Aprendiza- (oposição ao termo n. 701.991).
700.956).
Pasceis Tigre S. A. (oposição ao
gem Comercial SENAC (oposição ao
termo a. 702.778).
Masr's Contabi:idade Mecan:zada
Importadora
e
Expoitodora
Marceza
termo n. 701.868).
Limitada (opos:ção ao termo núntz..ro LIniioda (oposi&) ao termo número
• Coniere:al Exportadora e Importado705.871).
Segas S. A. Organ:zação de Empre- 702.880).
ra Itauesu Limitpda (oposição ao termo
sas e Mobilização de Capitais (oposiConsyl Auxiliar das Cias. S. A.
Cia.
Calçados
Clark
(oposição
ao
a,. 702.872).
ção ao termo n. 644.389).
(oposiçáo ao termo n. 703.898).
termo n. 701.420).
Tipograçia Gloria S. A. (oposição
Sparkler S. A. Ind. e Comércio de
Centro Espirita Canage (oopsição ao
Mecanoplast S. A. Ind. e Comércio
ao termo a. 702.103).
Filtros (oposição ao termo número
termo n. 557.369).
(oposição ao termo n. 702.255).
702.119).
• D:naltex Motores e Bombas Ltda.
Pliarma S. A. Laboratorios Farma;Oposição ao termo a. 702.511).
Soc. Técn:ca de Engenharia e MeTynsley & Filhos S. A. Industrio de
ceuticos (oposição ao termo número
canica
Siem
Ltda.
(oposição
ao
termo
Artefatos
de
Chumbo
e
Metalurg:ca
—
Credirei S. A. Modas e Confecções
703.900).
n. 704.653, marca Exacta).
(oposição ao termo n. 701.898).
joposieâo ao termo n. 703.477).
Pharma S. A. Laboratórios FarmaIndústria e Comércio Apoio S. A.
Tynsley & Filhss S. A. Inaústria ae
Credirei S. A. Modas e Confecções
(oposição ao termo n. 707.021).
Artefatos de Chumbo e Metalurgica cuticos (oposição ao term ("número
;(oposição ao termo n. 703.478).
704.378).
Servix Engenharia S. A. (oposição (oposição ao termo n. 701.799).
Paulo C. Pulai
Cia: (oposição ao
Pan America de Empreendimen- ao termo n. 704.231).
Comércio de Rádios e Componentes
termo n. 583.991).
tos Gerais Copar, (oposição ao termo
Eletronicos
Teleauto
L:mitada
(oposiProspec Levantaraentos Prospecções e
a. 702.168).
Churrascaria Gaucha Ltda. (oposiAerofotogrametrat S. A. (oposição ao ção ao termo n. 702.616).
Metalurgica Rossi S. A. (oposição termo n. 703.911).
Manoel Kherlakian S. A. Ind. e ção ao termo n. 701.440).
ao termo n. 702.005).
Prospec Levantamentos Prospecções Comércio de Calçados (oposição ao ter- • Churrascaria Gaucha Ltda. (opos:çãopo termo n. 701.441).
Cerâmica e ImobiLaria Santo Agos- e Aerofotogrametria S. A. (oposição mo n. 702.588).
tinho Ltda. (oposição ao termo núme- ao termo ri. 703.910).
•
Cia. Brasileira de Material Eletr:co
Cia. Brasileira de Materiais Cobraço
ro 701.584).
(oposição ao termo n. 706.672).
Jaragua Comércio Ind. e Agro Pe- (oposição ao termo n. 702.808).
Divinal S. A. Ind. e Com. (opo- cuária Limitada (oposição ao termo
King Induústria e Comércio S. A.
Cia. -Bras:leira de Materiais Cobraço
s1ção ao termo ti. 702.137).
n. 684.351).
(opos:ção ao termo n. 702.040).
(oposição a termo n. 706.673).
Prima Eletro Domesticos S. A.
Jaragua Comércio Ind. e Agro PeAplifix Comércio e Indústria de Ar- • Cia. Brasileira de Materiais Cobraço
(oposição ao termo n.703.121).
cuaria Ltda. (oposição ao termo nú- gamassa e Revestimento Limitada (opo- (oposição aos termos ns. 706.674 —
Walita S. A. Eletro Indústria (opo- mero 684.357).
706.682 — 706.683).
sição ao termo n. 702.106).
sição ao termo a. 702.780) .
ABC Rácl:o se Televisão S. A. —
Indústria 1VIetalurgica Gazola LimiTelmoto Comerc:al Limitada (oposi
Roupas AB S. A. Ind. Roupas Pro- tada (oposição ao termo n. 700.708).
(oposição
ao termo n. 706.209).
-çãoatermn.70261)
fissionais (oposição ao termo número
Braseiro Comestiveis Limitada (opoCia. Brasileira Rhodiaceta Fábrica
Fundição Industrial Auto Mecanica
702.529).
sição ao termo n. 704.326).
Fiat Limitada (oposição ao termo nú- de Raion (oposição ao termo número
706.137).
Confecções Santa Maria S. A. (opoBanco Novo Mundo S. A. (oposi- mero 701.149).
sloão ao termo n. 700.385).
ção ao termo n. 704.033).
Cia. Leco de Produtos .Aliinenticios
Cooperativa V:nico/u Aurora LimiConfecções Santa Mar:a S. A. (opoProspec Levantamentos Prospecções e tada (oposição ao termo n. 703.361) . (oposição ao termo ri. 701.164).
sição ao termo n. 700.386).
Aerofotogrametria S. A. (oposição ao
Cia. de Desenvolvimento Industrial
Fundição de Ferro Maleavel Omega
Asplan S. A. Assessoria em Planeja- termo n. 703.909).
S. A. (oposição ao termo ri. 702.295) . e Comercial (oposição ao termo número 700.852).
mento (oposição ao -termo n. 700.573).
Indústria de Confecções Spartacos
Indústria de Máquinas Texteis RiLtda.
(oposição
ao
termo
n.
693.661).
Cia. de Desenvolvimento Industr:al
Bloch Editores S. A. (oposição ao
be r. o S. A. (oposição ao termo núe Comercial (oposição ao termo númeteria n. 704.639).
Lojas Novel S. A. Comercial e Im- mero 702.371).
ro 700.838).
Prdutos Alimentícios Morro Velho portadora (oposição ao termo númeFademac Fábrica de Materiais de
ro
702.154).
Ford Motor Co. (oposição ao terS. A. (oposição ao termo n. 704.562) .
Construção S. A. (oposição ao termo
mo n. 702.439).
n.
702.106).
Valisere
S.
A.
Fábr:ca
de
ArteaSasco Soc. Aux:liar de Serviços da
Viking Pump Co. (oposição ao terConstrução Limitada (oposição ao ter- tos de ecidoe Indesmalhaveis (onosição
Cia. Industrial de Calçados Induscal
mo n. 701.814).
mo n. 702.186).
ao termo n. 706.628).
(oposição ao termo n. 701.942) .
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Ford Motor Co. (oposição 80 termo
n. 702.440).
Nelson Abraão (oposição ao termo
a 700.817).
João Eatista Terra ek Cia. Ltda.
.(oposição ao tkrmo 700.822).
Ampiimag Ind. e Comércio de Controles Automa.ticos Ltda. (oposição ao
termo 700.874).
Liarcovan Ferragens Comércio e Ia.
'tlústria Ltda. (opoeição ao termo
691.514).
Cia. de Cigarros Souza Cruz (oposição ao termo 701 127).
livialialuaa Irmãos Daher Daud S.A.
(oposição ao termo 702.183).
,Fademac kibrica de Materiais Para
emstruções S.A. 'oposição ao termo
103 601).
Anderson Claytorr& Co. S.A, Ind.
e Comércio (oposição ao térmo
70'4.073).
Lojas A Regional S.A. (oposição ao
Unno 702.955).
Lojas A fies-tonai 8.A4 (opoaiçio ao
terno 702.956).
Lojas A Regional S.A. (oposição ao
termo 702.957 - 702.958 - 702.959 102.050 - 702.961 - 702.962 702.963 - 702.964 - 702.935
102.966 - 702.967 - 702.958).
Melatex S.A. Indústria e Comércio
4encrição ao termo 702.183).
Indáztrias Ftomi S.A. (oposição ao
teimo 700.855).

Simão Neumark & Cia. (oh.,Asiçãoi
ao Urino 705.717).
Materiais de Construção e Transportes Azevedo Ltda. (oposição ao
termo 706.686).
Cia. de Calçados Min (oposição ao
termo 707.449).
Ci.lce.i Leve R.A. Auto Sei viços de
Calçados (oposição ao termo 707.069i.
klatec Impressos e Materiais Para
Esciitório Ltda. (oposição ao tkrnao
706.206).
Frigorifico Três Pomos Ltda. Copotição ao termo *;35.881).
IBIA Instituto Bloquimitio InterAmericano 8.A. (oposição ao termo
701.973).
MIA Instituto Bloquiralco InterAmericano S.A. (oposição ao termo
701.953).
Café Alvorada 51.A.. (oposição ao
termo 702.875).
Drogasil Ltda. (oposição ao termo
795.462;.
Indústria Metalúrgica ~iço S.A.
'oposição ao termo 7C6.174).
Indústria de Extratores Po!aris Lininada (oposição ao Ulmo 702.715).
Paulo C. Pulai te Cia. (oposiçao ao
t(rmo Ft5.548).
Carter Indústria e Comendo de MOvele 5 1. (oposição ao termo 703.201).
Casa Windror Modas e Confecções
Ltda. (cposição ao tkono 705.403).

PATENTES

CONCEDIDAS, EM 17 DE JANEIRO DE 1960
•

Patentes

Termos

130.109
104.178
114.V01
115.0(1
116.238

74.269
74.270
72 271
74 272
74 273
74.274
74.275
74.276
74.277
74.278
74.279
74 280
74 281

116.778

117.875
118.478
120.860
121.000
134 011
/24.347
126.083
126.415

Térmos

126.417
127.833
128.240
129.423
129.431
UO.687
130.77t'
131.2E2
131.375
132.074
132.257
112 985
133.248

74.289

74.290
74.291
74.292
74.293
74.294
74.295

MODELO INDUSTRIAL

743)7
128.046

5 680
5.681

153.922

5.682

152.588

5.083

DO

_SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
VOLUME 34 - OUTUBRO DE 1965

-

72.282
74.284
74.285
74.286
74 287
74.288

72.283

REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDâCIA

FASCICULO 1

Patentes

PREÇO ?CR$

1.500

A Revicta Trimestral de Jurisprudència do Supremo Trlitinal PPA•rsl
contém a matula que, eateáormente, constituis
. o Apeiam) ao U4:44 ágát iitzl4k4

A VENDAr
Na (itaandbura
SeçAo de Vendas: Avenida Rodrioues Alves e
Agacia I: Ministério da Fazenda
Em Brasilia
Na Sede do D I N.
Atende-se oe:o Serviço de keembt514o Postal
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PATENTES DE INVENÇÃO
Pencacão feita de acerdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial: .
1 2" tia data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo piara o deferimento d* eiedido, durante 38 dial
podarao apresentar suas oposições LO Departamento Nacional eia Propriedade Industrial agudas que se julgarem prejmarciedrele
IIMIX) N9 129.419

contralvel pelo ca'er, ser breve e intensamente lua (nado para formar um
modelo aquando auficiente para Galrdata -- 2is de maio de 19e1
ear contração superficial localizada
Minnesota Mining Artd Manufaetn- da superfície coberta do referido filtihm Company — Eztados Unidos da me em áreas correspondentes ás áreas
absorvedorac de rams4 edão formadoras
América.
de imagem do citado orignal.
Título: "Fõlha de cópia e proceaeo
para prepará-ia".

Pontos Característicos
— TJzn processo de confeccionar
uma traasparencia de projeção peeieaeaceerizada pelo fato de embisar CAI estabelecer um modelo microecdalco de cooeão *ofenda:1 na
superLele de um filme plástico limpo, delgado, contraivel pelo calor, mediante aplemeão de um penetrante
, inextelunaua superfície, e aqdeeen
localniente o referido filme ate um
gráu suficiente para permitir contração rarnroscópica localizada e enrugamento do citado filme nas áreas
aquecidas.
2 — Um processo de acôrdo com
o ponto 1, oaracterizado pelo fato da
superfície do mencionado filme delgado, contraível pelo calor, ser coberta cum um solvente liquido, volatil, penetrante, dito penetrante sor
evaporado para prover uma superfície turva arbitrária e um reduzido
valor de transpoadncia e o filme ser
localmente aquecido até um ponto suficiente para causar enrugamento e
nova redução do valor de tremperancia do referido filme nas áreas
aquecidas.
3 — Um processo de acôrdo com
4e ponto 1, caracterizado pelo fato
da um original gráfico deferencialmente absorvedor de radiação, em
contato condutor de calor com o referido filme plástico, delgado conteiVel pelo calor, ser breve e in : ousamente irradiado até uma extensão
suficiente para causar contração microscópica localizada e enrugamento
superficial do citado filme nas áreas
core epondentes às áreas formadoras
de imagem absorvedoras de radiação
do mencienado original.

4 — Uai processo de acôrdo com
o ponto 1, caracterizado pelo fato de
um orii enal gráfico diferencialmente
abso vedor de radiação, em contato
condutor de calor com o mencionado
time plastico delgado contraivel pelo
calor, ser breve e intensamente iraddiado até urna extensão suficiente
para diminuir significativamente o
raio de curvatura • das áreas curvas.
do refrido filme nas áreas correspondentes às áreas absoevedoras da
radiação formadoras de imagem 'clo
mencionado ort gnal.
5 — O processo de confeccionar
uma projeção positiva, caracterizada
pelo fato de cobrir a superfície de um
filme plástico delgado contralvel pelo
calor com um plastificante
penetrante: aquecer localmente o filme coberto até uma exten0 suficiente para permitir enruz,ernento do
referido filme nas areas aquecidas;
e remover o citado penetrante.
6 — Um processo de ecôrdo com
o ponto 5, caracterizado pelo fato de
um origina l gráfico diferencialmente
absorveder de radiação, em contato
cendutor de calor co 'e; mencionado
filme plástico coberto, delgado, claro,

— Um processo de condeccionar
uma transparancia de projeção positiva, caracterizada pelo fato de contagie era cobrir a superfície de um

calor pelo menos até três quartos
de suas dimensões iniciais e tendo
sebre uma de sue superfícies uma
delgada cobertura transparente da
um plastificante penetrante fusivel
normahnente sólido.
14 — Uma fôlha de cópia sensível
ao calor, de acôrdo com o ponto 13,
carcterizado pelo fato do inaterad
d doelgado filme plástico transparente ser um copolírnetro de pohstireno
e acrilenitrilo, de cama de 0,005 a ..
0,001' cm (0,002 a 0,003 in) de espessura de dentre:1'ml pelo calor para
menos de metade de sua área ini-

gerador de corrente contínua e cou

um voltímetro, quatro lâmpadas cle
sinal, um interruptor, um fusível,
urna reeistência, dois interruptores
conjugados corn o flutuador do Indicador de móvel de combustível, um
electro-Imã de desligamento do motor, dois interrupetores do tipo bimetálico, dois interruptores de pressão, uma buzina e uma bateria.
3 — Aparelho de contrôle para moe
teres de combustão interna, de aceire
do com os pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato de que os avisos de Cefeito de funcionamento do motor são
dados, simultáneamente, por via luminosa e sonora.
4 — Aparelho de contrõle para motores de combustão intena, de acôrdo com os pontos 1 a 3, caracterizado pelo fato de que as indicações dos
níveis extremos de combustível no
tanque são transmitidos ao circuite
por meio de um flutuador atuanto
sôbre os referidos micro-interrupto-

delgado filme plástico, contraivel pelo
calor, com um plastificseite penetrante fusivel normalmente &tildo; e aquecer looalraente o filme coberto até cial.
uma extensão suficiente para permi— Uma relha de cópia sensível
tir enrugamento do referido filme nas• ao15
calor, de acôrdo com um dos ponáreas aquecidas.
tos 13 ou 14, caracterizado pelo fato
8 — Um processo de acôrdo com da delgada cobertura transparente
o ponto 7, carcterizado pelo fato de ser um polifenil clorado transparenum original gráfico diferencialmente te, normalmente sólido.
absorvedor de radiação, em contato
16 — Um processo de confecção
condutor de calor com o referido filme plástico, delgado, claro, contraí- de uma transparência de projçeâo
vel pelo calor, ser breve e intensa- positiva, caracterizado pelo fato de res.
mente irradiado para provar um mo- estar substancilamente de acôrdo com
5 — Aparelho de controle para moda° de calor suficiente para causar o que foi aqui descrito.
contriação superficial localizada do 17 — Uru processo cie confeccionar tores de combustão interna, de acôr•
com os pcntos 1 a 3, caracterizareferido filme em dreas corerspon- transparências de projeção positiva, do
dente às áreas absorvedoras de ra- caracterizada pelo fato de estar subs- do pelo fato de que a variação da
da água de esfriamendiação, formadoras de imagem, do tancialmente de acôrdo com o que temperatura
to se manifesta no circuito por incitado original.
foi ilustrado na figura 1.
termédio da eção dos referidos inter..
9 — Um proceso para confeccionar
13 — Um proveste de confecção de ruptores bimetálicos.
uma fêlha de cópia sensível ao calor uma fôlha decópia sensível ao calor
de contrôle para moapropriada à preparação de trans- apropriada à prenaração de trans- 6 —deAparelho
combustão interna, de adere
parências de projeção positiva, a par- parência de projeção positiva, carac- tores
do com qualquer dos pontos precetir de orle:nele gráficos diferencial- terizado pelo fato de estar de acordo dentes,
caracterizado pelo fato de que
mente abeorvedoraz de radiação, por comn qualquer um dos exmeplos.
o número de rotações do motor é inprocedimentos termográficoa dito
dicado pela voltagem do referido volprocesso sendo caracterizado pelo fato
19 — Uma fôlha de cópia sensíde compreender as operações de apli- vel ao calor, apropriado à prepara- tímetro.
car uniformemente a superfície de ção de transferências de projeção poum claro e delgado filme plástico, sitiva. carcterizado pelo fato de estar
contralvel pelo calor, uma delgada de acdrdo com qualquer cies exemulos.
TER/50 Ir 122.'274
cobertura de um penetrante liquido;
A requerente reivindica de acArdo
e manter dita cobertura sôbre o fil- com a Convencão Internacional e o
de 29 de avisto de 960
me durante um tempo suficiente para Artigo 21 d oDecreto-Lei n9 7.903,
estabelecer na citada superfície um de 27 de ga3sto de 1945, a prioridade OmnItun Prançals D'Etudes Et
modêlo de coesão diferencial micro- do correspondente pedido depodtado
copie°.
na Reperticão de Patentes nos Esta- D'Entreprises (França)
Titulo: Carro de carga aperfeiçoa10 — Um processo de acôrdo com dos Unidos da América, em 25 de
do para o transporte de materiais
o ponto 9, caracterizado pelo fato maio de 1960, sob n9 31.581.
soltos.
do penetrante líquido ser um penerante solvente líquido volatil.
1 — Carro para transporte de materiais soltos, do tipo que tem uru
11 — um processo de acôrdo com
=Mo N9 122 .254
"chassis"
que' suporta uma caçamum dos pontos 9 ou 10, caracterizado
ba e montada sobre trens de rola.
pelo fato do penetrante líquido seu
• de 26 de agôsto de 194.
mento, sendo a caçamba apropriada
removido da superfície do mencionapara despejar os materiais, caractedo filme.
Nadmann Geei) S.A., Indústria e rizado por ser a caçamba limitada,
Comércio, firma- brasileira.
lateralmente, Por um lado, por uma
12 — Uma falha de cópia sensivel
porta
sUspenca rotativamente para
"Oparelho
de
Contrôle
para
Motoao calor adequada a prepareção do
fora
tendo
diepositivos de fixação cru
res
de
Combustão
Interna".
transparências de projeção positiva
sua parte inferior e, por outro lado,
a partir de odiginais gráficos difepor unia parede suspensa, tendo disrencialmente absorvedores de radiaPontos Característicos
positivos para fazer rotação da parão, por procesos termo6,ráficos, dita
rede para dentro da ^açamba.
folha de cópia sendo caracterizada
1
—
Aparelho
de
contrôle
para
mopelo ?ate de ser um delgado filme
2 — Carro, de acôrdo com o ponte
de combustão interna, caractedo material plástico transparente, tores
caracterizado por ser a porta susrizado
pelo
fato
de
compreender
um
1,
contraível pelo calor pelo menos até circuito elétrico com os respectivos pensa numa porta falsa articulada,
três quartos de suas _iiimens5es ini- componentes conjugado, simultanea- por sua vez, formando um quadre
ciais, e tendo uma superfície multi mente,
com o indicador de nível do aberto diante da porta ligado à parearqueada tendo o especto caracteri- tanque de
combustível, o indicador de de por tarantes externos, agindo os
zado de "casca de laranja".
temperatura ou termcstato do radia- dispositivos que fazem a rotação, sô13 — uma fôlha de cópia semi- dor, a bomba ou canalização de óleo bre a porta falsa.
vel ao calor apropriado à preparação lubrificante e um taquímetro indica- 3 — Carro, de acôrdo com qualquer
de transparências de projeção posi- dor de velocidade do motor.
dos pontos procedentes, caracterizado
tiva, por proces.so de reprodução terter a parede, em sua extremidamográficos, a partir de originais grá- 2 — Aparelho decontrôle para mo- por
inferior, um reparador que se
ficos diferencialmente absorvedores de tores decombustão interna, de acôrdo de
fundo da caçamba e
radiarão dita folha de cópia sendo com_ o ponto 1, caracterizado eelo apoia sobredeomodo que, na sua oocarcterizada pelo fato de compreen- fato de compreender, na qualidade articulado
mais oblíqua da parede, seja
der um delgado filme do me terial principais componentes, dois relés, siçãoalinhado
com ela, so2,undo ani
plástico transparente, contraivel pelo um taquimctro conjulgado com uni êle
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PATENTES DE INVENÇÃO
Ft:almas:aio feita de acórdo cora o art. 23 do Código de Propriedade Industrial:
1 a° Da data da pula0a da Que trata o pay:mete artigo, comesaare a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante
podarão apresentar alias oposições ao ttcpurtatriento Nacional da Propriedade Industrial aqueles ame se julgaaeni prejudicada.
plano que faz, com a horizontal, um
ângulo superior ao ângulo de inclinação natural dos materiais.
4 — Carro, de acôrdo com o ponto
3, caracterizado pelo fundo dai caçamba ser limitado, transversalmente, do lado da parede, de modo a
produair um atedio suficiente peicaraspador, o qual é provido de uma asa
descandente que se apoia, (mi Posição
de carrefeamento e de traraporte, sõbre peças solirárias do "chassis".
5 — Cano, de aciitrdo com os pontos 3 ou 4, caracterizado pelo fundo
do neessno, do lado da porta, terminar por um piano inclinado de descarga, que vem do prolongamento da
parede e do raspador, na sua posaição externa.
•
6 — Carro, de acardo com qualquer
dos pontos patreadentes, caracterizado por fazer as articulações da porta falsa e da parede por meio de
meares canas rolando sobre a asa superior de uma cantoneira e soldadas no interior de um IJ inverttdo
solidário da peça rotativa.
7 — Carro, de acerdo com qualquer
dos pontos procedentes, caracterizado pelo travamento da porta em poalça° fechada se fazer por uma série
de pontas mop tadas sabre uni mo
rotativo e que se apoiam em posição
de travamento contra o exterior de
uma asa reentrante da porta. 1
8 — Cairo, de acordo com (aponto
7, caarcterizado pelo eixo que suporta os bicos, ser manobrado por uma
alavanca que age por intermédio ue
unia haste de comando- articulada
sôbre a alavanca e stbre uma manivela solidária do eixo, corresi,eiidente a posição de travamento a uma
ultrapaseagera da posição *de alinhamento dots três eixos de. articulação.
9 — Carro, de acôrdo com os pontos 5, 7 e 8 caracterizado por serem
as peças de travamento situadas sob
um anteparo protetor que termina o
plano inclinado solidário do fundo,
atravessando os bicos o citado anteparo por uma série de aberturas.
10 — Carro, de acordo com qualquer dos pontos procedentes, canta
-terizaclops mared
transversais do carro sôbre seu fundo e se escoarem em suportes que
se apoiam sôbre o "chassis" e ,suportam uni anteparo de proteção para
os dispositivos que fazem a romana)
das paredes articuladas.
11 — Carro, de acordo corri qualquer dos pontos procedentes, caracterizado por fazer a suspensáo dos trens
de rolamento por blocos de borracha,
uma parte dos quais tem grande conicidade e que se prendem entre placas, uma solidária do "chassis", a
entra solidária dos eixos da roda, sendo as citadas placas dimencionadas
de modo a darem, sempre, uma base
completa para os blocos, qualquer que
seja sua deformaça.o.
12 — Carro, de acôrdo com qualquer dos pontos procedentes, caracterizado por fazer a suspensão por
um gancho central guiado ,horizmitalmente e lateralmente, e agindo sebre o "chassis" por intermédio de
blocos do mesmo tipo, igualmente
postos entre duas placas suficientemente dimencionadas.

13 — Carro, de acõrdo com o ponto
1-3, caracterizada por ficarem amortecedores situados abaixo das peças
de suespensao e constituídos por almofadas de borracha envolvendo uma
viga transversal minta.
.
14 — Carro, de acardo com qualquer dos pontos procedentes, caracterizado por tbdae as lig:lei-3es
as partes metálicas que o formam
saram soldadas.
16 — Carro, de acôrdo com qualquer doa pontos procedentes, caracterizado por terem os trens de roiamento diapositivos de lubrificaaao estanques.
Reivindica-se, de acôrdo com a
Convença° Internada:ai e o Artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do pedido corre:mandante dapositado na Repartição de Paeentes da Franaa, em a8 de
deaemaro de 19aa, sob, n9 814.287.
=MO N 122.285
de 29 de agõsto de 19a5
Requerente: Zahnradfabrik Friadrichehafen Aktiengesellschaft, sociedade alemã.
"Direção de veiculo motorizados,
para acionamento manual e por força auxiliar", (privilégio de invenção).
Ponto Característico
Direção para acionamento manual
e por fôrça auxiliar, própria, em particular, para veículos, motorizados,
com um mecanismo de manivela para
transmitir os movimentos longitudinais de uma porca de direção ou etrgao semelhante, ou de um êmbolo
de fôrça auxiliar , para o eixo da direção, caracterizada pelo fato de que
o bravo da manivela na sua pontario
neutra, correspondente à marcha
para a frente em linha reta, forma
um ângulo tal com relação à sua posiçao média geométrica, perpendicular à direção do movimento LNR,
que sejam iguais ou aproximadamente iguais ks troas de direaão que
atuam em' ambas aa rosa:ries extremas da directo.
Finalmente, a bleOr'- '"nte reivindica, de aceado cosa
J ri: e n e. o Internacional e de a.
flidarle com
o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositada na
Rapartiçao de Patentes da Alemanha,
em 6 de abril de 1960, sob o numero
27.918-TI-63c.
TERMO N9 122.341

bustivel líquido em forma de delgado jacto cora núcleo envolvido pur
tun veu de f tae s goacultus de combuslivel, é injetado em uma antecantara eararica ou em fuma de pera
simetricamente ao eixo desta anima,
sendo cala a antecamara e a eamara
de cilindro acham-se ligadas através de ' uma abertura de estrangulação, ditip ozta simètricamente para
com o .eixo da antecâmara e cuja
parte mais estreita, voltada para a
carnara de, cilindro, apresenta um azipacto cilí ndrico ou ligeiramente eanico e que e seguida na direçao
aracceemaira por um alargamento tal
que as paredes da parte mats.estreita e do atargamento formem um lugar de trai-lei-no, constatado por una
cotovelo (ângulo), caracterizado pelo
fato de que u turbilhao de ar que
se forma no lugar de transição e ene
envolve o játo de combustível, é influenciado peia forma cio cotovelo
cas paseneara de tal rnanati a coe o
dito turbillaim de ar, no
rotações em que o motor deve desenvolver o mtutinio memento
seja capaz de provocar, mais ou
nos na parte média da antecarnera,
pr; oleira i,tnit. j_io no veu de goticulas, que annelira o combusaívei, ja
avançado na direção da eaanata de
cilindro até além do ponto de infamaçáo, da antecarnara para dentro
da câmara de cilindro.
2 — Motor de combustão interna,
de acardo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que o ângulo de
transição regula entre 159 e 170, sendo que a velecidade de ar que penetra na antecâmara importa, no começo -da injeção, no primeiro caso,
mais ou manos em 200, e no seaundo
caso mais ou manas em 350 m-seg.
3 — Motor de combustão interna,
de caôrdo cem o ponto 1, caracterizado pelo fato de que o lugar de
transição possui um raio de arredondamento de 2 a 4 milímetro, sendo
que o alargamento possui a forma de
um porton chato, era cujo tuna.° termina' o raio de arredondamento e
cuja parede lateral parra para a 'parede interna da antecamara.
~.•11••••n••• •••••••n•••••••
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REGULAMENTO
para cobrança e fiRalização
do itropásto de R243
Decreto a' Mi:46 — de 25-3,65
D1VULGAÇA0

In19

939

de 31 de ageato de 1960

PRRÇO$ Cr$ 44IP

Requerente: Motoren Werke Mannheim A. G. Vorm. Benz Abt. F3tat.
Motorenbau, em Mannheirn, Alemanha.
"Motor de combustão interna com
auto-ignição e compressão de ar".

A V kNDA
Na fitaananars
Seçáo de Vendas • Av Rodriquem Alves. 1
Agência I. Mirusteno da Fazenda
Atetsele-se a pedidos pelo Serviço
de Re‘r.belso Pel;tal
PÀím Brasília
Na sede do D.I.N.

Pontos Característicos
1 — Motor de combustão interna
com auto ignição (auto inflamação)
e compressão de ar. em que, perto
do fim do curso de compressão, com-

Immol

30 diais

4 — Motor de combustão interna,
de acetado com o ponto 1, carro' erizado pelo fato de que o raio de arredondamento é igual a 3 mi!,iirtroS,
tendo o ar que penetra na antecemara na velocidade de cérea de 350
m-seg.
5 — Motor de combustão iwerna,
de acôrdo cem o ponto 1, caracterizado pelo fato de que a distancia
entre o lugar de transirão e o bocal
de Maiso importa em 1 a 1,3 vazas
o diàmrtro maxtrno da antecâmara.
Finalmente, a depositante reivindica, de acardo com a Conrenaan Internacional e de conformidade com o
artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade dos correspondente pediaos, depositados na Repartição de Patentes da Alerta:na.%
em 5 de dezembro de 1059 e 23 de
nir.::e.0 de lua. re:;peetU:,.tr,ytiv.-e soe
os números 43.607-Ia46a2 e
M44.751-Iannia-2.
TERMO N9 1E0.389
Data: 25 de junho de 1964
Requerente — S.A. Indriatria8
alatarazeo
São Paulo
Reunidas
e Filial no Estado da Guanabara.
Título — Niivo e original deRnho
°nume:nal para tecidos — Desenho
Industrial.

1 — Novo e original desenho ornamental para tecidos, em cores contrastaates e variadas, caracterizado
por compreender motivos representando cravos estilizados, diepoetos
simerricamente cai sentido ascendenta ou descendente, com minima
diferença na parte central, todos,
porem. ligados por moi ode peauenos
galhos em espiral, à guisa de folhes,
sendo — flores e folhas — reservados do fundo branco Ware o qual
aaarecem ini filetes finos, de côr
miadas. múltialos círculos de tamanho
variável, sendo com os mesmos filetes executados os riscos que dao
forma aos cravos, destacando-se, nu
entanto, no contorno das pétalas e
no interior de determinados círculos
a presença do branco mate, em sobeeptalção ao fundo. Outro ponto de
destaoue é ser o espaço livre coberto
por urna cr bem escura, chapada.
que faz realaar. entraordinartarnente
os motivos. Todo o conjunto trabalhado em três côres sôbre fundo
branco.
2 — Novo e original desenho ornam:atoai para tecidos, tudo conforme
sulastaacialrnente descrito, reivindicado no presente relatório e ilustrado
pela amostra anexa.
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Ptablinkilo falta da zuzWdo com o art. 15(1 do Cédlao da Prapaleaede
data da publieação comeaara a
date por.a o dela-lamento do pedlam. Datrant-a, aesa -praaao p .nalarão naresentar suas o'essIções ao reeaartarriontet
roam o prazo (iír
' k7aãona1 da litrop:ried.ada Industrial aqueles gata se 1-alo:arem paeludicades ciam a concessão do registre reguerida
1
Tenno n.°717.214, de 14-10-65
Artex Tintas Ltda.
São Paulo

ARTESINAL
Ind. Braelleira
Classe 1
Para distinguir, tintas, lacas, vernizes.
eamaltes, substancias quicaicas usadae
err geral nas indústrias. anilinas, absorventes, alcatra°, água imo álcool, alai.
5213i0 esti pó, alvaiade, amua, antitletonantes. anti amcrustantes e desincrustan.
tes taara caldeiras, arsênico, acetona,
acetato de chumbo, acetato de cobre,
acetato de amónia,. acetato de potássio,
acetato de zinco, ácido bórico, ácida
acético, ácido azálico, ácido n1trico,
ácido fanico, ácido cítrico. ácido saia
calco, ácido benzóico, actoi..água ovarnada, alliagina. aibuinittato de Ferrei,
melena arseniato de ferro. arseniatc de
potássio, arseraato de sódio. antimÔnie
metálico. amoniacc, liquido, aaersal seiskW e cetalillda. bálsamo de Deram, hl
cloreto de mercalrio, bi-fostato de cal.
boricina. borato de sódio, benzonafto.,
'erga anioq .mpos ap oi,auogaraig
beazoato de mercúrio. bistumose, bicarbonato de potássio. breu PP, cola sintética, composiçaies ,guirnicas utilliada.s
pelas indústrias, textels e pelais cortumas, corantes minerais para uso na
Indústria, creosoto para usos nas indats
teias. cafein& cal virgem, carbonate de
asagrarsio, carbonato de sódio, carvaci
veetai em pó carvac ativo. caseina,te
de taktio. carvãc nninai. cianurete
zcercürla. citrato de cateina, citrato da
ferro. aitratc de prata. citrato de Potássio. cloreto de amônia,. cloreto de
cai, cloreto de cálcio. cloreto de (nag
nésio. cioretc de sódio, cloreto de no.
colargol. colódie elástico, cremos
de tártaro. cuproi citrato de ferro. ritrato de quinino citrato de ferro verde
carbonate de ainõmo, cloreto de zinco,
carboriato de potássio, carbonato de
manganês. dermatelaaesengraxanter para
niquelação. desoxidantes para metais.
sai teó estearato de alumie:do, assai/cias
desincrustantes para máquinas. entioire.
de gornenol, essência de eucalipto. amo Pentes p ara remoção de tintas api,ca.
des, erauisionante para produtos asfálticos. esina:tes ater, fenosaiil, formoi,
fosfate de tcrro tostato de tricálcio, tos.
tato de potássio, fosfato de sódio, fosfato de amónia fluidos para freies.
"acarina. alicerotostato de potássio.
alicia-Mostar,- -te magnésio
Termo n. 9 717..219, , de 14-10-65
Steo — Soaedade Técnica de Engenharia e Obras Ltda,

Sn°

Ind. Brasilel
Classe lo Para d stinguir: Materiais para construi
ções e deconoões Argamassas, argila
areia, azuleios batentes, balaustres
aos de cimento, blocos ara pavimenta
00, calhas cimento, cal, cré, chapas
isolaneea, caibros, caixilhos. colunas

chapas para coberturas caixas dagua,
caixas para conertuas, caáás dagua,
ca.xas da descarga para etimas, edificações remoldadas, estugeu. ernolsáo de
aasoaasfaltico estacas, esquadrias estru.
turas metálicas para construções, lame.
ks em nietati. ladrilhos. lambris, luvas
de Noção. /ages, lageotal. material lactante contra frio e calor, manilhas. mas.
!as par revestimentos dc paredes, ma.
danas para construções. mosaicos. prt.dUtOS de base asfalto° produtos para
amar imacaraciibilizantes tas arpa-ais
ias de cimento e cal, hidráulica, padre
protásto,s betunainoacia. irapa.rraea.
ailizantas, liquides ou sob outras foamat
,sara revestimentos e outros como lar
construções, pers anos, placas para paairnentação, peças orazeontais de clmeato ou gesso para tetos, e paredes
papel para forrar casas. massas Lata
atidos paru uso nas construaões, par.
ancas portas, portões, pisos, sokirac
para parias, 'fido& tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação, tanque e vitrõ
Tê1L10 na' 717.222, de 14-10-65
Cobrage Companhia Brasileira ae
Gelatinas
São Paulo

LEINER •
Brasí/eirè
Classe 41
Substâncias e produtos alimenticlOa
Tértao n.° 717.221, de 14-10.65
Artex Tintas Ltda.
aía Paulo

ARTEZINCO
Ind. Brasi1e1ra
Classe i
•
Para distinguia: Absorventes, acetona,
acidoa, aceraras agentes químicos para
o tratamento e coloração de fibras, tecidos. couros e celulose; aguara:, .1co01, albumina, anilinas: alumen, alvaiade.
alvejantes, industriais, alumínio em 1,6,
amoniaco, antiancrustantes, ana-exidan.
tes, antocorrosivos, antiadetonantes . azo
tetos água acidulado para acumuladores agua oxigenada para fins induatriais. amónia; banhos para galvanizaçao,
benzina benroI betumes, bicarbonatc
de elidia. de aorãssio: cal virgem ear
vões carbonatoa catalizadores_ aduloae. chapas fotográficas com posições es'
tinfores de incêndio, cloro, corrosivos
zromatos. corantes, ereosotoa; descoran.
tes. desincrustantea dissolventes: emni
çõea fotoorA enxofre ater eRnal,
tes easea.. * ais fenol filmes liensibil;
zados para totoorafias fixadores flui
dos ceara freios' 4ortnol foafatoa 'adua
talais . fósforoN ndustriate fluoretos
fundemos ara soda- aalvantzadores ae
¡atina para •totoaraflas e pinturas çiit4
alieerina nidratos aidrosulfitos; imper.
meabiazan tes ,odureroaa laca& massas
nata ointura mannésio. Mercúrio: entra
ais neatralizaclores nitroceadose: DM-az idos, axidantes, óleos ara tntura orslac

de linhaça: produtos quimicoe para ia/
prema°, potassa industriai papéis he
licearaficesi e rehocopieta.• fie/jaulas seu
sivets, papéis para fotografias e anã'.1
ais laboratório, pignentos potassa
pós metálicos para a composição de tintas, prearações para fotografias produ
tos para niquelar, pratear e cromar
produtos ara diluir tintas, prusziatca reativoa, reinovedores; sabat neutro, ama
sallailatos, secantes senslhilizantes,
cato.; soda cáustica, soluções; químicas
de aso industrial, solventes sulfatos;
tantas em pó, liguidaa, sóildaa ou pasama pare madeira. cirro. paredes, cons.
truçÕem, decorações; couros, tecidos, fi.
bom celulose, barcos e velou:os'. mico
industrial thiner; vernizes: zarcão
Temi en.° 717.223, de 14-10-65
Lineu Mattoso
Sã, Paulo

IIREAGIC

Ind. Brasileira
Classe 14
Vidro, crista; e seuS artet2tos
Termo n.° 717.224, de 14-10-65
Alcides Zecchetto
São Paulo

TRANZETTIQ
Ind. brasileira

caulim, chifres, ceras de plantas; ceras
vegetais de carnaúba e acicatai, amsa
de cavalo. mana. em geral, cortiça 'ern
bruto, cascas vegetais, espato, eave.a,
medicinais, extratos. oleobo,s, eshapass
enxofre, faelhas, fibras vegetais, flores
secas. grafites, gomes em bruto, gralgtO
em bruto; kieseighur, liquidas de 'plantas, lates em bruto ou parcialmente
preparados, minérios, metálicos, madeiras em bruto ou parcialmente • traNa.
!hadas em toras, serradas e aplainadas.
manganês, óleos de rascas vegetá,.
mica, mármores em bruto, óxido de
gazes soadifiearfores. gelatina, giz. dlrodos, plumbagina em bruto. pó de
moldagem para fundições. pedras bei-.
radas, piche em bruto, pedra cadchia,
plantas medicinais, pedras era bruto.
qualartteho, raizes vegetais, resinas, re•
saem naturais, resíduos rexteis.
seivas, talco exa bruto, Veto, rasto
betuenino.so e silicato
Taao,0 o.° 717.225. de 14-10-65
Zecchetto
São Paulo
- Classe 8
Ignição trausistolisada para ma tares t
explosão e diapositivo anti-roubo para
veículos dotados de motor à explosão
Termo n.g 717.227, de 14-10-65
Soa.-aac Gravações e Publicidade Ltda,
São Paulo

R2ITSES E

Classe 21
PUBLIdIUDE LT pá •
Para distinguir: Artigos de vestiários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Nome comercial
aventas, oipargatas. anáguas. blu,sas.
botas, botinas, blusões, boinas, babaTarmo n.9 717.228, de 14 - 10- 0.—"e
douros,'bonés. capacetes, cartolas, cara.
Gráfica Ed Ltda.
puças, casacão, coletes, capas, ehaies,
São Paulo
cachecols. calçados. chapéus. cintos.
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, Calções. calGRfiFICA ED IEDA,
ças, tamisas. camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas, colarinaus„ cueiros.
peugas. pouches. polainas, pijamas purobe de chambre. rolpilo, sobretudos
Nome comercial
saMs, casacos, chinelos, dominem, achar
Têrmo
n.°
717.229, de 14-10-65
ros, logos de angarie, jaquetas, muares
luvas, ligas. lenços, mantéis, meias. Sonotac Graaações e Publicidade Ltd*
São Paulo
legiais, fraldes, galochas, gravatas, cairsuspensórios, saldas ebanho, sandálias
Nas, fantasias, fardas para militares cocONOTW
nhos, perneiras. quimonoa, regalos,
maiós, mantas, mandrião, mantilhas, pe.
ietós, palas. penhoar. pulover, palatinas,
toucas, turbantes, ternos. uniformes
Classes: 8, 32 e 33 .
meteres, *horta. surtam& atolas ou slacks
Sinal de propaganda
• vestidos
Termo
n. 9 717.23z, de 14-1z-65
Termo n.° 717.226, de 14-10435
Nacional da Lavoura e Comércio
Cabrage Companhia Brasileira de Banco
S. A.
São Paulo
Gelatinas
São Paulo
Classe /

- LAVOU
Substâncias e produtos de origens'
Ind. Brasileira
vegetal ou mineral. em bruto ou
patcialmente p reparados: Abrasivos em
Classe 50
bruto, argila retrataria. asfáltico
em outras classes
bruto, algodác em bruto, borracha em
hruto. bauxita, benjoim, breu, cânfora. Impressos da requerente, não incluatkall
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Fevereiro r!O

DEPOSITADAS 1

Pabliaa:fto feita ae acordo cena o •rt. no do Cariam da Propriedade Industriai. Da data da pabite.açala aosacçart
• aorier o prazo de til? dias para o dafartmonto do pedido Durante sua priaso poderá* aprese:sias sua oPealçaNea 40 Dalu:n.13Z
Nacional da Fn.opriedade Indrzstrlal a'ulc. q ae )112w:rota prouriseaCos c= • ~ceiam do registro requerido
Teimo n.° 717.231, de 14-10-65
Mai/grafai e Livicaia /lebres Ltda.
São Paulo

1

VIDAL
Ind. braoileira

fr

AÇORES

Ind. brasileirl
.

Classe 50
Impressos

.--Wr
ino a.° 717.232, de 14-10-65
Indústria de Teciods e Confecções
juwel Ltda.
Saci Paula

Clame 41
Café
Tiara° n.• 717.240, de 14-10-65
1 Auto Borrachas Vale do Paraiba Ltda.
São Paulo

Classe 34
Tapetes, cortinas, oleados etc.
Têrmo n.' 717.245, de 14-10-65

Frigorifico Pedalei° Limitada
São Paulo

VAIS DO PA.PAIBL
Ind. brasileira

REERMIRR
In . bra__eirt

Classe 39
Artefatos de borracha para veiculo:
Ténias n.° 717.241, de 14-1045—'Auto Mecanica 15: :11 Ltda.
São Paulo

Classe 41
Carnes cm geral
Tema) n.° 717.246, de 14-10.65
Massarci 5 Flora Ltda.

São Paulo •

Ind. Brasileira

ITAPOLI$
Ind. Dranieira

•

CILUTZ

Ind. brasileira

Clalse 6
Peças para veim
a!avancas. atterClasse 41
nadares, anéis de patão, engrenagnis.
Café em p3
discos de embreagsm e actle:aaorta
Vamo n. • 717.236, de 14-10-65
Classe 48
Tirai° na 717.243, dr 14-10-65
Waldim Representações e Comércio de
Para distraia:ir: Pertomes. essa^e1as
Metalúrgica
Scgy
Ltda.
Auto Peças Ltla.
:AOS ieud
r bnis água de tostes.
São Pataa
São Paulo
Int am.a ele beleza. am.a Is cr
*aos de rosas. agite de 'a:toga-ma apue
nau) barba asçaas • tõiiros assa -Is
'cale ns r "ara a nele LirChanrina. asa
rInd9gUi/eiraioNni. "batons" cosmeticos rixadores
le mate:Moo rietralcos r icos rine* 70
.atgelos. creme evaataternte cremes por
ditrosos e mimadas cara lignoesa
Classe 6
sele e ma ou Nage depilatóans (tesoPeças para veicu las: alavancas, altardormites. vinagre aromático. n6 de arem
nadores, anéls de pistiaa engrenagens e
• talco Dera:alada ou Viu. ;atas nsra
discos de embreagem e aceleradores
'secaras e sobrancelhas, °re parados para
auSe .eaar calos e olhos. carnian para
Ténno n.° 717.237, de 14-10-65
o rosto e *ara os lábios. sabão e creme
Quimplastcx Artefatos de Plásticos
sara barbear. sabão li quido perhainad:
Ltda.
Classe 4t
aão sabonetes de:m irai°a eia rga
São Paulo
Móveis em geral. de metal, vidro, de ;mata ou liquido: sais perfuma:1m pare
aço. madeira. estofados ou não Mela. !senhos, pratas. vaportradores 4e pedia
para dentas, cabelos
sive móveis para escritórios: Annarios 1).;
QUIMPLASTEX
• ciltoo • dum de louro, samaaho pertu.
f Ind. Brasileira
armários alia banheiro e para roupas nado,
preparados em n& oaçta ima
u. adas, a .oiohitlas. aCrdchoadcn Para e aloto*
Dam e tratamento das unha.
móveis. aancoa, balcões. banquetas. io
e veraires "emoardores
Classe 28
bandeias domiciliares. berços. biombos iisaolventes
et:tf:alai oficreina Perfumada mera or
cadoiras. carrinhos nitra chã e café, cabelos e preparados para tescalort
inra* para sandálias de plástico. fios conjunto*
Gare dormitórios. confinam, unhas cibo: e pintas ou sinala artifi
de material plástico para revestimento
de cadeiras, carretéis de plástico para cara mla de tantas e sala de visitas
_ cima Alem nane a nele
fitas tte máquinas de escrever e somar :onfuntos para terraços 1ardim e pra:a
Tfamo
n' 717.247. de 14-10-55
:oniuntos de agrários e gabinetes para
Bar e Lan"hes Belanaki Ltda.
Tênno a.° 717.233, de 14-10-65
:opa e cositúa. camas, cabides cadeiras
São Paulo
Malco Manufatura Industrial e
•orat6rias.. cadeiras de balanço. caixas
'...'omerclal Ltda.
de rádios colchões. colchões de molas
São Paulo
atspensas. divisões. divans. discotecas
'Ir madeira, espreguiçadeiras. escrivani
93BLeurt se
ilhas estantes guarda-roupas mesas
Ind.
Brasileira
- /LAICO
mesinha', mesinha, para -ádio e talava
Ind. Brasileira..
suo. mesinhas para televisa°, molduras
Classe 41
mira quadros. porta-retratos. ao/tremas
poltronas-camas, prateleiras porta -cita. ;Laneses de: elite, queijo, sabme. mormica, solas, sofás-camas. traaemelros e tade/a, presanto, (aleijo, roz .bite e
Cl.:sse 36
Calçados
vitrines
charraacos
*.

elgetSVID

Têrmo n.° 717.248, de 14-10-65
Indústria Altrneatcia Paulo Ribeiro Neto
Ltda.
Mines Gereir

"SJOII.A."
Ind. brasileira

''Inft,nri3Zeirs

JUWEL
, Linde brasileira
Classe 36
Artigos da classe
Térmo n.° 717.235, de 14-10-65
Cafeeira itárolis Ltda.
Sio Paulo

Termo n.° Z17.244, da 14-10-65
Roas D'Or — Decorações Ltda,
São Paulo

ta° 717.239, de 14.10-65
Oswaltio Vala Abril°
São Paulo

Tétial0

unhei

Clame 41

aletria. alho. esPard"
açúcar. alimentos para anMals, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz atam aveia. avelãs, azeite, suaitonas, banha. Meneiem, batatas, bala*,
arcoaca, bombom. bolachas, baunilha.
café em pó e em grão, cacnarao, cearas,
em pau e ma p6. cacau. carnes, chiá.
ce.rateelos. chocolates. codeitoa. cravo,
cereais. cominho, creme de leite, auras
ahmesttclos, croquetes. compotas, Caia*
am.a. coalhada. ai...taba. cebola, coada.
meatos para alimentos. coloraates.
caourieos. dendê, doces, doces as fru.
Alcachofras,

:as. espinafre, essências alimentares, empadas. ervi l has. enscvas, estrato de to.,
mote, farinhas alimenticias, favas. fá.
•
flocos, tareio, fermentos. felga,
figos, frios. frutas sécia naturais e criatx.izadas: glicose, goma de mascar, gort,.iras, (irá:mica. grão de bico, gelatina.
naiabacia geléias. hem doce. bem*

musa. hortaleaa. lagostas. Dagen*. leite
coniensado. leite em pó. legumes em
leritt:has. lInguiça. 'ouro. masaa
mariscos, manteiga.
aargarria marmelada. macarrão, mar
sa de tomate mei e melado mate, tnasrmijos, rações balanceadis p are tini'
•
requedões, sal. saga, sardinhas.
:as para mingaus. molhos. moluscos.
nostarda mirada:a nós moscada, no:as óleos :ornestiveis, ostras ovas,
'ata, paios, praiines pmenta pós para
petit-oois. pastilhas. pizzas paliais
•andugóes. salsichas, salames, sopas ao'atadas, sorvetes. suco de tomates e de
•rutai: torradas tapioca tamaras talha.
▪ tremaços tortas torta, para alimento ir mutuais e aves, torrara.
ri);Écialio • Vinnart

Tarmo n. • 717.249. de 14-10-65
Padaria e Conf?itaria Nossa Senhora tio
Sameiro Ltda.
São Paulo

q

AOSSA SENHORA

DO SA'E/R0
Ind. brasileira
Cisme 41
Pão
Tarmo a° 717.252. tie 14 10.65
Pinturas P. V. Arte Lt4a.
São P lula
"P.V. ARr":"
Ind. brasileira
Classe '33
Pinturas eia prédios
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MARCAS DEPOSITADAS
Pubticação feita de acento cana • art. 130 do 06Xgo da Propriedade it.:Zunial. Da data da publicar.ão começará a
correr e preso de 113 cUas para o deferimento do ped:do. Durante iSSO prazo podarão apresentar suas eçcsiMs se DaPartasnezrto
biraaikiaal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicador; com a concessão do registro requerido
Termo n.° 717.250, de 14-10-65
'nisto Granite Ltda.
São Paulo

Termo n. 9 717.255, de 14-10-65
Indústria de Refrigeraão Gelo Fabril
Ltda.
São Raul°

Termo n. 9 717.261, de 14-10-65
Refrigerantes "Ribeirão Preto'' Ltda.
São Paulo

• "RIBEIRX0 PRSTO
Ind. Brasileira

"GRANIU"Ind. Brasileira

luvas, ligas. lenços, mai.tõs. meias,
males. mantas, mandrião, mantithas. oslettà. • paias, peruam:. pulover, merinas.
p,ugas. pon‘hea, polainas, pijamas pisabo., wrariras, quJaiunua. rei:avos,
robe. de ci§annre. roupão, sobretudos,
suspensórios. 5a:das de banho, saadájas,
swteres, *horta sungiu,, *roias ou slawks,
eisler, tou‘as. .ruroantes ternos. saltomes e vestido,

Classe 47
Classe 43
Combustíveis, lubrificantes, álcool moTermo a.° 717.266, de 14-10-1965
Refresco, sodas, sucos de frutas e xarotor, carvão. gas hidrocarburetos, gás
Gerschow Comercial e importadora de
pes,
água
minerais,
água
tônica,
ginmetano, graxas. lubrificantes, óleos luMat2r:al Fotográfico Ltda,
gerale, guaraná, ag n ia ro:neral natural e
brificantes óleos destinados à iluminaSão Paulo
grenadina
ção e o , aquecimento. petróleos. gasolina, q' uerosene, gás liquefeitos. gás
Termo n. 9 717.252, de 14-10-1965
Classe 8
burano e propilo
"GRSCHOW"
Lanches Adua Ltda,
Aparelhos de ar refrigerado, geladeiras,
Ind.. Brasileira
São Paulo
Termo n. 9 717.251. de 14-10-65
aparelhos de refrigeração e sorveteiras
Eletrônica Damasco Ltda.
Termo n. 9 717.257. de 14-10-65
São Paulo
Classe 8
"UM"
Indústria de Refrigeração Gelo Fabril
Filmes revelados e máquinas
Ind. Brasileira
Ltda.
fotográficas
São Paulo
"DALASCO"
717.267,
de 14-10-1965
Termo
n.
9
Ind. Brasileira
Classe 41
Lanches Dig-Dog Ltda.
"GELO-FABRIL"
Lanches de alite, que:jo, salame, morSão Paulo
Ind. Brasileira
tadela, presunto, salsichas, rob bi le e
Classe 8
churrascos
ICC
Aparelhos de pá, aparelhos cie ar refrivio leira
Ind.
Bra
o
717.263,
de
14-10-1965
Termo
n.
gerado. aquecedores, abat-jour, antenas,
Classe
32
Bazar
13
Ltda.
bobinas, condensadores, comutadores,
.São Paulo
Classe 41
chaves elétricas, chaves de tomadas, co- Almanaques, anuários. álbuns impresRefeições prontas, churrascos, pizzas,
limadores, diais, enceradeiras,'fogõzs. sos, cartazes. catálogos, jornais naco
sasduiches, empadas, croquetes, bolinhos
farãis, geladeiras, Isoladores, lanternas,' eais e estrangeiros, publicações (mores.
sas revista. • Pro p aganda em radio,
" 13 "
e coxinhas
mostradores e manômetros
Ind. Brasileira
televisão. jornais programas radiotiSni717.268,
de 14-10-1965
Térmo
n.
o
Termo n. 9 717.253, e 14-10-65
roi, peças ter,trais e c.nernatograiicas
Refez. — Revendedora de Ferro Ltda.
Empresa jornalistica "O Artilheiro"
r revistas impressas
São Paulo
Ltda.
Classe 33
Termo n.° 717.253. de 14-10-65
São Paulo
Comércio
de
mercadorias
em
geral
Nega Jaco!)
—
São Paulo
Termo n.° 717.264. de 14-10-1965
" O ARTILHEIRO"
Comércio de Frutas Cor6a Ltda.
São Paulo
Ind. Brasileira

"SERTANEU"
Ind. Brasileira

Classe 32
Jornal
Termo n.° 717.254, de 14-10-65
Indústria e Comércio de Bebidas Santa
Herrnin'a Ltda.
São Paulo
,

SANTA SERKINIA
Ind. trasileira

Classe 41
. Sal
Tertmo n. 9 717.259, de 14-10-65
Ibetron Indústria Eletremica Ltda.
São Paulo

In:nelt 1%4ra

Classe 42
Para distinguir; "guarcientes, aperitivos aniz bater brandv conhaque, cervejas temes, genebra. gin kumel,
res. ner.tar. punch puripermint. rhum
sucos dd trutas sem ãicool vinhos vei
*with. .vinhos espumantes. vinhos
tunados e whisky
Termo n.° 717.256, de 14-10-65
Aristides Ortolan e Enedina Tommasi
Ortolan
São Paulo

Aparelhos de pã, aparelhos de ar refrigerado. aquecedores, abat-four, antenas,
bobinas, condznsadores, comutadores,
chaves elétricas. chaves de tomadas, calitnadores, diais, enceradeiras, fogões,
farãis, geladeiras, isoladores, lanternas,
mostradores e manõmetros
Urino n.° 717.260, de 14-10-65
Jovino ti Cia. Ltda.
São Paulo

"amigo molas"
Ind. Brasileira

"PINE D3Geso
Ind. Brasileira

Classe 36
Confecções

Classe 41
Laneies

nektsrEn BRASILEIRA

"COBU"
Ind. Brasileira
Classe 41
Abacates, abacaxis, ameixas, bananas,
caqu:, calei, cereja, carambola, figo,
maga, mamão, larnjas, tangerinas, melancias, pêssegos. gere, maçã e melão
Ural° n. 9 71 17.265, de 14-10-1961
Dimitrios' Antonios Katsonis
São Paulo

Classe 5
Artigos da classe
'rasto n.° 717.269, de 14-10-1965
Walter Corrêa de Almeida
"ão Paulo

Classe s

UN"
,Inds.nSrasileira
Classe

Para distinguir: Artigos de vegetarias
roupas feitas em geral: Agasalho@
aventais, apercatas, anágua" almas.
botas. botinas, blusões, bombas babadouros, bonés, capacetes . cartolas. carapuças, casacão, coletes, capas, chalro,
cintas. combinações corpinhos. calçar
senNoras • de crianças, calções, calças. camisas, camisolas. mentidas_
cueca.s ceroulas. colarinhos :miro&
ara. fantasias tardas oara militares co.
0.0r•
•
leotais Ira -ias gal<w k
rQs logos de lingerie. laquetas laquês,
•

Casses: 33 e 52
Insígnia comercial
Tanso n. 9 717 .270. de 14-10-1965
Poli — Costuras Limitada
São Paulo

e eI•
Irmo Braerileira
Classe 22
Artigos da classe

111n

"=-_1
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Têrmo n.9 917.271, de 1441965
Frac Reinaann Filho
São Paulo

tanques carros-irrigadores, carros, cai'.'
carroce rias, chassis, clapas cir.
1 roças,
riflares para veiculos, cubos de veiculos
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veículos, direção, desli.
gadeiras, estribos. escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates para crros eixos de direção
freios, fronteirs para veículos. guidão
iocomotivas, lanchas, motociclos, molas
Classe 28
1110tOdeletaS. motocargas, moto furgões,
Artigos da classe
manivelas, navios, (Sn:bus, para-choques,
Termo n.° 717.272, de 14110-1965
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
Indústria e Comércio Sigal Leda.
rodas para bicicletas, raios para bicicleSão Paulo
tas reboques. radiadore, para veículos,

O
,L.R.B°.21111

NOV( IMARIO
Ind. Bragileirb
Classe 43
Artigos da classe-.
Termo n. o 717.273, de 14-10-1965
Bar e Restaurante Biarritz Ltda.
São Paulo

BIARRITZ
Ind. Brasileira

1

Classe 42
Anjos da .classe
Têrmo n.° 717.274, de 14-10-1965
Inserva — Passagens Aéreas e
Marit:mas Ltda.
São Paulo

rodas para veículos, selins. triciclos, ti,celerador tróleis, troleibus, vares de
rentes para veiculas, vagões, velocipedes, varetas de contrõle do afogador e

tornar impermeabilizantes as argamas- gulko, produtos betuminosos, imperarettà
sas de cimento e cal, hi.írániica, padre. 1311,17Foutes, líquidos ou sob outras formei
gulho, prcxlut. betroninosoe, imperaneaformas para revestimentos e outros como nat
1.11mintes liíjuLl.,z ou sob outras
construções, pers anas. placas para WS
para revestimento; e outros como mu vimentaeão, pegas ornamentais de ot4
vimentação, peças ornamentais de ci. mento ou gesso para tetos, e parede",
mento co gesso para tetos e paredes. papel para forrar casas. mansas Sna4
papel para forrar casas, massas 2v4i- ruidos para uso nas construções, peai
ácidos nara aso nas construções, par. qv,etaa, . portas, portões, pis" soletrai
giletes, portas, portões, pisos, Boleiem para portas, tijolos, tubos de concreeã
para portas, tijolos, tubos de concretc sebes. tacos, tubos de ventilação, tom
telhas, tacos, tubos de ventilação, tarr ques de cimento, Voas, vigamento/à
ques de cimento, vigas, vigamentos e
vitnta
vitrem
Tértno G 117.234, de 14-10-65
Termo n.° 717.280, de 14-10-1961
Covepema Vendedora de Peças pus
Auto Pôsto "Leitão" Limitada
„ Máquinas Agricolas Ltda.
São Paulo
São Paulo

carros, toletes ',ara carros
Termo n.9 717.276, de 14-10-1965
Sylmar Bijouter:as e Artigos de Folclore
Limitada
São Paulo

JJEITIO
Ind. Brasiletrx

00VBPZMA:,
Ind.. Brasileira;

Classe 47

Classe 7
-.'
Peças para máquinas agrícolas
Têrmo n.9 717.285, de 14-10-1965
Lua Nova Discos Ltda.
São Paulo

Para distinguir combustíveis, itibrincan-

tes, substâncias e produtos destinados
"MIMAR"
iluminação e ao aquecimento: Álcool
à
Ind. Brasileira motor,
carvão a gás hidrocarboreto, gás
metano, butano e propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas
Classe 13
lubrificantes, óleos canbustiveis, óleos
Colares, meias, correntes e medalhas lubrificantes, óleos destinados à iluminação e ao aquecimento, óleos para
Tênno n. o 717.279, de 14-10-1%5
amortecedores, petróleos e querosene
Auto PCisto 'São N:coláu" Ltda.
Cão Paulo
Termo n.° 717.282, de 14-10-1965
Modas Maetê Ltda.
São Pauis>

h

SX0 NICOW
Ind. Bra- eira

MASTE
Ind. Brasileira

Classe 47
Combustíveis lubrificantes, álcool motor, carvão, gás hidrocarburetos, gás
'Classe 36
metano, graxas, lubrificantes, óleos +ti- Aventais, blusas,
Classe 50
blusões, combinações,
brificantes. óleos destinados ti ilumina- cacalças compridas,
Impressos — bilhetes
calcinhas, sa:as,
ção
e
o
aquecimento,
petróleos,
gasoTermo n.° 717.275, de 14-10-1965
sueteres,
soutines
e vestidos
Travesseiros de Espuma "Eva" Lida. lina, querosene, gás liquefeitos, gás
Termo n.° 717.283, de 14-10-1965
butano e propano
São Pauba
Construtora Irapuã Ltda.
Termo n.° 717.281, de 14-10-1965
São
Eatero Engenharia e Estruturas Ltda.
•
tr
São Paulo

Ind.. frangira

Classe 40
Travesseiros, colchões é acolN:iidos
Termo n.° 717.277, de 14-10-1965
Casa Rios de Borracha e Acessórios
Limitada
São Paulo

Rsneto

Ind. Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Materiais paar construções • e decorações: Argamassas, argila
areia, azulelos, batentes balaustres, Ho.
cos de cimnto, blocos para pavimenta.
çào, calhas, cimento cal. cré, chapas
.solantes, caibros, caixilhos; colunas;
hapas para coberturas, caixas clágua
-aixas de descarga para ativas, edifica.

Clas.sc 21i •
;8es premoldadas, estuque, emulsão de
Para distinguir: Wiculos e suas partes hase asfáltico, estacas, esquadrias, estru
Integrantes: Aros para bicicletas, auto- turas metálicas para construções, 'amemóveis uto-carn rd, õe s. aviSea amor- as de metal :adrillios, lambris, luvas
tecedores alavancas de cambio barcos de função. lages, lageotas, material iso.
breques braços para veiculos. bicicle- 'ante contra frio e calor, manilras, masta& carrinhos de mão e ca'-etas cami- sas para revestimentos de paredes, manhonetes carros ambulantes caminhões, deiras para construções, mosaicos, procarros, tratores, carros-berços, camas. dutos de base asfáltico, produtos para

Ineggeneira
Classe 16
Para xr.nranguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos batentes, balaustres, blo.
cos de cimento, blocos ara pavimenta./
isolantes, caibras, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas &Agua
caixas para cobertuas, caixas dágua.
caixas de descarga para etixos, edificações remc!dadas, estuqeu, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias estruturas metálicas para construções, lamelas de metal. ladrilhos, 'lambris, luvas
de junção. lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas par revestimentos de paredes, maleirae para construções, mosaicos. pio.
'latos de base asfalte°, produtos vara
.-ornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, peci,..

Classe 6.
Discos gravados
Térmo n.° 717.286, de 14-10-1965
Paulo Mamaria Alves de Suza
São Paulo

sERVITEL.'
SERVI OS 1W
RECADOS
NT(1042

Titulo de Estabelec:mento
Têrmo n.9 717.287, de 14-10-1965
Distribuidora de Bebidas São Jorge
Limitada
São Paulo

SIO JORGE
Ind. Brasileira'
Classe '43
Refrigerantes
Têrmo n.° 717.288, de 14-10-1965
Guarani Comérc:o de Sal e Cereais
Limitada
São Paulo

Inengilletra

Classe 41
Cereais e sal

Quinta-feira
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Pubiloanin falta de acriado cora o art. 120 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começara
O amar o prazo de et dias para o deterimento de pedido. !Durante eme sars.za poderão apreaentar suas oposições s,o Departamento
nacional da Propriedade industrial aqueles que se julg arem prejudicados com a c.ancessáo do registro reauerido
1.1119.1M.IMMIIMMIIEMMONIPMMINEW

Termo n,.° 717.290, de 14-10-1965
"Oggi" Indústria e Comércio de Capas
Limitada
São Paulo

Termo n.° 717.293, de 14-10s1965
Eletro Saf Ltda.
.
São Paulo

Temia n.° 717.302, de 14-10 1565
Elza dos Santos

14-10-1965
Arilado Vieira de Medeiros
São Paulo
O

Termo n.° 717.297.

São Paulo

TORREFAÇÁO E 140AGOI
ZndNratõi

INO. BRASILEIRA

Camisa 3t
Para distiaguir: Artigos de veatoários
e mossas feitas em geral: Agasalho&
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas. botinas. blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
poças, casaçáo, coletes, capas, chales,
caebecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpiahos, calças.
de senhoras e de crianças. calções, cal'
ças. camisas, • camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias, fardas para militares, aclamais. fraldas, galochas, gravatas, gorros. logos de lingerie. jaquetas. laguês.
lusas, ligas, lenços, mantós, meias,
maiôs, mantas. mandrião, manilhas, paletas, paias. penhoár, pulover, palatinas,
pesarias. ponches, polainas, pijamas, pu.
abo. perneiras, quisnonos, regalos:
robt de chambre; roupão, sobretudos,
suspensórios, sardas de banho, sandálias.
~Wats, shorts, sungas, stedas ou slackt,
tuier, toucas, turbantes; ternos, uni.
formes e vestidos
reuno n.0 717.291, de 14-10-1965
Sarna Comércio e Representações Ltda.
São Paulo
t

SA

Ind. Brasileira

leoa&

Classe 8
Aparelhos elétricos em geral: condutores elétricos, interruptores, tomadas, soquetes, chaves, fios e fuziveis
Termo n.° 717.294, de 14-104965
Bertevello, Martins j Cia. Ltda.
São Paulo

k é.s.ta
8:U2n.

it•

V.)

50,0

amanso mato as astaasatia

Classe 41
Termo n.9 717.299, de 14-10-1965
Vidraria jacorlan Ltda.

Classe 34
São Paulo
Cortinados, cortinas, capachos, `encerados, estrados, linóleos, oleados, passa..TARC °LU
deiras, panos para assoalhos paredes e
Ind. Brasileira
tapetes.
Termo n.9 717.295, de 14-10-1965
Classe 14
Super Mercado Barcelos Ltda.
Vidro comum, laminado, trabalhado
São Paulo
em tóclas as formas e preparos, vidro
cristal para todos os fins, vidro induz
trial, com telas de metal ou composições especiais: ampolas, aquários. as,
Iffig leita
sadeiras, almofarizes, bandejas, cube.
tas, cadinhos, cântaros, cálices, centre
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, as.
Classe 41
carradeiras, frascos. fôrmas para do es
Gêneros al:mentícios, carnes, verdudas e fôrmas para lórnos, fios de vidro, garpeixes
rafas, garrafões, graus, globos, haste,
jarros, jardineiras, hcoseiros mamadei
Termo n.0 717.296, de 14-10-1965
Cia. Ltda,
ras, mantegueiras. pratos, pires, porta.
Bertevello, Martins
jóias, paliteiros, potes, pendentes peSão Paulo
destais, saladeiras, serviços para refrescos. saleiros, tubos, tigelas, travessas, Vasos, vasilhames, vidro para viInd. Brasileira
draças, vidro para relógios, varetas,
vidros pua conta-gotas. vidro para
automóveis e para bata-brisas e

Capacitas, cortinas, cortinas automáticas
Classe 50
cortinados, encerados, linóleos. mosqueO tansa d todos os impressos da fir- te:ros ,oleados, panos para assoalhos e
ma tais como papéis de carta, memo- paredes, passadeiras, sane5ras, tapetes,
rando, envelopes, cartões de vistas e tapetes de peles, de madeira, de esteira,
comerciais, faturas, avisos, recibos, ticorda e cortiça
talos, cheques, letras de câmbio dupliTermo n.° 717.298, de 14-10-1961
catas, promissórias, ações bilhetes e
Indústr:a e Comércio de Bebidas
passagens
Caie eia grão, torrado e naoldo
Termo n.° 717.292 de 14-10-1965
Alvorada Ltda.
Expresso Blue Star Ltda.
São Paulo
São Paulo

I A.L.9rastrafleirs

áriantS

Senassaaaase
Rua D edca11r4 2sral) - fone, 4
euxi Evos de 5 Peule

Classe 34

ALVORMa
In d. Bratilleira

Classe 50
Cisme 42
O t'mgre d todos os impressos da fir- Para distinguir: Aguardentes, apertei.
ma tais corno papéis de carta, memo- vos anis, binar, brand y. conha que , CO*
randa, envelopes, cartões de vielas e M.a farnel, genebra. gim
.
faturas, avisos, recibos, ti- mo, neetar, punch, pimpermint, that,
lados, cheques, letras de câmbio dupli- sucos de (+rutin ele álcool, vinhos, vercatas. promissórias, ações bilhetes e asada, viahos espumante:is vinhos qui.
passagens
Dados, whisky

I.A PCJOPPE

ÇAFÉ BURi

•

xis:aras

Termo n.° 717.300, de 14-104965
Comercial e Importadora CogusDeral
Limitada

CAMIEE03

Classe 48

Para distinguir: Pertumes, essências, est,

:ratos, água de . colõnia, água de tones.

ler. água de beleza. ágt:+9 de guina,
Oa de rosas, água de alfazema Água

',ara barba, /oções e tenscos para os

cat ,eios e para a pele. brilhantina. bal-

daram "batow" cosméticos. fixadores,
dc penteados. petróleos, &coa atara os
sabelos, creme evanescente. areara gore pomadas para limpe z a

,Ple e tnequillage - de p tia esess •dessadm-antes. vinagre aromático, eó de arroz
talco p ethnuado ou nao. lápis mitra
restaria e sobrancelhas. preparados passa
singelezas cílios e olhas. camisa para
• rosto e para os Sábias, sabe e arame
asara barbear. Gabão liquido *arramado

não, sabonetes, dentilarcias em pé,
pasta ou liquido; sais perfumados pane
.a.naluas, pentes. vaporizadores de perta.
,rie; escnvas para dentes, cabelos. unhas,
• cuba: dum de louro. sa q uinSo Perl eClU

arado, preparados em pó, pasta.

tratamento das unhas
dissolve:net e vernizes. reraovedores da
caticula; glicerina perfumada par* Ws
cabe/os e preparados para dascoloefe
ambas. eidos e " almas ou ninais artifia
ciais. óleos para a peia
Termo n.° 717.303, de 14-10-1965
Depósito de Materià:s de Construções
"3001" Ltda.
In e tijolos para e

São Paulo

300/
'Ind. Brasileira'
Classe 16
Materiais de construções em geral
Termo s.° 717.304, de 14-10.116-5—
Thomás Nicolas Chrisscheris
• São Paulo

São Paulo

000,1)30E1U
Ind.. brasil eira
Classe 4
Coque
Termo is.° 717.301, de 14-10-1965
Toshiya Shimeno
•
São Paulo

FÁT£C —colemen_
RSPRESEUT/IguES

NOWESTINO
Ind. 3: taaileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos

(te %'estuário

e roupas feitas em geral: Agasalhe"

aventais al parcatas, anáguas aluas,
botas. botinas. blusões. boinas. baia:
douras. bonés, capacetes. cartolas caraouças, casaca°, coletes. capas, abalas,
zathecols. calçados.

chapéus. cintos.

aintas., ccenbinações carninhos. calças,
de senhoras e de crianças calções amam camisas, camisolas, carmsetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
aes. faatasias. fardas para militares
Classes: 2 e 50
'eniais. fraldas. oaloshas. cravaras NatInseticida. adubo, desinfetante, remédios os logos de angarie,
Ja q ue t as. lacmés,
e produtos químicos agro-pecuários em uvas. ligas lenços mantõs
meias,
s
bem
como
o
timbre
de
todos
geral
rna qSs, mantas mandrião, marir rhaa asia
impressos da firma
.-etés. patos, poriboar, pulover, pelaria"
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f,.:ts de ee.:,:dn mui o mit.
PreorIededa Indeshial. Da data da sitiei:anão eciaeçarã
do C4d:o
:cio.
Maar o Draw d..? Cã diz::
.s
ef,
tet.,J3 vrazo rodarão a;,:catntar CUU3 o:tmições ao Delautanaetto
aa Inci;J:triat zu.u.e:ra quaes Sal:arcar prcjodter.dos com a cottccmilo do re¡lasa rcquçrida
Vatikual dts
tonna. ponches. polainas peamaa.
alio., perneiras, quanoona. r053.,01.
mi* de chambre roeplo. eobratuskai
auspeas6rioa saidas cie banho, sanclitas,
sentare, aborta. sungas. atolas ou Mack..
Lie% toucas turbantes, ternos, uaiformes e vestàdoe
Termo n.9 717.306. de 11-10-1965
S.A. Pfasile:ra de Tabacos Industrializados Sabrati
Sgo Paulo

Terno n.9 717.313. de 14-10-1965
dar e Reztatirante A.B .C. Ltda.
São Paulo
o

condensado. leite mo pó. legumes sal
:oreerva. katilhas. tinçuiça. "ro, mas.'
soe alunenticias. instrisec4. =melga
Nargarina, marmelada, iaacarato. mas
*a de ~ate. mel • curado. cate. mas-

Termo n.° 717.319, de 14104965
Ltvraria e Eiditdra Senador Ltda.
São Paulo

"SENADOR"
sas uma refOGar b ek molhos. =Autos
.ricomodis. asOrtadeia. ata reactscrda. ao.
Ind. Brasileira
sei, Oitos comestiveia. ostras. ovas.
Are. poios. primes. pimenta. pós :rara
Podias. "'chies. peixes. prenotam, paCasas 32
Classe 50
•.4% petlt-pots. paelha% pizzas podias.
Pare distinguir: Aintaamprea, ageadas.
Impressos para uso da firrna
al.tijos, moca ialanceadas oara atal- situados. Album, trememo.- baterem aaaiam. rectaerlde& sei. *Ou, 13f dtEhila
Termo a.° 717.314, de 14-10-1965
impressas. revista% 6e•
seaatiehes. salsichas Mama sopas ei. gaoa de publicidades.
Merahlrgica Xingu Ltda.
programas tachoátadaa,
sorveres.
miaus
á*
Ge
~artes
e
São Paulo
. (iniceRfree1r0‘
frutas; torradas tapioca. untaras talha. tentear,. rádiatelevisionad 's. peças tearim tremoços, tortas. torta: , para ali- trais e cinematograficas, programas drcense%
mento de animais e aves. torram
"XINGU"
toucináo e vinagre
Passe 44
Termo n.° 717.320. de 14-10-1963—
Ind. Brasileira
Visan Indústria e Comércio de Matarias
Termos as. 717.31 Oe 71 7.311 . de
carros. cigarrilha% charuto. • frinf03
para Construções Ltda.
. 14-10-1965
em geral
São Paulo
Classe a
Banco da Lavoura de São Paulo
Termo n.0 717.307, de 14-10-1965
Sociedade
Cooperativa
de
ResIndústria e Comércio de Brindes Lema Aço em bruto, aço preparado. aço
ponsabilidade Ltda.
doce, aço para tipos. aço funclido. aço
Limitada
Slo Paulo
pateia/mente
trabalhado,
aço
pidio.
aço
"VISAN"
São Paulo
refinado. bronze. bronze em bruto ou
•
Ind. Brasileira
parcialmente trabalhado. bronze de
manganês. bronze em p6.• bronze em
Classe 16
ZEMb
birra. em fio. emito em bruto ou
nd. Brasileira
Para distinguir Materiais de construparcialmente preparado. •cidento metálico, cobalto, bruto ou parelalraente
ções' arg qa. areia, azulejos, argamassas,
batentes, balaustre.. calma, cimento, cal,
trabalhado.
couraças.
estanho
bruto
ou
Classe 17
cré caixas de descarga. chapas ~baaarclabiente trabalbaclo ferro em bruto.
Artigos da classe
tes. caibros caixilhos, colunas. cbapaa
ra iarra. ferro ma:manei' farto velho.
Termo n.° 717.303. de 14-10•1913
para cobertura. caixas Saguis. .dicaetent em bruto ou parcialmente trabaSpil Indústria e Comércio Ltda.
ço estacas, esquadries.
'aado. gusa. temperado- ousa maletivel.
São Paulo
fórrns. frisos, gesso, grades. lauelm,
larninas ..fe metal. lata em falha, latão
meias de metal. ladrilhos, lambris. luvas
em hatha, lattin em chapas, latão em
de ' audio, :ages, lageotas. material tso•
vergaihtles. laja metálica. limallau,
SP I L'
bates contra frio e calor, manilhas, mamagnésio. tnangonés. metais não trilha.
Ind. Brasileira !
Classe 33
deiras para emanações. mosaicos. pro.hados ouParcialmente trabalhados . ffe.
Serviços bancários
dutos para tgra pie impermeabilizantea as
tais em massa, metais estampidos,
Classe 39
Classe 50
arpdmassas de cimento e cal Md/tia/Leo.
ouro.
zinco
.9
solda.
afique),
metais
p.a
Art:gos da classe
Impreca para uso da trina
Pedregulho& placas de pavirneutação,
corrugado e zinco liso roa bilhas
Tènno n.9 717.309, de 14-10-1965
peças ornamentais de cimento ou 9e$30.
717.316.
de
14-10-1965
Teriiio
n.9
Termo o:* 717.315. de 14-10-1951
Bar e Lanches Lanchelandia Ltda.
para tetos e paredes parquete. porta%
Laticinios
Ibirarema
Ltda.
Cerinter S. A. — Cereagrico'a interSão Paulo
portbs. persianas. pisos, papei para tal,
São P'aulo
continental Brasileira
rar cens rzgacleune para porta. tijolos.
São Paulo
tubos de *onerem. telhas, tacos, tuboi
"IBIRAREMA"
de ventilação. tanques de caneato, v!ga.
LANCHELANDIA
, Ind. Brasileira
menta venezianas e varei
'Ind. Braelloire
"CERINTEB".
Termo
n.9 717.311, de 14-10-1965
Ind. raeueire
Classe 41
Cia. Ltda.
Ildebrando
Classe 41
Queijo, doce de leite, requeijão, manSâo
Paulo
Artigos da dama
teiga. quaihada e vogurtr
Classe 41
Termo 11.9 717.312, de 14-10-1965
Termo' n.9 717.317. de 11-10-1965
Alieu Vargas, Jogo Bernardo Mosto- Alcachofras, aktria, alhn uPanteL
Avicola Santa Paula Leda.
alhasatos paro animais, ~He.
negro e Antonio Lula Quina
Ind. Brasileira
Sao Paulo
amtadoas.
ameixas,
antendoitn,
araruta.
São Paulo
Classe
19
zero. atum. avela. are!ts. "Met. azeitona., banha. bacalhau, batatas, baia
Clame 46
maccatoe, bombom. tida:Ma hauniPta
Detergente e água de lavadeira
as14 ia. pé e ein grilo. camarão. canela
r Ind. itillaira4
eoll Gee Al ear p6. cacau, carnes. Chd.
Termo a.9 717.311, de 11-10- 1965
~meios. chocolates. confeitos. crava
Gessoforro Indústria e Comércio de
:areais. caminho. creme de leite. cremei
Artefatos de Gesso Leis.
Aves e ovos
~doa ~mete% GOGIGDUI, ~São Paulo
pica. coalhada, castanha, cebolas condiTermo n.9 717.314, de 14-10-1965
~atoe para alhaentoa, colorarem. Padaria e Confeitaria Piraponnha Ltda.
chouriço.. dana doces doces de fru.
Sg o Paulo
ma. eaphealre. essisteiab athaeutves. ess"GESSOPORRO"
Peie& ervilhas ensovas, extrato de a,Ind.
Brasileira
mate. larlahaa antecedas. amas, fé' "PIRAPORINRA"
ruiu. flocos. farelo. fermentas
Ind. Brasileira
Classe 16
frios, frutas secas naturais e crie.
Para distinguir Materiais para constrieilizadam Ocos*. poma de mascar. cor.
cfiee e. decorações: Argamassas. argila,
lurai trãnulos. arilo de bico. gelatina
~ia amidos. gateares. balaustres. elocass4 41
oolahada. (Idéias, herva doce. hem
Classe 32
coe de cimento. bloros para pavimentaPão
radiofemW.os e de teletrlasa mate, hortaliças, lagostas, Ungtma, Iene
/lrogramas

.

"I.B.C."

Ind. Brasileira
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Publica;:a:o falta da aclrdo com o art. 130 do °Migo da

Propriedade

Imiustrial. Da data da publicação aosnegarã a

toner o prazo da &a dias para o dera:Ir:lento do pedido. Durante Cie prazo poderão apresentar suas oposições CO Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles sras se julzarem prejudicados com a concessão do registro requerido
ção, calhas, cimento, cal, 'cré, chapeis
railautes, caibrais. Caixilhos; colunas;
chupas para coberturas, caixas dagua.
caixas para c.oberturas, caixas dágua.
caixas de descarga para eixos, edificações premoldadas. estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadras, estruturas metálicas para construções, lamela* de metal. ladrilhos. lambris, isvas
de lançara ages, lageotaa. material isolante contra frio e calor, manilhas, nus.
sal para revestimentos de paredes. madeitas para construções, mosaicos, products; de base asSaltico, produtos para
tornar impera/cabalaria:e* as argamassas de cimento e cal. hidráulica, pedregulho. produtos betaminosos, aupermeabllizantes líquidos ou sob outras turmas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. placas para pavimentaçâo, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anta
raia& para •uro nas construções, parqueia*, portas. portões, psos, soleiras
assa porta, Moira tubos de concreto.,
telhas, taars. tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos
vitrõs
_
Térmo-n.° 717.323, da. 14-10-1965
São Pauto
Transportes Coletivos Parque das
Nações Ltda.
São Paulo

Têm on.° 717.331, de 14-10-1965
douras,
' bonés. capacetes, cartolas. caris.
ouças. caução, coletes. capas, abales
Foto Lass Lim:tada
eachecols, calçados. c.bapeus, alatoa
Santa Catarina
cintas, combinações, carpnhos, calças
Ir senhoras e de crianças, calções. cai.
LOSS
çaia camisas, , camisolas. camisetas,
macas. ceroulas. colarinhos, cueiros.
Ind. Brasileira\
'Mita. casacos, chinelos, doniraés, ecbar.
res. fantasias, fardas para multares, coClasse 8
afitalS, fraldas, galochas, gravatas. gota
Filmes revelados
:os. lagos de angarie. Jaquetas, laqaés.
uvas, Sigas. lenços, mantõs, meias.
rirmo n.o 717.332, de 1440-196 5
naids, mantas, mandrião, amanhas: paRestaurante do Bosque Ltda.
atos, Palas. 'penhora, pulover, palatina&
São Paulo
aeugas, ponches. polainas, primas, pis.
abo& perneiras, quarnonos. regalos.
acta de chambre, roupa°. sobretudos,
suenensários, saidas ar banho, sandálias
B0599E
Ind. Brasileira
susteres. aborta. sungas. *tolas ou slacks
suara, toucas., turbantes, ternos. uni.
I
formes
vestidos
Classe 41
Termo' n.° 717 325 de 14-10-1965
Lanches e refeições
nanica — Precisa S.A. Máquinas para
Tèrmo n.r 717.333, de 14-10-1965
Escrir5rios
CEEMI — Conservadora de EquipaSão Paulo
mentos Eletrônicos Médicos e
Industrias Ltda.
São Paulo
"RERMES—PRECISA

Termo a.° 717.341. de 14-1043
Repimpex — Representações, Importa,ção e ExportaçSo Ltda.
São Paulo

REPIMPla
Ind. Brasilelrv

Casse 11
Para distinguir ferragens e ferrameatait
Alicates, alavancas,' arruela& arrebite&
argolas. aldrava*, armações de metal.
abridores de latas arame, apare/hos da
chá e café, assadeiras, açucareiros. assa.
;.ernes para lavatórios, arandelas. arestas, aros, ahnoIadarizes. amoladores.
assoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas. bigornas. baixelas.
bandeias, bacias. bombonieres, baldei.
para tacas, baterias de casinha colhenorboletas, baterias. bases de metal. boa
cadeiras, bules, hkagra, buchas, bainha
ae pedreiros, cadeados, correntes, eabiles. chaves de parafusos. conexões para
etreasiamentos. caixas de metal para
portões, colunas, canoa, chaves de lenda chaves inglésas, cabeções, canrcas,
Ind. Brasileira
:opus, cachenots, centro de mesa. toaueteleiras. caixas para condimento de
alimentos, cadeados. caldeirões. caçaroInd. Brasileira
Classe 17
las, chaleiras, cafeteiras, conchas, roe,
Ménu:nas para grani:cai. . máquinas de
dores, cuscuseiroa. ealaides de meta
ca i cular, máquinas" de sornar e máquinas
cabos. caiara de ferro, cruzetas, curvas,
para es-.
Classe 8
zantaneires chaveiros. canivetes, chave.
Chaves elétricas, cabos elétrico:, noas 'mau. com:ames. cadinhos, crivo& ohneTermo na 717.328. de 14-10-1965
elétricos, fusíveis, lâmpadas, inzerrupto- :radares, cassinetas, eabes. cisava& dia.
PARQUE
Luiz Papar3
res, soquetes, tomadas elétricas
ves para Porcas afanares, chaves rota
DAS NAORS
São Paulo
Ind. i3rasileirs
autaaatrica, correntes paro &aves. no:d
Termo n.° 717.331, de 14-101965
'bates. chave, para porcas. distintivos,
Indústr:a
Eletrônica
Michigan
Ltda.
"PORVIR"
4obradiças. desci-ore- para talheres- Pra Classe 33
São Paulo
Ind. Brasileira
as e tapai. enxadas. eaferaa. engates.
Transportes de passageiros
,:eiteètee de metal. estribos, espátnina
Térmo n.o 717.324. de 14-10-1965
estofos de metal para carimbos, entoa,
Classe 36
Roberto Buosi
• MICBIGIN
expandidos' para tabas. estruturas me&
Calçados
Ind. Braeileira
São Paulo
acara, escarradeiras espremedores. espw
Tèrmo n.° 717.329. 4e 14-10-1965
madeiras. formões. beta ferro Pata
Tope Comercial de Aço e Ferro
anatar cap,aa. ferrolhos, facas facões
Limitada
Classe 8
mehaduas, fruteiras. lutais, firmas oars
"RADIANTE"
São Paulo
Aparelhos de pá, aparelhos de ar refri- doces, bolos. embatias e pudins, Boneca
Ind. Brasileira
gerado, aquecedores, abat-jour, antenas, fivela Furadores. ferramenta: eortantei
perfuranter para marceneiros, teciam
bobinas, condensadores. comutadores,
JOPE
Classe 31
chaves elétticas. chaves de tomadas, co- de asetaL terraduraa. torannbas. tirar
Ind. Branileira
Barbante
limadores, diais, enceradeiras, fogões, de aço. ganchos, guarsiçaras de metal
farda.
geladeiras. isoladores, lanternas, garfos. ganchos para quadro& grampos
Vamo n. 9 -717.327. de 14-10-1965
'ara emendas de correias, grades para
mostradores
e manômetros
Confecções Finas Apart Ltda.
fogões e geladeiras, orelhas. galheteiros,
°asse
5
São Paulo
Têrmo st.° 717.336, de 14-10-1965
amuos. grossas, garrafas& emes. 1ne
)140 Ca bruto, aço preparado. aço Padaria e Confeitaria "A Estrela do Noa, ;anos. tinias. laminas Itcoretroa
-foce, aço para tipos. aço fundido. aça
Ermelino Ltda."
atas Ma. haus/Hata*. afixaras mochaoarciaknente trabalhado, aço pálio. aço,
São Paulo
diabas, moias paar amam& martelo&
oflt
bruto
em
refinado. bronze, bronze
maerataa, matrizes, marmitas. maçanetas.
aarrialmente trabalhado. bro que de
~raia machetes, mantecuelras. malhos.
ESTRELÁ
aratiçanSa, nronze em pó, bronze em
navalhas, artplea, puas. pãs,
DO DRMELINO ',arra, em fio. ~nu> em bruto ou
nregoa, ponteiros, ara Frisos, porcas,
Ind. Brasileira'
aarciaknente preparado. cimenta enf.
matos. porra-gSlo caseiras, santa-Pão,
:Vico. cobalto. bruta ou parcialmente
narea-toiae. paliteiros. tundas, puxado--rabalhado, couraças. estanho bruto ou
-ie. placas, pregadeiras porta•espenlaa.
Classe 41
arciaimente trabalhado, ferro em bruto,
oesseleaa. pinem Materna perfuradeinsa
Produtos alimentícios
0i7411 pinçaa, paneleres. porta-coPos sti
san barra. ferro rnanganiar. ferro velho.
717.337.
de
14-10-1965
Têm)
n.o
aarrafaa. passadora& de toava. Presta
-Mio em bruto ou narcialmente trabaFábrica de Móveis São Lu:: S.A.
'ama rastelos, roldanas. ralos. regadores,
lhado. gusa tem perado. gusa makável
n•••• ••n • 11.110%
São Paulo
rebites, reduções. recipientes de metal.
iSennas de metal, lata em falha, latão
"bdetioL rourra da aço inearld&vel,
em fõlha. latão em chapas, latão em
:datem de aço tocatictável.. registro&
FÁBRIOL
‘nnoalhbes. liem metálica, limarias.
serras, serrotes. alões. saleiros. &acare&
MOVRIS SWO LUIZ
.nanné g io. man;ianés. metais não traba. Classe 30,
. me
lhas. torouerea traia& tubos, tulaula.
ara distinguir- Artioos de veatnliiim l hados nu emeciaimente trahalliar'os
cõea. tampões. Cavadeiras, telas die
rol nas letras em aerAi . V:.;aça'hos I'pie penma c .R p mera!, eçtamTER,:tm
Cla:.3es:
17,
26
e
49
,-ame. trincos. Pasma eraveasera. tesouras.
3.0nom. linsrcaras qnãoix...4 s meta" tii. ,? enlria rinmel niim sinta
Artigos das classes
Luxas, trameis, talheres, talhadeiras,
corrugado
e
zinco
liso
era
férlhas
4as, botinas, blusões, boinas, bana»
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miças fis5r, dz.* skfkr(,:ts ea,11 e es1. 133 do Ça`, aa sPronviefl a Irak:12.51d. rs,z dota da
exterad a
ue
dara pana o ele
topaamaa. taaaautata
vzrÇO ar:esc.:1'4er s-14es oc;of 4
. 4ca a9 Derv.rtraneseka
egzes
.n.telene.1 da reop.:cds.t.1.4
avele3 que
112.,earma yrej. ..zdkadan mu a cnnee.t.m.IP de registre towcrldo
taar.país para panelas e caldeirões. tr .
Termo n.° 717.340, de 14-10-65
tatalea, treas de aosOtha. torra.
Turilano Capricornio Ltda. •
otira'as. vasas. vrag lhusfies, v‘r:
São Paulo
m, manara de expauaa.a, trem sle
eaaatrar. gaia de treza de chanhaar.
veratusas maletas. aaus para sacos de
C AYRI C 01D1 IA
víz.aaan. aara anatas, baanazes. canto.)
..End.
Brasileira
Pnité craaaaa, colchetes para amalas. cra.
vaae, ettleltas, ruo para pasta: 'e para
carias, aaaaadores de correias, parireiClasse 50
rei. arenaeaores de papel. suportes
Passagens aéreas, ter•astres e maritatairractet, e tubos de extesealo
tanas
Ttrnio ra° 717.338, de 1410-1965
Tarrno
na
717.342,
de 14-10,65
Tuasmo Capricórnio,' Ltda.
Avícola Santa Benedita Ltda.
&ao Paulo São Paulo
•
PUIU

cAprIcoaNrio T.fr

TC:1 mo n. 9 717.352, de 14-10.65
Indústrias Plásticas Ltda.
Anieropa
São Paulo

AIZERON.
INWSPRIAS
PUSTICAS wrDA,
Nome cotnere:al
Tênno n.° 717.350, de 14-10-65
Ameropa — Indústrias 'Plsticas Ltda.
São Paulo

Tênno n.° 717.359, de 1440-65
Indastria de Artefatos de Borracha
Djanilen Ltda.
São Paulo

DJOILEN
Ind. drasiletra
Classe 39
Artefatos de borracha
Termo n.° 717.360, de 14-10-65
Maradarn Representações Lida,

Classe 28
Artefatos de produtos acabadas de oriMARA DAU
gem animal, vegetal, mineral ou química. Plásticos
Classe 6
Termo n.° 717.351, de 14-10-65
Ameropa — Indústrias Plásticas Ltda. Para distinguir: Moinhos, caldeiras
São Paulo
calor, vasos de prensa, cilindros para
suas partes integrantes, trocadores de
SANTA
Classe 11
pás, colunas para indústria patrocinaIND. BRASILEIRA
Ferramentas, ferragens e cutelaria mica, fornalhas, máquinas operatrizes •
máquinas para estradas de rod'agem
Tarmo n.° 717.354, de 14-10-65
Termo n.° 717.361, de 14-10-65
Cacique S. A. Investfaiento, Crédito e
Ranger — Administraçao Geral e
Financiamento
Clasae 19
São Paulo
Administração Ltda.
Para distinguir: Aramais vivos, aves e
São Paulo
ovos em gerais .

BENEDITA

N mie Comercial
Vamo . a." 717.339. da 14-10-65
Empresa Super Mercados de São
Sebastiao Ltda.
São Paulo

SÃO SEBASTIXO
Ind. Brasileira.

Classe 41,
Alcachofras. aletria, alho. aspargos
açacar, alimentos paar animais. acido
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azaa
tonas. banha, bacalhau, batatas. baias
biscoitos. bombons. bolachas baunilha
café em pó e em grão, c'amarão, canela
cmeilos, raçóes balanceadas oara calem pau e em Ó. cacau carnes. caii
caramelos. chocolates. confeitos, clavo
cereais, cominho. creme de leite. arames
ailmenticios croquetes, 'compotas, coa
pica. coalhada, castanha, ceboia. con&.
mentos para alimentos, colorz.ntes
chouriços, dendê. doces. 'doces de ira
tas, espinafre, essências, alimentares, ema
padas, ervilhas. calcavas, extrato de to
Mate, tarinhas alimentiCias, favas, fé
atilas, flocos, tareio, fermentos, feijão
figos, frios, frutas secai naturais e mas.
talizadas; gricose, goma de mascar, gor
duma granulas, grão de bico, gelatina
goiabada, geléias, herva doce, berva
mate, hortaliças, lagostas, línguas leite
condensado leite em pó. legumes em
conserva. lentilhas. linguiça. Ouro, mas.
ias alimentícias, mariscos, aanteiga
margarina. marmelada, macarrão, massa cie tomate, mel e melado, mate, mas.
ias p ara mingaus, molhos, Jnaluscos
moei:arda, mortadela, nós moscada, no.
ama- óleos comestíveis, ostras, ovas,
pãts p iaos, ',Matas, pimenta, >Se para
pudins, pickles, peixeá, p resuntos, pa-

tês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudias;
queijo& rações balanceadas para adulais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
~adule hes, salsichas, salame*, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
trutas; torradas, tapioca, tãmaras, talha.
rim tremoços, tortas, tortas ()a
ra ali.
mento de animais"• aves. amem
•

Termo n.° 717.347, de 14-10-65
Equipe Distribuicloaa de Acessórios e
Peças Para Autos Ltda.
São Paulo

INDUSTRIA

8RASIll

CACUJE
Ind. brasileira
Classe 50
:.Para distinguir: Impressos em geral,
anúncios impressos, ações, apólices, bi:hetes de sorteio. cheques, cartões comerciais, e . de visitas, duplicatas, debêntures, envelopes, faturas, folhinhas, letras de câmbio, notas fiscais, notas pro,
rnissOrias, papéis de correspondência,
aassagens, • publicidade e propaganda em
geral, recibos
Têrmo n.° 717.355, d'e 14-10-65
Peter Schlegel
São Paulo

Classe 21
Para 'distinguir: Veículos r suas parte:
I NST'UGE RAL
integrantes: Aros atira biciaietas auto
C 0147ROLES
móveis, auto-caminhões, aviões amor.
ELS"' RIG OS
tecedores, alavanca; de câmbio barcos,
breques, braços para veiados; beideClasse 8
tas, carrinhos de mãe e carretas camiTítulo de estabelecimentt>
nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carroa-berços, carrosTermo n.° 717.357, de 14-10-65
tanques carros-irrigadorea, carros, car- Rubens de B. Soubhia
roças,- carroceriaa, chassi*, chapas cir.
São Paulo
culatras para veículos, cubos de veiculas
carrinhos para máquinas de escrever
FABRICA DE
corrediços, para veiculas, direçao, datil.
VASSOURAS GATO
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
Classe 29
engates 'para erros eixos de direçac
Titulo de estabelecimento
freios, fronteira pare veiculos„ guidão,
locomotivas lanchas, motociclos molas
Termo na 717.358, de 14-10-65
motocicletas. motocargas. moto furgões
"Santa Di Cano"
manivelas navios, ônibus. para-choques
'
São Paulo
para-lamas para-brisas 'pedais, pantões
rodas para bicicletas, raios para bicicle"BEL
tas. reboques. radia ores para vetculos
PI NT1JiE
DECORA S
rodas para veículos, selins, triciclos, ti.
rentes para veieulos, vagões, velocipe.
Ind. , drasileire
dez, varetas de contrôle do afogador e
acelerador tróleis, troleibus varaes de
Classe 25
carros. toletes cara carros
Imagens, gravuras. estatuetas, pinturas

PREÇO tit)

N 0114() DL HOJE: CR$ 50

RANGER

SAs'o Paulo—Capital
Classe 33
Para distinguir: Consultoria administra.
tiva, jurídica, comercial e industrial,
prestação de serviços nessa modalidaie
Tann° na 717.362, de 14-10-65
Cooperativa Habitacional do "Planalto
Paulista" Limitada
São Paulo
"PLANALTO PAULISTA**
Classe 50
Cooperativa
.
Tétano n.° 717.363, de 14-10-65
Stereonette Eletrônica Ltd'a,
São Paulo

SELL LTNE COLDEN
Ind. Brasileira
Classe 8
Aparelhos de pã, aparelhas de ar refrigerado, aquecedores, abat-jour, antenas,
bobinas, condensadores, comutado..es,
chaves elétricas, chaves de tomadas, colimadores, diais, enceradeiras, çogões,
fanais, geladeiras, isoladores, lanternas,
mostradores e manômetros
Termo n.° 717.367, de 14-10-65
Mônaco Em pra(' na :mentos Imobiliários
Ltda.
São Pante

".N.".n7lAC0
Ir.
Brasileira
Classe 50
Impressos para uso da firma

