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SEÇÃO
ANO XXIV - N.° 35
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Divisão de Marcas

19XPEDIENTE DO DIRETOR
Rio, 16 de fevereiro de 1966

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 1968

REVISTA. DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Ex igè netas

50.382 - privilégio de invenção
52.633 - privilégio de invenção

• Térmos COill exigências a cumprir: Ficam sem efeitos os despachos de

N. 419.699 - Sociedade de Civil
53.256 - privilégio de invenção Marli Ltda.
averbações , de contratos publicados,
N.9 455.928 - Jofra, Ltda., 'Publi- e cumpra as exigências.
Unia vez decorrido o prazo de re- cidade e Propaganda.
misideração previsto pelo agtigo 14
EXPEDIENTE DO - SERVIÇO DE
ta lei 4.049 de 29 de dezembro de
Diversos
RECEPÇÃO E INFORMAÇÃO
k96l e mais dez dias - para evenE EXPEDIÇÃO
tuais juntadas de reconsideração e N. 324.743 - Erven Lucas Bois
do mesmo não tendo valido nenhum Ltda. - -A,quive-se nos termos do
De 16 de fevereiro de 1965
Notificação

interessado, serão logo expedidos os artigo 192 do Código.
sertificados abaixo:
N.9 342.452 Fábrica de Sabão
Irani Ltda. - Arquive-se o processo
Marcas Deferidas
de acordo com 0 artigo 192 do Código.
N.° 433.102 - Ankiito - classe 36
- requerente: Alcino Coelho - com
exclusão de calçados.
Divisão Jurídica.
N.9 466.217 - Ormotestan - cl. 3
- requerente: Ultraquírnica S. A. InEXPEDIENTE DO DIRETOR
dústria e Comércio.
Rio, 16 de fevereiro de 1966
N.9 467.172 - "A" - classe 6 likhine Works Company, Inc. - sem

requerente: American Iron & Ma-

Caducidade . de Patente

direito ao uso exclusive da letra "A"
Isoladamente,
N.9 480.250 - Lee Riders - classe
36 - requerente: The H. D. Lee Com..
pany, Incorporated.
N.9 480.251 - Leesureá - classe
36 - requerente: The H. D. Lee ComPany, Incorporated.

Cidatal - Cia. de Instrumentos e
Aparelhos Mecânicos - no pedido de
caducidade da patente de numero 46.942 - privilégio de invenção para
- Processo para a junção de cabos
de aço por meio de um ninei de
apêrto e dispositivo próprio para executar o processo - do querente:
Hoelzel S. A. - Fábrica'de Artefatos
de Borracha Mercur - Indefiro o
pedido de caducidade pedida, em face dos processos.

Restauração de Marcas
Termo:
N.° 441.954 - Dtriblótico - classe 3 - requerente: Laboratórios Os-

Exigências

Eugene Freyssinet - titular da patam S. A. - concedo a restauração. tente de número 23.946 - privilégio
Titulo de Estabelecimento Deferido de invenção - Diga Sôbre a Informação da Seção.
N.° 443.426 - CaraveIle - classes Poly Seal International Ltmited 41, 42, 43 e 44 - requerente: Pizza- no pedido de averbação de contrato
mar Lanches Ltda. - artigo 117 nú- da patente de número 48.816 - priv.
mero 1 do Código.
de invenção - Mantenho a exigência
em face dos pareceres.
Marcas Indeferidas
Eugene Freyssinet - titular da patente
de número 49.040 - privilégio
N° 293.563 - Figura de Gaivott - de invenção - Diga o titular da paclasse 21 - requerente: Deutsche tente.
Lufthansa'Aktiengesellschaft.
Diversos
N.° 315.791 - Guanaco - cl. 36
- requerente: Indústrias Dante Ra- Eugéne • Preyssinet - noa pedidos
de averbações das patentes de núm.e,.menzoni S. A.
zos
N.° 457.550 - Extrene - classe 48 53.969 -r"privilégio de invenção
- req uerente: Erico Keine.
49.92I -privilégio de invenção

Exigências

Timo s com exigências a cumprir:
N.° 118.519 - Abbott 'Laboratories.
N.° 113.773 - Fujisawa Mar-

macentical Co. Ltda.
N.° 120.188
Ernst Habicht.
N.° 124.897 - João Borges Ferreira e Imperei° Vieira Borges.
N. 125,-839 Cari Frendeuberg.
. N.' 126.069 - Vandervell Prochieis Limited.
N.' 130.400 - Oficina Ideal Limitada.
N.' 131.336 - Cia, Brasáleira
de Cartuchos.
N.° 134.374 - Merck & Co. Inc.
N.° 135.266 - Wilmot Breeden
Limited.
N.° 137.334 - Mefina S. A.
. N.° 157.446 - José Correia da
Silva Loureiro.
N.° 159.598 - Walter Balsinelli
N. 161.365 - Joaquim Barboza
Junior.
N.° 161.385 - Antônio Abrahão
Pathasia. •
Arquivamento de processos:
Ficam os processos de patentes
abaixo mencionados arquivados.
N.° 66 732 - Mefina S. A.
N.° 68.783 - Tecnotextil S. A.
Acessórios Textis.
N. 69.809 - John Hermann
Blomstrand e Fredericic Wilham
Nyquist.
N. 101.351 - Aktlebolaget
Overumus Bruh.
N.° 124.211 - Egoesult Gyoes Tapszergyar.
N. 128.66a - Textile And ;lhemical Research Co. Limite&

N.° 156.956 - Charles Rene.
N.° 158.296 - Ilce Martins Reis
N.° 158.297 - Miklos Gregusa.
N.° 158.405 - Luigi Rossato,
N.° 159.166 - Sol Ind. de Artigos para Presentes Ltda.
N.° 159.512 - Aridio do Couto
Pitta.
N.° 159.524 - Cia. Industrial
Nossa Senhora da Conceição.
N.° 159.547
José Alberto da
Conceição Gonçalves,
N.° 159.548
José Alberto da,
Conceição (lonçaIves.
N.° 159.549 - José Alberto da
Conceição Gonçalves.
N.° 159.550 - José Alberto da
Conceição Gonçalves.
N." 159.594 - Luiz Gonçalves
da Silva.
N. 159.595 - Walter Quadros
Ribeiro,
N.° 159.618 - Paulo D. LicataN.° 159.663 - 159.663 - Seve-.
riflo João Batista Zornita JuliO
Odoni Zornita Affonso Zornita.
N.° 159.665 - Manoel Teixeira
de yasconcelos.
N.° 159.669 - Guelfi & Cia.
Ltda.
N.° 159.670 - Guelfi & Cia.
Ltda.
N.° 159.671
Kiradjian.
N.^ 159.672 - Marina Nabuko
witmasaka.
N. 159.673 - Honelwell Coa..
trols Limited.

N.° 159.675 - Máquinas de
Transportes Internos Matrin Ltda.
N.^ 1õ9.681 - Zózimo Lopes da
Graça.
N.° 159.773
Domiciano da
Silva Passos.
N.° 159.779 - Nicolino Guima.
rã es Moreira.
N. 159.905 - Dominion En-f
ginnering Works Limited,
N.° 160. 057 -- Clovis da Silva
Costa.
N.° 161.057 - Cia. Fábrica de
Botões e Artefatos de Metal.
N.° 161.224 - Ind. Catarinense
de Plásticos Ltda.
N. 161.281 - Tadashi Miyake
e Mario Rovarotto.
N,° 161.420 - L'Atelier Móvel
e Decorações S. A.

Ns. 161.421, 161.421, 161.422,
161.423, 161.424, 161.425, 161.424
e 161.417 - L'Alreller Móveis •
Decorações S. A,
Arquivem-se
os processos.
•
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado á ,publicação nos
DEPARTÁMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diariamente, até + às
•IPlaTOR ~MAL
15 horas.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- As reelcunações pertinen.
Cmrve o^ SEÇÃO 0a 0.0101,04I0
tes à matéria retribuida, nos CrIlaPa 00 neIRVIÇO oa PuBLich.çeas
FL °MANO GUIMARML8
MURILO
FERREIRA
ALVES
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas • por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, á Seção de Redação,
flinçie to
das 13 às 16 horas, no máxi.
•eça. do publicidade, do ***** tanta do Ospertamonfm
mo até 72 horas após a saída
MaNaml•I d• PreprI•dade Indualtrisi do MInletár••
dos órgãos oficiais.
da 1nIdfmtre• • Comércio
Impresso noa Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
ASSINATURAS
direito, rasuras e emendas,
"7" Excetuadas as, para o
FUNCIONÁRIOS
exterior, que serão sempre REPARTIÇÕES E PARTICULARES I
Capital
e
Interior:
Capital e Interior:
anuais, as assinaturas poderse-ão tornar,
•
em qualquer Semestre • . . Cr$ 6.000 Semestre . . . Cr$ 4.500
época, por seis meses ou um Ano . . . . . . Cr 12.000' Ano
Cr$ 9.000
ano.
Exterior:
Exterior:
!
, As assinaturas vencidas Ano . %. . . . . Cr$ 13.000 . Ano
Cr$ 10.000,
poderão ser suspensas senil
aviso prévio.
vão impressos o número do dos jornais, devem os as.
Para facilitar aos assinanH talão de registro, o mês e o sitiantes providenciar a res.
;tes a perificapdoldo prazo dei ano em que findara.
pectim renovação com antevalidade de suas assinaturas,! A fim de evitar solução de cedência mínima- de trinta
na parte superior do enderèço continuidade no recebimento (30) cilas.

EXPEDIENTE

EXPEIMENT.E DA SEÇÃO
DE EXAME FORMAL
DE MARCAS
De 16 de fevereiro de 1966
Esigér.icias
Tèrmos aguardando anterioridades:
IX." 478 :397 - L'Oreal.
N.° 484.560 - Ferrari.& Cia.
N." 484.555 - Unipol S. A. Co•
mércio e Ilepresentações.•
Ns. 484.551, 484.550, 484.549 e
484.548 - Mac Artigos de Pro•
teçà. n para Indústrias Lida
Laminação de
N.° 457.566
Metais Eh»et S. A.
Nessio Simões.
N." 475 3: • 7
N.° 476.529 - Comercial e
Administradora Macris S. A.
N." 476. P 70 - Imobiliária Capitava S. A.
.71.478 - Guarany Agro
Comercial e Imobiliária $. A.
N." 484 .481 - ind. Metalúrgica
Nassar Ltda.
N." 484.482 - Candi. Automóveis Lida.
N.° 484.483 - Allit) Peças São
Benedito Ltda.
N.° 484.484 - Materiais para
Construção Firense Ltda.
Nti. 484.489 e 481.491 - Kenel Clube Paulistano.
N. 484.493 - Tecni Tagus
Conservadora de Relógios Ltda..
• • N.° 315.061 - Simplex Equipamento Corp.
N." 404.995 - Geraldo Ferreira,.
Pires.
N."406.6396 - Rallantyne Stewart
Co. Ltd.
N. 420.796 - 1). U. A. Divi,sion Ducellier.

N." 439.374 - Hermes Macedo
S. A. Importação e Comércio. •
N." 439.621 - Fábrica de Calçados Sofia Ltda.
N.° 443.247 - Manufatura Nacional de Plásticos S. A.
N." 443.249 - Manufatura Nacional de Plásticos S. A.
Cinco
N." 413.392 Estrelas Ltda.
N. 465.984 - MáqUinas e Moto
Peças Wallig S. A.
N." 400.746 - Comercial industrial Imobiliária e Importadora
Brasileira Ltda.
Guacyara ModerN." 466 772
na Churrasearia Ltda.
N. 457 604 - Soe, Madeira de
Pernambuco Ltda.
N." 466 751 - Quimica Industrial Liberai() & Silva Ltda.
N." 468.482 - Armações de Aço
Magda Ltda.
$.° 468.883 - 5. A. Indústrias
Reunidas F. Matarazzo.
N." 468.892 - S. A.. EndústriaS
Reunidas F. Matarazzo.
N.° 469.279 - Fábrica de Peças
para Automóveis San cites & Bin
Ltda.
N." 470.856 - Comércio e Ind.
Hugo Stinnes do Brasil Li da.
N. 472.748 - .1, '1'. Carvalho
S. A. Imp. e Com.
•
N. 472.760 - Madeiras Com.
pensadas Amazonia Comp. Agro
industrial Compensa.
•
Ns. 473.551, 473.558, 473.545.e
473.561 - Cettee S. A. EngenhoN? 474.120 - Sstoril Escritório Técnico e Or g anização .imiustrial Ltda.
N." 477.137 - Cia. I4rasileira
de Livros.
N." 477.177 -- Ineola Ind. de
Construções Ltda.
.
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Se ão III)

ha Repartfifaee Páblica4
ettigtr-31140 âs assinotmr4

anuais renovadas até 28 de
de cada ano e ue
iniciadas, em qualquer época,

fevereiro

pelos órgãos competentes.
- A fim de poseibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentoq
quanto a sua aplicação, sai.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor.
do Tesoureiro do De parta.
mento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgêtos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
-

O custo de cada exem.

plar atrasado dos órgãos ofi..
ciais será, na venda avulsa*
acrescido de Cr$ 5 se do mem+
mo ano, e de Cr$ 10 por ano

decorrido.

N.° 4.69.103 - Centerbras
N. 477.419
Boster Ind. e
Com. Ltda.
.ciedade Brasileira de Desenvolvi-.
N." 393i8•49 - Representações mento Ltda.
Industriais e Comerciai Ric Ltda.
Ns. 469.235 e 469.236 - Press
N." 408 547 - Super France Tubo S. A. Ind. e Com.
Crema Perfumaria LI da.
N." 471).362 - Rental Comercial
N." .418 . 487 - Arnold (Tnd e Administradora S. A.
Stolzenberg
M, B. H.
471.216 - Victor Filenti.
N." 43)1.016 - Johnson & John-.
N. 484.562 - Metalúrgica Glae
son.
Ltda..
N." 430.014 - Johnson & JohnDl versos : •
son.
N." 484,479 - Bar e Mercearia
N." 433.119
North American Porta Sol Ltda. - Prossiga-se
Aviation Inc.
como indR aio pela seção.
N.' 451.1;12 - Eletrônica MoN.' 470.393 - Metalúrgica Sulderna Soai Lida.
metal - Prossiga-se como
N." 450.808 - Magnebras S. A. indicado, pela seção.
Produtos nOimicos,
N. 456.847 - Indústrias Grau- EXPEDIENTE DO
sEnviço DR
fino S. A.
- RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO
N.° 461.840 - Neni Olinda SalE EXPEDICAO
danha e Silva.
N.° 466.787 - Delatar EquipaDe 16 de fevereiro de 1965
mentos Marítimos Ltda.
N.° 460.789 - Ciucreial e liaNotificação:
portadora Onema Ltda.
Uma Vez decorrido o pra") de
N. 467.528 - Propaganda Lia- recurso previsto pelo art. 14 da
Rau [Ida
Lei n." 4.048 de 29 . 12-01 e mais
N. 467.550 - Ery Silveira 10 dias para eventuais juntadas
Assenato.
de rectirsOs e do IlleSMO itão l endo
N." 467.705 - Einjwêsa Terri- valido nenhum iiiteressado. serão
torial e Construtora Patrimar Li- logo eXpedidos os certificados
mitada.
abai xo.
N.° 467.708 - Promovendas
Marca deferida:
Promoção de Vendas Ltda.
N." 434.204 - Profagos Pro• N. 467 939 -- Janis Laipnieks.
faeos Importação e Comércio de
N.' 468.100 - Landa! S. A.
Produtos Farmachiticos Ltda. Administração
Participações e
C lasse :3.
Comércio.
Diversos:
N.° -468 192 - Gelovae -Ind. e
Ns. 40.961 e 469.962 - InterTerinos,latos Ltda.
•
Nti. 468.360 e . 468.368 -- Coo- national Business Machines Corp
perativa União de Crédito Po- - Torno sem efeito os despachos
de arquivamento já que a Petição
pular.
Ns. 468.482 e 468.483 - J. A. cum p rin, 410 a exigéneia entrou
dentro do In'a/..0„
Cardoso & Cia. Ltda.
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N.° 473.818 - Corvil ImportaN. 475.837 - Waldemir Paula
N.' 646.474 - Ica (mista) N. 704.533 - Florentina dora e C6niercial Ltda. Torno Freitas Santos e António José Classe 8 - Zeiss Ikon A. G.
Classe 4 - Pá-aramaria Florentina
sem efeito o despacho de arqui- Gonçaives Moreira Leite.
N. .646.475 - Zeiss lkon A. G. Ltda.
vamento urna vez que a exigência
N. 578.546 - Sociedade FarN. 646.476 - Zela Ikon A. G. 1h1.9 7136.068 - Klytia - classe 48 foi cumprida dentro
do prazo com macêutica Cidval Ltda.
N.
646.477
Zeiss lkon A. G. Vittorio° Fracoaroli.
a Petição retro.
• N. 520.042 - F. Soenneeken.
N.° 646.479 Zeiss Ikon A. G. N.9 711.555 - Bresnensis - classe
N.° 685.691
Denardin, Zago
N.° 703.002 - Gentex - Classe 6 - Theodor Hofinann.
Ariluivamento de processos:
& Cia. Ltda,
n. 38 - Jankel Boruch Gen; que N.9 712.445 - aupergam - classe
Ficam os • processos • de marcas
N." 6890645 - Indústrias Alves também assina J. Boruch Gen. 2 - Agro Lar Indústria e Comércio
abaixo mencionados arquivados. & Reis S. A.
N. 703.433 - Suelly - Classe de Inseticidas Ltda.
N. 712.4439 - Revista da AssociaN. 189.523 - União Fabril
N." 713.272 - Comércio de n.• 37 - Dr. Jorge Sebe.
Paulista de Cirurgiões Dentistas
Exportadora S. A. - LIFE.
Louças Beirão S. A.
N." 713.210 - ithinargen - ção
N." 254.741 - Predix EngenhaN." 719.130 - Produtos Farma- Classe 3 - Chimica liame] Ltda. - classe 32 - Associação Paulista de
Dentistas.
ria e Comércio Ltda.
cêuticos Gunther do Brasil Ltda.
N." 713.212 - N. Nazarian - Cirurgiões
N.9 712.845 - Lanifício Anglo BrtN." 347.432 - Produtos QuíN." 728.163 - Texaco Inc.
Classe 24 - Comércio de Tecidos sileiro
S, A. - classe 23 marca:
micos Teco Ltda.
N. 728.174 -- S. A. Mundo Nazarian S. A. Anglo.
N.° 379.574 - Princesa dos Colegial, Roupas e Uniformes
N. 9 712.940 - Opil - classe 16 N." 713.214 - Atomex - ClasCristais e Porcelanas Lida.
(Samcol). Opil
- Operações Imobiliárias Ltda.
se
41
Comércio
e
Propaganda
N." 389.177 - Bela Vista S. A.
N.` 728.253 - Laboratórios
N. '713.172 - Tit - classe 1 Especializada S. A.
Produtos • Alimentícios.
Farmacêuticos Espasil S. A.
N.° 713.215 - Grasin - Clas- Tinturaria Industrial de Tecidos Tit
N. 393.452 - Frimil FrigoríN." 728.259 -. Cia. T. Janer,
se
3 - Laboratórios Andromaco S. A.
fico Michel 14 da.
Comércio e Indústria.
N. 713.2E2 - Correio Lajeano S.
A.
• N. 394.155 - Carme Cia. InN. 728.260 - A. Storch & Cia.
32 - E y ilasio Nery caon.
N." 713.222 - Casa Maset ti classe
dustrial de Artefatos Metálicos.
Ltda.
N. 9 713.295 - Cerâmica Santa Cruz
S.
A.
Indústria
e
Comércio.
N. 397.108 . - Metalúrgica Con-;
N. 728.691 - Indústria e Co16 - Companhia ImobiliáN.° 713.223 - Masetti - Clas- ria classe
tinentalS . A.
mércio Casoy S. A.
Santa Cruz.
34 - Casa Masetti S. A. N. 713.328 - São José - classe
N.° 729.834 - Rudolf • Wies- se
N.° 398.270 - F. M. C. Corp.
Indústria e Comércio.
24 - S. A. Philomeno Indústria e
Filho.
-N.° 401.054 - Macotin Madei- bauer
N.° 713.224 - Casa . Mesetti Comercio.
ras Compensados e Tintas Ltda.
N. 9 713.399 - Danúbio Azul Diversos
S. A. - Indústria e Comércio.
N. 403.50G - Enxovais Amaral
N.° 713.271
Laboratórios classe 43 - Padaria e Confeitaria
LI da.
Danúbio Azul Ltda.
Virmos aguardando anterio- Sauter S. A.
N. 404.622 - Araripe riodriN.9 715.911 - Sucly - classe 41
ridades:
N.°
728.168
Brown
&
gues•Jr.
- Produtos Alimentícios Suely Ltda.
- Tobaeco Corporation
N. 415.016 Emacil Emprêsa
N. 497.107 - Dehydag DenisN. 9 728.129 - Reclan
classe 35
(Export) Lmited.
de Assistência ao Comércio e In- che flyddrierwerke G. :k l. R. II.
- Calçados Reclan Ltda.
N.°
728.331
Café
da
Malta
dústria Ltda.
'N.° 497.108
Dehydag DenisN. 728.153 - Rembrandt - clasClasse .41 - Café Minas Gerais se 44 - Rembrandt Tobacco Cor• N. 420.837 - Cristalflex Ind. che Ilyddrierwerke G. M. B.
Comércio de Plásticos Ltda.
N.° 701.948 - Delfim, Madeira S.A.
poration (Overseas) Limited.
N.9 728.154 - Emblemática - cl.
N.° 421.177 - &liteira Trianon & Cia. Ltda.
N." 728.477 - Universal BailLtda.
N." 709.367 - Quiinica Médica way Devices Co. marca universal 1 - Société Anonyme des Etablissements Roure-Bertrand Fils & Justin
N. 423.404 - Soc. Comercial Farmacêutica S. A.
-- Classe 21.
e Industrial Irmãos Carvalho LiN.° 109.368 - Química Médica
N. 728.481 - Faramil - Clas- Dupont.
mitada.
Farmacêutica S. A.
N. 728.158 - Sodex - classe 1 se 41 - Refinações de Milho, BraN. 424.466 - Geraldo Pires &
Companhia Indústria e comércio
N. 710.954 - Odilon Augusto' zil.
Irmãos Ltda.
Pereira.
N." 728.649 - Produtor - Glossop.
N.9 728.159 - Sodex - classe 8 N. 716.144 - Emprêsa Pala-' Classe 2 - Anderson, Clayton &
N." 425.785 - Laboratório Tordar S. A. Industrial, Comercial Co. S. A. Indústria e Comércio. Companhia Indústria e comércio
res S. A. N.^ 728.650 Pioneiro - Clas- Glossop.
N. 431.759 - Ind. de Bebidas e Importadora.
N.9 728.161 - Tetrex - classe 8 se
41 - Anderson, Clayton & Co. Companhia
N. 716.341 - Figueirôa Modas
Januária Ltda.
Indústria e comércio
S. A. Indústria e Comércio.
N. 432.797 - Jacintlià Tosetti. Esportivas S. A.
Glossop.
N.°
717.042
:Scherk.
ParfuN. 433.113 - Laboratórios
N.9 728.166 - Sophisti-Cake N. 728.710 - Abelha - Classe
meur Paris.
Reto Weinaco Ltda.
classe 48 - Richard Hundnut.
n." 24 - •••'ábrica de Filó S. A.
N. 473.312 - Vereinigte PaN. 433.114 - Laboratórios
N9 728.169 - Micratized - clasN.° 728.743 - Laboratório Farpierwerke Sehickedanz & Co.
Keto Weinaco Ltda.
mac-êtitico Campos Ltda. - Mar- se 41 - Nopco Chemical Company.
- Interchemical Comporation:
N. 614.842 - Bihme Fettsche- ca Enflebeno - Classe 3,
N.° 434.071 - Cimbra Cia. Inmie G, M. B. II.
N. 9 728.188 - Aridye - classe 1.
dustrial Minas Brasil.
N.° 728.744 - Epatovis - ClasN. 9 728.205 - Amor de Zingaro N.° 683.219 - Lanifício Gania se 3 - Laboratório Farmacêutico
N.° 435.462 - Dicobel Districls.sse 41 - Indústrias de Chocolate
•
Campos Ltda.
buidora de Comestiveis e Bebidas Ltda.
Lacta S. A.
N.° 698.166 - Companhia City
Ltda.
N. 729:575 - Assumpção - N. 9 728.207 - Santa Francisca Paulista Demelhoramentos.
Classe 22 - Cia. Fiação e Tece- classe 41 - Santa Francisca S. A.
N. 438.209 - Palheta , Ind. e
Prorrogação de marcas:
lagem Assumpção.
Comercial e Exportadora.
Comércio de Cafés Finos S. A.
N.° 729.677 - Chemstrand N.9 728.210 - Santista Extra
N. 443.954 - Labolex Organi7
Foram mandados prorrogar os
Éação Técnica de Assistência Tra- seguintes ferinos abaixo mencio- Classe 22 - Monsanto Company. classe 42 - cia. Cervejaria caracti.
N.° 729.878 - Selinon - ClasN. 728.219 - Sussex - classe 10
balhista.
nados.
Sussex - Produtos Medicinais
N."- .47.819 - Construtora ImoN.° 409.456 - Otto (mista) - se 2 - Farbenfabriken Bayer Ltda.
biliária e Decoradora Trevo Ltda. Classe O - Kõckner Liumboldt Aktiengesellschaft.
N. 728.220 - Pado S. A. -Indus- Arquivem-se os processos.
Deutz Aktiengesellschaft.
N.° 729.879 - Castrix - Clas- trial, Comercial e Importadora.
se Farbenfabriken Bayer N.9 728.223 - Indusork - classe
N.° 409.458 - Otto Engine (no- A
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
ktiengesellscha ft.
48 - Indústrias York S. A. Produtos
minativa)
Classe
6
KlõckDE PII011110GAÇÃO
N.° 729.927 - Neovix . - Clas- Cirfireicos.
ner Itumboldt Deutz Aktiengeselse 3 - Laboratórios Silva Araujo
N. 9 728.257 - Mane. arina Ischaft.
De 16 de fevereiro de 1966
Rousse' S. A.
se 3 - Cesar Cantos & Cia. Ltda.
N. 433.737 - Maesa - Classe
N.° 677.925 - Semper Idem Tèrmos:
Exigências
n.° O - Metalúrgica Abram° Eber- Classe
36 - Irmãos Bruderer N.
le Sociedade Anônima:
9 728.258 - Gogol - classe 2 Processos e tétanos com exi- • N. 447.796 - Azotyl - Classe S. A. - Fábrica de Tecidos Sem- Laboratório Procampo Ltda.
Idem.
gências a cumprir:
N. 9 728.268 - Lerap - classe 18
n, 3 •- Omnium de Specialites perN.°
677.926 - • Bruderer - - Fundição
et
Produits
Chimiques
S.
A.
Metalúrgica Abram° Fberle S. A.
Classe 36 - Irmãos Bruderer "Lerap" Ltda.e Indústrias de Armas
- No processo da marca Maesa
N. 585.535 - Movector
S. A. - Fábrica de Tecidos SemN.9 728.275 - Moderno - classe
- Ilegistrada sob n.° 240.079.
Classe 8 - Agfa Aktiengesells- per Idem.
- Alitnonda Irmãos S. A.
N. 86.128
Matth. Bohner chaft - Em face de ter havido
N.° 668.311 - Casa Pêccgo Akt. Ges.
engano por parte da repartição no Classe 23 - Casa Pècego Fazen- N. 728.306 - Caboclo LBC
classe 46 - Indústrias Sabão e óleos
N. 405.872 - Salamander Aktl- prazo de Vigência do presente re- das Ltda.
Lubosa S. A.
engesellschaft.
gistro torno sem efeito a exigênN.9 728.324 - cai - Rts -Ma - elas.
.689
Produts
- li°Fr'ifirait( il a° cêuN.° 414.640 - &lime Fetiche- cia de fls. 8v, para o fim de pror- Classe 731)3 - se 3 - War ner-Lambert Pi.arniacett•
mie G. INL B.. 11.
rogar até 30-3-1973. Em 11-2,-66. licos Vegetais 13acelar Ltda.
tical Company. s
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N. 129.484 - privilégio de invenN1. 9 728.328 - Mapps - 'classe 40 Prorrogação de Frase de Propaganda lhantes, providos de estofamento elástico, em correspondência da zona em ção: Modelo de co-embalagem com
- Casa Anglo Brasileira 8. A. -.N.9 728.216 - Caravela Não Tem que a pessoas se apoia - para o dose individual - requerente: Loree‘.,
Modas Confecções e Bazar.'
N. 728.329 - Vabis - classe 8 - Medo de Agua - classes 23 - 31 - nome do requerente: Pirelli Sapsa Cavazzini - Fica publicado o segundo ponto omitido na publicação do
34 - Cia. Fiação e Tecelagem As- Societá Per Azioni.
Aktiebolaget Scania-Vabis.'
Os pontos, acima mencionados, fo- dia acima mencionado: 2 1- Modelai
sumpção
até
8-4-69.
N.9 728.333 - Fabomatid - clasram publicados com incorreções no de co-embala g em com dose indiviColgate-Palmolive Company.
N. 728.221 - A Casa das Multi- Boletan do dia 24 de janeiro de 1966. dual,
se 46
como reivindicado em 1, subsN.9 728.334 - Emba - classe 35. dões - classe 36 - Casa Paiva de
tancialment e como descrito e ilustra-1
Emba Mink Breeders Association. Modas S. A. - até 10-6-69.
Retificações
do nos desenhos anexos.
N.9 728.335 - Tutti-Frutti - cl.
N,9 126.571 - privilégio de invenProrrogação
de
Nome
comercial
41 - Warner-Lambert PhartnaceutiNos pontos publicados em 27 de ção: Tampa espalhadora para pastas;
cal Company.
janeiro de 1966 por terem saído com
de bisna g as e outros - requerenteq
N.9 713.270 - Indústria e Cdmér- Incorreções:
Fora mmandado,s prorrogar 03 seNovidades Químicas Noviquimica Láguintes termos abaixo mencionados cio Bender Ltda. - Indústria e Comitada.
Termos:
com as apostilas indicadas pela Se- mércio Bender Ltda. - até 3-1-76.
N. 129.715 - privilégio de invenN. 713.292 - Armazens Gerais N.9 108.400 - privilégio de invenção:
•N9 713.171 - Enco - classe 25 - Riachuelo S. A. - Armazena Gerais ção: Cubo para ligar ou desligar a ção: Processo de fabricação de no-.
Enco Engenharia e Comércio Ltda. Riachuelo S. A. - até 26-1-1976.
roda do eixo da transmiasão - re- vas hidrazonas - requerente: Ciba
querente: Indústria Bralin de Auto Societá Anonyme - Ciba Aktiengecom exclusão de cálculos, até 1-10
Termos:
Partes Ltda. - Fica retificado o iní- sellschaft - Logo após a publicação
de 1976.
N.
728.222
Fiação
Progresso
S.A.
cio do primeiro Ponto: 1 - Cubo pa- da segunda fórmula do ponto númeN.9 713.301 - óleo de Violetas de
até
6-6
S.
A.
Fiação
Progresso
ra desligar ou ligar a roda do eixo da ro um deveria ter a expressão - ou
Mme. Graça - classe 48 - Rala
transmissão caracterizado por ser em um sal do mesmo - onde "R"
de
1976.
Victoria Shankrow da Graça - com.
constituído por peças cilíndricas a sa- tem o significado acima e "PH" reexclusividade de uso da 'designação
presenta um radical etc.
Titulo de Estabeleci- ber.
de "óleo de violetas", até 28-11-1975. Prrogação de mento
N9 129.734 - modelo de utilidade
N. 115.980 - privilégio de invenN9 728.155 - Acco - classe 11 para: Original disposição em poltroção
para:
Processo
de
preparação
de
American Chain & Cable CompanY,
GUMMerN.9 689.121 - A Musical - clasInc. - com exclusão de dispositivos ses 8 - 9 - Antonio Lopes Duran uma composição de revestimento na dobrável - requerente:
cindo
Alicio
Breviglieri.
transparente - requerente para:
para ancoragem, até 16-414976.
- até 7-4-1975.
N.9 130.232 - privilégio de invenAmerican Cyanamid Company.
ção para: Torneira para tambor de
N.9 728.170 - Roure Berthand Fils
N. 728.124 - Edifício Nora - cl.
N. 120.662 - privilégio de inven- Óleo e lubrificantes em geral - re& Justin Dupont - classe 1 - So- 33 Antonio de Souza Barros ciété Anonyme des Etablissements até 25-4-76 (sem direito de variar ção: Processo de obtenção de novos querente: Nelson Udine Verardi.
derivados esteroides - 18 - 20 Roure-Bertrand Fila & Justin Du- em cores e dimensões).
N. 130.386 - modelo industrial
dioxigenados - requerente: Roussel
pont - Prorrogue-se até 20-12-1975
para: Novo modelo de frasco para
Uclaf
A
expressão:
na
qual
R
1
N.
728.233
O
Chucachaca
(considerando-se as matérias primas classe 36 - A. A. F. Mattos 0, com uni ângulo tendo a letra líquidos perfumados ou outros - Se-'t
como substâncias químicas).
perfumes Coty S.A.B.
"H" em cima e as letras 0-CO-C11-3 querente:
até 5-5-1976.
N. 728.277 - Erco classe 6 em baixo, ter isolado o produto for- N. 130.591 - modelo industrial:
Engenharia Representações e Comérmacio, deveria ser publicado logo Novo modelo de máscara para telecio Erco S. A. - considerando-se os
após
a primeira fórmula publicada. visor - requerente: Cia. Comercial
NOTICIÁRIC
elevadores como máquinas elevadoras
Houve também unia troca de fórmu- Brasileira.
e com exclusão de motores, até 6-6
las dos seus respectivos lugares, fiN. 130.852 - Nôvo tipo de espuRetificaffies
cando difícil uma retificação. Os in- madeira acionada a gatilho - re-1
de 1976.
N.9 728.321 - Lockheed - classe 1
Ficam retificados os pontos publi- teressados poderão obter vista do querente: João Costa Negraes e Ri- Wagner Electric corporation - cados em 26 de janeiro de 1966 por processo querendo.
cardo Barsuglia.
N. 131.859 - modelo de utilidade:
até 25-5-1976 - (Contrato de explo- terem saído com incorreções:
N. 123.676 - privilégio de invenNovo tipo de suporte para eso5val
ração a favor de Farloc do Brasil S.A.
ção:
Aperfeiçoamento
na
fabricação
Termos:
Ind. e Com, por despacho de 18-7-6a).
de fios de polímeros a base de acri- de máquinas de beneficiar café --;1
N.9 728.322 - Jockheed - classe
N.9 126.926 - privilégio de inven- lonitrila - requerente: Crylor 8. A. José Bortoletto Filho,
21 - Wagner Electric Corporation - ção: Nevo tipo de transferidor geo- - data depositada para 21 de outubro N.9 133.018 - privilégio de Invenaté 25-5-1975 - (Contrato de explo- métrico - para os nomes dos reque- de 1960.
ção: Meio de interrupção de circuita'
ração a favor de Farloc do Brasil rentes: Ilide° Tanaka, Massao Yrioue
para um aparelho de fios - requerenTermos:
te: Westinghouse Electric Corporation:
El. A. Ind. & Com. por despacho de e Luiz Jordão.
N9 126.187 - para privilégio de - Fica retificado o terceiro ponto:
18-7-63).
N.9 128.994 - modelo de utilidade: Invenção:
Processo para a fabricação 3 - Um aparelho de interrupção de
Modelo
aperfeiçoado
de
pente
paTermos:
monoazo corantes metalíferos - circuito conforme os pontos 1 ou Nt
ra o nome do requerente: Constantin de
requerente: Ciba ;Melete Anonyrae caracterizado pelo fato de que o braN. 728.167 - Humber - classes 21 Sotere Gryzagoridis.
- Ciba Aktiengesellschaft.
ço de contato móvel se estende da
- 49 - Humber Limited - até 8-5
N.9 133.122 - privilégio de linvenuma mola.
de 1976 - (contrato de exploração ção:
Novo tipo de minuteira invera favor de: The Raleigh cycle Com- sora de corrente elétrica eia tempos
N.9 134.199 - modelo induatrIall
Novo modelo de computador tipo
pany Litnited, por despacho de 26-9 pré-determinados - requerente: Ademesa - requerente para: 8perry
de 1959, Proc. 13.257/59).
REVISTA
lino Bassotto - Inicio do segundo
Rand Corporation.
N. 728.646 - Emblemática - ponto fica retificado - 29 - Nevo
N. 147.000 - modelo industrialt
TRIMESTRAL
classe 41 - Beech-Nut Life Seves, tipo de minuteira inversora de corModelo de trava de direção para
Inc. - até 16-6-76 (contrato de ex- rente elétrica em tempos pré-deterDE
veículos - requerente: José 8pregaploração a favor de: Indústrias Quí- minados: caracterizado ainda por ter
cinere ar Filhos Ltda.
micas Mangual S. A. por despacho uma mola espiral em cada um dos
JURISPRUDIINCIA
N9 1)2.036 - modelo industrie:4
discos etc etc etc.
de 29-6-53, Proe, 14.102/52).
DO
para: Novo e original modelo de tune
N.9 728.694 - A Natureza - ~- N.9 133.321 - privilégio de invenpa para panelas - requerente para4
SUPREMO
se 4 - A Natureza Produtos Far- ção: Acoplamento hidráulico - para
Eraldo Castagnari.
macêuticos Ltcla - at', 1-3-1916 (com o nome do requerente: Trin Disc
N.9 153.138 - modelo induetriali
TRIBUNAL
exclusão de óleos para pintura).
Ciuth Company.
Configuração externa de recipientd
N.9 729.865 - Campeiro - classe
N.9
134.560
privilégio
de
invenFEDERAL
para líquidos - requerente: Beco
41 - Federação das Cooperativas de ção: Dispositivo protetor para os
Dana 8. A. Inchletila e Comércio de
Produtores de Mate Riograndense Li- olhos - requerente: Bernard Wel:avo4t.4. 35 - • Fazdcolo P
Bebidas.
mitada - até 8-3-1976 - sem dirdito teia - Início do primeiro ponto: 1 de variar em cores e ~enorme.
janeiro de 1966
N.9 153.667 - desenho industriais
Dispositivo protetor para os olhos,
aa5vo e original desenho ornamental
oaracterizado
pelo
fato
de
ser
constiProrrogação de Expreaado de 14~ tuído por duas pelas etc, etc. etc.
PREÇO: Cr$ 2.100
para tecidos - requerente: 8. A. Inganda
dústrias Reunidas .F. Matarazzo A
VENDA:
N.9 134.543 - privilégio de invenFica retificado no interior do priN.9 713.296 - classe 83 - Compa- ção: Nova máquina para bater amenmeiro ponto o seguinte: estampados
Na Guanabara
doim - requerente: Francisco Padial
nhia Imobiliária Santa Cruz em cinco cores como ton-sur-ton, às
Seção de Vendas]
pressão: Jardim Guanabara - até Urêl.
vezes chapadas e outras vezes trabaAv. Rodrigues Alves, 1
29-12-1968.
lhadas em fume etc. etc.
N9 134.811 - privilégio de invenAgência I: - Ministério
ção: Novas e originais disposições em
da
Fazenda
Na 155.517 - modelo industrial
Prorrogação de Insignia C01~041/ elementos elásticos para asseatos, en- Nova e original configuração orAtende-se
a
pedidos
pelo
costos e outros usos - requerente:
namental aplicada a interruptores
N.9 718.406
Serviço ele Reembólao
Orban - classe 33 - Egon Fischer.
elétricos - requerente: talo de Mello
Miguel Barbieri e Domingos OleiePostal
Prandine - Os pontos acima menNa 134.998 privilégio de invenEm Brunia
redo -- até 10-5-1975.
cionados, foram publicados com inção: Processo de arejamento para asNa Sede do D. I. N.
N.9 728.682 - Auto Americano - sentos de veículos e sm geral para
correções no Boletim cio -dia 27 de
classes 21 - 39 - Auto Americano cadeiras, poltronas, dl vens firmejaneiro de 1968.
até 124 - 104.
Importadora S. A.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Pubetainsaa feita de Wird° corai o asa.a26 do Codiao de Elrepriedade Industrial:
1 2P ta, data da pubke4 de que trata o prose/16e artto, começará a oorrer o prazo
para o deferimento do pedido, durante 34) dto&
aers~ apaseesniziet enate onceiçõee ao Dpeg eineni,o
~kcal da Propriedade Induatrial aguei% que se julgarem
prejudicados.
~MO DE PATENTZ N. 119.882 sua extremidade, um membro que faz
'ativas próprias para sua designaçá
pelo fato de compreender
pressão sôbre a peça-obra mediante na nomenclatura química dos como- racterizado
De 3 de junho de 1940
uma mistura intima de particulas,
uma face plana no mesmo.
postos, como tristailicieto de penta zi r- finamente divididas, consistindo esFinalmente, a depositante reivin- cônio, estando o dito trissilicieto pr e- sencialmente de um silicieto de zirWallace Hugleea — Inglaterra
Zlo: "Aperfeiçoamentos referen dica de acôrdo com a Convenção In- sente no dito artigo até 35% por cônio contendo de cérea de 7.5% por
ternacional e de conformidade cum pêso, do mesmo.
test a cigarros de filtro".
pêso até cêrca de 25% por pêso de
o artigo 21 do Código da Proprie9. Aperfeiçoados corpos refratários, silicio, e diboreto de zircônio, e na
dade Industrial a prioridade do cor•
Pontoe característicos
a quantidade de silicieto vai até
respondente pedido depositado na Re- em forma de corpos feitos de uma qual
unida, substanciarnente uni- cêrca de 20- moi por cento da dita
1 — Um cigarro compreendendo partição de Patentes da Itália. em mistura
forme, caracterizados pelo fato de mistura, colocação da mistura num
Unia seção de filtro e uma seção prin- 13 de junho de 1959.
consistirem essenciadlmente de di- molde, a prensagem a quente da dita
ipal queimável, ambas formadas de
boreto de zircônio e uma combinação mistura sob uma pressão de, pelo me/Olha de tabaco retalhada, caractede zircônio e silicio, aproximadamen- nos, cêrca de 35,15 kg/cm2.
aludo pelo fato de que o tabaco da
~80 DE PATENTE N' 124.419
te, nas proporções relativas próprias
seção do filtro é cortado mais fino
16. Um processo por preparar aperpara designação, na nomenclatura dos feiçoados
do que o tabaco da seção queimável
corpos refratários, caracteDe
8
de
fevereiro
de
1981
compostos químicos, como monossili- rizado pelo fato de compreender a
numa largura média entre 1/100 e
1/500, de 25,4mm.
cieto de tetrazircônio, o monossilicie- preparação de uma mistura intima de
The Carborunduni Company — 21s- to estando presente no dito artigo partículas
finamente divididas con2 — Um cigarro de acôrdo com tados Unidos da América.
numa quantidade de até cérea de sistindo essencialmente de um silicieto •
.4) ponto 1, caracterizado pelo fato de
Titulo: Aperfeiçoados corpos refra- 35% por pêso do mesmo.
de zircônio, contendo de cêrca de
ue o tabaco da seção do filtro é tários e processo para fabrica-los.
10. Aperfeiçoados corpos refratá- 7,5% por pêso até cerca de 25% por
rralado numa largura média de 1/200
de 25,4mm.
rios, em forma de corpos feitos de dêso de silicio, e boreto de zircônio,
Pontos Característicos
3 — Um cigarro de filtro conforme
uma mistura unida, substancialmen- a quantidade de silicieto sendo de até
35'; por pêso da dita mistura, coloeubstancialmente descrito acima com
1. Aperfeiçoados corpos refratários, te uniforme, caracterizados pelo fato cação da misturá num mo:de, e prenkeferência ao desenho anexo.
de consistirem essencialmente de dicaracterizados
pelo
fato
de
compreenO requerente reivindica de acordo
boreto de zircônio e uma mobinação sagem a quente da dita mistura sob
.porn a Convenção Internacional e o derem unia mistura intima, unida de de zircônio e silicio, aproximadamen- uma pressão de, pelo menos, cêrca de
boreto
de
zircônio
e
um
silicieto
seart. 21 do Decreto-lei n. 9 7.903, de
te, nas proporções relativas próprias 25.15 kg/ema e a uma temperatura
07 de avisto de 1945, a prioridade lecionado do grupo consistindo de si- para designação, na nomenclatura que seja suficientemente elevada para
licieto
de
zircônio,
silicieto
de
háfaio,
Io correspondente pedido depositado
dos compostos químicos, como -diasi- permitir a união do boreto e durante
pa Repartição de Patentes na Ingla- e Mistura dos mesmos.
licieto
de zircônio, o dito dissilicieto um tempo suficiente para elevar a
2.
Aperfeiçoados
corpos
refratários,
Iene, em 18 de março de 1960, sob
temperatura do boreto de maneira que
caracterizados pelo fato de compre- estando presente no dito artigo numa êle efetivamente se una.
sa 9.605.
quantidade de até cêrca de 35% por
eneaerem
unia
mistura
intima,
unida
''aeaeitt, de boreto de zircônio e silicieto de pêso do mesmo.
17. Um processo para preparar
11. Um processo para preparar aperfeiçoados corpos refratários, caTERMO Na 120.135
zircônio.
aperfeiçoados
corpos
refratários,
caracterizado pelo fato de compreender
3. Aperfeiçoados corpos refratários,
De 13 de junho de 1960
caracterizados pelo fato de compre- racterizado pelo fato de compreender a preparação de uma mistura intima
,
a preparação de uma peça a partir de de particulas finamente divididas,
, Requerente: Inomaa 8.p.A., firma enderem uma mistura, substancial- unia mistura crua, compreendendo cuja
maior dimensão seja predomimente uniforme, de boreto de zircônio
tradustrial italiana — Itália.
boreto
de zircônio e um silicieto se- nantemente de cêrca de 50 microns e
"Processo e dispositivo para febra- e siicieto de zircânio, o si:a:teto per- lecionado do grupo, consistindo de menos,
consistindo essencialmente de
fazendo até cêrca de 35% por peto silicieto de zircônio, silicieto de háfnio
-anão de fôrmas para calçados".
um silicieto de zircônio contendo de
/ 1 — Processo e dispositivo para fa- da mistura.
e
misturas
dos
mesmos
e
o
aquecicêrca de 7,5% por pèso até cérea de
t.e
bricação
de ffirmas para calçados, 4. Aperfeiçoados corpos refratários,
de peça a temperatura e du- 25% por pèso de silicio, e diboreto
aracterizado por incluir os estagio& caracterizados peio fato de consisti- mento
rante
tempo
suficiente
para
unir
seus
de zircônio, a quantidade de silicieto
: manter a peça bruta numa po- rem essencialmente de uma mistura,
sendo de até 35% por pêso da dita
ição saliente sôbre o mandril do tôr- substancialmente uniforme, de dibo- componentes.
mistura,
colocação da mistura num
Etio, mediante uma extensão na mes- reto de zircônio e silicieto de zircônio,
12. Um processo para preparar
Jina, correspondente ao tornozelo; tor- o silicieto estando presente na dita aperfeiçoados corpos refratários,- ca- molde e prensagem a quenete da dita
apear a peça inteiramente com exce- mistura até cêrca de 10 moi por cento racterizado pelo fato de compreender mistura sob uma pressão de, pelo met:,
lio da sua extensão mencionada. e da mesma.
a preparação de uma mistura crua, nos, cêrca de 35,15 kg 'cin2 e a a2a
ta em over essa última m
ed-ante uma
5. Aperfeiçoados corpos refratários, compreendendo boreto de zircônio e temperatura que seja suficienteme`ae
ereção separada.
caracterizados pelo fato de consisti- um eine/et° selecionado do grupo con- elevada para permitir a união do boI 2 — Processo de afalado com o poli- rem essencialmente de uma mistura sistindo de silicieto de zircônlo, sili- reto e durante um tempo •e•f; •-• ••.•
4o 1, caracterizado pelo rato de que homogênea, unida de boreto de zir- cieto de háfaio, e misturas dos mes- para elevar a temperatura do boreto
extensão de tornozelo da peça é cônio e silicieto de zircôrtio, o allicieto mos, colocação da mistura crua num de modo que êle se una, efetivamente
:fernovida, após a terneação, median- de zircônio estando presente no dito molde, e prensagem a quente da dita numa atmosfera inerte.
te uma operação de frezamento.
corpo até cêrca de.355% por pêso do mistura bruta sob uma pressão de,
18. Um processo para preparar
. 3 — Guarnição ou armação para dito corpo.
pelo menos cêrca Cie 35,15 kg/cm2.
aperfeiçoados corpos refratários, caIxecutar o processo de acardo com
13. Um processo para preparai racterizado pelo fato de compreender
6. Aperfeiçoados corpos refratários,
Ô ponto 1, caracterizada por: um
aperfeiçoados Campos refratários, cac
de unia mistura intima
isolar de terninho, "n:Oprl() para ser caracterizados pelo fato de consisti- racterizado pelo fato de compreender adepreparação
particulas fi namente divididos,
grampeado sabre a extremidade do rem essencialmente de um silicieto
a preparação de uma mistura intima consistindo essencialmente de liboreto
mandril de um terno: um seporte zircônio, contendo de cêrca de 5% por de particulas, finamente divididas, de de
zircônio e unia combinação de zir'para a forma de calcado, transa er- péso até cêrca de 40% por peto de boreto de zircônio e silicieto de zir- cônio
e silicio aproximadamente nas
iialmente ajustável com respeito ao silicio, e diboreto de zircônio, estando cônio, e na qual a quantidade do sili- proporções
relativas próprias para decolar de torninho, e um meio para o silicieto de zircônio presente nos cieto de zircônio vai até cêrca de
la signação, na nomenclatura dos comgrampear a extensão de tornozelo sõ- ditos corpos refratários na razão de moi por cento dn dita mistura, colobre a fôrma montada na armaeác. até cerca de 35% por pêso doa mes- caçao da mistura num molde, e pren- postos quimicce, como trissilicieto de
pentazircônio, o dito trissilicieto es4 — Armação de acôrdo com o mos.
ponto 3. caracterizada pelo fato de 7. Aperfeiçoados corpos refratários, sagem a quente da dita mistura sob tando presente na dita mistura numa
4ue o meio para grampear a fôrma em forma de corpos prensados a unia pressão de, pelo menos, cerca de quantidade de até cêrca de 35% por
pêso da mesma, colocação da miscompreende uma espiga, suportaaa quente de uma mistura substancial- 35,15 kg/cm2.
pela armação, e podendo coopera: mente uniforme, caracterizados pelo
14. Um processo para preparar tura num molde, e prensagem a quenbom um assento na extensão de tor- fato de consistirem essencialmente de aperfeiçoados corpos refratários, ca te da dita mistura sob uma pressão
nozelo, existente na fôrma, e uma um silicieto de zircônio, contendo de racterizado pelo /ato de compreender de, pelo menos cêrca de 35,15 kg/cm2
alavanca oscilante, controlada à mão, cêrca de 7,5% por pêso até cêrca de a preparação de uma peça de unia a uma temperatura e durante um
• destinada a cooperar, mediante unia 25% por pasci -de silicio, e diboreto de mistura intima de particalas, fina- tempo tal que o boreto se una efetiface plana na mesma, com uma face
o silicieto•de zircônio estando mente divididas, de um silicieto de vamente.
! plana superior, existente Obre 'a ex- zircônio,
presente no dito artigo na razão de zircônio, contendo de cêrca de 5% por
19. Um processo pára preparar
tensão de tornozelo da peça-obra.
cerca de 1% até cerca de 35% por peso até cerca de 40 por peso de sin- aperfeiçoados corpos refratários, ca5 — Armação de acôrdo com os peso doi mesmo, .
eiro, e boreto dezircônio, e na qual a racterizado pelo fato de compreender
pontos 3 e 4, caracterizada Pelo fato
8. Aperfeiçoados corpos refratários, quantidade do sPicieto vai até cerca a preparação de uma mistura intima •
Re que a alavanca é controlada me- em forma de corpos unidos, de uma de 10 moi por cento da dita mistura, de particulas finamente divididas,
diante unia alavanca de contrôle por mistura substancialmente usiforme, e aquecimento da peça a temperatura consistindo essencialmente de diboreto
Intermédio de um excêntrico.
caracterizados por consistirem essen- e tempo suficientes para permitir que de zircônio e uma combinação de zir6 — Armação de acórde Com os cialmente do diboreto de eircônio e ee 'unam iêsses componentes.
cônio e eilicio, aproximadamente nas
¡pontos 3-5, caracterizada pelo fato de uma combinação de zircOnio e dileto
15. Um processo para preparar proporções relaivas próprias para de,,we a alavanca leva, articulado á aproximadamente nas preporções re- aperfeiçoados
corpos refratários, ca- signação, na nomenclatura doe com-
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PATENTES DE INVENÇÃO
imoocaeão feita de aeOrdp oorn o art. 26 do Cádigo de Propriedade Industrial: .
§ o" ij a data da publicacAo de que trata e ppeNate awtif,a, oojneçará a °error o prazo tara o deferimento do pedido, durante 30 dias
noderão apresentar suas oposições ao bepartamente Naetnal da Propriedade Industrial aqueles que se Siilgarem projudicadea.

,00stos químicos, tomo monossilicieto
de tetrazirconio, o dito monossilicieto
estando presente na dita mistura numa quantidade de até cerca de 35%
por pêso da mesma, colocação da mistura num molde, e prensagem a guante da dito mistura sob uma pressão
de, pelo menos, cêrca de 35.15 kgicm2a moo temperatura e durante um
tempo tal de modo que o dito boreto
se una efetivamente.
20. Um Or0e2SSÔ para preparar
operfeiçordos corpos refratários, caracterizado pelo fato de compreender
preporacOo de uma misturo rintinía
de porticulos !Orlo-no:t o:e divilides,
consistindo essenciolmente de diboreto de zircônio e urna combinação de
zirconto e rOlioo, soi-ox'madinnente
nas proporções relativas próprias poro
desionação, na oomenclotura dos com
postos quOnicos. CG1110 rnonossilicieto
de- dizircOnin. o- dito monossilicieto
estando presente na dita mistura numa quen t 'o-ote de ote cOrea de 35%
'por 13 .'o.o) da me:ma, colocação da
mistura nein molde e preooaocin
quente da mietura sob uma pressão, de r o 'o menos, cerca de 35,13
ke-cme. a tomo temoeratura e durante uni t ,---no ta de modo que o dito
borato r.e una' efetivamente.

4," Processo de acôrdo com uma
das várias das reivindicações 1
a 3, caracterizado pelo fato que
se coloca o fundo na ocasião da
montagem do forno mais baixo
de acôrdo coto a espessura desejada da camada de revestimento.
A requerente reivindica a prioridade de idêntico pedido depositado na Repartição de Patentes
alemã, em 6 de julho de 1960,
sob n." 1) 33.719 1Vc-32'.
TÉRI'd0 N.° 131.923
De 23 de agõsto de 1961
Requerente — Robert Iliram
Park — Estados Unidos da América.
Titulo — Processo e aparelho
para fabricar artigos de plásticos.
1. 0 Aparelho pura formar artigos iicos de extremidade aberta

fõrça de tração exterior no tubo são efetuados com sobreposição
das bordas das espiras.
obtido por extrusão.
3.° Cabo elétrico como na rei5.°. Processo segundo o ponto 4,
em que a fôrça para fora no tubo vindicação 1 caracterizado pelo
obtido por extrusao atenua o fato de que os enfaixamentos de
tipo contínuo da fita de papel
mesmo.
6.° Processo segundo o ponto 4, semi - condulor de negro de fumo
em que a força no sentido exte- são constituídos por uni primeiro
rior no tubo obtido- por extrusão enfaixamento com espiras distanmove unta parle dêle que boja ciadas e um segundo enfaixamenexteriormen te atrás do orifício de lo, sobreposto e com o mesnig
extrusão para uni ponto atrás da passo do Primeiro, tal que as zom
rias deixadas livres pelo primeirO
cavidade do gargalo.
enfaixamento são completamente
7. 0 Processo segundo o ponto 6, cobertas pelo segundo enfaixaincluindo unta outra fase de mover o mandril deextrusão numa mento.
A requerente reivindica a prio.
direção oposta depois do processe) demolde estar fechado para ridade de igual pedido depositadô
mover a parte bojuda do tubo na na 'Repartição de Patentes da litkdireção da cavidade do gargalo. lia sob n." 14.894 em 24 de agóstc1
de 1960.
8. 0 Processo segundo qualquer
dos pontos 4 a 7,em que uma peça
TISRMO N. 135.387
de manga k movida axialmente

de material plástico, compreen- dentro do espaço anular entre o
De 29 dedezembro de 1961
dendo o dito aparelho processso orifício de extrusão e o mandril
de
extrusão
para
separar
o
tubo
'cavidade
do molde incluindo unia
American Saint Gobain Corpes
tendo uma extremidade aberta, obtido por extrusão do corpo mãe
ration — Estados Unidos da Arnt4,4
A requerente reivindica de acôrdo processo para obter unitubo por de material plástico. com a Convenção Internacional e o extrusão do material, compreen9.°. Aparelho para formar arti- rica„
Art. 21 do Decreto-lei n9 7..903, de dendo o dito processo de extru- gos &tos -abertos na extremidade
Titulo — Aparelho para que
27 de agésto de 1945, a prioridade do são orna peça de extrusão tendo de material plástico substancial- brar
vidro . em chapa ao longo dó
correspondente pedido depositado na

Repartição de Patentes dos ;Estados
Unidos da América, em 11 de fevereiro de 1990 sob n 9 '7.997. .:
TÈAMO N.° 130.342
De 27 de junho de 1961

Requerente — Didier Vt'erke
A. G. est. Wiesbaden, Alemanha
ocidental.
Processo para o fabricação e o
conserto . de fundos de fornos de
tinas para fusão de vidro.
Reivindicações
•
-1. 0 Processo . para prepara-

eão e. o conserto de fundos . de
fornos de tina para fusão de vidro, caracterizado pelo fato que
se aplica nos fundos 11111R massa
refratária ao fogo, onde ,se enche
eventualmente no caso • de conserto sèmente os buracos e onde
se limpa ainda o fundo antes da
aplicação da massa, superficial,
mente 'da mesma de vidro aderente.
• • #
2.° Processo de neônio com a
reivindicação 1, caracterizado
pelo fato que se emprega corno
massa unta massa soendo com
pêso especifico mais alto de que
o vidro fundido, que , e viscosa
Com a temperatura de serviço e
no contato com o vidro fundido.
3.' Processo de acórdo com a
reivindicação 1, ssu 2, , caracterizado pelo fato que sé emprega
como massa urna Massa que contém silicato • de zircõnio, sendo
- conveniente que tenha um. teor de
zircônio não inferior a Sn%.

mente como aqui descrito e como linhas paralelas.
mostrado nos desenhos anexos.
Pontos característicos
10. Processo de formar, de material plástico, artigos iicos tendo
1.° Aparelho para quebrar vin.
partes de, corpo e partes de gar- oiro - em chapa ao longo de it.
galo substancialmente como aqui nuns de traçagem paralelas espaçados uniformemente, caracterls
são para separar (.) tubo obtido descrito.

11111 orifício de expulsão e um
mandril de extrusão coaxai] disposto na extremidade aberta da
cavidade de molde, e uma peça
de manga móvel no espaço anular
formado pio dito orifício de extensão e o dito mandril de extra-

do material de forneciment e movível exteriormente para a extremidade da cavidade, formando o
mandril de exirusão e a peça de

manga dessa forma a extremidade
aberta do artigo.
2.° Aparelho segundo o ponto 1,
incluindo processo de introduzir
ar de sopragem dentro do tubo
obtido por extrusão para soprar
o mesclo dentro da configuração
externa com a dita çavidade.
3.* Aparelho segundo os pontos
1 ou 2em que o processo de molde compreende . partes separáveis
adaptadas para se moverem k posição fechada para definir a dita
cavidade de molde. .
4.• Processo de • formar, de material plástico, artigos ócos tendo
partes de corpo e partes de gargalo, compreendendo o dito proctsSo forçar o material através do
orifício de'extrusão com um mandl de extrusào cilíndrico disposto
no dito orifício para fazer a extrusão num tubo de material plástico a ser formado numespaço de
molde tendo uma parte de cavidade de gargalo e umaparte de
cavidade alargado de corpo, movendo-se o mandril ele extrusão
de extrusflo na direção de extrusão para mover a dita parte do
tubo bojuda para exercer unia

TÊtt MO N.° 131.586

zado pelo falo de compreender
tolos allmentadores para engata.
rem as superfícies superior e 1*.

férior de tal chapa de vidro g
fim de alimentá-la para a frenkts
Pirelli Societá per Azioni, esta- num plano liso, um par de rolog
quebradores na frente dos rolQii
belecido em Milão, Itália.
Cabo para altas tensões com alimentadores para engatar as disuperfícies metálicas incorpora- las, superfícies apenas numa boatia da chapa, sendo a distáncle
das no isolamento.
entre os planos de eixo ver1icr4
através dos olitos. rolos alimentaReivindicações
dores e os solar quebradores igutd
1.* Cabo elétrico do tipo a óleo à distância entre as linhas de trao•
ftnido ou com isolamento com- çagem da chapa de vidro e ni111
posto de papel Impregnado com rõlo de pressiki na frente dos rtit.
mistura isolante compreendendo los onebradores para engatar ã
n superfícies elètricamente con- superfície superior da chapa aillS
dutoras levadas a potenciais pre- nas mia Mesma brocho sendo os rd+.
determihados dispostos dentro da los quebradores localizados 10
espessura isolante de modo a sub- melo entre os ditos rolos animais'
dividir tal espessura em n+1 ca- tadores e O rói() de pressão e see,
madas, caracterizado pelo fato de do o fundo do rólo de presa 4
que cada superfície elètricamente disposto ligeiramente abaixo
condutora é blindada em ambos dito pleno para desviar para
os lados por enfaixamentos de xo e canto frontal da chapa
De 9 de agõsto de 1961

2

tipo continuo de papel semicon- bate no rólo depressão para
dutor (te negro de fumo, de forma atolo' que a chapa quebre ao lotio.
a evitar o contato direto entre o go da linha de traçagem entre MI
isolamento do abo e • dita superfí- rolos quebradores.
cie eletricamente condutora.
2." O aparelho de actirdo cog
2.* Cabo elétrico' como na rei- o ponto 1, caracterizado pelo fa0
vindicação 1 . caracterizado pelo de incluir irflos para acionareM
fot o de . que os enfaixamentos do o rolo quelnador do Nublo ma
tipo continuo da 'fita de papei l rápido que o rói° alimentador 4 •
sem i-condutora de negro' de • fumo fundo.
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Publicw,no testa ac acordo com o art. 26.d Código de Propriedade Industrial:
1 29 Da data da publicaçã.o de que trata o presente aflito, COITleçalá a correr o prazo pe,ra o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles què
se Itilebre171 prejudicados.
3." O aparelho de acôrdo com Ire planos axiais verticais atra-" os ditos alojamentos para os moo ponto 1, caracterizado pelo, fato vés dos ditos rolos alimentadores Vereill ao longo da barra no seri- racterizado pelo fato das camadas
de materiais tétano-elétricos dide que o rôlo alimentador supe- e rolos quebradores igual à dis- tido e contra o sentido itin dos ferentes compreender respectv. a t
rior é engatarei coar a chapa deância
entre as linhas de traça- outros e os rolos alimentadores. mente telurieto de germanio, -.eVidro apenas na dita borda e o gera da chapa de -vidro e uni rólo
A requerente reivindica de lurieto de bisniuto germanio, e
rôlo alituentad or inferior é enga- de pressão na frente dos rolos acôrdo com a Convenção.Interna- antimonielo de zinco.
tável com a chapa através da sua quebradores para engatar a super- cional e o art. 21 do Decreto-lei
7.' Um elemento têrmo-elétrico,
largura.
ficie superior da chapa apenas n.° 7.903, de 27 de agôsto de 1945, substancialmente conforme pre4." O aparelho de neônio com na dita horda, sendo os rolos que- a prioridade do correspondente cedentemente descrito com refeo ponto 1, caracterizado pelo fato bradores localizados no meio en- pedido depositado na Repartição rência aos desenhos apensos e
de que o dito rôlo de pressão é tre os ditos rolos alimentadores de Patentes dos Estados Unidos conforme ilustrado na fig. 3 ou
suficientemente curto para se es- e o rô/o de pressão e sendo o da América, em 3 de janeiro de fig. 4 do mesmo.
tender através da chapa de uma fundo do rôlo de pressão disposto 1961, sob n." 80.427.
8.° Um processo para produzir
ti mmembro têrmo-elétrico, o dito
distância menor que cêrea de ligeiramente abaixo do dito plano
5011Ims.
' p a ra desviar para baixo o canto
processo) sendo caracterizado Por
TÉRN10 N.° 135.391
frontal dachapa que bate no rôlo
compreender as etapas de dispor.
5.° O aparelho de neônio com de pressão para originar
se , sucessivamente camadas de
'
que
a
De
29
de
dezembro
de
1961
o ponto 1, caracterizado pelo fato
chapa quebre ao longo da linha
materiais ièrmo-elétricos diferende que os ditos rolos quebradores do fraçagem entre os rolos queRequerente — Westinghouse tes com forma finamente dividida
e rido de pressão são substancial- brado-ires.
Electric Corporation — Estados tendo respectivamente propriedamente do mesmo eomprimenb) e:
d g ti:rolo-elétricas ideiais à tein9.* Aparelho para quebrar vi- Unidos da América,'
estender-se-5o através da chatia
Titulo — Elementos e disposi- peraturas diferentes, as ditas camenos que cêrca da cinqüenta dro em chapa ao longo de limadas sendo dispostas sucessivanhas de traçagem paralelas espa- tivos tênno-elétricós compostos.
milímetros.
1.° Um elemento tèrmo-elétrico mente fia ordem das temperaturas
• 6." O aparelho de acôrdo com çadas uniformemente, caracteriO ponto 1, caracterizado pelo fato zado. pelo fato de compreender caracterizado por consistir de um às, quais os ,.iieus materiais exibem respectivamente propriedade incluir meios para ajustarem Uma mesa para suportar essa corpo conereecionado unitário
des" tèrmo-elétricas ideia is, st muisimultâneamente os ditos rolos chapa 'de vidro num plano pre- compreendendo camadas simultâtâneamente coinpactando-se its
lateralmente no sentido e contra determinado, um par de rolos neamente compactadas e intimacamadas
sob alta pressão, e conalimentadores
para
engatarem
as
mente
ligadas
de
materiais
tèrmo°sentido uma dos outros.
superfícies superior e inferior da elétrieos diferentes tendo respec- creccionando-se as camadas para
7.° O aparelho de acôrdo com chapa para alimentá-la- para a tivamente propriedades termo- Produzir um elemento têm-tio-eléo ponto 1, caracterizado pelo fato frente, sendo os ditos rolos dis- elétricas ideiais à temperaturas trico graduado unitário.
de incluir um suporte estendido, postos na frente da mesa com o diferentes, as ditas. camadas sen9." Uni processo, de acôrdo com
lon g itudinalmente ao trajeto) de; rôlo inferior estendido através do dispostas sucessivamente na O ponto 8, caracterizado pelo fato
movimento da chapa de vidro,1 da mesma, sendo o rôlo superior ordem das temperaturas às quais das camadas serem compactadas
alojamentos para os rolos quebra suficientemente curto para se es- seus materiais exibem respectiva- por prensagem à quente.
10. Um processo, de acôrdo com
dorese rôlo de til essão montados tender apenas uma distância mui-i mente as propriedades térmo-elédeslizantemente no dito SUporte,: to curta ao longo do rôlo infe- tricas ideais,o arranjo sendo tal os pontos 8 ou 9, para produzir
um p arafuso girável manualmentel rior proveniente de uma extremique em operação a gania de tem- uni elemento tétano-elétrico de
dotado de rósea direita numa ex.; dade, rolos guia verticais monta- Peratura operacional efetiva de coaformidadm com qualquer um
tremidade e de rósea esquerda na dos ao longo do lado da mesa cada camada inclui aquela tem- dos pontos precedentes 1 e 7.
extremidade oposta, uma porra atrás do dito rói° superior para peratura à. qual o material da
11. Um proVesse para produzir
fixa • adjacente ao alojamento do engata mento por uuma . borda da
mesma exibe suas propriedades uni elemento tênno-elétrico 'subsrôlo • alimentzdor para uma extre- chapa, um par de rolos quebra- t-êrrrio-elétricas ideiais.
tancialmente conforme precedeumidade do p arafuso. tendo a ex- dores na frente , do dito rôlo ali2.° Um elemento têrmo-elétrieo temente descrito com referência
tremidade do p arafuso, tendo a mentador para engatar as ditas de conformidade com o ponto I, aos desenhos apensos.
extremidade oposta do Parafuso superfícies de chapa apenas na caracterizado pelo fato de entre
A requerente reivindica de
unia conexão atarrachada com o dita borda da chapa, meios para pelo menos duas_ das ditas cama- acôrdo com a Convenção Internaalojamento do rôlo de presso e acionarem os rolos alimentador e das de materiais térnm-elétricos cional e o art. 21 do Decreto-lei
meios conectando alojamento do quebrador inferiores a distância diferentes ser p roporcionada unia n.* 7.903, de 27 de agústo de 1945,
rôlo euebrador à porção central entre as linhas de traçagem
a prioridade do correspondente
do p arafuso para movimento com chapa de vidro e uni Mo depres- camada • barreira relativamente pedido depositado ria Repartição
delgada
para
prevnir
reações
in'
longitudinalmente ao dito su- são na frente dos rolos quebra- covenientes entre os materiais di- 4e Patentes dos Estados Unidos
porte quando o p arafuso é girado. dores para engatar a superfície ferentes.
da América, em 23 de janeiro de
3.* Um elemento têrmo-elétrico, 1961, sob n.° 83.987.
8.° Aparelho para q uebrar vi- superior da chapa apenas na dita
dro em chapa ao longo de linhas borda, sendo os rolos quebrado- de conformidade com , o ponto 2,
de traeugem p ararelas espaça- res localizados no meio entre os caracterizado pelo fato da dita
TERMO N9 128.081
das uniformemente, caracterizado ditos rolos alimentadores e O Mo ou cada camada barreira compreDe 4 de abril de 1061
depresso
e
sendo
o
fundo
do
rôlo
ender
cobalto,
crônio,
molibdeno,
pela fato de compreender rolos
alimentadore,s para engatamento de pressão disposto ligeiramente silicio, tenteio, zircônio ou ferro: Requerente: , Hovercraft Develop4." Uni ,elemento tèrmo-eletrico, ment Limited, com sede em Londres
das superfícies superior e infe- abaixo do plano do tôpo da dita
rior de tal chapa de vidro para mesa Para desviar para baixo o deconformidade com o ponto 1, — Inglaterra.
Veículos para viajarem por cima
alimentá-la tiara a frente num canto frontal da chapa que bate 2 ou 3, caracterizado pelo fato de
plano liso, meios para acionarem no rédo de pressão para originar pelo menos duas camadas de ma- da terra ou d'água.
que
a
chapa
quebre
ao
longo
da
teriais prmo-elétricos diferentes
um rói() alimentador, Um par de
Pontos característicos
rolos q uebradores em frente dos linha de • traçagem entre os rolos serem interligadas por intermédio
de uma camada metálica.
rolos alimentadores para engata- quebradores.
1. Veículos para viajarem por ci..
rem as ditas superfícies apenas
10..0 aparelho de acôrdo com
5.° Umelemento tèrmo-eletrico. ma da terra e-ou d'água, cáracierisanuma borda da chapa, uma polia o ponto 9,,caracterizado pelo , fato de conformidade com qualquer dos por sere msustentados por uma,
no rõ/o alimentador acionado, (leque inclui unia barra estendida uni dos pontos precedentes, ca- ou mais almofadas gasosas por apaunia polia menor num dos rolos para diante a partir da dita mesa racterizado por conlactos extre- rel hamento para formar uma cortiq uebradores, uma correia em tôr- por baixo dos ditos rolos, aloja- mos metálicos consistindo de pá na de fluido compreendendo, pelo
menos, uma bomba rotativa, cuia rono das ditas polias Para aciona- mentos para os rolos québradores metálico compactado.
tação é substancialmente paralela à
rem o dito rôlo quebrador mais e. de pressão montados desliza-ntecortina
de fluído quando formada.
6.° Umelemento tétano-elétrico,
rápido qw: o rôlo alimentador mente na 'dita barra e um para- de conformidade com qualquei
2. Veículos para viajarem Dor cima
.que aciona, sendo a distância en- fuso de ajustagemconectado com, umo . dos pontos precedentes, ca- da terra ou d'água, colinngtendendo

te •
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f:'ATENTEIG DiI INVENÇÃO
•

a
' o art. 26 do °Migo de Proprkalade Induatrial:
Pubalcação feita de acôrdo com
1 29 Da oleais da publionao de que trata o preeente artigo começará a correr o atado para o deferimento do , padikkii, daskaa4a 9o2 dhtaa
0derea aPreeenteer Ruas operações ao Depextamento Nacional da Propriedade Industrial agudez aeie aa julgue= nreaudleadoe.
•n••n•nnn••nnyea.

AV•11.

Inn veiculo conforme reivindicado em Reivindicam-se, finalmente, os be- • fluido pressurado sendo formada en- ao n'ágtia, de modo a agir, por ocasião
a, caracterizado pelo fato de que ia nefícios da Convenção Internacional tre as cortinas abaixo do fundo do da rotação, como uma bomba ,a fim
, fluxo de fluído proveniente da bom- a que alude o art. 21, do Código da órgão obturador e/ou das paredes de elevar a pressão do ar no espaço
( ba se acha em um pano normal ao Propriedade Industrial, tendo em vis- laterais, tendentes a manter as su- debaixo do veículo ,em virtude do que
ta que pedido correspondente fel de- perfícies do fundo do órgão obstura- o veículo é pelo menos, parcialmente
axis rotacional da bomba.
í positado
na Grã-Bretanha sob n9 dor e/ou das paredes laterais, à uma sustentado sobre uma almofada de
•
cl3. Veículo para viajarem por
12.688-60,
8 de abril de 1960 e 18 distância predeterminada acima da ar pressurada.
1a da terra e/ou d'água, compreen- de .outubro de
de
1960, sob o n 9 35.620. superfície.
dendo um veiculo conforme reivindi2 — Veículos para viajarem sobre
8 — Aperfeiçoamentos em veículos\ água,
cado em 2, caracterizado pelo fato
conforme reivindicado em 1,
TÉRMO 1n79 122.829
para
viajarem
por
cima
d'água,
comque
o
fluxo
do
fluido
à
bomba
es• de
caracterizado por compreender dispopreendendo
um
veículo
conforme
em
plano
normal
ao
axis
rota. rtá
para acionar dito órgão girató.
De le de setembro de 1900
reivindicado em 2 ou 4, caracteriza- sitivo
' tional da bomba. , '
rio, a fim de proporcionar fórça pro.
do
pelo
fato
de
que
o órgão obtura- pulsora
ao dito aeiculo.
4. Veículos para viajarem por biRequerente: Hovercraft Develo p 3 — Veículos para viajarem sobre
tia da terra e/ou d'água, compreen- ment Limited, pessoa jurídica britâ- dor ou a parede lateral éinflacionadendo um veículo para viajar sôbre nica, com sede em Londres na In- d o pela cortina formadora de flui- água, conforme reivindicado em 1 ou
do.
a superfície que é pelo menos per- glaterra.
2, caracterizado pelo fato de que o
9 — Aperfeiçoamentos em velculoS intervalo entre as paredes em cada
icialmente sustentado acima da "suAperfeiçoamentos em veículos pa- para viajarem por cima d'água, com- uma das extremidades é fechado pelo
, perfície por unia almofada de gás
preendendo um veículo conforme rei- menos em parte, por meio de um órpressurado, a almofada sendo con-; ra viajarem por cima d'água.
. tida, pelo menos em parte de sua pevindicado em qualquer uma das rei- gão flaps articulado, cujo bordo livre
1
—
.Aperfeiçoamentos
em
veículos
riferia, Por uma cortina de fluído para viajarem por cima d'água ca- vindicações precedentes, caracteriza- é sustentado à superfície d'água.
• emergindo da superfície do fundo ele racterizado pelo fato de ser, pelo do- pelo fato de que uma pluralidade 4 — Veículos sara viajarem sobre
'veiculo. no qual o fluido formando.
de órgãos obturados é provida na água, conforme reivindicado em 3, ca; 'cortina é energisado pelo menos ;por menos, parcialmente sustentado aci- parte dianteira ou trazeira do vei- racterizado pelo fato de compreender
ma
da
superfície
d'água
por
meio
' uma bomba rotativa, a bomba estenculo.
dispositivo abaixo do corpo do veiculo
dendo-se em uma porção substancial de uma almofada de fluido pressu10 — Aperfeiçoamentos em velz para subdividir o espaço debaixo dêste
da dita parte da periferia da alinde- rado contido debaixo do veículo, no culos para viajarem por cima d'água, em pluralidade de espaços de almoe da, o axis de rotação da bomba sendo qual,' pelo menos uma perede late- compreendendo um veiculo confor- fada.
substancialmente paralelo à cortina ral ou órgão detende do fundo do me reivindicado em qualquer uma 5 — Veículos para viajarem sobre
veículo em cada lado dêste
de fluido quando formada.
e no qual pelo menos um órgão ob- racterizado pelo fato de que pelo água, conforme reivindicado em 4, ca.
5. Veículos para viajarem por cida turador é provido na frente e/ou das reivindicações precedentes, ca- racterizado pelo fato de que o espaço
da terra e/ou d'água, compreendendo atrás do veiculo, cada dito órgão racterizado pelo fato de que pelo da almofada de ar ser subdividida
Um veiculo conforme reivindicado em paredes laterais, sendo flexível ou menos uma parte do fluido forman- longitudinalmente ao veículo e serem
4, caracterizado pelo. fato, de que o flexivelmente articulado ao veiculo, do a cortina ou cortinas, é recupe- providos órgãos giratórios seperados,
fluxo de fluido proveniente da bom- dispositivos sendo providos nos fun- rada e re-utilizada.
associados com cada uma de duas sub.
11 — Aperfeiçoamentos em veí- divisões marginais do dito espaço de
ba, se acha em um plano normal ao dos das paredes laterais e/ou dos órOitis rotacional da bomba.
para viajarem por cima d'água, almofada.
gãos obturados para a formação de, culos
compreendendo um veículo substan- 6 — Veicules para viajarem sobre
6. Veicules para viajarem por cl- pelo menos, uma • cortina de fluido, cialmente
como descrito e ilustrado
ima da terra e/ou d'água, compreen- o órgão ou órgãos obturadores, jun,conforme reivindicado em qualqualquer um dos desenhos ane- água
dendo um veiculo conforme reivindi- tamente com as paredes laterais, e em
quer uma das reivindicações precedenxos.
cado em 5, caracterisado pelo fato de cortina de falido e a estrutura do
pelo fato de que
Rtivindicam-se. finalmente, os be- tes, caracterizado
que pelo menos uma parte do fluído dito veículo formando • o dispositivo
na extremidade dianteira é
nefícios da eco ,anção Internacional intervalo
formando a cortina é recuperada pa- contenedor da almofada.
fechado, pelo menos parcialmente, por
ra dentro do dito veículo e retoma- 2 — Aperfeiçoamentos em veículos a que alude o artigo 21 do Código meio de um órgão giratório montado
Propriedade Industrial, tendo em para girar sobre um axis horizontal
da à moba de admissão. e fluxo de
fluído para dentre da admissão sen- para viajarem por cima d'água, com- vista que pedido correspondente fo2 transversalmente ao sutis dianteiro e
do era um plano substancialmente preendendo um veículo conforme depositado na Repartição de Patendo veículo.
tormal ao axis rotaelonal da bomba. reivindicado em 1, caracterizado pe- tes da Grã-Bretanha, sob o N O 32898 trazeiro
7 — Veículos para viajarem sobre
lo
fato
de
que
as
em
paredes
laterais
25
de
setembro
de
1959.
1. Veículos para viajarem por ei- são
água ,conforme reivindicado em 6 caflexíveis e/ou flexivelmente artia da terra e/ou d'água, compreenracterizglo pelo fato de que o órgão
culados
no
dito
veiculo.
TaRMO
N
9
127.485
dendo um veiculo conforme ;reivingiratório, na frente do veiculo é pra4
—
A
p
erfeiçoamentos
em
veículos
dicado em 6 earacterisado pelo favido de ran número de pás ou lâminas
para
viajarem
por
cima
d'água,
comDe 9 de março de itear.
to de elle o fluxo do fluído oranalo
na
sua periferia e sobre as quais, por
preendendo
um
veículo
reiviudicado
bomba,
é
substancialmente
tanda
da rotação do órgão giratório,
em 3, caracterizado pelo faia, de que Requerente: Hovercraft Develop- ocasião
gencial.
a massa, do fluxo de ar proveniente
p
aredes laterais da infla,ciona- ment Limited, com sede em Londres do espa.ço da almofada debaixo do
8. Veículos para viajarem por'
d:redes
s.
na Inglaterra.
da terra e/ ou d'gua, compreen- 5 --- Ape
veículo de encontro ao órgão raiada°
rfeiçoamento em -Veículos Velculos para viajarem sôbre água. na frente do veiculo, é menor do que
dendo um veiculo conforme reivindiviajarem por cima d 'g
cado em qualquer uma das reivindi- para
a massa do fluxo de ar bombeada
á ua, comPontos oaracterístiom
cações 4 e 7, caeactertia,do pelo fele) preendendo um veiculo .conforme
para dentro do espaço da almofada
de mie a bomba é do tipo de deelea- reivindicado pelo fato de que o dis&gap giratóri ona parte traseimento pesitivo.
positivo para formar a cortina fluida Em resumo, reivindicam-se como pelo
ra do veiculo.
8 — Veículos para viajarem sobre
9 Veículos para viajarem Por cima compreende pelo menos uma abertu- pontos e caracteres consittutivos
água, cempreeadendo urn, veiculo
'da terra e/ou d'água, compreendendo ra de abastecimento no fundo do invenção:
órgão
obturador
e/ou
da
uartedee
laum veículo conforme reivindicado em teral.
1 — Veículos para viajarem sabre como descrito neste relatório, e ilureaa
8, re r acterisado pelo fato de que diságua, caracterizados por serem dota. trado nas figuras 1, 2 e 3,
6
—
Aperfeiçoamentos eaa'Wculoe dos de um corpo principal provido- de, 9 — Veículos para viajarem sobre
positi v os são providos nara verter o
deele e rtmento volaniéte ico da bom- para viajarem por cima d'ágiut,' com- pelo menos, de duas paredes delem. água, comprenedendo um veículo
ba,
preendenoo um veiculo conforme rei- dentes do fundo do mesmo ,as pare- como substancialmente descritos neste
vindicado em qualquer uma- das reisendo espaçadas uma da °titia e relatório, e ilustrados em quaisquer
10. Veículos para viajarem i por ri- vindicações de la 4, ' caracterizado des
substancialmente para- dm figuras 4 a 7.
ma ria terra e/oie d'água, compreen- pelo fato de que o dispoeitivo para extendendo-se
uma da outra e para o axis di- 10 — Veicalos para viajarem sobre
dendo um veículo substancialmente formar a cortina fluida compreende lelas
anteiro e trazeiros do veículo, dispo,. água ,compreendendo um veículo sucomo constante leste memorial' des- uma abertura de abastecimento for- altivo
de fechaihento, obturando os bstancialmente como descrito néste
critivo e Ilustrado nas figuras a 2 . e
mada pelo fundo do órgão obturador intervalos entre ditas paredes nas relatório e ilustrado na figura 8.
3 das desenhos anexos.
;.
e/oei parede lateral e um órgão co- duas extremidades do veículo, ditas 11 Veículos para viajarem sobre
11. veículos para viajarem net' ci- operante.
paredes e dito dispositivo de fecha- água, compreendendo um veiculo surna da te e ra e/ou d'água, compreen7 — Aperfeiçoamentos em veículos mento delimitando um espaço de ar bstancialmente como descrito neste
(Innen um veículo substancialmente compreendendo um veiculo conforme debaixo do veiculo, o dispositivo de relatório e ilustrado na figura 9.
como lá descrito e Usando nas f i reivindicado em qualquer uma das fechemento na extremidade trazeira Reivindicam-se finalmente os benee s 4 e 5 doe eesonhos anexae. -gur reivindicações precedentes, caracte- Isendo formado, pelo menos em par- fícios da Convenção Internacional a
12. Veículos para viajarem por ci- rizado pelo fato de que duas ou mais te, por um órga,o giratório dotado de que alude o Art. 21 do Código da
": Ima Ca t e rra e/ou dágua, compreen- cortinas de fluido são formadas do pás ou lâminas e montado para ro- Propriedade Industrial, tendo em vis-la í dando um veiculo substancialmente Pi 7230-7232 DIAMANTINO 16-2-66 tação sobre um axis horizontal trans- ta que pedido idêntico fel depositado
.-e corre i e taaerite e i lustrado na fleti- fundo do órgão obturador e/ou' das ~ale-rente ao tais dianteiro e tra- na Grã Bretanha sob n0 8.894-60, em
a% dos desenhos anexos.
~redes laterais, uma almofada de zeiro \do vekculo, e parcialmente imer. 11 de março de 1960.
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Publicação feita de aaôrdo
com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
miemo cs prazo de GO dias para o deferimento do pedido. Durante ème primo
poderão apresenta:v suas oposições ao Departamento
ladanal de, Etterjr iodado Induidrial aqueles que se julgarem prejuditados
com a conconão do registro requerido
! .rrermo n. 9 717.433, de 14-10-1955
santa Rita S.A. Representações
São Paulo

Termo n.° 717.442, d'e 11-10-65
Comércio e Importaão de Artigos Dentários Prostoma Ltda.
São Paulo

luvas, ligas, lenços, mantôs, meias,
Termo n. 9 717.446, de 14-10-65
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paSalim Belbaul
letós, paias, penhoar, pulover, pelerinas,
São Paulo
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
"SANTA RITArobe de chambre, rolpão, sobretudos,
Andle.Brasileira
suspensórios, saldas debanho, sandálias
"PROSTOMA"
(Ind. Brasileira'
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks
toucas, turbantes, ternos, uniformes
Classe 50
e vestidos
1 :11 Presas para uso da firma
Classe 44
Classe 10
Termo
n.°
717.443,
de 14-10-65
- Termo n. 9 717.434, de 14-10-1965
Cigarros,
acendedores
para cigarros,
Pontes
móveis
e
pontes
fixas,
pós
para
Francisco Michelazzo
Sheldon Aclamo
aromatizados para fumantes, bolsas para
limpeza e polimento dos dentes, porceSão
Paulo
São Paulo
fumo, bolsas para rapé cachimbos, carlanas para os dentes, pivots, dentes,
teiras pare fumo, charutos, cigarreiras,
artificiais, dentaduras, incrustações e
cinzeiros, estojos para cachimbo, filtros
"SELOS DO MUNDO
massas plásticas para fins odontológicos
• "ARAMO"
,para piteiras, fosforeiras de bolso, isind. Brasileira
and. Brasileira
queiros, palha para cigarros, piteiras,
Termo n.° 717.439, de 14-10-65
ponteiras de cachimbos, porta-charutos,
Confecções Bojmiel Lida,
Classe 32
Classe 36
rapé, sacos para fumo
São Paulo
▪
Para distinguir: Almanaques, anuáriaa
cEstinguir: ArVgos de vestuários
Termo
n. 9 717.448, de 14-10-65
álbuns impressos, cartazes, catálogos. •
roupas feitas em geral: Agasalhos,
Jornal
Quartzolit
S. A. — Materiais de
s
nacionais
e
estrangeiros,
publiventais, alpargatas. anáguas, blusas,/
"BOJMIEL"
Construção
cações impressas, revistaa, programas em
.otas, botinas, blusões, boinas, baba.'
nd. Brasileira)
São Paulo
radio, televisão, jornais. programas raduros, boné.s, capacetes, cartolas, cara-,
diofônicos, peças teatrais a Mnemata
uças, casaca°, coletes, capas, cha le
gráficas, inclusive produção, adminisechecols. calçados, chapéus, cintos:.
Classe 36
tração de produção e distribuição de fil; PRORROGAÇÃO,
;asas, combinações, corpinhos, calças
mes cinematográficos
Para distinguir: Artigos de vestuários
senhoras e de crianças, calções.
e
roupas feitas em geral: Agasalhos,
'. 5, camisas, camisolas, camisetas
Termo n. 9 717.444, de 14-10-65
oecas, ceroulas, colarinhos, cueiros aventais, olpargatas, anáguas, blusas, Coditec — Codificação e Divulgação
botas,
botinaa,
blusões,
boinas,
baba-ias, casacos, chinelos, dominós, acharTécnica e Cientifica Ltda.
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara-s, fantasias, fardas para militares,
Guanabara
pouches, polainas, pijamas, pis- puças, casacão, coletes, -capas, abales,
4: jogos de lingerie. jaitm. as, laquês, cachecols, caçados, chapéus, cintos,
mas, ligas, lenços, mantes, meias. cintas, combinações, corpinhos, calças
aiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa- de senhoras e de crianças, calções, caltó.s, palas, penhoar, pulover, pelariam, ças, camisas, camisolas, camisetas,
giais, fraldas, galochas, gravatas, gor- cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Classe 32
•
boa, perneiras, quimonos, regalos, saias, casacos, chinelos, dominós, achar4_ie de chambre, roupão, sobretudos, Pes, fantasias, fardas para militares, co- Divurgaorso, edição, promoção de exponelas:51os, saldas de banho. sandálias. legiais, fraldas, galochas, gravatas, nos- sição, congressos, edição de revistas,
'e:teres, aborta sungas, stolas ou glacia, ros, jogos de lingerie, Jaquetas, laqueia catálogos, boletins, folhetos, artes gráClasse 16
luvas, ligas, lenços, mantós, meias, ficas, arquitetura promocional, tudo no
toucas, turbantes, ternos, uniformes
Insígnia de comércio
e vestidos
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pasetor de promoções e divulgaçes
letós, palas, penhoar, pulover, pe/erinas,
'termo n.° 717.449, de 14-10.65
Termo n.° 717.435, de 14-10-1565
Termo n.° 717.445, de 14-10-65
peugas, pouches, polainas, pijamas, puIndústria Duminadora Ltda.
A Cigarra Calçados Ltda.
Indástrias "Alves i Reis" S. A.
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
São Paulo
São Paulo
São Paulo
robe de chambre, rolpão, sobretudos,
suspensórios, saídas debanho, sandálias
"k CIGARRA"
sueteres, shorts, sungas. atolas ou slackr
,Ind. Brasileira
,OPALPLAST _
BRANCO VERMELHO
toucas, turbante., ternos, uniformes
'Indústria Brasileira
e vestidos
Classe 36
Tento n. 717 . 441, de 14-10-65
Calçadas
Comércio de Roupas Feitas Sairmo Ltda.
São Paulo
Classe 8
Tarino n. 0 717.437, de 14-10-1§61
- —
Aparelhos de pá, aparelhos de ar refriClaudio Sardilli
gerado, aquecedores, abat-jour, antenas,
São Paulo
bobinas, condensadores, comutadores,
'Ind:Seri?leira
chaves elétricas, chaves de tomadas, colimadores, diais, enceradeiras, fogões,
"REPRESENTAOES
faráis, geladeiras, Isoladores, lanternas,
PRETO AMARELO
mostradores e manómetros
SARDELLI"
Classe 36
Pare matiaguie: Artigos de amuados
Termo n. 9, 717.4'50, de 14-10-65
• Classe 46
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Indústria de Artefatos de Arame a
Claase 16
Para distinguir: Fósforos
aventais,
olpargatas,
anáguas,
blusas,
Metais "Iara" Ltda.
Materiais para construções
botas, botinas, blusões, boinas, babaSão Paulo
Terno n.° 717.447, 3,?. 14-10-65
Termo n. 9 717.438, de 14-10-1965
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara. Extal — Distribuidora de Pimenta Ltda,
União de Bens S.A. Administração. puças, casacão, coletes, capas, chales,
São Paulo
São Paulo
cachecols, calçados, chapéus, , cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calcas
- INIOSTRIA DE ARTE-:
ExPiL
de senhoras e de crianças, calções, cal• "UNIX() DE BENS"
FATOS DE ARAME
ças. camisas, camisolas, camisetas Industria Brasileira
,Ind. Brasileira
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
g METAIS "IAROLT14,
saias, casacos, chinelos, dominós. achar-,
pes, fantasias, fardas para militares, co• Classe 41
• Classe 50
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- Para dIsmaguir: Pimenta, ~ala e
Iam:ases para uso da Erma
ros, jogos de 'ingerida jaquetas, leques,
condimentai
Nome augiedraiiri

:BENTLEY:
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MARCAS DEPOSITADAS
Publica.cao feita de acordo com o art 130 do Código da esupriedade industriai Da data da puoireacao começará
e ourrer o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderao apresentar suas apu.sicOes ao DepartarneritO
Nacional da Eiropriesiade Industrial aqueles ou* se julg trem prejudicados com • concentra.° do registro requerido
• /O IIP1 MI IMP .1.1=1.11.111,

pes. rantaams. tardas para mimares colegiais fraldas. wilothas gras-aras. gorros • Aos de lingerie, jaquetas iaques.
igas. lenços. mantos, metas,
iuva s'
mantas. mandrião. mant,lhas. paletós, palas. penhoar pulover, pelerinas,
J ACY ANGELICA
MAURICIO DE SOUSA
pouthes. polainas pijamas, punhos, perneiras. gunnonos, regalos,
PROIUÇÕES LTDA.
robe de chambre, suiná°. sobretudos,
suspensórios. saldas cleb.inho, sandabas
Classe 36
Classe 50
susteres. shorts. sungas. stolas ou siado'
Para distinguir: Artigos , de vestuário .Nome civil
Impressos em geral, papls de calías.
roucas, turbantes. ternos, uniformes
papéis de escritório pap" d. Oficio,
e roupas Licitas em geral. Agasataas.
e vestidos
Termo n.° 717.456. de 14-10-65
aventais, alpargatas, anágti-- blusas papeis para contratos e jo opostas, carSanto Amaro S. A. Crédito, Fit,anciaTermo
n.°
717.460.
de 14-10.13
botas, botinas, blusões, boinas. babatões comerciais, envelopes, prospectos,
mento e Investimentos
Calados Sideral S. A. Indústria
'ouros. bonés- capacetes. cartolas. Cara.
recibos,
faturas
notas,
letras
de
camSão Paulo
Comércio Ltcla.
puças, casacão. coletes, ,capas, chaes.
bio, notas promissórias. titulos societáRio Grande do Sul
tachecols, calçados, chapéus, cimos,
rios, planejamentos, promoções de vencintas, combinações. corpinhos. calças
das, investimentos e empreendimentos
de senhoras e de crianças, calções calSANTO AMARO
de gualgue rnatureza, transações imo- .
camisetas,
camisolas,
camisas,
ças,
bilirias, construções, 'projetos, plantas.,
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros,
couposs, debentures, cheques. anúncios,'
saias, casacos. crinelos. dominós. achar\findastria
Classe .50
publicidade, cartazes, tabolefa.s e
pes, fantasias, fardas paia militares. copropaganda
em
geral
legiais, fraldas, galochas gravatas, qor- Impressos em geral, papis de cartas.
Termo n.. 717.962. de 14-10-1965
tos, jogos de lingerie, jaq ueta s, ¡Biques, papéis de escritório. papeis de oficio
Classe 36
táes comerciais, envelopes, propostas,
Projetos Económicos e Serviços
luvas, ligas, lenços, mantõs,
homens, senhoiab
Calados
para
Contábeis Ltiia. Projel
maiô'', mantas, mandrião, mantilhas pa- tões comerciais, envelopes, prospectos.
crianças
recibos,
faturas,
notas,
letras
de
câmPernambuco
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
Térmo n.° 717.465, de 14-10-1963
peugas, pouches. polainas, pijamas, pu-. bio, notas promissórias, títulos societários,
planejamentos,
promoções
de
venEur:co de Araújo
regalos.
perneiras.
guimonos,
nhos,
Pernambuco
robe de chambre. roupão. sobretudos das, investimentos e empreendimentos
suspensórios. saidas de banho, sandálias de gualgue rnatureza, transações imosusteres, shorts. sungas. ' stolas ou darás bilirias, construções, projetos, plantas.
couposs, debêntures, chegues, anúncios,
touca, turbantes, ternos, uniformes
'publicidade, cartazes. taboletas e
e vestidos
h
Z .:
propaganda em geral
Termo n.° 717.452. de 14-10-65
Indústria
Biagile
Vrmo n. 9 717.457, de 14-10-65
Loja Espiral da Música Ltda,
Nome Comercial
Santo Amaro S. A. Crédito, Financ'aSão Paulo
minto e Investimentos
Termo n. 9 717.463, de 14-10-Pg5—
Classe 41
Confecções Regina Indústria e
São Paulo
Sal de cozinna e condimentos a base lã
Comércio Ltda.
pimentão e uruc
Pernambuco
717.466. de 14-10-1965
Termo
n.9
Cr
1'
rESPIRAL IA MÚSICA'
Paulo Masaharu Nagahama
Paraná
Termo n.° 717.451, de '14-10-65
Lingeric Jacy Angelica Ltda,
São Paulo

Termo n.° 717.455, de 14-10-65
Mauricio de Sousa Produções Ltda.
São Paulo

Termo n 717.461, de 14-10-6'5
Moagesul Penses ntaçõss Ltda.
Rio Grande do Sul

Moagesui

Carcare

Projetos Econômico:4'S
ServIcOS Contábeis Ltda.
Projet

Classe 8
Para distinguir: Discos gravados fon6grafos e agulhas para lonfigrafos
Termo n.° 717.453, de 14-10-65
Mauricio de Scnisa, Produções Ltda,
São Paulo

\t‘‘‘‘'C).".‘ 1

C51'

Nome comercial

MAURICIO DE SOUSA

CINE SACI
tSie Paulo—Capital
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n. 9 717 . 459, de 14-10-65
Cinemas Rotiba Ltda.
São Paulo

[ROTIBA
Classe 8
Pare distiactuir: Filmes revelaclos

íião fe--s -

11Teit

e_rion

Nome Comercial
Termo n.o 717.464, de 14-10-1965
Confecções Regina Indústria et
Comércio Ltda.
Pernambuco

Termo n.° 717.458, de 14-1nS
Cinemas Rotiba Ltda,
São Paulo

Classe 25
de natal. bibelots, bolas para
enfentes de árvores de natal, cartas
leográficas. , cartões postais, cartazes,
desert!ios artisticos, desenhos
de cala-munia p ara tecidos, estátuas,
estatuetas, estampas, gravuras, frutas de
vidro. figuras de ornatos, festões, foto.
greflas, frutas de louças, figuras pare enfeitar bolos de aniversários batizados,
cesamtntos e outras (PIN, ientet comemo"Nções gravuras mageol. letreiros manecouns, maguetes abras artísticas, obras
de pintura painéis 'e zettazes oara seL:orm ões e para ' nrposição. PrOjet0S1
mostruários de mercadorias diversas, e
para p ropagandas. su portes ar,isticos,
para vitrines estatuetas on”a adornos
e para fins artisticos e taboletas
krvores

rponiWir-rglan‘
oploz,
Indilotin o Comércio Lti

E

-c an

Casses: 41, 42 e 43
Titulo
Térmo n.o 717.469. de 14-10-1963
Moinho Santa Rosa Ltda.
São Paulo

.INSTANTANFO

faSTaNTANÉ01

ledastila Brasileira'
Classe 36
Para dietinguir: Artigos de vestuarios
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, olpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
pinas, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapeus,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar-

Classe 41
Nhã granulado indentado°
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MARCAS DEPOSITADAS
Pulg
icagito
da acdrdo com o art. In do Código da Propriedade Induatrial. Da data da publicaçllo cominara a
prazo
de 6.0feita
dias para o 64,,..nrIntento do pedido. Durante
(Use prazo podará° apresentar suas opoalçboa ao De positantes**
}racional da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem p
rendicados com a concesslo de ragietre requerida

COnata sa

Termo n. 9 717.467, de 14-10-1965
Papelaria Novo Rio Ltda.
Guanabara

NOVI RIO

Termo n. 9 717.471, de 14-10-65
Colonizadora do Vale São Lourencinho
Ltda.
São Paulo

sko LOURENCINHO

•
Classe 17
Artigos para escritório em geral
Termo n.9 717.468, de 14-10-1965
Simbra — Sociedade Importadora
Brasileira Ltda.
Guanabara

Termo ra° 717.476, de 14-10-65
Hofliger ô Karg.
Alemanha

Termo n. 9 717.481, de 14-10-65
Fábrica de Esquadrias Santa Rita Ltda.
Guanabara

FÁBRICA DE
E.SQUADRIA3

SANTA RITA

Classe 33
Para distinguir: Transações inusbdiárias
era geral; venda de terras; colonização
Teimo n. 9 717.473, de 1d-10€'5
Arakelian £s Irmãos
São Paulo

Classe 16
Classe 6
Para ser usado na forma prevista k>eld
Máquinas e suas partes integrantes, art. 119, do Código da Propriedade Ias
não includaa nas classes 7, 10 e 17
dustrial
Termo n. 9 717.477, de 14-10-55
Hofliger
Karg.
Alemanha

SIMBRA

Termo n.° 717.482, le 14-10-65
Sociedade Civil Imobiliária Rio Ltda.,

MIXT ST R I A BRASILEIRA
Classe 6
Rolamentos
' ...Z‘Sas

Termo n.° 717.470, de 14-10,65
Comércio e Indústria Jabaquara S. A.
São Paulo

Indústria Brasileir2

—J

Classe 6
Máquinas para a produção de embalagens de estiramento profundo

llitall11,1111À

Classe

8

Para distinguir: Luminares para }ardina,
parques e vias públicas, aparelhos para
eelbes industriais inclusive faixas luminosas, ilutainaçao embutida para eseri-

tóras e instalações bancárias, luz indireta, projetores e iluminação completa
para praça de esportes, piscinas e fadtadas, projetores industriais para

Classe 36
Para distinguir: Alpercatas, botinas, chinelos, calados para homens, senhoras
e crianças, galochas, sandálias, s ipatos
Termo n.° 717.474, de 14-10-65
Eletrônica Rolial Ltda.
Guanabara

VARIOSEAL
Classe 6
Máquinas ernpacotadoras (máquinas erapacotadoras com mangueiras)

,11011111.
INDól STR

Tern:o n,° 717.478, de 14-10-65
Hofliger
Karg.
Alemanha

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n. 9 717.483, de 14-10-65
Canaveral Comércio e Indústria de
Madeiras ada.
Guanabara

cenaveral
Industria Brasileira

Termo n. 9 717.479, de 14-10-65
Antonio Coelho Bes‘ara
Ceará

I A BRASILEIRA

grandes salões

Classe s8

Termo n.° 717.472, de 14-1465
Arakellan
!anhos
São Paulo

Amplificadores de som, antenas, aspaadores, _baterias, ferros de engomar e
soldar, fios elétricos, instrumentos eletrônicos, lámpadas, máquinas foto-cinematográficas, microfones. "pieis aps"
pinas, rádios, reguladores de tensas+
retificadores de corrente. televisores, torradeiras, transistores. válvulas tern;oiõnicas e ventiladores
Termo n. s 717.475, de 14-10-65
Hoflager i Karg.
Alemanha

VALE DO CARIRI
INDOSTRI A BRASILEIRA

Classe 4
Artigos da classe
Termos ns. 717.484 e 717.485, de
14-10-65
Armando Casimiro Costa. José Altino
Silveira Brasiliano Misael "de Oliveira
Junquera e José Casimiro Çostra
São Paulo

Classe 42

p \,34),

Aguardente de cana
Termo n.° 717.480, de 14-10-65
Café e Bar Carcará Ltda.
Guanabara

j4et

CARCARÁ
INDOSTR IA BRASILEIRA
Classe 41
Para distinguir: Café. chá. chocolate.
Classe 36
rente de leite, compotas, doces, frios,
Para distinguir:
Alpercatas, botinas,
leite. legumes era conserva, manteiga,
Classe
6
(baldos, calados para homens. senhomate, massas para mingaus, pães, r i ras e crianças, galochas, sandálias,
Máquinas empacoatdoras (máquinas de1 ckler, pizzas. queijos sandttiches, salsapatos
gadinhos, sorvetes e torradas
cartonagem)

Ácês.

I

Classe ”.
Artigos da classe
Impressos
Classe 50
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teteia da asemb amas o ma, 110 do ~dg° da liaropendade Induatrial. Da data da publimmlo manar* a
•Ilitdsaallo
wfta, da (O diaa anro o deter:aspado do pedido. Dtranh estas prazo Podido aPrteentse riu 0Poslerase ao DaPariatamane .
a
lrasgotztd rao~da Indetstelal aduela* atria se ~aram prejudicai:loa ama a asneando do ~Au 10~4,
•••••nn•n•n•••

Ténno a.° 717.486, de 14-10-65
Manindllano Bertolaccini
São Paulo

fillGÚÓMASS/

Inddstria Brasileira
°asas Z
~nas • atendia& para MIIN~ flia•
rifo& eu:Libra:alente na agricultura e
t~miltura a saber: arados,a abridores
- da micos, adubadeiras, ancinhos abe'Ilianintee e emplilhadores ocmhinados,
arrancar:lares mecánanos para agriculAorta batedeiras para cereais, bombas
„para adubar. °Madeiras, carpideiras
Jantado" para arroz, charruas para agescultivadores,
Itultura,
debulhadores
desentegradores, empapa.
reerad
pa°rra agricultura, escarrificado
enchovadeiras, facas para mimai
aericolae. ferradetraa, gadanho
para arado, grades de discos
dentes, máquinas batedeiras para
*agricultura, máquinas inseticidas. má
.fsainas vaporizadoras, máquinas de
Mungir. máquinas niveladaras de terra.
• Ostiquina" perfuradoras para a apicalpare máquinas de plantar. inotoduer.
Ima Inquinas regadeiras, maquinas de
S'OrPie, de semear. P ara sulfatar, de
korguir. de triturar, de esfarelar tara
Para freigneao, Para matar totealgaa e
outros [netos, para bundas • oulverilar desinfetantes para adubar, para
agitar e espalhar palha, para colhei
a1god5o, para colher cereais máquinas
:amassadoras Para fins a grícola& de
tertat éranres, para espalhar, para ista
pinar, máquina combinadas para actuam e cultivar, de deshanar, para na
adar máquina* e moinhos para forra
0ens, máquinas toscadoraa, ordenado
*ar naeclnicos, raladores mecanicoa, ro
Co. compressores para a agricultura
aacradelres, semeadeirma secadeiras
~adoces de terra tosadores de grada. tratores agrícolas válvulas Para
mártuinns ?marola*
Tèrmo n.° 717.487, de 14-10-65
Rto Preto Couros Indústria e Comércio
Ltda.
São Paulo

rnu
e

MIME

,RIO PRETC
Indústria .Brasileira
Clame 35
aunar e peles preparadas ou aio, ca
Ruir" couros. vaquetas. pelica& e ar.
Odatc doa meamos: Almofadas de cou
Cda, arreiam bolsas, carteiras. caixaOfskotes de couro, carneiras, capas para
álbums e pane livros embalagens dr
ouro, estojos guarnições de couro para
atteoadvel 4 guarnições Para porta-bio
Ddel. malas, maleta'. Porta-notas porta
es, porta-níqueis. pastas, pulseira:
r
couro, rédeas. selins, sacos para via
tynet. sacolas, saltos, tOkt• e solado,
•
amiaaes para arreios . e valiam

Tareias as. 717.488 a 717.491. de
14-10-65
Supsrmeacados Peg-Pag S. A.
São Paulo

Termos na. 717.499 a 717.506. &a
14-10-1961
'reata Paulo Abreu S.A.
Sào Paulo

Classe .11
Roupas brancas, para cama e mesa;
Acolchoados para camas- ca'chas, cobertores, esfregões, fronha*, guardanas
poso jogos bordad japas de soalham
lenç6:4, anotas paia camas, panos pata
ratinha e Panca da Vaso& toalhas Je
rosto e banho, toalhas de mesa, tuas
lhas para jantar, toalhas para c.há •
café. toalhas para banquetes, guarniIndústria Brasikeirs
ções para cama e mesa, toalhinhais
Wdústria Brasileira.
(cobre pão)
Classe 22
Urino
ia*
717.493, ca: 14-10-65
.
Classe 30
Killing 6 Cia.
Pios
para
tecelagem
e
para
um
comum.
Guiada-ai:uvas. bengalas e suas partes
tio Grande do Sul
Roia sintéticos, linhas de costura, para
'ategrantes
sordar e para tricotageas
,:lasse 32
Classe 23
Para distinguir: Albuns, almdaaquea
Tecido.
anuários, boletins. catálogo.. Jornais, livro& peças teatrais e cinematográfica&
Classe 24
programas de rádio e televisa°, publicaOda revista*
Mamares. it.acadores para espartirns
e calçados, ,ataduraa de algodão Para
Classe 31
diversos fins, exceto para fins mediciPare distinguir os seguintai artigos* nais. bandeiras, bordados, braçadeiras.
Anéis de vedação para punções. anda borlas, cadeados cana ara móveis e
obturadores. arruelas. balões, barban- pianos. carapuças para cavalos, coaClame i
tes barracas de campanha. buchas. be- dama debruas. lã, fitas bana tramas
tume pane vidraceiro, Doias para veta festão, feltra para órgão, fo fas galar" Azul da menta, azul ultramar. Munis
aula". bocal do tanque de gamboa, dia- dates, lamparinas, mochilas, mosquitei- aio em pó para pintura, ácido nitrico.
as para calafetar, ~ idos de bar.a ros, nesgas, ombreiras e enchimentos alunien. água oxigenada, água ma da
l:er Para potes. cordoalha, cordas para
roupas de homens e senhoras. cota para fins industriais, alvaiada,
correias de transmissão. caaaletas. ca panos para enfeites de móveis, não antaçorrosivos, ácido arsênico brilhamberturas de lonas, lonas, locas para fazendo parte dos mesmos, palmilhas, tee a óleo. broa:aceso de emento. lacrofreios. fitilhos, gazetas, mangueiras passamaries, .pavios, Meu, rendas 11). mato", cloreto de sódio cloreto de
mangotes, molas para vedação, peva des, sacas. sinhaninhas para vestido& ambulo, cloreto de potássio carbonato
de sódio. corantes Para uso na indastria
nas, ralhas, tampas, tubos de lacto Para telas. tampos para almofadas, não
fa- mineral, creosoto para indústria. c,arbo•
vedação, tiras. tampões. tubulações para zendo parte de móveis, artigos énea
inalações, tendas, válvulas de vedaçaio. feitos de algodão. atalham°. linho, juta, meto de magoada, cloreto de naco,
cloreto de cálcio. esmalte& goma-laca
tubos do radiador
seda, raiou lã pelo e fibras alio
preparada, glicerina para aso na ta.
Classe 34
incluídas em outras clames
dústria, blposolfito de sódio. iodarem
rapam cortinas e panos para amoaClasse 32
- de ~nua idroaolfito. laca. mama
hos e paredes. Linóleos, oleados e en
lhas, jornais, peças cinematográficas. base de óleo para correção 4e Mamas,
:arados, inclusive para inaralaaoes hos- programas radiofonicos, publicações e nitrato. óleos. poema: de sódio. potássio pari uso ia ft:deserta secantes
pitalares
rev:sras, programas televisionados
para tintas, MI de arsénico usado.
Termo n.° 717.492, de 14-10-65
na indústria, sulfatos, tinta* tintas
Classe 34
Renato V. A. Montes 6
Ltda,
alcnol. vertam a ale001
Cortinas, encerados, linóleos e oleados,
Guanabara
Mamo n.° 717.494. de 14-10-65
Panos pa ra assoalhas e para paredes e
N6vo Rio S. A. Empreendimentos e
tapetes
Participações
Classe 36
G uanaba Ta
Para distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas em gerai: Agasalhas.
aventais. alpargatas. smaguas. blusas,
NÓNIO RIO S. A.
horas, botinas, blusões, babaClasses: 33, 35 e 3s
couros, banes, capacetes, cartolas, cara Empreendimentos e Participacde(
Artigos de vestuário em geral. adota- auças. casacão, coletes. capas. abales
tos de couro, bolsas. carteiras e con- cachecol.% calçados, chamam. cintos.
fecções de roupas
cintas, Cotrié.:na0.M. corpinho'. calçar
Monte comercia.
de senhoras e de crianças, calções, cai.
Tênno ta° 717.495. de 14-10-65
Nõvo Rio S. A. Empreendimentos e os. camisas, camisolas. camiseta&
Tarmo n.° 717.496. de 14-10-1965
'
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiro.. Laboratirio Clin:co Silva Araujo S.A,
Participações
99anabara
ssias. casacos. ebinelos. loinauSs, echar.
Guanabara
rs. fantasias. fardas para militares en
legials. fraldas, galocha& gravatas, gorros, logos de lingerie. Is .
'",attéS.
PRORROGAÇÃO
luvas, ligas, lenços. mnatas. meias.
nimets, mantas. mandrião mantilhas, paOUNTOLYSINA
letós. palas, penhoar. pulavas. pelariam.
taaURAi%1I3 Z1.1:110 atas Man $.a.
peugas, pouches. polainas paamas. puMI I, .11.11.1n•
nhos, perneiras, quinamos. regalos,
Classes: 32, 33 e 50
robe de catimbar, amo° sobretudos.
Empreendimentos e participaç8ea, ad- suspensórios. saldas de banho, sandanas.
Classe a
ministração de bens, operações imobi- meteres. aborta sungas, sentas ou slacks.
liárias • corertagem: publicações e an- • toucas, turbantes. tornas uniformes
Um arome," farmaceurico-biolagieo paas
amima em geral
per usado na incdicir.a e farmácia
e vesticlos4

SUPERAMA

CHERCHEZ NOUS

NOVO RIO

Pabion
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Termo n.° 717.498, de 14-10-1965

telas, tampos pata almofadas, não !a-

1 Norte-Sul Consórcio de Representações zando parte de móveis, artigos estes

Limitada
Guanabara

Classe 24

Termo n.o 717.529, de 14-10-1965
Pinturas e Decorações Limitatt
Guanabara

M. M.

feitos de algodão, cãnhamo, linho, juta, .Alamares, atacadores para espartilhos
seda, raiou lã pelo e fibras não
e calçados, ataduras de algodão para
lachsidos em outras ciasses
diversos fins, exceto para fins medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
Classe 32
bolas, cadeados caas ara móveis e
/buns, jornais, peças cinematográficas, pianos, carapuças para cavalos, corprogramas radiofonicos, publicações e dões, debruns,. lã; fitas forros franjas
revistas, programas televisionados
festão, feltro para órgão, fofos galardates, lamparinas, mochilas, mosquiteiClasse 34
ros, nesgas, ombreiras e enchimentos
Classe 36
Cortinas, encerados, linóleos e oleados, para roupas de homens e senhoras,
Calçados
panos para assoalhos e para paredes e panos para enfeites de móveis, não
Termo n.s 717.497, de 14-10-1965
tapetes
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
Laboratório Clinico 3:1va Araujo S.A.
passaniaries, pavios, rédeas, rendas reClasse
36
Artigos da classe
`.
Guanabara
des, sacas, sinhaninhas , para vestidas
Para distinguir: Artigos de vestuários telas, tampos para almofadas, não SaTermo n.o 717.530, de 14-10-1965
e roupas !citas em geral: Agasalhos, zendo parte de móveis, artigos estes
"'Nficina de Jóias Radar Lida
aventais, alpargatas, anáguas, blusas. feitos de algodão, cânhamo, linho, juta,
Guanabara
PRORROGAÇÃO
botas, botinas blusões, boinas. sa paseda, raion lã pelo e fibras não
incluídos em outras classer
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
puças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecol& calçados, chapéus. cintos,
Classe 32
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, cal. lbuns, jornais, peças cinematográficas,
ças, camisas, camisolas, camisetas. programas radiofonicos, publicações e
,Indústria Brasileira
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiro&
ravaitas,
programas
televisionados
Classe 13
saias, casacos, criados, dorain6s, echan
Adereços
de
metais,
preciosos, sestila
pes, fantasias, fardas para militares, co.
preciosos e suas imitações, adereços de
Classe 34
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorpedras preciosas e suas imitações, adairs
ros. jogos de lingerie, jaquetas, laquês.
luvas, ligas, lenços, mantós, melas Cortinas, encerados, linóleos e oleados, nos de metais precioso* semi-preciosos
malas mantas, mandrião, mantilhas. pa- panos para aasoalhos e para paredes e e suas imitações, alianças, anéis. arda
gos de fantasia de metais precioso.$
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas
tapetes
balagandana de curtais preciosos, Ort
peugaa, pouches, polainas, pijamas pusemi-preciosos, bandejas de metais peie
Mos. perneiras, quimonos, regalos,
Classe 36
Classe 32,
ciosos, berloques de metal preciosa!,
'robe de chambre, roupão. sobretudos
brincos de meta precioso, ou ienes
Uma revista
suspensórios. saldas de banho, sandálias Pare distinguira Aroym de vestaarios precioso,
bules de metais preciosos
e
roupas
feitas em geral: Agasalhos
susteres, (horta sungas, atolas ou siado
Vermos ns. 717.506 a 717.512, de
aventais, alparcatas, anáguas, blusas carteiras de metais preciosos, colarei
touca, turbantes, ternos,- uniformes
14-10-1961
botas, botinas, blusões, boinas bebe- de metais preciosos ou semi-preciosot
e vestidos
Textil Paulo Abreu S . A .
douros, bonés, capacetes, cartolas, sara - contas de metais preciosos, copos mi
São Paulo
Classe 37
?aças. caução, coletes, capas, &ales metais preciosos, dedais de metas
Roupas brancas, para cama e ineaa: cachecol., calçados, chapéus, cintos ciosos, diamantes lapidados, fio de ourok
'lb
lActilchoados para camas, colchas, co- cintas combinaçõea, carpinhos, calças •fio de prata, fivelas de metais saem&
e metais preciosos, gim%
bertores. esfregões, fronhas, guardana- de mrdpras e de criancice caiçaca, cal jóiasgaireteires
falsas, lantejolas de metais prei
pos, jogo bordados, jogos de toalhas. ças, camisas, camisolas, camisetas ciosos
medalhas de metais preciosol
ençóia, mantas para :. mas, ps ios para cuecas ceroulas, colarinhos, --cueiros semi-preciosos
e suas imitaões palito4
saias,
casacos,
chinelos,
dominó*
acharcosia/tia e panos de pa tos, tou 3 .as de
rosto e banho, toalhas de mesa, tia- miarmo, ceroulas, colarinhos, cueiros fie ouro, pedras preciosas paro jóia, pe.
semi-precioads para jóias, pérolas
lhas para jantar, toalhas para ch.I • e salas casacos, chinelos, dominós, achar- dras
Indústria Brasileira '1
pes, fantasias, fardas para militare* ce- e imitações de pérolas, pratos de me'
café. toalhas Para banquetes, guarni- Isolais.
fraldas, galochas, gravatas. goa tais preciosos, serviços de etist e de cal4
ções para cama e mesa, toalhinhas
roa,
logos
de angarie. jaquetas. loques. de metais preciosos, eerso to. de tcof
(cobre pão)
Classe 22
luvas, ligas, lenços. mantas, meias de metal precioso, serviços de feirem
Termos na. 717.513 a 717.319, d. ateias mantas, mandrião, mantlhas pe. de metal precioso, serviços de salada
Fios para tecelagem e para uso comum,
14-10-1961
latos, pela* penhoar. oulover, fieletinas de frutas de metal precioso, eerviç o. da
.11o. sintéticos, linhas de costura, para
peugai, ponches, nolainas, pausas, pu, sorvete de metal precioso, Sopeiras de
bordar e para tricota gem
Testil Paulo Abreu IA.
doa. perneiras, quimonos, regalos metal precioso, taças de metais precian
Classe 23
Sáo Paulo
robe de chambre. roupão, sobretudos soa talheres de metais preciosos, turts
s ameensktos. saidas de banho, sandálias bulo, de metal, turmalinas lapidada* St
Tecidos
suOcres, shorts, sungas. atolas ou alada
vasos de metais precioso.
Classe 24
taiar, toucas, tia-berne& tentos, uaiTermo
a.s 717.534, de 14-10-1965
forces e vestidos
Pasirrarsa *sacadores paga ~ma semos
Ferragens
Norte Ltda.
e calçados, ataduras de algodão para
Guanabara
diversos fins, exceto para fins mediai,
Classe
37
Nd/
mis, bandeiras, bordados braçadeiras
Roupas brancas, para cama e mesa:
borlas, cadeados caris ara móveis Indústria Brasileira
piamos carapuças para cavalos corAcolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardanadees, debruns, là fitas forros tranlaa
pos, jogos borda ii.s, jogos de toalhas,
festao, feltro para órgão, fofos galar
Classe
2',
lençóis, mantas para camas, asas: para
dates, lamparinas, mochilas. mosquitei.
Indústria Brasileira
ros, nesgas, ombreiras e enchanentos Fios para tecelagem e para uso comum. cosinlia e panos de r astos, toa'has de
pare roupas de homens e senhoras 5:os sintéticos, linhas de costura, para rosto e banho, toalhas de farsa, toaanos para enfeites de móveis, atia
bordar ,e para tricotagem
lhas para jantar, toalhas para chã e
Clar 11
fazendo parte dos mesmos, palmilhas
café, toalhas para banquetes, guarai- Pesaaras-acas de tôda
Classe
23
paseamarlea, pavios, rédeas, rendas te
ções para cama e mesa. toalhinhas
em a.ara PS!ortlprscutelaria
ie
de,s, sacas, slaharannas para vestidos
(cobre rio
'Tecidos
metal

c'‹NORTE:Slii
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MARCAS DEPOSITADAS
Pulaidoseae feita do so6rdo ooen
130 do Códi go da Propriedade Industriai. Da data da publioação começara
tI Gonu o p razo ae 10 citas para o cleferereute do pedido. ,Durante ame prasso poderio apresentas suas oposições ao ~altamente
IS:outonal d• Prupriedads Industrial aquéles que ai 'julgarem prejudicados' um • conceisão do regiatro requerido
Tèrmo n.° 717.535, de 14-10-1965
oara anotações bobinas brochutater, moucas. harbentea, ternos, uniGuarapiranga — Empreendunentos
ras a*0 zimpresszu, cadernos de escreformes e vestido.
ver, cara) pra documentos, carteiras
Comercia:s Ltda.
Classe 37
caixas de papdao cadernetas, cader.
São Paulo
Roupas brancas, para cama e mesa: 403. ,-alza, de Jartão, caixas para paAcolchoados para camas. ac'clias, (o- pelaria, Cai tõeS de visitas cartões cohertosas, esfregões, fronhas,
ardana- inerciaia. cztrtbes infLces cordeti,
eO
pos, jogos bordadas, rogos de tnalhas, solina, cadernos de papel mellnaetrado
lençóis, mantas para camas, partas para e em branco para desenho, caderuos
< Xe
cosirtia • panos de pratos, toa i '''. s de escolares, cartões em branco, cartuchos
rosto e banho, toalhas de Presa, toa- de cartolina, crapas • platiográficas, calhas para jantar, toalhas para chá e dernos de lembrança, carreteis de , paIndústria Brasileira
café. toalhas para banquetes, guarni- pelão, envelopes, envólucros para chações para cama e mesa, toalhinhas rutos de papel, encardenação de papel
(cobre pão)
ou papelão. etiquetas, fõlhas indicas
\-1`'
-`‘
Classe 22
ló!hais de celulose, guardanapos, livros
.
Termo n.9 717.527. de 14-10-1961
Fios para tecelagem e para uso comum. Companhia Universal de Agricultura aão impressos, livros fiscais, livros de
zontabilidade, mata-borrão, ornaanentos
leoa sintéticos, linhas de costura, para
Guanabara
de p apel transparente, pratos papeliClasses: 33, 41, 43 e 49
bordar e para tricotagcm
nhos, papéis de estanho e de aluminio, Um parque de recreação intant I. com
Classe 23'
papéis sem impressão, papéis em branco diversos serviços para crianças, inclupara impressão, papéis fantasia, menos sive de al:mentação, rérigeractes e
Tecidos
'COMPANNI-Ã" para forrar paredes, papel almaço com
diversões variadas
Classe 24,
ou sem pauta, papel crepon, papel de
UNIVERSAL
DE
717.536, de 14-10-1961
Termo
n.o
seda, papel impermeável, papel em ba
Alamares. atacadores para espartilhos
ORBAC --- Organização Brasaeira de
bina
pare
impressão,
papel
encerada
AGRICULTURA
e calçados, ataduras dei algodão para
Artigos para Cabeleire:roa S.A.
papel higiênico, papel impermeável,
diversos fins, exceto para fins mediciSão Paulo
para
copiar,
papel
para
riesenhos,
panais, bandeiras, bordados, braçadenasà,
Nome Comercial
pel para •embrulho impermeabilizado
borlas. cadeados caas .,ara móveis e
papel para encadernar, papel Para esTermos na. 717.531 a 717.532, de
pianos, carapuças para cavalos, corcrever, papel para imprimir, papel pa14-10-1965
dões, debruns, lã. fitas' forros franjas
rafina para embrulhos, papel celofane
(Prorrogação)
festão. feltra para órgão, fofos galardates, lamparinas, mochilas, mosquitei- Companhia Américo Bastos de Freitas papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar ta
Guanabara
ros, nesgas, ombreiras, e enchimentos
baco, papelão, recipientes de papel, roIndústria Brasileira
para roupas de homens e senhoras,
setas de papel, rótulos de papel, rolos
panos para enfeites de móveis, não
•
de papel transparente sacos de papel
fazendo parte dos mesmos, palmilhas.
'PRORROGAÇÃO''
serpentinas,
tubos,
postais
de cartão
Classe 48
passamaries, pavios, rédeas, rendas ree tubetes de papel
Para distinguir: Perfumes. eseEnclas, e*
des. sacas. sinhaninhas para vestidos
tratos agua de colónia, água de touca
telas, tampos para almofadas, não • 4aTermo n.° 717.528. de 14-10-1965
dor, água de be neza água de quina
zendo parte de móveis, artigos estes
Novarte Móveis e Decorações Ltda, tgua de rosas, água de alfazema. açu
feitos de algociJo, cânhamo. linho, juta,
para barba, loções e tónicos para
seda, raion lã pelo , e fibras não
Guanabara
jPIDÚSTRIA BRASILEIRA,
cabelos , , para a pele, brilhantina Das
incluídos em outras classes
'dolina, batons. cosméticos, fizadw:
Classe
de penteados. petróleos, óleos para c
Classe 17
cabelos, creme evanescente, cremes gG.
lbuns, jornais, peças • cinematográ ficas. Artigaa para escritório. •almofadas para
durosos e pomadas para limpeza da pe.
programas radiofonicOs, publicações e carimbos, almofadas para tintas, abri!e • "maqui/age". `depilarioa desodc
dore< de cartas, arquivos, borrachas.
rev:stas, programas televisionados
santas. vinagre aromático, pó de arr–c
berços para mataborrão, borrachas para
Classe , 34
e talco pefumado ou não, lapit pascolas, brochas para desenhos, cofres
pestana e sobrancelhas, preparados' paiCortinas, encerados, linóleos e oleadas, canetas, canetas tinteiro. canetas para
embelezar cílios e olhos, carmim pai
panos para assoalhos e para paredes e desenho. cortadores de papel. carbonos.
carimbos, carimbadores, cola para papel.
o rosto e para os lábios. sabão e CfC_
tapetes
Classe 40
para barbear, sabão líquido perfuma.:
coladores, compassos. cestos para COTrespondéncia. desenhadores, duplicado- Móveis em geral, de metal, vidro, tie ou não, sabonetes. dentifrícios em p
Classe *
res. datadores, estolos para desenhos, aço, madeira, estofados ou não. Inclu- pasta ou liquido; sais perfumados pa.
estojos
pare canetas. estojos com minas. sive móveis para escritórios: Armários, nimbos, pentes, vaporizadores de peridistinguir:
.Artigos
de
vestuários
Para
e roupas feitas em , geral: Agasaibos. esquadros. estofos para /ápis espetos, armários para banheiro e para roupas mas alcova* para dentes, cabelos, unbausspensários. • saidas de banho, sandálias. estiletes para Papéis. furadores, fitas usadas, almofadas, acolchoados para e cilia', rum de louro, saquinho peei !Matais, alparcatas,. anáguas. blusas. para máquinas de escrever. grafites móveis, bancos, balcões, banquetes, nado, preparadr em pó. pasta.
trotas, botinas. blusões, boinas, baba - para lapíseiras, goma arábica. gram pea- bandejas domiciliares, berços, biombos. do e tijolos ars o tratamento das unho.,
'dobros. bonés. capacetes: cartolas. cara, dores. lápis em geral. lapiseiras, ma. aadeiras. carrinhos para chã e café. dissolventes e vernizes. removedores •
éttfas, mação. coletes, capas. chalea quinas nara apontar lápis. minas nara onjuntos para dormitórios, conjuntos cuticular:- glicerina perfumada para
reathãeola, calçado*, chapéus, cintos. grafites. minas para penas, máquinas de oara sala de jantar e sala de visitas cabelos e preparados para dsecc:
Ccaublnações, ~pinhos, Calças escrever. máquinas de calcular. maqui• conjuntos para terraços, jardim e praia, rir unhas. cílios pintas ou sinais ar
fida''', óleos para a cicie
nhoras e de crianças, calções. sal. nas de sornar. máquinas de multiplicar :onlut,tos
ssr
ra
de armários e gabinetes. Para
ets Camisas, camisolas, camisetas. mata-gatos. sorta .tinteiros. porta-cariniTérmo n.° 717.537, de 14-10-1965
'tomas, ceroulas, .colarinhos, cueiros. bos. porta -lápis.. norta-canetas, porta copa e cosin:ia, camas, cabides, cadeiras
lese Caetano de Lima
MMas, Guano*, chinelos, dominó*, achar- cartas, prensas prendedores de papéis giratórias, cadeiras de balanço. caixas
Guanabara
fantaalas, fardas pare militares. co. percevelos para napéis. perfuradores rir rádios colchões, colchões de molas
Iqiais fralciaa, galochas, gravatas. gor. rémiaa. raspadeiras de borrões atencils f'-pensas, divisões, divan.s, discotecas
para mimeógrafos, tinta e tinteiros te madeira espreguiçadeiras. escrivani,
Ovi loloS da Rim:parle, laqueias, laquès
BOITE E RESTAURANT
, rf,as. estantes, guarda-roupas, mesas
!Uvas, tinas, lenços, manta', raPlas.
Classe 38
-nesinhas, mesinhas para rádio e televiraies. manfaa, mandrião, mandhaa. Ira; M.el!, calas, penhoar, pulover. pelariam* Aros para guardanapos de pape são. mesinhas para televisão, molduras
branco1 álbun, ira quadros p orta retratos,- poltronas
migais . ponches, polainas. pilatnas. pu. aglutinados. athuns
g (. 1 tronag ramas p rateleiras porta-cha
dias, pernefraa, quitarmos. regalos. para retratos e autó g rafos halóes
Classe 33
#Obe de • chambre, roupa., sobretudos teto nara hrinutieM q ) h l "co , xir• -teus, sotas, sofãs-earnas . travesseiros e
cotrespondencia bioLos para cálculos
Título
vitrines
ibidlian abaete, unges, atolas ou duck&

Termos ns. 717.520 a 717.526, de
14-10-1961
Textil Paulo Abreu S .A.
São Paulo

CASA BIANCk

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Quarta-feira 33

Fevereiro de 1966 903

MARCAS DEPOSiTADAS
Publicação feita de aedrdo caem 2 art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da dar3 da publicação eomegaee
é Garrar o prazo de CO &Au para o deferimento do pedido. Durante eree prazo poderão apresentar soas olmdcões IRO DePartãmenta
liedond da Propriedade Zaduetrial aquela que es julgarem prejudleadoe meã a eoncetslo do reabrir° requerido
Tênis° n.° 717.533, de 14-10-1965
Sociedade Hípica Brasileiras
Guanabara

tricas (exceto para fins curativos):
botões de campainhas elétricas, bombaa
medidoras, bússolas, baterias elétricas
bules elétricos, buzinas, buzinas para
bicicletas, caixa de descarga, cã:siaras
frigoríficas e fotográficas, chassis ds
PRORROGAÇÃO
rádios, chaves elétricas, chaves, cama
M. M. G. Arquitetura
patinhas, rineenatógrafos, cronômetros,
•
sronógratos. combustores de gás, cid&
metros, cristais de rádio, condensados.
Construção Ltda,
tas, comutadores, cortadeiras para fotoClasse 8
grafias, chaves de alavancas, chavel
ArtigoS da classe
automáticas, capa citores de bloqueio?'
Classe 33
:a pa citore s . eletroliticos. calibradores,
Termo n.° 717.549. de 14-10-65
conservadeiras para peixes It carnes
Titulo de estabelecimento
Eletrênica "ODO" Representações
enceradeiras elétricas, escalas para ráLtda.
Trmo nê.° 717.544, de 14-10-65
dios, estufas, engenho de assar carnes
Guanabara
Francisco Stedile S. A. Manufaturas
encomlodes de cabelo elétrico, empe;
Para Freios
a3metros, esticadores de luvas, espelhos
Rio Grande do Sul
de plástico para eletricidade. esteriliza.)
deres, extintores de incêndio, ferros alia
Classe 33
tricoa de passar e engomar. ferro de
Insígnia
soldar elétrico, filtros e aparelhos fil..
rFRORROGACAOsi
trantes. filtros para óleos, filmes falafirmo na 717.538, de 14-1+)-14:5
N't.PN.k....rogrUát.,20
INMSTRIA BRASILEIRA
dos, fogões. fogareiros elétricos, fusta
José Caetano de 'Lima
vem, filmes revelados, faróis como :ices:
Guanabara
sérios de veículos para sinalização tr
Oasse 8
para iluminação em geral, fôrmas Mia
Para distinguir: Abalour acumuladores, bicas, fervedores. frigoríficos, fotômes'
inDybla nA aRkbiLLIKs
!RESTAURANTE
acetinômetros, amortecmlores de rádio troa. fios elétricos, filtros de interferênal
e frapiiência, anemómetros, aparelho, c;a. fonógrafos, garrafas térmicas. gaa'
,CI.U0 DE ENGENHARIA
de telvisão, aparelhos de ar condicio- sótretros, geladeiras, globos para !Anta;
Classe 21
nado. aparelhos para iluminação, incha padas, globos para lanternas, globale
Para distinguir: Veículos e suas padas sive os considerados acessórios de veí- terrestres para ensino. gravadores dgli
Classe 33
integrantes: Aros para bicicletas, auto- culos, aparelhos para anúncios cneci. sons, holofotes, hidrômetros, incubadoal
Titulo
móveis, auto-caminhões, aviões, ain&- &cos, aparelhos aquecedores e medi- rei, indicadoras de vácuo. instrunaeatedl
tecedores, alavancas de cambio, barcos, dores, aparelhos cromográficoa, apare. de alarme, interruptores, isoladores,lama)
Timo na 717.539, da 14-10-1965
das fish. lamparinas, lactômetros. len ,
breques, braços para veículos, bicicle- lhos de barbear elétricos, aparelhos reBanco Borges S.A.
gistradores e medidores de distancias. tes. liquidificadores, lanternas mágica*"
tas,
carrinhos
cie
mão
e
carretas,
camiGuanabara
para purificar águas. apare- lanternas de pilhas, limpadores de pata.4
nhonetes, carros ambulantes, caminlsiaes, aparelhos
lhos
de
sinais
larnpelantes, aparelhos rahrtsaa, luzes trezeiras para veiculook
'a
carros, tratores, carros-bérços, carrosreguladores de gila, aparelhos de gal- Lactas, maçaricos de soldar, caldear
tanques, carroa-irrIgadoes, carros, car- vanoplastia, aparelhos didáticos, apare- cortar, magnetos, marcadores de afasaa4,
oças, carrocerias, chassis, chapas cirocas, medidores. medidores elétricolÇ
culares para veículos, cubos de veículos, lhos einernatográficoa, aparelhos auto microscópios, mtsturadeiras, máquina(
áticos
para
acender
•
regular
gás
corrediços para veículos, direção, deslifalantes. mostradores para rádios. rei,i,
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- aparelho para separar café, aparelhos arofores, máscaras contra gases: mictai
para
aquecer
edifícios,
aparelhos
para
vadores para passageiros e para carga, experimentar drenos, aparelhos para metros, nivela. óculos, objetivas fo44
engates para carros, eixos de direção, destruir insetos, aparelhos de ótica gráficas pilhas elétricas. podemefros
freios, fronteiras , para veículos, guidão, aparelhos pulverizadores, aparelhos para pluviômetros, pinos e tornadas, panas
Classe 33
locomotivaa, lanchas, motociclos, molas, aquecimento de água, aparelhos gera de pressão, pilhas sêeas elétrica* pari
Titulo
motocicletas, motocargas, moto furgões, dores aleiro-químicos, aparelhai para transistores, pistolas de pintura, p'ugst,
manivelas, navios, ônibus, para-choques, recepçao e reprodução de soas e soai. painéis de carros, quadros distribuído,
Termo n.° 717.540, de 14-10-1965
para-lamas, para-brisas. pedais, prisões. ios, aparelhos automáticos elétricos de res pick-ups, para-raios, propulsores
Banco Real Unido SIA.
rodas para bicicletas,, raios para blcic le- passar. aparelho. para espremer frutas queimadores de óleo, quadrantes e seza
Guanabara
tas, reboque, radiadores para veículos, e legumes, aparelhos de alta tensão tantas para observações astronómica,
rodas para veículos, selins, triciclos, ti- aparelhos de proteção contra acidentes í ctrigeradores, rádios transistorizado
rantes para veículos, vagões velocípe- de operários, aparelhos afiadores ds refletores reostatos, relógios de pontO,
des, varetas de contrôle do afogador e
ferramentas, aparelhos distribuidores de de pulso. de bolso, de parede, desperta.
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de iabgo e de desinfetantes para Instala- dores, coatadores e medidores de quarta
carros, toletes para carros
a parelhos paateurizadores, aparelhos re- tidade e volume. radiadores, rádioft. riu
INIXISTRIA BRASILEIRA
çees sanitárias aparelhos esterilizado !ardores de graxa e óleo. receptora*,
Termo n.° 717.546, de 14-10-65
mss. aparelhos gazelficadores, aaarelhot regadores atatcosáticos, registros par*
Indústria Química Porteg Ltda.
Para análises, aparelhos oaordradores vapor, gás, água e outros limados quart»
São Paulo
auladores e mtabilizadores da presaae do não considerados partes de máquinas
Classe 33
! do fluxo de guta e liqui&s. apare- reatores para luz fluoreacentes, refrispe.
Operações bancárias em geral
boa para salvameato e para sinaliza ração &cubarias? e industrial, registra.
Termo n.o 717.541, de 14-10-1965
afita aparelhos para eseampriatas, *pi. dores, resistências elétricas, relu, tora
Guarda Móveis Carioca Transportes e
relhos para limpar vidros e,"_,-keeAtor veteiras, sorveteiras elétricas caseiras,
Comérc:o Ltda.
para combater formigas e outras pra- soQueteS, eine lelros, sereias de alamss,
Guanabara
ças aparelhos automático' acionados soldadoras elétricos, toca-discoa, toma.
pem introdução de moedas, aparelhos das e interruptores elétricos, torneira*,
enpargiclores. aparelhos e instrumento, tubos acústicos termômetros para °bano
GUARDA MÓVEIS
IND. BRASILEIRA
de cálculo. aparelhos para observações ','ação meteorológica. telescópios, tacda
sismicas. , aparelhos termoatahas. tirito metro, televisão, taxímetro, torradoret
nómetros. aspiradores de pé, atrasam de cereais, trenas. transfo senadores, tÇo
CARIOCA
troa. acendedores elétrrcot, alto falara lefones. tostadeiaas, telégrafo*, trip4
ter, aplicadores elétricos, antenas. ba- para fotografias. válvulas para rádio',
.eras de acumuladores, baterias, kalau. váivulas de descarga, válvula, de rota
Classe 33
Classe
;a: COM U ng e elétricas. barómetros. bi- duçao, vaculinnesreat, válvulas elétricia
Comércio de transportes em geral
Para distinguir extintur de incêndio i nóculos, bitolas, bobinas, bobinas *láde vácuo, veriáadores
Têrmo n. 717.543, de 14-10-65
Arquitetura e Construção
Ltda.
Guanabara

JÁ M Õ —

- Tiram n.° 717.550, de 14-10-65
Saturno Brasileiro Importação e
AmPortação Ltda.
Guanabara

SATURNO

„iss1flEDI1»,
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MARCAS DEPOSITADAS
Pubitsmaito Ésita de acedo ema o art. 130 do O6d10 da Propriadade Industrial. Da data da publicação °amaçará a •
&susta• prazo da 10 dias para o daferimstsbo do pedido. Durante érce prazo podado apreeentavr nuas aposições ao Deparistaamona
Dbetassat da lasogeNdada Indastria/ aqueles ote a* julgarem prejudicados cora a concitado do matada, seguladdo
Termo n•0 717.542, de 14-10-1965
Das Rosas Boutique Ltda.
Guanabara

Termo n.9 717.552, de 14-10-65
Papéis Carbono Wilorme Ltda.
Guanabara

Termo a.° 717.559, de 14-10-65
Ótica Santa Bárbara Ltda.
Guanabara

PAPÉIS CARBONO.
"Wl LORM E" LTDA.
Classe 36
Artigos de vestuário de tôda a sorre,
inclusive de esporte e para crianças
Termo n.° 717.547, de 14-10-65
Acacio Martins Gomes
São Paulo

Nume comercial
Termo n.° 717.553, de 14-10-65—
Panéis Carbono Wilorme Ltda.
Guanabara

Calçados
Classe 8
Artigos da classe
Termo n.° 717.558, de 14-10-65 .4
Engenharia e Comércio Angra Ltda..
Termo n.9 717.560, de 14-10-65
Guanabara
Beiral Arquitetura e Construções Ltda.
Guanabara

1NlarallIA MASELEIDA

BEIRAL
INDÚSTRIA BRASILEIRA'

LuAcA
IND. BRASILEIRA

Classe 17
Artigos da classe
Termo n.9 717.554, de 14-10-65
Arco-íris — Vidros Ltda.
Rio de Janeiro

Clasm 25

ESCANDAL
INWSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
. Artigos da classe
Têwc, a.. 717:a51, de I4-10-6F
I. Burd
Guanabara

LOJA DE CLASS'
Classe 36
Confecções em.gerai

Classe 16
Artigo da classe
Termo n.° 717.561, de 14-10-65
Motta e Silva Ltda,
Guanabara

EL ETRO-V I BROPLEX‘
Classe 8
* Titulo de estabelecimento
Terna° n.° 717.562, de 14-10-65
J. B. da Costa Dourado
Rio de Janeiro

New distinguir: Arvorei de azia.. 4.

fs.* loas, bolas para enfeites de arvores
da natal, cartas geografIcas, cartões
postaia, cartazes. displays. estatuetas
Satampas, gravuras, frutas de vidro.
liara ida ornatos. festões, fotogragas
Frutas de louça, figuras ,para eatettar
bolos de aniversario& batizados, casameatos e outras quaisquer comemora
põe.a. gravuras, imagens, letreiros, ma.
seguia& maquetes, obras artísticas. obras
kies pintura. paiaris e cartazes para de*tombes e par &exposição, projetos.
asoatruários de mercadorias diversas r
para propagandas. suportes artísticos
para vitrines. estatuetas para adornos
e para fias artísticos, taboletas
vasilhas e vasos
Termo n. 9 717..348, de 14-10-65
Sociedade Anônima Lovel
Guanabara

Clas.sess 8 e 14
Sinal de propaganda
Termos as, 717.555 e 717.556, de
14-10-65
Arco-íris — Vidros Ltda.
Rio de janeira

APC0-1
!NU/SURA BRASILEIRA.,

AUTO RIO

Imane Oda.
Nome comercial
PREÇO DO

•

INIYOSTRIA BRASILEIRA

Classe 25
Artigos da classe
.
Termo n.o 717.564, de 14-10-65
Renovadora Hantburgo de Pliell3 Ltda.
Novo Hamburgo
RENOVADORA HAMBUROO RUM)
Classes: 33 e 39'
Serviços de recautchutagcm de pneus
comércio de pneus e câmaras de ar para
pneus
Termo n.° 717.565. de 14-10-65
Tecelagem Ibirapuera S. A,
São Paulo

ECANICA ESPECIALIZADA
Classe 33
Oficina mecânica de automóveis e caminhões, inclusive serviços de lanternagem, pintura e eletricista
Termo n.° 717.563, de 14-10-65
Rayinundo Claro da Silva
. Novo Hamburgo
CLATEL

indestria brasileira
Classe 14
Artigos da classe
Classe 8
Artigos da classe
Termo n.° 717.557, de 14-10-65
Engenharia e Comércio Angra Ltda.
Guanabara

enigeogagrân • counget0i

roa, jogos és kagerie„ jaquetaal, lassa",
uvas, ligas, lenços, mantes, meu*
maiéss, mantas, mandrião, mantilha'. Pas
CO& palas. penhoar, pulover. pelerinass
magas, pouches, polainas. pijama& pua
lhos, perneiras. quinai:mos. regalada
.obe de chambre, roupão, sobretudos,
suspeasórios, saldas de banha sandália,
meteres. 'horta, suagaa, tolas, ou siada,
:ale" toucas, turbantes, ternos, uniformais
e vestidas

Classe 23
Tecidos em geral
Termo n.9 717.566. de 14-10-65
Edificio Brami.
'Condomínio
São Paulo

Clame 36
O BRAS CIL
__
Para distanguir: Artigos de vestuários 1._EDIFICI
e roupas feitas em geral: Agasalhos
wentats, alparcatas. anáguas. blusas
Classe 33
— tas botinas. blusões boinas baba
Edifício comercial
louros. bonés. capacetes, cartolas, ea-1
Termo n.° 717.567, de 14-10-65
',ucas. casacão coletes., capas. abales
zacrecols. calçados, chapéus, castos !copal — Indústria e Comércio de
Papéis e Plásticos Ltda.
cintaa combinações, corpinhos calça
Rio de Janeiro
1e senhoras e de criancas. calções. cai
:as. camisas. camisolas. camisetas
suecas, ceroula& colarinhos cueiros
ICOPAL
uris*, casacos, chinelos. dominó* acha.ses. 4antawas. fardas para militares cc
indástria brasileira
s aiais. fraldas. galochas. gravatas aos.
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Classe 38
Papéis e seus artefatos

