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N. 68

CAPITAL FEDERAL

mesta

QUINTA-FEIRA, 14 DE ABRIL D3 13e3

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL REVISTA DA PROPRIEDADE

N9 60.528 - marca.
No 60.527 - marca.
Registros Internacional.%
NO 63.395 - processo 28.348 1:3
•
INDUSTRIAL
DECISÕES DO MINISTRO
1958,
N9 74.257 - processo 28.847 -•
Rio, 6 de abri/ de 1966
0 Senhor Diretor Geral negou de 1958. - Anotem-se as dealatibria
mércio S. A. - Recorrente: Arnaldo
acolhimento aos pedidos de reconsi- cias dos pedidos de transferaecatia
Sampaio Fonseca.
W. R. Soares e J. & E. Atkiiasou Termo 336.154 - marca: Três As- deração apresentados nos processos acima mencionados.
Limited - ambos recorrendo do despa- tros - Requerente: Perfumarias Myrta abaixo mencionados, a fim de manter
as decisões anteriores.
cho que deferiu o pedido de registro de S. A.
EXPEDIENTE DA SMAO '183
marca Real - Chic - termo 475.367 Termo 352.179 - marca: Invico INTERFERENOIA
Térmos:
- do requerente - Produtos de Beleza requerente: Invico S. A. AdministraNO
355.901
'
marca:
Cirloturbo
Dia 43 de abril de 1968
Real Chic Limitada.
ção e Participações.
VuLsão - requerente: Uru S.A. InNotificação
Merck Co. Inc. - No pedido de dustrial e Importadora de Máquinas.
O Senhor Ministro exarou o seguin.
k despacho:
reconsideração do despaelio de deferi- • NO 409.839 - marca: Guanaraná
Uma vez decorrido o prazo de Me
Espumante - requerente: Ponte & consideração prevista pelo artigo. 14
De acôrdo com o pareetr da Coa- mento cks' termo 348.680 - marca: Ni- Filhos Limitada.
da Lei n. 4.048 de. 29 de uezembre
crafarm
do
requerente
Laboratópultoria JUrickca, nego provimento aos
NO 445.327 - marca: Lei Duca - de 1961, e mais dez alas para evenrecursos para manter o despacho recor- rio Vetifarm Ltda.
requerente: Importadora e ExportaO Senhor Secretário da Indústria exa- dora Caldas Correia Limitada. - tuais juntadas de reconstieraçáo, 0
do mesmo não tendo se valido nen
tido, que deferiu o registro da marca: rou o seguinte despacho:
Os interessados poderão obter vista
interessado, serão logo expediReal Chic,
De acôrdo com o parecer do Sr. As- dos processos resneetivos no Setor de nhum
dos os certificados abaneo:
Em 18 de março de 1966.
sistente • Jurídico. Volte ao D.N.P.I.. Vista e Informações do DepartamenAss. Paulo Egydio Martins -- Mi- para os devidos fins.
• Marcas deferidas:
to.
aistro da Indústria e Comércio.
Em 29 de março de 1966.
N9 384.500 - ?rajá.
classe 41,
Diversas
Asa. José Accioly de Sá - SecretáOrozimbo de klcantara & OU**
EXPEDIENTE DO SENHOR SE- rio da Indústria Substituto.
,panhia.
Cooperativa Vinícola Caxieuse LiCRETARIO DA INDÚSTRIA
N9 439.183 - Martine iLngerle mitada - no pedido de desarquivaEXPEDIENTE DO DIRETOR
mento -do têrmo: 429.521 - marca: classe 36 - Madeleine Perraud b
Despachos em Recursos
, GERAL
Colonial - Tendo ais vista o pedido Companhia Limitada. - Com exde reconsideração, resolvo, reconsi- clusão de ligas.
Rio, 6 de abril de 1966
N9 448.759 - A Voz do Reialea,
Rio, 6 de abril 'de 1966
derar o despacho, par ao fim de deO Senhor Secretário da Indústria
terminar o desarquivamento do pro- ter - classe 32 - Raul mexam,
Guaraciaba
Despachos em Pedidos de Reconsicomo mama
substituto, José Accioly de Sá, deu processo.
deração
vimento aos recursos interpostos nos
Fábrica Günther - Wagner LimiNO 455.382 - Politica trabalnista
processos abaixo mencionados, a fim de
O Senhor Diretor Geral acolheu os tada - nos pedidos da desistência - classe 32 - Alberto Henrique Ai.
ieformar as decisões anteriores:
pedidos de reconsideração apresentados dos pedidos de transferências nee ee- ves Góes.
gistros internacionais abaixo menNo 458:605 - Air-Rinee - classe 41
Termo 167.922 -- numa -- Loção nos processos abaixo mencionados, a cionados:
- "Air-Rinco" Material Aeronáatics
Fadai Coty. - Requerente: Coty (So- fira de reformar as decisões anteriores.
Limitada. - com exclusão de moProcessos:
Termo 313.547 - marca: Bandeiraneieté Anonyme).
tores de 'avião e suas partes iate.
te
Requerente:
Auto
Bandeirante
Tentno 176.936 -- marca: Cillt grantes.
No 38.126 - 28.523 de 1958.
requerente - The J. B. Williams Com- Ltda.
NO 461.525 -- BrOmárat
Maca*
N9 38.127 - 28.824 de 1958,
vany - Recorrente: Abel de Barros 8 Termo 355.902 - marca: Cicloturbo NO 38.128 - 28.825 de 1953.
3 - Instituto Químico Campinas Sito-.
ciedade Anônima.
38.129 - 28.8243 *de 1958.
Cia. Ltda.
Vulcão - requerente: Mil S. A. InNIL 28.130 - 28.837 de 1958.
Termo 188.512 - marca: Traçado dústria e Importadora de Máquinas.
N° 481.654 - Mocis'O'Long No 41.253 - 28.828 d e1958.
- requerente:Fábrica de Bebidas Sa- Termo 362.916 - marca - Superficlasse 42 - Indústria de Berldaa
NO 41.254 - 28.829 de 1958.
gres Ltda. - Recorrente: Cia. Antar- no - Indústrias Granfino S. A. Milan' Ltda.
NO 44.851 - 28.830 de 1958.
tka Paulista Indústria Brasileira de Be- conceder considerando a forma de reNo 462.429 - Gávea - classe 41
N9
44.852
28.831
de
1958.
bidas e Conexos.
presentação .da marca, isto é, sem uso
- Bar e Restaurante Gávea LimitaNo
44.853
. 28.832 de 1959.
Termo 211.994 - marca: R.P.M. exclusivo cia expressão - Superfino.
da.
NO 44.854 - 28.833 de 1958.
- requerente: Retificedora Perfecta de
N* 462.804 - Cruzeiro do Sei
NO 48.292 - 28.834 'de 1958.
• CUsinas - Cristal) - alasse 41 Motores Ltda. - Recorrente: Ransome Termo 393.675 marca: Curitas N9 48.293 - 28.895 de 1958.
requerente: Inazor Furquim de Campos
Conmanhia Usinas Nacionais.
Marles Bearing Co. Ltd.
N* 53.587 -- 28.336 de 1958.
ari 483.598 - Vencedor - classe
- Reconsideração - The Kendall NO 53.588 - 28.837 de '1958.
O Senhor Secretário da Indústria Company.
41 -- Laticinios Vencedor Limitada.
NP
53.589
-28.838
de
1958.
substituto. José Accioly de Sã, negou Termo 403.734 - insignia: ConfecNO 463.628 - Protesil - classe 28
NP 54.560 -- 28.839 de 1958.
provimento aos recu rsos abaixo inter- ões Cometa Requerente: Cometa S.
- Sodesil Sociedade Anónima InNO 54.857 28.840 de 1958.
postos, a fim de manter as decisões as- A, Indústria e Comércio de Artefatos
dústria de Adesivas.
NP 57.378 -- 28.841 de 1958.
tenores.
No .58.058 -- 28.842 de 1953
le Couro - Reconsideração: São Pau.
N9 463.969 - Lanoxin - clame 3
NO 63.392 - 28.343 de 1958.
Temi° 140.777 - marca . Pior de 'o Alpargatas S. A.
-- Laboratórios Burrcesells Welcome
199 63.393 - 28.844 de 1959.
do Brasil S.A.
Cana - requerente: Carvalheira 8 Di- Termo 456.045 - marca Belacap NO 63.394 - 28.845 de 1958.
• N* 464.048 - Sátiro - classe ft
niz - Recorrente; Cia. Antartica •ati7. a. 'crente --; Theodoro José Couto 38.585
28.848
de
1958.
N9
Produtos Alitnentielos "sátiro"
lista Indústria Brasileira de Bebidas e i. t.nns
- ,•aurdnao
. que no apontado o regia- N* 46.481 - 28.1149 de 1958.
Limitada - com exclusão de café.
' lo número 321.452, segundo informa a
N* 485.965 - Café Rei de Minas
Marcas Nacionais:
s; I., resolvo, usando do que inc IaV-•10145.332 - nome comercial
- classe 41 - Jos4 Roberto de Amã..
°mie
N9 60.687 - marca.
jo Pôrto.
Ornanização Técnica Afsi s a-alta o artigo 65 do Decreto 535, de. 23
1,l'o 408.409
tente ( ; a Incha tria e Comércio S. .!.*1 e Janeiro de 1962, reconsiderar o des- 9T* 60.530 - marca.,
Classe
Friobrás
requerenti . ! Otaic
- Friobiãe - Acessórios para Retda
Organizaeão acho que mandou registrar a marca, N9 60.529 - marca.
NO 60.533 -- mares, •
Praga Ltda.
Técnica Assisante da Indústria e Co- para o fim de indeferir o pedido. -
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• At Repartições Públicas
Neverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diariamente, OH di
15 hora*.
- As reclamações perlinen.
tes à matéria retribuida, nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
escrito, d 'Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, no indxt.
mo até 72 horas após a saída
dos órgãos
- Os originais deverão ser
'dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras . e emendas.
- Excetuadas as para •
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-do tomar, em qualquer
• época, por teu meses ou um
ano.
.
- As assinaturas vencidas
•poderão ser suspensas seta
aviso prévio.
• Para facilitar aos assinan-1
Sei a verificação do prazo de
validade de, suas assinaturas,'
na parte superior do enderéço

N9 4C6.939 - Emblemática tIoig.
dazse
da nuadaçao de ,Braaliai
- Jose &veriam cia Costa an"drade. Com esclusa-) da expressão "análogos" constante da reivindicação de artigos .
N° 167.575 - .Parquet Tabajara Classe 16 - IndúStria e Comércio de
Madeiras j; Dip Sociedade Anónima.
N 468.517 - Revista de Professõres e Primários --- ?Classe 32 - Casa
Pubjeadora Batista.,
N° 479.089 - Santa Helena Ciasse 45 - jacintho de Araujo Cintra.
N" 469.111 - Biasilitália - Classe
5 Metalúrigca Bras.tália Limitada.
• N° 470.283 - Carneiro - Classe 5
Companhia Industri0 Fluminense.
N° 469.653 - &cdride Classe 8
- IV Radiocentro Sociedade Anônima - Com exclusão de máquinas para
moer e cortar carne ie legumes.
N' 470.512 - Alpino - Classe 6
José Gamana Zonillia e José Ver«si.
N° 470.647 - Eskil - Classe I Eskil Indústria e Comércio Sociedade
Anônima Produtos Qtúnicos - COM
exclusão de tintas. e Vernizes.
N'' 470.755' - Reprinco - Classe
11 - ReprInco Representações de Industr.a e Comércio Limitada.
N° 470-.771 - Tecdara - Classe 23
- Fiação e Tecelagem Tecibra Liaita,la.
N° 470.944 -.Trés Capitais - Clas- Alexandre erreira de AIU
Ft: ifkg.

470.957 - Louletano - Classe
41 - Bar e Lanches louletano
N" 470.971 - Brazeon - Classe 2
Ferreira 6 Companhia Limitada.
N' 471.076 - Selvamer - Classe
41 . - Companhia Florestal Marítima
S. - Sem direito ao usq da côr
vermelha na cruz constabte do tildo.

• As Repartições Públ4
dngir-se•ão da assinai
anuais renovadas até 28 cre‘
fevereiro de cada. ano e' À
iniciadas, em qualquer época;
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompa4
nhados de esclarecimento4
quanto a sua aplicação, solN
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque oa
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Deparla:
mento de Imprensa Nacional,
- Os suplementos as edI•
çaes dos órgãos oficiais tó se
fornecerão aos assinantes que

EXPEDIENTE
DEPARTMENT° DE IMPRENSA NACIONAL
, 111.111ren MIMAI%
%. • - ALBERTO . DE BRITO PEREIRA

89•11P8 ma 8E00 eie =COMI°
FLORIANO GUIMARÀES

mo seimme os wooLomoboo
MURLO FERREIRA ALVES

DIÁRIO-OFICIAL
*agia me
•

.0•1•14••n •• •••••••••• •• Dopart•••••••
elael•••• •• rro•r•••••• in••••rial n•• allinietérels
SnaCbabna • 1)~(~19
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bispes*** los Oneeets9.do Departamento Is Imprimia Nactend

ASSINATURAS
REPermt..6de

as solicitarem no ato

• FurraowLetos

a Permutam

da as-

sinatura.
Capital a Interiors
Capital e trateriort
- O funclonório público
Semestre . • . Cr$ 6 000 Semestre . . Cr$ 4.600
federal,
para fazer jus ao desAno . • . . . . Cr 12.000 Ano . . . . . Cr$ 9.000

.

Ano

Cr$ 13.000 Ano

vero Impressos o número do
talão de registro, o mês e o
ano em que findara.
A fim de evitar solução de
continuidade no recebimento

conto Indicado, deverd provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo da cada exem.
piar atrasado dos g rgãos off.
ciais serct, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mem,
mo ano.* de Cr$ 10 por ano

Exterior:

Exterior:

Cr$ 10.000

dos jornais, devem os as.
sinantes providenciar a res.
pectiva renovação com antecedência mínima de trinta

(30) dias.

:

I

decorrido.
•

N 9 461.815- Kalu - Classe 22
N° 476.379 - Santa Maria --i Clas- Sociedade Carnercial Mineira Limi- se 36 - Confecções Santa Maria So- , Fábrica de Linhas- sAdxmiss Lin.tada..
tada - Socomi - Com exclusão de ciedade Anônima,
N 9 461.829 - Brasidisc - Classe 11
aparelhos de alta tensão.
N9 476.542 - Aqsa - Classe 1 - I - Archibald° Euripedes de Fre.tas.
N? 471.316 - Hygêa - Classe 10 Fabrica Inbia Sociedade Anónima In- N° 462.588 - Duxil - Classe 46
- Joaquim Goulart Machado e mitos. dústrias Químicas.
- Henkel Cie. G. M. B. H.
N° 472.074 - Morumby - Classe N° 477:434 - Kalinowa - Classe N 9 463.142 - Boa Vista - Classe
5 - Mcirumby Comerciai de Ferro e 36 - Kal.nowa - Modas e Alta : Cos- 41 - Padaria e Confeitaria Boa Vista
Derivados Limitada.
tura Limitada - Com exclusão de co- Limitada.
que é marca de terceiro.
1•1° 463.590 - Rochedo - Classe ll•
N9 472.297 - São Marco - Clas- •bertudo
N°
477.571
Chalita
Classe
23
,Indústria de Artefatos de Feno Lise 46 -- Indústria Quimica São Mar•
, - Sayd C.halita 6 Companhia, .
catada.
co Limitada.
N° 463.657 - Mundial - Classe 41
N° 472.353 - Farmácia cDroóábra- I * Insigrua Comercial Deferida:
Rooégio Menezes Carvalho.
sillas Limitada - Marca D.ogahrasnia N 9 470.409 - Sagitarius Publicidade
Classe 8
- Classe 48 - Com exclusão de adór- e Representações - Classes 28 - 32 I N• 464.749 - B. Ni.
BM - Eletrônica e Comércio Ling,.
Thales Prates Viarum - Arnos para os cabelos c utensibos para - 33
,tada.
tigo 114.
mani cure.
Sinal de Propaganda. Deferido:
N" 464.864 - Dular - Classe 46
N° 472.557 - La Rochelle - dasse 1
36 - Comercial La Rochelle Limitada. 1 N 9 466.352 - Eniblematica (Figa de - Einilia Carneiro de Manos.
N 9 472.558 - Patriarca - Classe 21 Cangurú) - Classes 26 - 28 In- N" 465.148 - Foto Mistério - Clas- Entregadora Patriarca Limitada - dústria de Madeiras Garhardt Limitada se 32 - Blocti Editores Sociedade Antialma.
Artigo 121.
Com exclusão de grades.
1n1' 466.709 . - Denipho - Classe 41
Titulo
de
Eestabelecimento
DéfeN° 474.506 - Huschmann - Clas- Filgueiras, Oliveira 6 Companhia
rido:
se 11 - Richard Hirschmann.
Limitada.
N 9 474.881 - Baia de Lime - Cias- FT° 386.958 - Tely Publicidade - IN° 466773 - Guacyra - Classe 16
se 48 - Dr. Sergio Sonnino - Com .C/asse 33 - Ronaldo Gonçalves Cor- - Guacyra Moderna Churrascaria Liexclusão de leques.
tes - Artigo 117 número 1.
mitada..
N 9 474.962 - Fucoma (PF) (Q0) 1•19 458.631 - Café, Bar e Restou- N9 466.932
infante - Classe 41
- Classe 10 - Paul Funke Co.
-Manoel
'Duque
Rabeio.
. rante (Nossa Senhora da Pena)
G. M.- B. H.
C."! se
N. 468.268 -- Lr
Classes
dl
42
13
J.
Marques
N° 175.049 - Thebas - Classe 16
14' - Ford Motor Company.
Icodeço
Limitada
Artigo
117
nume- Construtora Thebas Limitada.
N9 468.313 - Mootster Calse 32
N9 475.248 - Jussara - Classe 38 ro 1.
- Livraria Ecii:ora' Nia, i ,stec Lin3.1...la
Classes 41
Xilco's
N 9 479.929
- José Maria Penteado.
N' 469.921 - Sáo Palie - CidSSe
N 9 475.644 - Tabu - Classe 21 - 42 - 43 - Xiko's Comércio e In- 38 - São Paulo Embala:g-AS Socienade
dústria de Alimentação Limitada -- Anónima Indústria* e Comércio.
- Auto Viação Tabu Limitada.
N 9 476.d64 - O Momento de São Artigo 117 número 1.
N 9 4/t).300 - Bandc a :e - Gasse
Paulo - Casse 32 - Henrique Ro- •
•
Edgar Mreto de Ar..u;o.
41
Marcas Indeferidas
que Salvador Mazzotta.
N' 470.592 - Artmapas - Cesse
irmos•
25 - joà., de Ouve-1:a ;uivem.
N° 476.165 - Guia Esportivo de
N" 1v1.468 - Sempry Bom - Claw; N' 47ú.621 - b.ciasai - Cla , Ne 3
Futebol - Classe 32 - Gerson da
se 41 - Foresti, Rotundo 6 Compa- - A. S. Correis E Cumpanbia L ;uiva Fernandes.
toca,
nhia LiMtada.
N' 4/6.304 - Pela Ordem . N. 4;11.613' -- Ccus:clak,g, ,o - Clusse 32 - Orlando MacnadO SobY.ntio.1 N 9 454319 : Prown - Classe
Fr.:7•miatra do Brasil Sociedade Andi, se 16 - Jader Silvei • a Alyrs.
N° 476.349 - Spanholinha - Casse 42 s- Agr.cola Industrial S,pacnol alma Prridtitas Quitnlcos Farmacéuticoè N° .474.796 - Libero - Clas:.e 38
- Bar e Linches Libero Linatada. e Biológicos.
Limitada.
N9 471.095 - Socomi Classe 8
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N° 477.269, -r Gin1 - Classe 2 - Orva2 Ind. e comércio -de.
nome ' comercial Tevegel Aparelhos
Coatpanhia de VrOdutos Químicos
oi.. Es teáricaSanta
,itdústriale
d
Therezinha dutos. Quílmicos. ,Ltda. ! (oposição :ao Domésticos S.A.). • ia!
Pdrica'Belem (Oposição ao tanto nátermo n.9 708.205 - marca Astor). . .-José Mansur (oposição ao térzno
Anônima,
mero 708.053 - Marca: Lindol).
Duplex S.A. Ind. e Comércio (opo- n.9 666.063 - marca Paulista).
N° 479.694 -- Kera - Brasil • Aços Sandvik Sociedade Anónima Ia.
sição
ao
Urina
n!9
i
7081295
março,
J.
B.:Dia.à
&
Cia:
Ltda.
(oposição
Classe 8 - Keatnische Industrie Be- Durex).
;•
.1
ao têrmo n.9 700.675 -- marca Baby dústria e Comércio (Oposição ao terdarfs Kom Ges. Paul Gatzke.
Industriai e , Mercantil Ferrolândia Star).
mo número 706.102 - Marca: Sano.

' N° 434.085 -,Osasco - Classe 38 S.A. (oposição ao têrmo n.9 -708.321
Mundo das Louças Ltda. (oposição
•
• •
Posto •de Molas Osasco Limitada. - marca Farolândia).
ao termo n. 9 711.902 - marca Casa
Indústrias Alves 8 Reis Sociedade
Produtos
Alimentícios
Caragua
Redas
Louças).
Exigências
gistro Ltda (oposição ao têrmo núRadio Corp. of America (oposição Anônima (Oposição ao têrtno número
• Teria= com exigência a cumprir: mero 707.921 - marca Bana Bom).. ao térmo n.9 711.933 - marca Sol- 707229 - Marcas Kennedy).
Companhia de Produtos Químicos FáConfecções Zé Beto Ltda. (oposi- dar)
N° 467.112 --- Imobiliária Pilar Li- ção
ao tèrmo • n.9 708.366 - marca Radio Corp. of America (oposição brica Belém (Oposição ao têrmo nútintada.
Andra Lee).
ao térrno n.9 711.874 - marca Whin- mero _708.572 - :Marca: Limpil)
• N° 468.498. - Codismor Sociedade
Prima Eletro Domésticos S.A. ner) .
Anderson Clayton 5Co.. Sociedade
Anónima Administração e Participações. (oposição ao térmo n.9 708.838 Radio Cbrp. of America (oposição Anônima Indústria e C omércio (OposiN9 469.473 - Sacrata Sociedade Marca Primor). •
ao térmo n. 9 708.873 - marca Tele ção ao termo número 708.383
- MarBela _Vista S.A. (Produtos- Alimen- Discos) .
Anônima Agropecuária Administradora
tícios (oposição ao têrmo n.9 709.130 Joseph Bancroft & Sons C.'? (opo- ca: Santa Rita)
e Técnica.
- marca Bela Vista) .
Pastificia Komanini Sociedade Anónisição ao tèrmo n.9 707.698 - marca
Diversos
Vêmag S.A. Veículos ' e Máquinas Anlon).
ma (Oposição aci termo n° 710.296
Agrícolas (oposição ao Urna() númeFarbenfabrik.en Bayer Aktienge- Marca: Rimini) .
Termos que estão aguardando an- ro 711.375 - marca Vemap). •
sellschaft (oposição ao tèrmo núme5.'ociedade Anônima de Vinhos e Beterioridades:
Calçados Luizinho S.A. (oposição ro 707.435 - marca Fenaspiril).
.• • .
bidas Caldas (Oposição -ao termo núa
o
z
i
totermo
,
n.9
708.187
marca
LuiLacticínios
Avenida
Ltda.
(oposiN° .438.622 - Pan-Produtos AlimenMarca: Café .Lider
_ção ao térmo n.9 707.475 - Marca mero 709.788
tícios Nacionais Sociedade Anônima.
de Rondonopolis) .
.
••
Pan Produtos Alimentícios Nacio- Avenida). •
N 9 455.357 - Esol
Engenharia nais S.A. (oposição ao térmo nú'Indústria de Calçados Brigitte
Sanitária e Obros Sociedade Anônima. mero 708.933 - titulo Panificadora Cocensa Coqueria - Central S.A. da (Oposição ' ao termo n° 709047 (oposição ao- têrmo n.9 711.914 N° 458.576 - Efecê Editora Socie- Esmeralda). •
Título: • Brigitte ; Modas) .
•'
Cia. Brasileira de Novidades Do- marca Cosenza).
dade Anônima:
Angalina Ginotti (Oposição- ao têtano
Gulliver S.A. Ind. e Comércio
ceiras
(oposição
ao
têrznon.
9
708.563
N 9 459.413 -- Icipa - Peça's de - marca Brazuear). •
número 712 ..027 -. Marca: Gaivota).
(oposição ao têrmo n.9 704.924):'
Máquinas. e" Acessórios Limitada.'
Fábrica de Doces Neusa Ltda. (opoKanematsu dá Brasil Comércio e InAnderson_ Clayton & C.9 S.A. Ind.
460.141 - Produtos Farmacêuti- e " Comércio (oposição ao tarmo nú- sição ao têrmo n.9 707.874 - marca dústria Limitada (Oposição ao .têrmo
Neusinha)
.
• número 709.985).
cos Evers t3 Companhia Limitada..
mero '108.384 a- marca Milagrosa).
•.
Sotto Maior. S.A. Tecidos e ArmaIndustrial & Mercantil Profer S.A.
• N°-,463.193 . - Organização Contábil
Acnerico Richetti (Oposição ao termo
rinho
(oposição
ao
termo
n.9
713.795
(oposição ao térmo n.9 • 708.416 Ypiranga Limitada.
numero 709.872 - Titulo: Hotel Sa- marca Alvorada).
• N° 463.303 - Durkopp Sul America marca Profer).
Sotto Maior S.A. Tecidos e . Arma turno).
Cia.
Brasileira
de
Novidades'
DoRolamentos Importação Exportação, Co- ceiras (oposição ao termo
feriaras Sociedade Anônima Indústria
708.565 rinho (oposição ao terrno . n.9 712.639
mércio e Indústria Limitada.
Brasileira • de Máquinas Operatrizes
- nome comercial Brazucar Admi- - marca Mosquiteiro Alvorada).
N° 463.386 - Santos, Mascarenhas nistradora Ltda).
Indústria Brasileira de Peixe S.A. (Opos:ção ao termo número 707.531 Limitada,
Flux Ind. e Comércio Artefatos Pescai 'Ioposição ao termo n. 9 710046 Marca: Torbras).'
•
•.
N° 464.340 - Maria Costa Lima Re- para• Solda S.A. (oposição ao têrmo -.nome comercial Pescam Ind. -e Co- . interplaStic Sociedade Anónima Indúsn.9
709.748
marca
Termoflux).
•
•
bouças.
mércio de Peixes Ltda.
tria e Comércio (OpOsição ao tênue
Fábrica de Motores Elét. oa -s BúSão Paulo Alpargatas S.A .. .(opo- número 708.415). • •.
Panificação Santo AnN° 464.592
••
falo
Ltda..
(oposição
ao
tênito
núsição ao térmo n. 9 713.062 •-' titulo
tónio Limitada.
1(a:ser
•
leep
Corp
(Oposição
ao
rirmero 708,238 - marca Búfalo) :
007).
N° 464.620 - Marcelo Lauro' de Al- • Aços Villares S.A. (oposição ao aér- Banco . •Mineiro S.A. (oposição ao mo número i08.762 - Marca: Willy's
.
.
meida Barbosa.
mo n.9 707.569 - marca VIC)
termo n.9 695525- expressão Banco our) .
Chvaicer, Spivack
Jap S.A. Comercial e Adminis- de Minas Gerais o seu Banco).
N° 464.826
.Gougate Palmolive Co. (Oposição ao
tradora (oposição ao termo n.9 708.613 Somafa. A.G. (oposição ao tèrmo termo número 708.207 - Marca GaCompanhia Limitada.
n.9 707.603 - marca. Nelly).
•
•
N.° 464.869 -- Indústria de Sabone- - marca Japbras) •
• .
laxie)
Lamsa Laminação e Artefatos de Somafa A.G. (oposiçao ao térmo
tes e Perfumarias Memphis Limitada.
Chas
Pfizer,
8
Co
Inc.
(Oposição
Metais S.A. - (oposição ao têrmo nú- n.9 707.738 - marca São Jorge) .
N° 464.916 - S. Zylbergeld.
ao termo número 707.798 - Marca:mero 708.160 - insignia Lansa).
Equitron
S.A.
Eletrônica
Industrial
Auto Viação InterconN° 465.966
Lamsa .Laminação e Artefatos de (opasiçao ao termo n.9 . 709.285 - It
tinental Limitada.
cOr
•ay
lk) s. way'el'iwerk.. A ktien g eMetais S.A. (oposição ao termo nú- marca Equitel)
N° 467.943 - Janis:Laipnieks.
mero -708:159 - marca Lansa).
sellschatt (Oposição ao érrno-número
Frigorifico Boavistense
S.A. Ind. Reunidas F. Matarazzo e Comércio • (opasição ao térmo, nú- 707.840. -7- INAarca:„.Incornbi).
N° 468.519 - Mercibel - Padaria
(oposição ao tèrmo na 707.921 - mar- mero 1.09.621
marca Boa Vista). • Unto Metallwarentabrik Wrmann
e - COnfeitaria Limitada..
Bana Bom).
Cia. Nacional de Vidros do Brasil
N° 470.652 - Takser Companhia ca
• Senasa Segurança Nacional de.Sau- CVB (oposição ao termo" n. 9 707.478 Zahn KOmmanditgesellschaft _ (Oposição
Limitada. •
ao , têrmo número .7(7.842 -• Ma: ca:
de S.A. (oposição ao térrno número - marca Revespar).
N° 472.365 - Armações de Aço 707:249 - marca Enasa).
lcon)p.an
Compagnie de Saint Gobain (opo- lbeco
Probel Sociedade Anônima.
Indústria de Metal Astro Ltda. sição ao térrno n.9 707.887 -a- marca
!lia Lupo Agrícola Comerciai
N9 472.895 - Alberto Gomes e Ca.; (oposição ao termo n.9 704.491 - a'aint Gobain).
e Industriai' _(Oposição ao termo mimarca Astro).
,•
Benedito Crispim de Carvalho (opo- mero 707.883 - Marca Ltinatnar).
ineF Abdala Abra°.
Cia. Cimento Ipanema (oposição ao sição ao tarino n.9 708.733 - marca
' N9 473.077 • - Saturnia Sociedade m
Sheli Brasil Sociedade Anônima Pea).o . 11.9 709 ..08. 8 - marca ,Ipane- Sotec Aud) .
• térm
Anónima Acumuladores Elétricos.
tróleo (Oposição ao têrmo n° 712.643
Benedito
Crispim
de
Carvalho
(OpoN° 476.889 - Comissária de Tecidos
•
Cia. 'Cimento
Ipanema (oposição ao sição ao têrnio número 708.732 - Ti- 2: Marca: : Lubriar) .
•
Marinho Limitada.
E. P. Draw 5 Companhia Limitada
termo n.9 709.087 - nome comercial). tulo Sotec Sociedade Técnica • de ConRetificação , de Clichê:
Júlio Pasquini (oposição ao. termo
(Oposição ao termo numero 704.585 •
•. Marca:- Cobi)
.
N° 469.606 - Imporfasa - Impor- n.9 707.849 - marca Líder).
- tabilidade Auditorial) -.
-tadora de Ferramentas e Afins Sacie- Pincéis Tigre S.A. (oposição .ao Acritex Propaganda ,Limitada (OpoFront -feed .Sociedade Anônima Metérmo
n.9
'106.711
marca
Tiger).
sição
ao
têrmo
704.505
Marca:
Acri•
dade Anônima.
canizações;Contábeis (Oposição ao terBanco Cidade de São Paulo S.A. lez) .
•
'
•
mo númirO 707.587 - Marca: Fron(oposição ao têrmo n.9 708.037
Café Imperador iLmitada (Oposição
••
•
.
sinal de propaganda Chave).
ao têrmo número , 704.248 - Marca: tac)
Front Feed Sociedade Anônima .MeNOTICIÁRIO
Quimicolor Cia. de Corantes e Pro- Café Imperador).
dutos Químicos (oposição ao tênue
canizações, Contábeis • (Oposição ao
Companhia Swift do Brasil "(Opas', termo número 707.588
n.9 704.429 - marca Quimicol).
OPOSIÇÕES
Titulo: Fronção
ao
têrmo
'número'710.950
-MarVolkar S.A. Ccabércio e Importa•
tal)
.
.
•
Cia. Regional -de Financiamento e ção (oposição ao termo n.9 . 701.333 ca: Avivanil).
Novalit' Sociedade Anônima Indústria
Tecidos Morumby Sociedade Anóni- e Comércio de - Materiais Plásticas ern
Crédito (oposição ao termo número - marca Willcar).
•Brasval S.A. Valores 'Mobiliários e ma (Oposição ao têrmo número 708:868
109.327 - marca Regional).
Geral (Oposição ao termo número
Cia. Regional de Financiamento e Investimentos (oposição ao térmo nú- -.Marca: Morumby.).
Marca° Nôvo Piso) .
303.699
Crédito (oposição ao têrmonúmero mero 707.801 - marca Brasval).
Armando Cabral Matias Freire (Opa709.328 - marca Regional a- térmo Fábrica Ypu • Artefatos de Tecidos Brasital Sociedade Anónima para ?
Couro e -Metal S.A. (oposição ao ter- Iliclastria e o Comércio (Oposição ao 'sição o térmo' número 707.881 Tin.9 709.346 - insignia Regional).
Plásticos Piratininga Ltda. - (opo- mo n. •9707.698 - marca • Anlon) .
tétano número 689.141 - Nome comer- tulo: :Casa de Carnes Ki Mole).sição ao termo n.9 707.474 - marca Metalúrgica . Abram° Eberle S.A. cial: Brasopal Sociedade ;Anônima InA Serviçal Sociedade Anônima Téc-707.753
n.9
(oposição
ao
têrmo
Piratininga).
nica e Comercial (Oposição ao tênno
•
dústria e' Comércio) .
Bar e Confeitaria Avenida Chie Li- marca Maesa) .
Telegel Máquinas -e Geladeiras S.A. •--Brasital Sociedade, Anônima para a número 711.526 --, 1nsignia: Servited.
mitada (oposição ao tèrmo 707.475)
Casa- Eleva Limitada (Oposição ao
- marca Avenida).
(oposição ao têrmo- •n.9 636.354 - Indústria e o Ca.mércTo Oposição ao
Marca: EleFábrica de Motores Elétricos Búfa- marca Teve01). ' •
termo número 708.602 -.Marca:•Bra- ,têrtná oaMero- 712,195
lo Ltda. (oposição ao têrmo número Telegel Máquinas e Geladeiras S.A. sital
•.w
marca Búfalo).
(oposição ,ao têrmo n.9 636.353
'709.424
-, IFantex -Confecções Limitada (Opa-.
lerson Sociedade Anónima Indirs
)y..
Têxtil Gabriel Calfat S.A. (oposi- marca Tevegel) .
tria e • Comércio (Oposição ao têm* sição ao termo número 709.666 çáo ao tétano, n.9 703.339 - marca Telegel Maquinas e Geladeiras S.A. número
708.352 .- Marca: .Iderson1. ¡ Marra: i.Pantmc) .
Devaneio).
(oposição ao termo n•9 636.355
•
•
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I• Posto União Limaana (Oposição ao

termo número 686.983 - Nome c=erciai: Mecanica União Limitada).
Metalúrgica Guanabara Ltda. (Oposição ao térmo mimara 711.088 Marca: Guanabara).
Fábrica Diana Limitada (Oposição
ao tèrmo número 710.983 - Marca:
Diana).
Perfumaria Lopes Indústria e Coma:cio Sociedade Anônima (Opos:çâo ao
Urino mimem 712.355 - Marca: Iaactua).
Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos
(Oposição ao termo número 707.935 Marca: Café Caçula).
Companhia Progresso Nacional Indústria e Comércio (Oposição ao térmo número. 708.049 - Marca: Progresso - Tèrrno número 708.050 Nome comerciai: Progresso Sociedade
Anônana Crédito Investimento e Finan.
ciamento - Térmo número 708.191 Marca:- Real).
Laboratórios Organon do Brasil Linmada (Oposição ao tèrmo n° 707.789
•Marca: Doca).
Algodoeira Pernambucana Sociedade
Anónima (Oposição ao termo numero
691.097 - Nome comercial: Companhia Algodoeira Pemambeeana Algo-

Produtos C.ontact Sociedade Anónima' aloarge Aheixo & Cfa: (oposição ao
(Oposição ao termo Mimem :712.523 - I termo 662.570 marca ,Ceci).
Colortec dá Tintas B. A. (oposição
Marca: Contactacousticai
Carlos Pereira Indústrias-Quita:eu au tarmo 711.563 merca Colortec).
Outdoor Publicidade 8. A. (oposiSociedade Anônima (Oposição ao Ur- ção
ao termo 712.560 titulo General
mo número 712.604 - Marca: Remo- Outdoor Publicidade).
ve:).
empresa de Transportes Asa Branca
Produtos Contact Sociedade An6nMa 8. A. lopolação ao termo 712.244
(Oposição ao tirito número 711.24ç marca Bola Branca).
- Marca: Coa Tact Acoustical Tile): . Cibral Cia: Industrial de Oleos Vea
Soc. União de Lacticanos Um cada gaiata loposiçao ao termo 708.444
(Oposição ao termo número 708.452 - marca Coral).
Indústria Brasileiras de Artigos ReMarca: Nova Atibaia União).
Mirabel Produi.os Aluna:macios (Opo- fratários S. A. Ibar (oposição ao
sição ao termo 712.605 marca Remoi termo 708.415 marca Plasticar).
Ampliai° Penedo 8. A. (oposição
vez).
Carlos Pereira Indústrias Quimicas ao termo 708.258 marca Bufalo).
Ind. Resegue de Oleos Vegetais 8.
S. A. (oposição ao termo 712.606

Abril de 1966
Produtos Alimenticios Morro Velho
S.A. (Oposição ao termo 712.082
marca Morro Azul).
Fábrica de Doces Oafstal Limitada
(Oposição ao termo 711.394 marca
Turismo).
Chamma Ind. e Comércio Sociedade Anónima (Oposição ao termo
710.168 marca Qeel).
Maatschappij Van Berkelat Patent
N. V. (Oposição ao termo 709.259
marca Bergel).
Somrevell Brothers Limited- (oposição ao termo 708.059 marca ICD).•
Incafe Ind. e Comércio de Cafés
Finos ' ELA. (Oposição ao termo

710.759 marca Café Mineiro).
Produtos Alimentictos Quaker
A. (oposição ao termo 708.454 mar- (Oposição ao termo 712.444 marca
marca removei).
Nutrocafe).
Shwerwin Williams do Brasil S. A. ca Cozinol).
Tabacaria Londres El. A oposi- W. R. Dorman & Co. Limited
Tintas e Vernizes (oposição ao térmo
(Oposição ao térmo 708.C19 marca
çâo ao termo 713.062 titulo 007).
710.958 marca Plasticoral).
Cia. Cervejaria Brahma (oposição Dorman).
Shwerwin Williams do Brasil S. A.
Sony Corp (Oposição ao termo
Tintas e Vernizes (oposição ao ter- ao termo 718.331 marca C CB).
709.685 marca Eletrônica Oco Solde
Cia.
Cervejaria
Brahma
(oposição
mo 710.780 marca Plasticoral).
Ind. e Comércio).
Carven (oposiçâo ao termo 708.109 ao termo 713.332 marca C CBJ.
E. Mussi & Cia. Lida. (Oposição
•
marca Carnal).
Fábrica Helena do Móveis CromaSales Affiliaes Inc. (oposição ao dos e Aparelhos Elétricos Ltda. (opo- ao termo 712.705 titulo Bufet Impetermo 708.156 marca Lustran).
sição ao termo 707.957 titulo Sarar rial).
Exportadora Brasileira de Café Sa.
Editora Fundo de Cultica. S. A. Santa Helena).
(oposição ao termo 711.283 nome coTextll Santa Helena Ltda. (oposi- cledede Anónima Brascafe (Oposição
mercial Editora de Educação e Cul- ção ao temo 707.957 titulo Bazar ao tèrmo 713.369 marca Brascafe) •
Maria da Conceição da Rocha Weftura Ltda.).
Santa Helena).Qulmica e Farmacêutica Proquitor Textil Santa Helena Ltda.. (oposi-. neck (Oposição ao ferino 712.678 noS. A. (oposição ao termo 707.747 Oto ao termo 708.033 titulo Santa me civil Instituto Nossa Senhora de
N2zareth) .
Helena).
Modas Limitada (Oposlçao marca•Naranvit).
Cia. Editara Americana (Oposição
Quimic,a
e
Farmacêutica
Proquifar
Interpress
S.
A.
Brasileira
de
Noao tiarno número 570.760 - .Marca: B. A. (oposição ao termo 707.746
ticias (oposição ao termo 708.098 ao termo 711.541 nome comercial EsMunaco).
p p rte Ilustrado Ltda.).
marca Oranvit).
marca EIS). •
Calçados Jubileu Sociedade Anônima
Casa Guanabara Tintas Limitada
Kalser Jeep Corp (oposição ao terMoinho São José Comércio e InIndústria e Comércio (Oposição ao fir- m.) 707.909 marca Universal Standard dústria Ltda. (oposição ao termo (Oposieão ao termo 712.662 marca
Guanabara).
mo número 707.903 - Marca: Chiqua Auto Parta).
889.217 nome comercial Moinho Mo
Malharia Ouro Ltda. (Ortosição
Mas& Jeep Corp (oposição ao ter- José Ltda.).
ta
termo 710.292 marca Ouromar).
Elece Editora Sociedade AnAnima mo 707.908 marca Universal Standard
Indústrias
Reunidas
Pery
Ltda.
Cia. Mineira de Aamentealio (OpoAut
Parta'.
(Oposição ao termo número i07.862
(oposição
ao
termo
707.142)
marca
sição ao térmo 711.911 marca Coma•
Sociedade
Amballt
Ltda.
(oposição
- Marca: Camera).
ba).
ao termo 707'.565 marca Formam). Peri).
Scal Rio Indústria e Comercio de ArComtel Comerciai Técnica de Eletri- Cia. Mineira de Alimentação (OpoCodima Maquinas e Acessórios S.
tigos Rurais Sociedade Anein:ma (Opo- A. (oposição ao ténue 707.986 marca cidade Ltda. (oposição ao termo sição ao ermo 711./#12 mares Comasiçáo ao termo número (06.258 - Cadima).
tia).
707.479 marca Campal).
Kaiser Jeep Corp (oposição ao terPlyastic Ltda. aOposição ao termo Laticínios Sete Lamas Ltda. (Opolai.irea: &ato).
sição ao termo 621 C)6 marca Sete).
j. Moreira Companhia Comeizial de mo 707.910 marca Universal Standard 707.473, marca Plastic).
Industrial e Comercial de Motores Worthington Corp (Onosiaão ao
Tecidos (Opoisção ao termo número Auto Parts).
Moinho Sete Irmãos S. A. (oposi- e Maquinaria Elétrica S.A. (Oposi- termo 709.251 marca Raonobioco).
706.180 - Marca M. J.).
ção ao tarmo 710.629 marca Ideal). ção ao tkrmo 712.569).
The International Ass ac i at ion 01
Gráfica Editora Publicações EspeciaMagnesita. Sã (oposição ao tiram Industrial e Comercial de Motores Lions Clubs (O posiallo ao termo ....
lizadas Sociedade Anônima (Oposição 712.494 marca Biomaco
e Maquinaria Elétrica S.A. (Oposi- 708.714 marca Lionl.
ao termo número 704.095 - Marca:
Motores Elétricos Brasil El. A. (opo- ção ao tirita 512.570).
Mustanha Amad Filho & Irmãos
Moderna).
sição ao termo 708.577 marca BraCia. Antártica Paulista Indústria (oposição
ao termo 709.805 marca
sil).
Brasileira
de
Bebidas
e
Conexos
Bemoreira Companhia Nacional de
São Judas Tadeu),
(Oposição
ao
termo
108.655
marca
Roberto Sampaio Parreira (oposição
Utilalades (Oposição ao tèrmo número
Héllos 8.A. Ind. e Comércio (Opoao tarai° 708.635 sinal de propagan- Caçula).
704.454 - Marca: Bem).
sição ao termo 708.682 marca As de
Cia.
Antártica
Paulista
Indústria
Ouro),
Nauta] Sociedade Anônima Importa- da Reluz Rehmolandia).
Karibe S. A. Indústria e Comércio Brasileira de Bebidas e Conexos Mustaoha Anual Pilho & Irmãos
ção e Comércio (Oposição ao termo (oposieão
(Oposição
ao
termo
708.362
titulo
ao termo 708.614 marca.
(Onosição ao termo 708.495 marca
número 706.105 - Marca: Brasiainez). Caribe).
Casa Estréia
Mafil) .
Transmus1ca Sociedaae Antal:tua DisMatuto George Diederchsen (opo- SCM Cort (Oposição ao termo Editorial Mangione S.A. (Ocosição
tribuidora de Música Funcional (Opo- sição ao termo 708.188 marca Dieao termo 708.523, titulo -A Melodia).
708.296 marca Coroa).
sição ao térmo número 708.270 - Mar- derichen).
International W 001 Secretariat Tintas Ypiranga S.A. (Onoslcão
.
.
ao
cai Funcional).
Wilerson 8. A. Indústria e Comer- :Oposição ao termo 709.838 marga Mima 714.036
. frase de arouaganda
j. Moreira Companhia Comercial de cio (oposição ao termo 708.845 marca Mix1111.
Tintas
em
pó
soXvel
em
agua
laváTecidos (Oposição ao termo número Yder Som .
Editara Abril Ltda. (Oposição ao vel).
Orde Corrêa (oposição ao termo termo
•
706.740 - Marca: 1. L.).
Edibil).
709.403
marca
Societá
Per
Azionl
Strean
Albert1
708.664 "marca Caiçara).
Confecções de Roupas Rian Limitada
Taylorix Organisation Stiegler Hau Editóra Abril Ltda. (Oposição ao Benevento S.A.B. (Onosla ão ao
(Oposição ao tarato número 7C6.721 - ser & Co. (oposição ao termo 708.170 termo 704.812 marca Quatro).
termo 711.827 marca Streaa).
Indústria e Comércio de Bebidas Sociais Per Azioni Stre ga BenevenMarca: Ridan)„
marca Contáfix).
Indústria de Embalagens Plaiticas
R i -^a". 0• Aimoré Ltda. (oposição Kong Ltda. (Oposição ao termo .. to S.A.S. (Opod^ão ao térmo 711828
712.711 marca Caduca).
Pada Limitada (Oposição ao termo n(z- ao Virmo 713.274 marca Amoreco):
Stella Gobo BerEama (Oposição SO marca Esmalte Stregn).
Hiunble 011 St Refining Co. (opo- termo
Societé St.. Raahne l (Onosleão ao
mero 710.444 - Marca: Fada).
712,713 marca Javinha).têm') 710 293 mtireg
Produtos Contact Saciedade Anôni- sição ao termo 708.415 marca PlasInd.
de
Bebidas
Amazónia
S.A.
ticar).
Junkers & Co. (1'(Bn (O aosição ao
ma (Oposição ao térmo n° 712.522 Indústria e Comércio 'Manas Brasil (Oposição ao termo 712.659 marca termo 709.329 morca armaar).
São
Jorge).
Marca: Contact Aconstical Tile).
Ltda. (oposição ao termo 708.288
'Barbeia m ': & Cio. an M ann i aão a*
Sherwin Williams do Brasil Socieda- marca Saveira).
Joaquim Pinto da Silva Cardoso 'armo 718.259 marca Fret a da) .
Vernizes
(Oposide Anónima Tintas e
Indústria e Comércio Atiantis Bra- (Oposição ao termo 712.859 marca
Ind. Outtn i ca e Pa rma n a ialca &bação ao termo número 7 10.779 - Mar- sil Ltda. (oposição ao termo 706.289 São Jorge).
rbar S.A.. ()T)04Ie n n t areno númeca . Plasticoral).
Sserwin Williams do Brasil Sociedade Acónirna Tintas e•Vemizes (Opoalça° ao termo número 710.781 - Marca: Plasticoral) •
Sserwin Williams do Brasil Sociedade Anônima Tintas e .ar gyalur i0P0txiçãr no termo número 710.959 - Mar••
ca: ('oraplastic) •
S .arwin Williams do Brasil Sociedade Anônima Tintas e Vernizes (OpoMar
sição ao termo núme a. lin ora Corelplastfc).
ca

Roupas Rei S.A. Ind. e Comércio
(Oposição ao tèrmo 712.784 nome comercial Reizinho Roupas e Uniformes Ltda.).
Lab. Yatrapan S.A. (Oposição ao
termo 710.063 marca Rizobios).
Produtos Alimenticios Morro Velho
S. Anónima (O posiçfio ao têm()
712.991 mimo Pook).
Fria afoldu Car Frisos Molduras
J. B. Dia: á Cin. Ltda. (Oposic9.6
para Carros Ltda. (oposição ao tér- ao (a rmo 1 9). a 44 marca B2tvl.India).
mo 703.642 marca Frisocar).
J. B. Dins & Cia. Ltda. (0p-slailo
Cia. de Cigarros Souza Cruz (opo- ao tarnac 7:0.f.T g raarca •-•-ata707.342
marca
Ibelo)
sição ao termo
da).

marca Savelra).

Prodetur Turismo S. A. (oposição
ao termo 710.929 marca Provetur).
Dimas de Melo Pimenta (oposição
ao termo 708.815 marca Dymo).
Florença Jolas *Ltda. (oposição ao
termo 711.415 marca Florença).
Nicolau Mário Lagrota (oposiçáo 119
termo 708.842 marca Moderb1).

ro 708.289 marca Bia-ahr).
Mo i nho atiaamea si a.. rormaiem
no termo 714.059 marca Pérola do
Atlântico).
t o rbogtConfee-Set
•
Pn t a rmo ma1.9 a4 ta •••••a Ri (aa).
paaa • •.,TIda. raaa.a aai n ao ter3i 71/ 5"..9 marc r"."-v•v•-el
fr....n-4,450 Ro térmo
7n° ne'n
Te,W, fl..; e, 111 , e, 4,,....m.•••-•••••••
(Onn,:i ^n en Urino 708.738

41

marca

Matogrossense).

a

Quinta-feira 14

DIÁRIO OFICIAL_ (.-..eção III)

Abril: de

1966 1813

Confecções Sussey Ltda. - Opo- Companhia-Siderúd,tnca Paulista - Confecções Anka Ltda. - Oposi- , Comércio de Cereais São Pau
sição ao termo n.9 711.879 madca COSIPA - Oposição ao termo nú- ção:
ao termo 708.260 marca Leeps., I Ltda. (oposiçãoao termo
Sussex.
mero 708.114 marca Codipa. • •
Confecções Anãs Ltda. -- Oposi- marca São Paulo).
Risel S.A. Comércio e Ind. - Opo- Metais e F,erragens Dimos Comér- ção
marca•
Anfra•
Materiais
Materiais de Construção Mac(
sição ao termo n.9 889.424, marca cio e Ind. Ltda. - .0posição ao ter- Lee. ao, termo 708.386,
•.
Ltda. (oposição ao termo 712.51
Risel.
mo 708.615; marca . Dymo.
Anka L:..tia. -. Oposi- marca Macol).
• W. A. 2dalschitzky & Irmão Ltaa.
Esquema S.A. Emprèsa Jornalls- Confecções
ao termo 708.448, marca Atra.
eia: Esmeralda de Imóveis (op(
- Oposição ao termo 709.924, mar- tica - Oposição., ao termo 708.973, ção
Confeitaria Palácio da Alvodada sição ao termo 708.425 mau
ca Manei.
marca Esquema.
São Paulo Alpargata* S.A. - Opo- Soc.' Técnica de Materiais Bote- Limitada - Op osição ao técino nú •-mero708.36,acAlvd Esmeralda).
Rio Gráfica e Editora Ltd4
siç5.o ao termo 713.057 , marca 007. aia S.A. - Oposição ao termo núEletro Metalúrgica Joper tda. (oposição ao termo 711.350 marci
São Paulo Alpargatas S.A. - °Do& mero 709.096, marca Sogcma.
'(oposição ao termo 708.379 marca Fantasma).
.
'tição ao termo 713.063, marca -007.
Rio Gráfica • e Editora Lt(lis
Cartuns S.A. de Máqiiinas e Ma- • Josemfer) ..
- Termo 713.059, marca 0070. - terial Elétrico - Oposição ao tedmo
Agostinho Setti S. A. Comércio (oposição ao termo 711.342 mitra
• Termo 713.080, marca 007. - Ténno n.9 708.837, marca Carmar.
Exportação e Importação (oposição ao Fantornas).
Moeda 13. A. Administração
n.9 713.064, marca 007.
Bril S.A. Ind. e Comércio - - Opo- termo 708.438 marca 007).
de Valores (oposição
sição ao termo 708.955, marca Pneu- Agostinho Setti S. A. Comércio Aplicação
Luwa A.G. - Oposição ao tedmo bril.
709.156 marca Eme).
Exportação e Importação (oposição ao termo
• n.9 708.944, marca Lua.
Cramer & Cia. (oposiei
Esfinge S.A. Comércio e Impor- termo 708.437 marca 007 - termo aoOscar
Fomos e Máquinas Capital Ltda. tação.termo 709.182 marca Remar) .
Oposição ao termo 708:794, 708.710).
- Oposição ao termo 709.155, mar- marca
-Laboratório
Vetifarm Ltda. (opo
Esfir.
Indústria de Artefatos de Matarias sição ao termo
*709.172 mau.,
ca Capitul
Plásticas
Real
Ltda.
(oposição
ao
dos Três Irmãos TecidoS S.A.
Interfarm).
-• G. Linmaidelli S.A. Agricultura, - Casa
ttamo
708.583
*marca
Realplast).
Oposição ao termo 708.869, marca Elétrica Rioluz Comércio e' InComércio- e Exportação - Oposição
'mobiliaria Atenas Ltda. (apoia.
3 Irmãos.
ao termo 108.567,- insignia Casa Lu- Casa
ao). termo 709.488 marceí
Malhadia San Remo Ltda.' - opo- dústria Ltda. (oposição ao termo çrl
nar.
Athenas
7084588
marca
Rio).
•
sição
ao
termo
708.551,
marca
San
Fabrica de Doces Neusa Ltda. Eletromecanica Dyna .13. A. Calçados São Crispim S. A. Ind
Oposição o ao termo 708.378 marca Remo,
(oposição ao termo 708.815 marca e Comércio (oposição ao tertm
Coluna
S.A.
Gráfica,
Jogos
e
BrinAlvorada.
710.253 marca São Crispim).
quedos - Oposição ao termo núme- Dyrno).
Representações Rijos Ltda. - Opo- ro
Heberien & Co. A. G. (oposição • Heinz' Boker & 'Co. Baumwer)
708.482,
marca
Coluna
:La
Hora.
sição ao termo 708.428, marca Rijo.
termo 708.553 Marca Hilana). (oposição ao termo 708.928 mar-e4
Volitar S.A. Comércio e Importa- aoS.
A. Cotonificio Gávea (oposi- Zagonen .
Egla Administração e Conletagem ção
Oposição
ao
termo
709.112,
ção ao termo 712.274 expressão Giuseppe Micheloni (oposição ao
Sociedade Anônima - Oposição ao marca Volmar.
0rM0711.043
rtes
pira).
marca Lona QUI
e use).
termo n •9 708.814, titulo: Bacia.
Cia. Cervejaria Caracu - Oposi- Lave
Cia. Produtos Pilar S. A, (opoBnl S.A. Ind. e Comércio - Opo- ção ao termo 709.045, marca Rio. sição
ao termo 711.818 marca • Societe Guerlain • (oposição lo
sição ao termo 708.770, marca Ren- Comercial Agdicola Paulista Ltda. Macarrão -Pilar) .
- termo 711.338 marca Piky).
dibril.
- Oposição ao termo 708.220, marca Junkers & Co. G. M. B. H. Banco Frizzo S. A. (oposição (t-:
' Metalúrgica Zaga Ltda. - Oposi- Paulista.
•
(oposição ao termo 708.654 marca termo 700.162 marca • Frizzo).
ção ao termo 708.928, marca Zago- Ceramica ChIareilLS.A. -= Opo- Junker).
Banco Frizzo S. A. (oposição
nel.
sição ao termo 708.284, marca C.G.E. Laboratório de Produtos QUO211COS termo 709:163 marca Frizzo).
Opo- e. Veterinários Vigor Ltda. (oposi- Editora Monterrey Ltda. (oposiMetais e Ferragens Dimos Comér- Chapelaria Olympica Ltda.
cio e Indústria Ltda. -- Oposição ao sição ao termo 708.325, marca Olizn- ção ao termo 710.899 masca Vade- ção ao termo. 713.346 marca
termo 708.737, -mares. Dime.
pie Sport.
'
mecum Veterinário Agro Pecuária). Hora H):

REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA
Do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Volume 23' _Janeiro de 1963 - Preço: Cr$ 2.400 •
Volume 24 Preço: Cr$ 3.600 1963
0.
1Volurse 32 Fasdculo I - abril de 1965 .
Cr$ 1.300
•''' Fase.leulo II - abril de I9r65
Cr$ 1.400
•••n• "• Fasciculo
Cr$ 1.200
-- abril de 1965
'V •
•

•

GEE.,

•

- ar,olume 33 MN.
MEM

Volume 34

Fasciculo 1 - 'julho de 1965
Cr$ 1 300
*I
** Fasdado II - ag6ato de 1965 • • •-•1 • Cr$ 2.100
* 11 * Fascieulo 111 - setembro de 1965 mo
Cr$ 2 100

FaseieMo
otaubro de 1963
** Fascículo II si-- novem6ro de 1965
"" rodela° III
dezembro. de 1965

Cr$ 1.500
041.800
Cr$ 1.400
Na Guanabara

Seção de Vendast • Avenida Rodrigues Alves

eI

Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se pelo Stráço de Reerabeelso PostinI
EM Bras
. ilia

• Nt},ede'do D.I.N,
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PATENTES DE INVENÇÃO
Public:aça.° feita de ac.drdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industalali
29 . Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para. o deferimento do pedido, durante 30 dbe
raiarão apresentar suas opoektaia ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que ao julgarem prejudicados.

3 - Mecanismo aperfeiçoado pa5. Um implemento aperfeiçoado,
nivelador da terra, para tratores, su- ra levantar e arriar o quadro assenbstancialmente conforme descrito com tador de paus numa máquina restaDe 24 de - julho de 1961
De 17 de julho de 1961
belecedora dos paus de boliche em
referencia aos desenhos anexos.
.
uma combinação, de acardo com o
« Uni ndvo modelo de pulverizador Requerente - The Eversman MPO, htcir-n - e-ah táoatp
ponto 1, caracterizado pelo fato da
Company - (Estados Unidos da
de I ajuidos".
extrmidade livre do dito segundo
•
Piure Grumbach
- Capital do Es- América)
braço de manivela ser provido de
TOMO N° 134.593
• ta • de São Paulo.
Titulo - "Implemento aperfeiçoaum entalhe e adicionalmente pelo
do, nivelador de terra, para tratofaio tios ditos dispositivos de travaDe 30 de novembro de 1961
Pontos Caracteristicos
•
res".
mento compreenderem uma lingueta
1- Um navo modelo de pulverizaRequerente: Bowl-Mor Company deslizavelmente conduzida pelo dito
Pontos Característicos
dor de lapidas,. caracterizado por uma
Inc. - Estados Unidos da América. nrimeiro braço de manivela e despeça que é presa ao gargalo do fras- 1. Um implemento aperfeiçoado
locava' paar o interior do dito enTitulo: "Mecanismo aperfeiçoado talhe
co cri forma de tampa, peça esta nivelada de terra, para tra ores,
para • prevenir o deslocamrnto
quadro
as.
para
levantar
e
arriar
o
cLja parte superior se apresenta alar- compreendendo uma lamma de rascio dito segundo braço em relação ao
sentador
de
paus
numa
máquina
gada e 6ca formando uma cavidade pagem com membros de ligação fordito primeiro braço.
senil-circular que é fechada superior- temente fixos na mesma e estenden- restabelecedora dos paus de boliche"
4 - Mecanismo aperfeiçoado paurine p3r uma membrana .elástica do-se para a frente do trator, comePontos Característicos
ra levantar e arriar o quadro assende forma semi-esférica sendo ta/ /Mando por uma armação pivotada
1 - Mecanismo aperfeiçoado pa- tador de paus numa máquina resnu inbrana dotada centralmente de na, extremidade ciianiaira dos memtabelecedora dos paus de boliche,
uma abertura a guisa de respiro, for- bros de ligação para movimento ver- ra levantar e arriar o quadro assen- em
uma combinação. de adirdo com
mando assim dita membrana em con- tical relativo, rodas de roletas sus- tador de paus numa maquina resdos paus de boliche, o ponto 3. caracterizado ,outrossim,
junto com a citada vaeidade. semi- tentando a ex,rernidade trateira da tabelecedoia
circular por ela fechada, uma câmara armação, um mastro fixamente mon- caracterizado em combinação, por por incluir uma moia normainr.ntea
que se consilni no compres.eor do tado na armação e dela se elevando um quadro :•ntador de paus, uma imoelindo a dita lingueta para
dispositivos
• susten- posição de travamento.
.
pulverizador: sendo que. dita peça um membro de conexão estendido roda deu..
que possui a cavidade semi-circular, para a frente, do mastro as trator, tando rottiiAzunente a dita roda
5 - Mecanismo aperfeiçoado ' paapresenta inferiormente um pescoço primeiro meio de ligação segurando dentada, dispositivos operacional- ra levantar e arriar o quadro asseiamente
brados
com
a
dita
roda
.
denprovido inferior e centralmente de pivetalmente as 'extremidades diantildar da paus numa maquina restauma cavidade dotada de rC;s .".:a. pela eiras dos membros de ligação ao tra- tada •para arriar o dito quadro beleccdora dos paus de boliche, em
(p . a) o conjunto é préso ao gargalo tar e um segundo meio de ligação pi- quando a dita roda dentada girar uma combinação, de actirdo com o
do frasco, sendo ainda previsto na votando a extremidade dianteira do num senado e elevando o dito qua- ponto 3, caracterizado adicionalrata peça, .um comoartime.nto situa- membro de conexão ao trator, .s5bre dro quando a dita roda dentada gi- mente pela fato de incluir um rói()
rar no sentido oposto, um eixo, um conduzido pela dita lingueta, e diseo abaixo da cavidade semi-circular o primeiro meio de ligação.
e e mim:cante com esta. comparti- 2. Um implemento aperfeiçoado, dispositivo motriz ope.aao pelo mo- positivos de ciestravamento da linmento este do qual parte um canal nivelador de terra, para tratores, tor para girar un:direcionaimente o gueta transvelmanete desiocável em
eixo, um primeiro braço de relanão ao duo braço de manivela
Ir 'arai que se projeta para o exte- conforme o ponto 1, caracterizado dito
manivela ligado com o dito eixo, o para a trajetória de desiocamente do
rfor da ovni, e no qual . acha-se pre- por meios çue variam a extensão do dito primeiro braço de manivela
membro e adotado para rodar a ardito rala para atuar s5bre o dito
sa: o o laco de salda cem a chiesica mação ao redor do seu pivô nos tendo uma extremidade livre, um raio para Reão de cume deslocar a
•perfurac:o c^oi l..rt sendo que da membros da ligação.
segundo braço de manivela auxiliar dita lingueta para a posição destraarticulado à pivot ruma extremi- vada.
parte infrrior do citado comparti3. Um implemento aperfeiçoado, dade do mesmo com
extremidade
- ale-cinismo aperfeiçoado para-rito. partem dois- canais verticais, hivelador de terra, para tratores con- livre do dito pi !melroabraço,
o dto
em en s i an icante c-m o interior do forme o ponto 2 caracterizado por segundo braço de roanivata também ra levantar e arriar o quadro assentador de paus numa maquina
fr7 , co e o outro lido a uma canina compreendes a armação um membro •tendo unia extremidade livre, uma
iransversal, horizontal, pivotahnente
restabelecedora dos paus de boliche,
"a c' s de e.", sua pa essaem de iuna montado nos membros de ligação e corrente tenso uma extremidade li- em Uma combinação, da acardo cora
gada
com
o
dito
segundo
braço
de
o ponto 5. caracteriaado, outruss:m.
va s iaa retentora. aã a ula esta • que ligado aos braços que se entendem
manivela num ponto longitudinalor-:t ra no ft,Rco e é ranntida em para traz em ligação paralela, sendo ! mente espaçado cio seu ponto de co- Por Incluir dispositivos seletivamenas rodas de roletas montadas sob as
te operados para deslecarem os dieam o Velado.
extremidades traseiras dos braços la. nexa° pivozante com o dito primei- tos dispositivos de destravamento da
ro braço de manivela, e uma extre• aae, aproximando-os e afasta2 - Um navoa modelo de pulveri- tarais.
tara o-os da posição de acoplament0
z.. (P or f Nutid-s. acorde tom o non4. Um implemento aperfeiçoado, midade oposta ligada com a perife- com
o. rt/lo.
ria da dita roda dentada, em conlu maneiro, substfmcislm .nte como nisalador de terra, para tratores; seatiéncia do que quando o dito pri7
- Mecanismo aperfeiçoado pacontorne
o
ponto
1,
para
uso
com
•
r' .•no me morls1 e ihistrado a um trator do tipo que pastil uma meiro raç
e manivela é girado ra levraitar e arriar o quadro assen: aia de creniolo nos desenhos ene- ponta ,Çie ligação superior, mediana- pelo dito eixo, a dita roda dentada tador de paus numa máquina resmente disposta, e dois braços de bar- gira primeiramente na dita. primei- tabeleceama dos paus de boliche,
:asa
ra de tração pivotalmente montados ra direçao para arriar o dito qua- calacter:zacio, cru combinação, por
e separados, pirotados ao trator, sob dro e a seguir no seutido oposto um es •Y. dispositivoe montando •
a pinta de ligação, caracterizado pelo •para novamente levantar o dito dito c J para deslocamento verfato de incluir ama lamina de ras- quadro. e dispositivos no dito pri- tical a:armava uma roda denta..
TaRMO No 131.185
meiro braço de manivela para trapagem tendo unia táboa moldada a var desprendivelrnente o dito segun- da. dispositivos sustentando roi:ata.
De 27 de julho de 2961
ela ligada e estendendo-se para ci- do braço contra movimento pivo- manta a dita roda dentada, disma, derde a lâmina de raspagem e tante em relação ao dito primeiro positivos operacionalm ente brado,
R oa oerente - Zoltan Vertes -- São em
com a dita roda dentada para arsentido longitudinal a mesma, braço com a extremidade livre do miar
o dito carro quando a dita rosegundo
braço
disposta
entre
o
•dito
sendo um par de chapas de extensão
da dentada girar num sentido e 'paTitulo - C mjunto ' balcão - Servi- fortemente seguros a táboa moldada dito eixo e a extremidade livre do ra elevr o dito carro quando a dita
dor móvel para bares domés ticos - e estendido dali para a frente e para dito primeiro braço. para assim en- roda dentada girar no sentido oposcima, meios ligando fixamente cada curtar a distância através a qual o to, um eixo, um motor, dispositivos
MaAalu de Utilidade.
uma das chapas de extensão a um dito quadro assentador de paus de
pelo dito motor para giar
/ - Conjunto balcão - servidor dos braços da barra de traça), sendo boliche descerá durante o desloca- operados
unidirecionalmcnte o dito eixo, i.m
mento da dita roda dentada na dita primeiro braco de manivela
móvel para bares datnéeticos. cará.>
a armação pivotaimente sustentada
teri z-do Dor uma parte móvel, provi- na. extremidade dianteira, desde as primeira direção.
atim o dit aixo. o dito primeiro bra2 - Mecanismo aperfeiçoado riae ço de manivela tendo uma extremid" d rod, s encrtiy.6vel em Urna par- .chapas de extensão, ligando o memlevantar e arriar o quadro as- dade livre, um sesuntio• bra-o de
te fiei. as durs peças tamancas am bro de conexão a extremidade supe- ra
sentador de paus numa máquina man:;cla ligado tom o dito el. o. 9
erli,/p,t, unitário.
rior do mastro, com a ponta de liga- restabeiecedora dos paus de boliche dito p rimeiro barço de manivela
2 - Con t un'o balcãn - servidor ção superior, medianamente disposta em uma combinação de acardo com tendo uma e..:tr:miclaCe livre. um
trator, de modo mie uma inclina- o ponto 1 caracterizado. adicional- seri
, iodo 1,!*:• a de eaeaa. aa t.•
nawel para bares damestizios carac- ao
ção pa:a a frente e para brim), do mente. por incluir dispositivos para arta-Ia:Ca rama re aadede
terizado por ser, no seo conionto,
fv.iiivosde , mofamo e _In a estrem
trattr, tendo a motivar urna inclina- liberarem os ditos
como descrito, reivindicado e" ilus- ção para a frente e para babai da , travamento durante a rotação do . 1 dite primelia braça. moa correnit
dito primeiro braço de manivela. iligada poma ettremldr.de coza
armação.
trado _los desenhos anexas.
TERMO. N9 131.080

TERMO N9 171.197
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"PATENTES DE INVENÇÃO

Publicação feita de acbrdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 Da data da publicação de que trata • o presente artigo, er.=eçará a correr o prazo para o deferimento do pedira ', durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que Se JuisaLrem Preilidleado&
TERMO N9 134.709
dito segundo braço ne manivela com relação à velocidade constante -do •
motrizes no dito poste operativos
- par*
num ponto longitudinalmente es- g_rabrequim, • as velocidades de avanço
girar a dita árvore,
paçado do seu ponto de conexão pi- e retrocesso do pistão, conseqüentemenDe 6 de dezembro de 1961
9. Uma prensa de pneu de act5rdO
votante com o dito primeiro braço te, os correspondentes tempos das fases
com o ponto 8, caracterizada pelo' fato
de manivela e ligado na extremida- básicas de compressão e expansão.
The Mciieil Machine (a Engineering de que os meios motrizes compreendem
de oposta com a periferia da dita
11 — Tudo como descrito no presen- Company — Estados Unidos da Amé- montagem de alavanca e roda dentada
roda dentada, em conseqüência do
estendendo-se transversalmente ao dito
que quando o dito primeiro braço de te memorial e ilustrado nos desenhos rica.
Titulo: tPrensa para, moldar e curar poste, meios de Iõrç . pára. acionar a
manivela é girado pelo dito eixo, em anexo.
pneumáticos).
a dita roda dentada gira primeiradita alavanca e girar a dita roda eeo"
Pontos Caractertaacos
mente numa direção para arriar o
tada, uma roda dentada montada na
dito carro e a seguir na direção
1. Uma prensa de pneu tendo se- dita árvore rotativa queL se estende
TERMO N9 134.086
oposta para levantar o dito carro.
ções de forma separadas e dispositivos transversalmente ao dito poste acima da
e dispositivos conduzidos pelo dito
para prender " e descarregar um pneu dita montagem de alavanca e roda denprimeiro braço de manivela para
De 10 de novembro. de 1961
curado da prensa, caracterizada pelo tada, e meios de transmissão de tetro
para travar desprendivelmente o •
Requerente: Marcelino Lopes e Fer fato de que o dispositivo de descarga ligando ás ditas rodas dentadas.
dito segundo braço contra movimento pivotante em relação ao dito nando Larrea — São Paulo.
compreende um' transportador móvel 10. Urna prensa de pneu de acórdo
primeiro braço com a extremidade Titulo: eNóvo tipo de ventilador montado na prensa, o dito transéortador com qualquer dos pontos precedentes,
livre do dito segundo braço disposta perfumadora — Modelo de Utilidade. sendo atuado por um braço préso a caracterizada pelo fato de que a prez.
entre o dito eixo e. a extremidade 1 — Nõvo tipo de ventilador perfu- uma árvore rotativa e pivotalniente li- se compreende uma prens dupla,
livre do dito primeiro braço, em rnador, caracterizado por se formar de gado ao dito transportador, um seguiconseqüência do que para encurtar a um motor com pás de ventilador nas dor de carne no transportador engala- dois jogos de secções de fôrma Ne.)a.
radas, e um transportador de desta -ga
distância através a qual o dito car.ro descerá durante o deslocamento duas pontas do ser eixo, conjunto éste vel com um carne na prensa, estenden- e meios de atuação para Isso assuc.a.
da dita roda dentada na dita pri- abrigado em urna caixa com duas aber- do-se transversalmente 11 dita árvore, dos com cada unia das seções de fôr.
meira direção.
turas laterais cobertas Com laminas de por meio do cante guia ó transportador Ma.
8 — Mecanismo aperfeiçoado pa- material fibroso ou esponjoso, que re- para entrar em contato com o lado de Reivindica-se de acanto com a
ra levantar e arriar o quadro as- tem as poeiras com ar aspirado através baixo de um pneu',
xj,orado e, então, para venção Internacional e o Art. 21
sentador de paus uma máquina res- delas. ao mesmo tempo que o desinfeta. uma • posição incb ada para inclinar o Código de Propriedade Industrie'dgts
tabelecedora dos paus de boliche,
prioridade do pedido correspondente nepossuindo um quadro assentador de desodoriza ou perfuma, para assim ser pneu para passar a prensa,
paus de boliche possível de movi- o mesmo devolvido ao ambiente em con- 2. Uma prensa de pneu de aceirdo pcsitado na Repartição de Patente,
mento vertical alternativo, carac- dições higiênicas e agradáveis, sopra- com o ponto 1, caracterizada pelo fato Estados Unidos da América CM 28 de
terizado por prover dispositivos pa- do de duas aberturas ou janelas cola de que o dito calle tem urna superfi- março de 1961, sob n9 98.854.
•
de 1968
ra arriar e eleva: o dito quadro as- cortina direcional existentes na frente cie curvelinea asiinarqueada dirigidas
sentador de paus, os ditos disposi- e na parte superior da acima referida para baixo, interotptando uma superfítivos incluindo um conjunto de bracie linear inclinadt para baixo, as ditas
ço de manivela compreendendo um caixa.
Te.RMO N.9 134.790
primeiro braço de manivela tendo II — Tudo como descrito no presen- Superfícies de cerne • sendo sucessivamente
engajadas
pelo
seguidor
durante
p
•41e 11 de dezembro de 1961
e segunda extremidades te memorial e ilustrado nos desenhos a rotação da ditt árvore.
oprimeira
ostas com a primeira extremida- ~CO
3.
Uma
prens
r
de
pneu
de
actirdo
•• %Ovo.
•
de montada diretamente sdbre um
vaso' para plantas em
com o ponto 2, raracterizada pelo fato geral".
eixo girável, um segundo braço de
—
São
Paulo.
de que a superficie linear do carne é
manivela auxiliar tendo primeira e
TERMO bly 134.222
dirigida para a frente e inclinada' para Senti Yamakawa, residente na
segunda extremidades opostas, disbaixo de 49 a 239 e de preferência a Campinas,. Estado de' São Paulo.
positivos fixando ptvotàvelmente a
De 17 de novembro de 1961
cerca de 12 da •horizontal.
Pontos caractertstwos
primeira extremidade do dito segundo braço dz manivela auxiliar à se- Requerente: Sigmar Kaufamann — 4. Uma pren ta de pneu de actirdo
1.9
Nervo
vaso para plantas ais
com os pontos 2 ou 3 caracterizada
gunda extremidade do dito primeiro São Paulo.
geral, caracterizado por compreender
pelo
fato
de
cie
e
o
carne
compreende
braço de manivela, dispositivos coninicialmente o vaso propriamente
Titulo: ...Nova e orig inai disposição urna ,estrutura, o melhante a uma chapa dito,
duzidos pelo primeiro braço de made quaisquer formato, matenivela para travar conjuntamente em lâmina de barbear, de três gumes, montada vertica mente ,tendo as ditas rial e dimensões, apenas prov do,
de forma desprendivei os ditos pri- e respectivo aparelho». — Modélo de superficies curv :linces começando em em sua extremidade inferior, a
meiro e segundo braços. de -mani- Utilidade.
um bordo super ar da dita chapa e es- um • degrau anelar contorneote,
vela, com a segunda extremidade do 1 9.. Nova e original disposição em tendendo-se em um arco de pelo menos pelo qual se aplica, simplesmente
dito segundo braço de manivela dis- lâmina de barbear, de três gumes, e 1809 .
apoiado, na borda superior de uni
.
posto entre a primeira e segunda respectivo aparelho, caracteriza-se por 5. Uma . pre ISa de pneu, de aoardo suporte de base, de prefere_xia
extremidades do • dito primeiro bra- a lamina apresentar-se na forma trian- com qualquer los pontos precedentes, configurado como um prolon :ereferido
ço de manivela, e dispositivos de gular, com três gumes, com aberturas caracterizada p• 10 fato de que são pro- mento daquele: e osuperiormente,
corrente ligados com o dito segun- ou passagens internas para coadjuvar vidos dispositK os para manter o. dito porte sendo fechado
provido de um ou mais orificlos
do braço de manivela num ponto sua adaptação no aparelho; em cada seguidor de c: me em contato com o esuperiores,
concordantes com onft.
longitudinalmente espaçado de seu uma das arestas da lâmina, tem zonas dito carne dar, arte a rotação da dita cios previstos
no fundo do vaso,
,
ponto de conexão pivotante com o reentrantes para permitir Lexão da lâ- árvore.
Atravessados todos por um ou mais
Uma
prinsa
de
pneu,
de
acõrdo
6.
mina
em
três
sentidos.
dito primeiro braço de manivela
pavios absorventes, com as extra.,
para elevar e arriar o dito quadro 2. ) Nova e original disposição em com . qualquer „dos pontos precedentes. midades inferiores mergulhaths em
assentador de pus quando o dito lâmina de barbear, de três gumes, e res- caracterizada pelo fato de que o trans- adubo liquido • contido no suporte
primeiro braço de manivela é gira- pectivo aparelho, de acôrdo com o item portador é em forma de U e as aernas de base.
do U são dirigidas para a frente, de 2.9 .N6vo vaso para Omites em
do pelo dito eixo.
1 9, em que o aparelho inclui o uso de modo'
a cobrir um niecanismo formador geral, como' reivindicado em 1,
cabo convencional, e caracteriza-se por de pneu' associado 'cota as seções da substancialmentec corno descrito e
constituir-se
de
duas
peças
triangulaIlustrado nos desenhos anexes.
da prensa.
TERMO N o 132.275
res. de fixação da lâmina; a peça inter- fôrma
Urna prensa de pneu • de acendo
7.
abaulamento
para
De 8 de julho de 196;
mediária, -que tem
qualquer. dos pontos precedentes,
cima, possue furo central e pinos de com
TERMO N.9 134.854
caracterizada
fato de que são
Requerente: Rubens Gilbert
encaixes para a lamina e os três bordos providos meiospelo
no
dito
transportador
Data:
5 de setembro de 1961
São Paulo.
peça podem ser com saliência para elevar wna parte da arca do talão
Titulo: 4Apericiçononento em moto- desta
Requerente:
Trivalato S. A4
serrilhadas;
a
peça
da
extremidade,
tamres à cardos .0 e de co:nbustão inter- bém é triangular, e abaulada para bai- de um pneu curado no mesmo.
Eng. Ind. e Com. — São Paulo,
Uma
prensa
de
pneu
de
actardo
8.
na).
Titulo: Aperfeiçoamento Introduxo, sendo dotada de encaixe para ros- com qualquer dos pontos precedentes.
1 — Aperteiçoarnento em motores
zidos em suspensão para veiculoile
&mearse
no
cabo.
caracterizada
pelo
fato
de
que
um
poste
explosão e de comina:alo ,nterna. a1P Aperfeiçoamentos introduzidoe
racterizado peia ..113,titiiicão das ciássi. 3') Nova e originai disposiçáo em 'é preso à base da dita prensa, adja- em suspensão para veiculos rodo-.
cas bielas re:ihicas. por unia b ria for. lâmina de • barbear, de • três gumes, e cente e atrás da seção de fõrina infe- viários". caracterizado por um logo
mada de dois br.:‘,os principais arti- resjieçtivo aparelho, de aciardo com os rior, a dita árvore estendendo-se trans• duplo de balancins mestres, paraculados tom um y rce,ro braço tiue tun wntos precedentes e tudo conforme versalmente .ao dito poste, e o, dito lelos e iguais, articulados por eme
a um eXo principal a0
dona como pOO occiiame c:e tal tor- i substocialtnente d-scri to, reivindicado e carne sendo montado entre o dito-poste centros,
qual
apoia-se
o chassis do veiculo,
e
o
dito
transportador,
havendo
meios
ne que se tom.) possível modificar. :os desenhos anexos.
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Abril de 1966

PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita cie acordo com.o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
• 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o °raso para o deferimento do pedido, durante Se dias
aoderão apresentar suas oposições ao Depart //mento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que ao julgarem prejudicados.
• 9 oinda por nas extremidades dos
balancins articularem-se pelos seus
Centros, em exos aí existentes, paCazelos ao eixo principal, quatro
balancins secundários, dois em cada
eia v. tendo énea balancins, em
suas extremidades, fixos os eixos,
tua quais e-aão localizadas as rodas
(16 veiculo.
2.0 "Aperfeiçoamentos introduzidos
cai suspensão para veículos rodo'viarios", como no ponto 1, caracteessado por uma variante consistir
cai serem os exos dos balancins
tcaonais ao eixo principal, sendo
fOemados nas próprias extremidades
dos balancins mestres, e articulados
elo caixas fixas ao centros dos bales:cias secundários.
3" "Aperfeiçoamentos introduzidos
em euspensão para veículos rodoviarios", como no ponto 1 e .2,
e
caracterizados oor as articulaçõe
crare os balancins com os eixos dos
baiancins secundários, serem consthuidas • de alojamentos formados
por caixas dotadas de tampas, nas
quais encaixam-se internamente
elementos de material flexivel, nos
quais estão introduzidos os referido.. eixos.
4 "Aperfeiçoamentos introduzidos em suspensão para veículos
rocioviárice", como nos pontos 2 e
3. caracterizados por uma variante
das articulações revindicadas no
por to 2, consistir nas caixas serem
dotadas internamente de paredes
tramando um duplo cône, cuka
central é a do menor dia. perle
metro, e ainda por os elementos
flexiveis serem igualmente cônicos,
sendo que a pressão dos mesmos,
contra os eixos é regulada por unia
tampa, coaxial aos referidos eixos,
que é pressionada na direção dos
elementos flexiveis.
5? "Aperfeiçoamentos introduzido , em suspensão para veículos
rodoviários", substancialmente como
o deterito no presente relatório.
revindicado nos pontos característicos 1. 2, 3 e 4. e apresentado nos
desenhos anexos.
TUR

/4.9 134.957

Data: 12 de dezembro de 1961
Requerente: Luciano Alde
Titulo: Dobradiça com molas para
Cm geral.
1.9 Dobradiça -para móveis, compreendendo doas elementos destinados a serem fixados, respectivamente,
a uma parte fixa do móvel e a uma
porta ou eemelhante. do próprio
movei, um dos ditos elementos
sendo provido de um embutimento
em que o outro elemento vem a
penetrar, caracterizado porque os
dois elementos são ligados uns ao
outro mediante dois braços, cada
um dos quais é eixado, nas duas
extremidades, respectivamente, aos
dois ditos elementos, de modo a
determinar um quadrilátero arti-.
culado. sendo por outro lado provide um órgão elástico situado no
dito embutimento e capaz de
Variar a amplitude de um ângulo
do dito quadrilátero, de modo a
deslocar uni elemento em relação
ao outro, em direção a posição de
abeetura ou de fechamento da
puna ou semelhante, segundo o
elemento móvel tenha supeeado em
fio' eis

um sentido ou no oposto, a posição
que corresponde à máxima solicitação do próprio órgão elástico.
2.9 Dobradiça para móveis, de
acônito com o ponto 1, caracterizada porque um dos ditos braços
é rigido, enquanto o outro é constituido de uma mola que, em uma
extremidade, é eixada no elemento
embutido, e, em correspondencia
com a outra. extremidade, ligada
ao outro elemento, reage sobre
tanino de modo a variar o dito
engulo, os eixos de rotação da
mola e do braço rigido, com retaçao ao elemento embutido, estando
contidos em um plano não excessivamente inclinado com relação ao
eixo do próprio embutimento.
3.9 Dobradiça para móveis, de
acordo com o ponto 2, caracterizada
porque são providas duae molas em
seus apoios, cada uma das quais
é eacada, em uma extremidade, ao
dito elemento embutido e é ligada,
na outra extremidade, ao outro
elemento da dobradiça, o dito
órgão rigido árido provido de
unia reentrância na qual vêm penetra parcialmente as ditas molas,
quando o elemento embutido se
coloca na posição em que o eixo
do embutimento é orientado perpendicularmente ao outro elemento.
4.9 Dobradiça de acôrdo com os
pontos precedentes, substancialmente
como descrita e ilustrada, e como
especificado nos pontos.

tentada, o número dos ditos poios do
rotor sendo maior que o número dos
.
ditos poios do estator.
4 — Um dispositivo de acórdo com
os pontos . 2 ou 3, caracterizado pelo
fato de que os meios energizantes dos
po.os do estator compreende unia bobina de campo para produzir em todos
os poios cio estator salientes do dito
motor uni campo de fluxo magnético alternado, a alternação no dito campo
em todos os polos estando na mesma
relação da fase, o dito rotor magneto
permanente sendo montado para rotação
no entupo magnético provido pela dita
bobina de campo e ditos poios do estater.
5 — Um dispositivo de actirdo com
qualquer dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato de que o estator
é dimensionado e posicionado para obrigar as posições de repouso do dito
rotos a ficarem substancialmente no meio
caminho entre as posições do rotor
nas quais. cada uni dos ditos poios do
rotor fique em oposição a cada um dos
ditos poios do" estator.
6 — Um dispositivo de acórdo tom
qualquer dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato de que o dito
rotor tem pelo menos duas vézes mais
poios do rotor do que os poios do
estator e sendo adaptado para parar,
quando o dito estator 'fôr desenergizado,
em uma posição de repouso na qual alguns' espaços entre os poios do rotor
A requerente leivindica de acárdo fiquem opostos a poios do estator e
cum a Convenção Internacional, e alguns espaço entre os poios do rotor
o Ai- t. 21 do Decreto-Lei número
7.903, de 27 de agôsto de 1945, a fiquem opostos a espaços entre os poios
prioridade do correspondente pe- do estator mas os ditos poios do rotor
dido depositado na Repartição de individuais de fiquem descolados do cenPatente:: na Itália, em 12 de de- tro dos ditos poios de estator indivizembro de 1,960, sob n.9 21..295.
duais de modo que, quando o dito
estator fea novamente energizado, o
dito rotor de partida automática.
TERMO N9 135.045
7 — Um dispositivo de adiado com
o ponto 6, caracterizado pelo fato de
De 15 de dezembro de 1961
que a posição de repouso é uma posição na qual cada um dos ditos poios
Nome: Consolidated Electronics In- do estator é substancialmente aquidisdustries Corp. — Estados Unidos da tante das peças do par mais próximo de
América.
poios do rotor.
Titulo: eMotores- Sincronoss.
8 — Um dispositivo de acôrdo coma
os pontos 6 ou 7, caracterizado pelo
Pontos Característicos
fato de que a posição. de ,repouso é
1 — Um dispositivo elétrico rotativo uma posição na qual as fórças producomo um motor sincrono de partidaau- zidas pela atração magnética dos oolos
tomática, caracterizado pelo fato de do reter para os poios do estator esteque tem pelo menos um Mo de poios jam substancialmente em equilíbrio esde esfator salientes e um rotor magne- tável quando os -polos do rotor adjato permanente tendo pares de poios, o centes abraçarem um polo do estator.
dito rotor sendo adaptado permanente- 9 — Um dispositivo de acordo com
mente para assumir uma posição em re- qualquer dos pontos precedentes, calação aos ditos poios do estator, quan- racterizado pelo fato de que a largura
do o dito cotor ficar em uma cond ção de pelo menos alguns dos ditos pelos
desenergizada, na qual cada polo do do estator .é da ordem de 120 a 180
estator fique subetancia t mente equidis- graus elétricos.
tante das peças de um par dos po:os do
10 — Um dispositivo de acórdo com
rotor.
qualquer dos pontos precedentes, ca2 — Um dispositivo de acardo com racterizado pelo fato de que o cotar
o ponto 1, caracterizado pelo fato de compreende material de ferrita. magneque tem um jõgo simples de poios de tizado nas regiões dos poios.
esiator salientes e meios para energizar 11 — Um dispositivo de aceado com
os poios de estator salientes com fluxo qualquer dos pontos precedentes, caracmagnético alternado, de modo que em terizado pelo fato de que os polos do
um dado momento, cada polo do cota- estator são posicionados para serem
tor saliente do dito motor seja da mes- interceptados por um plano perpendima polaridade magnética.
cular ao eixo, do dito • rotor em uma
3 — Um dispositivo de atórdo t u‘n região da influéncia magnética dos dio ponto 2. caracterizado pelo fato ee tos poios do rotor, os ditos poios do
que o dito rotor tem uma pluralidade estator salientes sendo energizados de
de polos magnéticos de polaridade
modo que, em um dado momento, todos

os ditos poios do estator interceptados
pelo dito plano sejam instantaneamente
da mesma polaridade magnética.
12 — Um dispositivo de acórdo com
qualquer dos pontos precedentes, caracterizado pela provisão de uma caixa
de material ferromagnético de baixa relutância pelo menos parcialmente envolvendo o dito dispositivo.
13 — Um dispositivo de acÓrdo com
qualquer dos pontos precedentes. aracterizado pelo fato de que os poios
do estator são separados uns dos outros
por intervalos iguais a (N) (360)
graus elétricos. onde (N) é um número inteiro.
j4 d:spositivo dii aceedo cala
qualquer dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato de que quando o
dito estator é desenergizado, a relutância ao longo do trajeto magnético, de
um qualquer dos ditos poios do totor
de uma polaridade, circunferencialmente
através de uni polo do estator para um
polo do rotor de polaridade oposta e
dai através do rotor para o dito qualquer pelo do rotor, é menor que a relutância ao longo de uni trajeto do dito
qualquer polo do rotor de uma polaridade para um polo do estator, dal através do dito estator para outro lado do
estator, dai para um polo do rotor de
polaridade oposta, e dal através do dito
rotor para o dito qualquer polo do rotor.
15 — Um dispositivo de acordo com
qualquer dos pontos 4 a 14, caracterizado pelo fato de que inclui um estator de material magnético de baixa relutância em relação ao de circuito manético com a dita bobina para guiar
o dito fluxo, o dito estator incluindo
partes extremas -formando trajetos mapartes extremas formando -trajetos magnéticos estendendo-se radialmente perto das extremidades da dita bobina.
partes externas estendendo-se longitudinalmente ao longo da dita bobina
por fora da mesma, os ditos poios salientes estendendo-se longitudinalmente
ao longo da dita bobina pelo lado de
dentro da mesma e terminando eaj posições de modo a deixar uma folga ca.
tre suas extremidades- e as partes •xtremas adjacentes do dito eetator, os ditos
estator e rotor formando um trajeto de
fluxo que, -durante a operação do dito
motor, estende-se dos ditos polos do
estator salientes para os poios do rotor
de uma polaridade, dai através do dito
rotor para os poios do rotor de polarich.cle oposta, dai de o dito rotor para
as partes extremas do estator em uma
extremidade do dito estator, dai radialmente para fora do mesmo, dal longa.
tudinalmente pelas partes externas do
dito estator. em seguida para dentro
através das outras partes extremas do
dito estator, e dai para e ao longo dos
ditos poios salientes, no lado de dentro
do dito estator.
16 — Uni dispositivo de aceedo co
o ponto 15, caracterizado pelo cato de
que o rotor • compreende material magnético de cerâmica tendo uma propriedade de relutância muito maior que a
do material metálico do dito estator.
17 — Um dispositivo de acôrdo com
os pontos 15 ou 16, caracterizado pelo
fato de que o dito estator compreende
uma peça polar em forma de cesta fim-
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PÁTENTES 6E' ifnI'VENÃ
Publicação feita de acordo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publitaceo de que treta o presente artigo. começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dial
groderlio apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados.
•
pamento termina: fica idoperativo
um dispositivo limitador ou batente tipo pletadàs, os ditos meios Lvractores
Genebra, para sustar a rotação do pa- bem incluindo me.os para te:Siada: 08 indicar ao processador de coatrõle qui
rafuso al.mentador de laca atuando a, ditos meios intertravadores com o que o equipamento term.nal de novo porlç
porca tiver atingido o fim do seu movi- o equipamento libertador poderá ser uti- ser utiLzado para posteriores operação.
8. Um sistema de acórdo com qual
mento ao longo do parafuso .e em que 'sedo para posteriores operações com
quer dos ponhas de 2 a 7, caracteriza
a ligação entre o coto que passa atra- qualquer dos ditos processadores.
2. Um s•stema de acordo com o pon- do pelo fato de que os ditos- meios cis
vés do eixo &o e a roda dentada que
aciona o primeiro dos ditos eixos com- to 1, caracetrizado pelo lato dos ditos interligação do circuito (32) incluem(
preende uma embreagem arranjada para meios primeiro . menc.onadoe incluí
rem pinelOS seletores intertravadores (140j1
desligar. quando o batente ou limitador meios de circuito interligadores e atemos operáveis, durante um período cai que
Genebra interrompe o movimento rota- de contrõle ligadores cooperando ai um equipamento term.nal se comuna,
tivo do parafuso de aLmentação de para seletivamente efetuarem a conexão, com . um dos processadores, para resta
através dos ditos me.os de circu.to in- var peio menos um • outro dos equipa.
faca.
3 Aperfeiçoamentos em dispositivo terligadores (32) entre . os processado- mentos terminais para subsequente co*
para o avanço das facas em forma de res de dados (10, 12, 14) e es equipa- mun:cação com o dito processador
foice nos cortadores de maga nas para mentos terminais (16-21j, Os- ditos theme Lm de impedir ac: sso a esse equipamea.
fabricar cigarros. de acõrdo com o pon- de contrôle ligadores incluindo mexia to terminal por • qua.quer ouro procedi§
to 1, caracterizados por compreender um seletores de equipamento (28) que res- sador durante o dito .aeriodo.
peso equilibrador móvel para fora em pondem aos primeiros sinais de quaiquer
9. U maistema de aceordo com o podo
relação ao eixo em tõrno do qual a face um dos ditos processadores para esta- to 8, 'caracterizado pelo tato de que oa
gira.- quando a faca é liesloca da para belecer o canal de comuri.cação desejada ditos meios seletores intertravadores
fora, para compensar a mudança do entre o dito equipamento terrnna/ parti- (140) incluem uma pluralidade de suba
equilíbrio quando a faca e a sua porca cular e o dito processador particular.
circuitos (1404 — 1401) capaz de Selem
3. Uni sistema de acôrdo coai o pon- tivamente,, ligar qua:quer um dos ditoa
de deslocamento se movem para fora,
o dito peso sendo construido como uma to 2, caracterizado. pelo Isto dos meice processadores (10, 12, 14) a qualquer,
porca e um parafuso rotativo para le- seletores de equipamento (28) compre- um dos d.tos equ pamentos ternanaisi
TÉRMO DE PATENTE N° 135.185 var essa porca, os dois parafusos sendo enderem uma pluralidade de •ib-circui- (16 — 21), os ditos maus seletores in•
aranjados de tal modo e com tal passo tos seletores de equipamento, cada . sub- tertravadores sendo operáveis, quando o
De 21 de dezembro de 1961
que o equilíbrio em tetra° do eixo de circuito respondendo pelos ditos primei- sub-circuito é. ativado, para desarticu.ar
ros anais derivados de um dos oitos todos os .outros sub-circuitos associado
rotação é conservado.
Molins Machine Co., Ltd. — In- 4 — Aperfeiçoamentos em dispoditi- processadores correspondentes, cada um com o equipamento terminal correspooe
glaterra.
vo para o avanço das facas em forma dos ditos sub-circuitos incluindo meios dente ao sob-circuito ativado,
Titulo — *Aperfeiçoamentos em dis- de foice nos cortadores de máquinas de circuito travadeires (54, 56) que são
10. Um , sistema de acõrdo com •
positivo para o avanço das facas em para fabricar cigarros. caracterizados operáveis para manter o dito canal de ponto 9, caracterizado pelo fato de qua
forma de foice nos cortadores de rã- em que o dito dispositivo é construido, comunicação intacto depois do primeiro os d:tos me:os seletores intertravadoreo
gulnas para fabricar cigarros".
incluem meios conservadores (144, 144
arranjado a adaptado para operar subs- sina/ iniciador ter cerseado.
4. Um s:stema de acõrdo com o pon- 156) tendo um circuito de alimentaçáo
tancialmente como descrito acima, com
Pontos característicos
to 3, caracterizado pelo fato dos ditos de retõrno (156) em cada um dos dito*
referencia aos desenhos anexos.
1 — Aperfeiçoamentos em dispositiA requerente reivincfca de acôrdo meios intertravadores (48, 54, /0, 72) sub-circuitos para manter o sub-circuito
vo para o avanço das facas em torna com a Convenção Internacional e o Art- serem fornecidos para Cada um doa di- ativado depo:s do c-u*p3mento terminal
de foice nos cortadores de máqemas 21 do Decreto-Lei. n° 7.903, de 27 de tos sub-circuitos seletores de equipa- correspondente ter sido desligado, o oito
para fabricar cigarros, dito dispositivo ageftsto de 1945 a prioridade do corres- mento e operáveis, em resposta à ativi- circuito de al:mentação de reteirno sem
girando em tõrno de um eixo e rendo pondente pedido depositado na Repar- çào de de qualquer um dos ditos atib- do interrombrio por meios libertadora
uma faca em forma de foice, caracteri- tição de Patentes da Inglaterra. em 22 circuitos, para desarticular todos os ou- para permitir que o aub-circuito vo;te
zados por compreender uni grampo de dezembro de 1960, sob 10 44:069.
tros sub-circuitos.
ao seu estado desativado.
prendedor da faca por atrito, uma porca
5. Um sistema de acórdo com os
11. Um sistema de acÓrdo com qual
pontos 3 ou 4, caracterizado pelo fato quer dos pontos precedentes, caracter*
que prende a faca perto da sua extrede que os ditos meios inter-trovadores zado pelo fato de -que grupos distinto
midade interior, um parafuso rotativo
TERMO N. 135.240
(54, 56) compreendem nro- circuito de de unia pluralidade de equipamento
aparafusado nessa porca e destinado a
Cimentação de retikno (54) para cada terminais são prOsidos, cada grupe sesa
De 26 de dezembro de 1961
deslocar a faca para fora do eixo em
um dos 'ditos sub-circuitos, e que os di- do associado com os meios interconeto
tetra° do qual o cortador gira e conThe Teleregister Corporation — ( Es - tos segundos sinais do, processador em res de circuito individuais para iates
tra o atrito do grampo, e unia engrenaligação inetrrompon o circuito de se- 'ligar um dos ditos processadores ds
gem ligada ao parafuso, para gire: o tados Unidos da América).
Titulo: Sistema de processamento de tes/mo correspondente, de modo a per- dados com qua'quer um dos egniparnen
mesmo a fim de que a faca seja avançamitir que o sub-circuito afetado volte tos termsnais em qualquer um doe
da. essa engrenagem comprendendo una dados. — (Priv. hiv.).
1. Um sistema processador de dados para seu estado desativado.
tos grupos de aceirdo com informaçãç
roda dentada, um eixo iSco fixo ao cor6. Um sistema de sicórdo com qual- derivada dos ditos 'processadores de da
tador para girar com éle e ao qual a compreendendo uma pluralidade de
roda dentada é fixa, um eixo montado processadores de dados centrais, e uma quer dos pontos de 2 a 5,, caracterizado dos.
Reivindica-se, de acdrdo com a Coa
dentro dessa luva e :oexial cora e/a, pluralidade de .equipamentos • terminais pelo fato de que meios que ocupam
ama roda dentada montada sõbre esse adaptados para operar com os . ditos um circuito (26) são acoplados aos di- vença° Internacional e o Art. 21 dg •
eixo e em engajamento do acionamen- processadores de dados, caracterizado ditos meios de contrõle de ligação (28, Código de Prooriedade Industriai ç
to com éle. e um contra eixo tendo duas por meios que respondem a primeiros 30) sendo dispostos para transmitir pos prior.Jt.d. do pedido corresnondente dei
rodas dentadas Lias a ele, uma dessas sinais derivados de qualquer um dos ditos processadores o aviso de ocupado PosItadri na Repartição de Patentes do
duas rodas dentadas engajando a Pri- processadores, "de dados (10, 12. 14) durante o tempo que um dos • ditos Estados Unidos da América, em 30 di
meira das rodas dentadas mencionadas para seletivamente efetuarem comuni- equipamentos terminais está funcionan- dezembro de 1960, sob n. 79.624.
anteriormente e a outra engajando a cação entre um processador da dados do com um processador.
roda dentada fixação dito curo, as váa particular e um equipamento terminal • 7. Um sistema de aceedo com qualTREMO N9 135.245
rias rodas dentadas tendo numeras de particular; meios intertravadores (48, quer pontos de 2 a 6, caracterizado
dentes tais que o produto dos &nos de 54, 70, 72) operáveis, quando os pri- pelo fato de . que os dl:os meios de %-a
Depositada em: 26-12-1951.
acionamento e acionados é substancia,- melros meios mencionados estabelece- terligação de circuito (32) controlam
mente mas não exatamente igual, com o ram coneião com uni dos ditos equi- operação das equipamentos terminais Requerente: Querino Mano!?
Preto (Estado de São Paulo)
que ocorre um ligeiro deslocamento an- pamentos termidais (16-21), p ira impe- transferindo dados entre um equipamen- Rbeirão
— Modelo de (Itilidade.
gu:ar entre a luva e o eixo para cada dir o estabelecimento de outra conexão to terminal escolhido e um processador.
"Nevo e Original Protetor dos
revolução do cortador. o dito eixo ten- de um processador de dados com o e que existem meios que respondem à raiamcoi Traseiros de Automóveis".Pa.
do engrenado ao parafuso para causar eguipronento terminal escolh fclor e meios operação do equipamento terminal esPontos Caracteristicos
livradores (30) que respondem a segou- colhido para transmitirem um sinal posa rotação (léle.
2 — Aperfeiçoameatos ci.sposlivo dos sinais dos ditos. processador!u paia terior de ocupado ao processador de
19) Novo e originai protetor doi
pwa o avanço das facas em forma de desligar o dito equipamento terminal que contrede durante a operação de trans- para/amas traseiros de autoinerela
foice nos cortadores de máquinas paia está ligado do seu processador de da- ferencia de dados. o dito sinal poupado caracteriza-se pelo tato de AS PrInede
fabricar cigarros, de acôrdo com o pon- idos. quando as operações necessárias do mencionado por último sendo automã- Internas de ambos os parolar:me tra
to 1, caracterizados' por compreender 'equipamento tumida' ienhant sido tom- Ocamente interrompido quando •o equi- setor *orem guarnecidas por proto

pies, tendo projeções polares digitais
formando os ditos poios *de estator e
•posicionadas em relação a uma caixa
•parcialmente definindo um trajeto de
fluxo magnético para complementar o
dito trajeto, os poios magnéticos do
rotor gene/ posicionados para apresentar pelos N-S alternados adjacentes as
ditas projeções polares digitais na rotação do dito rotor, sendo provida una
tampa para á dita caixa posicionaria
adjacente ao dito rotor e a dita ca.xa
provendo dessa maneira, com a dita
caixa e o dito rotor, um trajeto de fluxo magnético completo.
Reivaidica-se, de ao:ledo com a Convenção Internacional e o Art. 21. do
Código da. Propriedade Industrial, a
a prioridade dos pedidos correspondentes depositados na Repartição de Patentes dos Estado. Unidos da América,
em 14 de abril de 1961, sob o ng
103.069, e em 10 de ma.o de 1961.
sob o n° 109.227.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicaçáo feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 Da data da publicaello de que , trata o presente artigo. começará a correr o prezo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
abadarão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

tão de chapa metálica resistente, dl-,
aula em furos do própiao veículo.
29) Nóvo e original protetor dos paralamas traseiros de automóveis, sokdo com a item 19, e em que o protetor
caracteriza-se por constituir-se duma
chapa metálica resistente, em que três
de suas arestas são planas, e a aresta
restante é abaulada, e a totalidade do
bordo da chapa tem refôrço em friso
estampado que acompanha os cornos do perfil da dita chapa; os meios
para seu encaixe e fixação na parede
interna do paralaina, se constituem
• por duas cavidades, e esta última é
recortada, originando ligueta airada,
dobrada e mesquadro; nos bordos da
chapa, tem ainda maiseer(s linguetas
em esquedro, furadas, para se encaixarem em furos existentes no próprio
veiculo, exceto a última lingueta, para
cuja fixação é necessário praticar-se
furaçáo no veiculo.
3°) Ntivo e original protetor dos paralamos traseiros de automóveis, acôrdo com os itens 19 e 29, caracteriza-se
por chapa (protetor) adaptilavel it
parede interna do paraiama trazeiro contraposto, ser recurvada de maneira a sntur ,à especifica curvatura
fia dita parede interna do dito parale aia .
49) Novo e original protetor dos pa.
raianias ta.eeirue ed automóveis, de
aaerdo com os pontos precedentes e
r.-alo conforme substancialmente des(eito, reivinclieedo c pelos desenhos
anexos.
TaRMO N9 135.622
De 12 de janeiro de 1962
"Nevo suporte para armação de
suporte de prateleiras, cabides e outros".
Francisco Caravoglia. italiano, industrial. residente na cidade de São
Paulo.
Pontos Caraelensticon
1. Nós o suporte para armação de
prateleiras, cabides e outros, caracteizado por compreender um elemento
atilineo longitudinal, de secção transversal em T. cuja parte da base é
.)revida de uma série de ()libelos, em
elle:quer datribiução, para a sua fixação a • uma superfície qualquer 2
tendo o trecho central ortogonal do:a.ao de aberturas transversais alota
radae, regularmente espaçadas ,de
suspensão para cabides, ou aplicação
I F. travessas sustentadoras de prato:eiras. ou outras quaisquer.
2. Nevo suporte para armação de
prateleiras como reivindicado em 1.
eibstancialm
ente corno descirto e ilus:rado na d esenhos anexos.

ferior rosqueada, pela qual se aplica i bem ponto de aplicação da torça do
em orifício de uma base -móvel, desli- torque.
O novo dispositivo, de acordo
sante sôbre guias longitucanais superiores de unia outra base, 'prismática cont os pontos anteriores, se caractee fixa, com comando dado pelo aco- riza pelo fato de que Obre o mesmo
plamento de unia cremalheira interna fulcro excêntrico podertz trabalhar uni,
da base deslisante sôbre um pinhão dois ou mais conjuntos de garras
dentado e extremo de um eixo mon- (9-10).
tado na base fixa, com volante ex59 ) O nem° dispositivo, de acôrdo
com os pontos anteriores, não tem
tremo.
2 — Nóvo cabeçote revólver para um apóio fixo comum, e se caracteterno, como reivindicado em 1, carac- riza pelo fato de que . o apóio (12)
terizado por dompreender unia cru- ser regulávc1 com parafusos (17), com
zeta horizontal, disposta na interior da fendas (16b). com pinos (15) e com
torreta referda em 1, rigidemente fulcro (18), tendo uma ou duas faces
montada em torno do referido eixo' intercambiáveis e parafusos (18) de
central, cruzeta esta entre cujos den- contacto-regulável.
tes engata-se a extremidade livre de
69) O n5vo dispositivo, de acôrdo
uma trava horizontal, comprimida por com
os pontos anteriores, caracterimola, dispostas e maiojamento
za-se
pelo fato de gila o disco (19)
tudinal previsto li abase deslisaute;• e
perfilado,
ter unia . fenda (22b) de lia dita trava sendo dotada ainda de mitação de
curso e ser fixados rigiuma abertura intermediária, onde se damente com
a polia (27) ou 27a).
aloja o cabeçote de uma alavanca
79) O nôvo dispositivo, de acôrdo
pendente articulada, eia correspon- com
os pontos anteriores, para evitar
dênc a à qual é previsto um con- desgaste de atrito na superficie das
tra-pêso articulado na base fixa, e morderas, caracter za-se pelo fato de
com possibilidades de giro apenas no que a garra, uma vez soltada a peça,
sentido de avanço da reto-lida ala- devido a mola (30), voltará a ser bem
vanca.
3 — NU° cabeçote revólver para desencostada até agir o automatismo
tcrno, como reivindicado até 2, carac- da fechamento.
terizado pelo fato de a cruzeta citada
89) O nôvo dispositivo; de anilado
em 2 ser ainda portadora de uma sé. com os pontos anteriores, garante a
rie de pinos verticais, em, - equidiaan- incolumidade dos operários. e se caca angular, um em cada ramo, sóbre racteriza pelo lato de que a ação .de
um dos quais podendo encaixar-se a abrir e fechar as garras é feito autoextremidade de nova alavanca, conju- maticamente. por fricção (27) ou
gada por mola à base fixa: e final- (27a) e pode ser também blindado
mente, o pino da cruzeta, que esteja dentro e chassis da máquina se fôr
em concordância com e linha central um afamo.
longitudinal do conjunto, tendo a sua 9 9 ) O nõvo dispositivo, de aceado
extremidade• inferior aplicada sôbre com os pontos anteriores e tuod conum des dentes especialmente confi- forme substancialmente descrito, reigurados de unia pequena engrenagem vindicado e peles desenhos anexos.
vertical, montada na extremidade de
longo eixo hori e ental e interno tk base
deslisante, e cujo outro extremo é ao-'
TfiR.110 N9 135.698
lidado ao bloco portador dos paraveta:
17 de janeiro de 1e.
fusos de regulagem de curso.
Requerente:
Gérard Pritsch — São
4 — Névo cabeçote revólver para
torno, como reivindicado até 3, suba- Paulo.
Título: Aperfeiçoamentos 'em conetaneialmente como descrito e ilus- xões
para canalizações de fluidos.'
trado nos desenhos anexos.
1 — Aperfeiçoamentos em conexões
para canalizações de fluidos, do tipo
TÉR MO N9 135.660

baptista de Renda

Depositada em: 15-1-1962.
Requerente: Umberto Songiovanni
• ef‘o Paulo,.
LEI /s1* 4.862 - DE 29-11-1965
"Nóvo dispositivo aperfeiçoado para
mánuinas operatrizes".
Altera a legislação do ira»
pasto de reais, adota diver.
Pontos Caracteststzcos
sas medidas de ordem fiscal
19, O nem° dispositivo, e constituido
e fazendária e dá cutras
de um cabeçote para agarrar peças
providanciae.
com uma só garra, e se caracteriza
pelo fato de que é formada por duas
DIVULGAÇÃO N9 954
peças: uma peça (9) suporte com
PREÇO: Cr$ 200
fendas apropriadas e parafusos (11)
TeR110 N 9135.t2,
para aperto da mordaça (10) .
A VENDA
29 ) O nóvo dispositivo, de acórdo
Data; 12 de janeiro de 1962
Na Guanabara
com o ponto 19, com mordaça (10),
N:vo Ca e.e-revolver para Cirno. de superfície e material apropriado,
Seção de Vendes- Av. RcdriM. O. A, L. Indústria Meca/Uca caracteriza-se pelo fato de que as
gues Alves. 1
Li: a.. esí-:eledda na cidade de São mordaças são rodas aproveitadas em
Pe tilo .
Agancia I: Ministério de Fazenda
tôdas as suas superfícies e com furo
Atende-se a pedidos pelo Serviço
PO71 tos Caractertstxos
i central. nbvo dispositivo, de acordo
i 39) O
de Reembólso Postai
1 — Taóvo cabeçote revólver paia com os pontos anteriores, caracter!Em Brasilla
terno; ca:acterizado por e •••:.,,cader etaee pelo fato de que o conjunta garini'.nzthnente a torreta rotrtiva por- ra (9 e . 19), ser fUlerado sobre um
Ne sede do D.I.N.
ta-lez rarnentas, raie é provida de eixo 'pau) excêntrico (8) regulával para ticentrai %craca!, cum extreireeade in- I xttção excêntricas de peou, e ser tate- --

formado em duas partes, providas
internamente de duas válvulas com
molas, dispostas axialmente. caracterizadas pelo fato de as válvulas com
molas, opostas entre si, terem as . cepcctivas extremidades eia forma de
simples hastes.
2 — Aperfeiçoamentos em consxões
para canalizações de fluidos como
reivindicados em 1, caracterizados
psio fato de que as válvulas com
molas repousam sôbre sedes de encôsto, feitos em matéria plastica, e
em forma de cone ou com arestas
vivas, por ocasião do desacoplamento
da conexão.
3 — Aperfeiçoamentos em conexões
para canalizações de fluidos, como
reivindicados até 2, caracterttaae.s
pelo fato de que a parte fixa da conexão (sôbre a qual desliza a parte
móvel) ou a parte móvel (que desliza
sobre a parte fixa), coMporta unia
única junta tórica assegurando a estanqueidade da conexão por ocasião
de seu desacoplamento.
4 — Aperfeiçoamentos em conexões
para canalizações de fluidos. conto
reivindicado até 3, caracterizados pelo
fato de que as duas partes da conexão são mentidas acopladas entre
com o auxílio de uma luva de travamento com esferas.
5 — Aperfeiçoamentos em conexaee
para canalizações de fluidos, cano
reivindicados até 4, caracteriee.dos
pelo fato cie que as partes da conexão
d.o ntentidas acopladas entre si com
o auxilio de uma porca 'negue:ala.
aprisionada por mais de uma chaveta.
— Aperfeiçoamentos em conexões
pura canalizações de fluidos. como
reivindicados até 5, substancialmente como descritos e ilustrados com
desenhos anexos.
=MO . N9 135.725
Data: . 17 de janeiro, de 1902
•
Requerente: N. V. hilips'fauellampentabrieken — Holanda.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou
relativos a circuitos de ignição de
lenitrons, empregando um capacitar
que é continuamente carregado e
que se descarrega em cada ignição
sôbre um circuito que inclui, além do
percurto de lenirão de ignitron e de
nn comutador sob foima de tiratrtin,
um elemento não linear sob forma do
aabina d e choqeu. caracteriza,:os
çelo fato do circuito de ignição ser
dividido, a luzente do tirntron Meado
diretamente ao capacitor. em dois
ramos ou ramais, um dos quais. o
une inclui a trajetória de ignição do
ignitron e pelo menos uma parte
bobina de choque, é atravessado mia
,1 emente de ignição durante o pe!Modo de descarga do capacitor e o
;outro dos quais inclui um retificador,
tomando, os dois ramais em coniunto
! um circuito fechado que inclui o liai
retificador, a trajetória de ignição
e a bobina de choque e condueatde
a parte da corrente de ignição Qat
é fornecida subseqüentemente peia
energia acumulada na bobina de e lleque durante o período de aeseasga
do capacitor.
2 — Circuito, como o reivinclicsado
no ponto 1, caracterizada pelo fato de
apenas parte do enrolamento da to_
bina de choque ficar inchaae
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PATENTES DE INVENÇÃO .
Publicação feita de **ardo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o privo pura o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão arcoecatar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles gim se julgarem prejudicados.

1

nal de refluxo que passa através do o depósito de reserva do líquido de. lamina em fita, principalmente peles,
êmbolo de trabalho. e que, quando -o pressão com o cilindro •de bomba, é couros, borracha e materiais seele.
êmbolo de trabalho estiver inteira- formado por u malargamerao anular lhantes, caracterizada por um conian.
mente ou quase inteiramente retira- I do cilindro de bomba, preferentemen- da hidráulico do examinador para
do do cilindro de trabalho, transpõe te por um anel cónico e elásticd, que ajustar o cilindro calibrador à espesuma gazeta situada entre o cilindro 'repousa, de maneira levantável, sõbre sura da fissuração. .
de trabalho e o cilindro de bomba. ,a saída de, pelo menos, um canal 2 — Máquina de fissuraçáo por
3 — Elemento hiciropneumático de proveniente do depósito de reserva meio de lâmina em fita, de acurelo
molejo, de acórdo com os pontos 1 do liquido de pressão, e é solicitado com o ponto 1, caracterizada pelo
e/ou 2, caracterizado pele fato de pela pressão reinante no cilindro de fato de que o cabeçote da máquina,
que um tubo de cobertura que .forma l bomba.
que leva o cilindro calibrador, se adia
o cilindro de trabalho dentro de uma 12 — Elemento hidropneumatico de montado' nas armações laterais desta
caixa do elemento de molejo, ap,e- molejo, de acsardo com os pontos 1 a de maneira oscilável por um valor
senta, em uma parte do seu compri- i 11, caracterizado pelo fato de que, preestabelecido e determinado peto
mento, a forma de um cilindro de no trajeto do liquido de pressão des- comando do exanlinador .
bomba.
locado pelo êmbolo de trabalho, exis- 3 — • Máquina de fissuração por
4 — Elemento hidropneumatico de te um órgão de vedação essencial- meio de lamina em fita,. de acordo
lejo,mo, de acardo com os pontos 1 mente conhecido, que amorteça pre- com os pontos 1 é 2, caracterizada
a 3 ,caracterizado pelo fato de que ferentemente em ambas as direções. pelo fato de que uni examinador de
o tubo de cobertura acha-se cingido, 13 — Elemento hidropneumático de natureza essencialmente conhecida se
na região do cilindro de trabalho, molejo, de acOrdo com o ponto 12, acha fixado no cabeçote osciláyel. e
por um espaço anular concêntrico, , caracterizado pelo fato de que o 6r- o dispositivo re.rou'ador, oonjugado
que está subdividido, por uma mem- gão de vedação está situado na extre- com o examinador, se acha firmebrana tubular em uma ca.mara In- midade do cilndro de trabalho, afas- mente montado na armação da má.
terna de liquido de pressão que se tada da entrada do - embolo de tra- quina.
comunica com o cilindro de trabalho, balho, e apresenta a forma de uma 4 — Máquina . de fissuraçao por
e em uma cãmara externa de gás. chapa de vedação essencialmente co- melo de lâmina em fita, de acürdo
8 — Elemento hidropneumático de nhecida.
os pontos 1 a 3, provida com
molejo, de acórdo com os pontos 1 Finalmente, a depositante rervindi- com
dispositivo para levantar o caa 4, caracterizado pelo fato de que ca, de aceado com a Convenção In- um
que leva o cilindro calibrao tubo de cobertura acha-se cingido, ternacional e de conformidade com beçote,
durante a passagmh do material
na região do cinlidro de bomba, por o artigo 21 do Código da Proprie- ador,
fendido, caracterizada pelo fato.
unia espaço anular concêntrico, que dade Industrial, a prioridade lo cor- deser
que a porca do fuso sa acha cons.
contém pelo menos uma parte da re- respondente pedido, depositado na truida
em forma de êmbolo ilidi riu.
serva de líquido de pressão, e esta Repartição de Patentes da Alemanha, lico, deslocável
na caixa do diepo.
cheio, na sua parte restante, com em 21 de janeiro de 1961, sob o nú- altivo
regulador,
e, ainda, pelo fato
gás.
mero F 33.028 II/63c.
.
de que éste pode ser feito vogar,
6 — Elemento hidropneumático de
. •—
juntamente com o fuso, mediante
molejo, de acsardo com o Ponto d,
acionamento de um registro hidinu.
TOAMO NS 186.743
caracterizado pelo fato de que o liIERMO N.9 135.787
lico, por uni valor previamente ajusquido de pressão e o volume de gás
tado com relação ao examinador.
Data: 19 de janeiro de 1982
Data: 18 de janeiro de 1962
chidos no espaço anular que cinge
Requerente: Malte' & Sacha A.G. o cilindro de bomba, acham-se .sepa- N. V. Philips'Oloellampenfabrieken • Finalmente, a depositante reavindi.
— Alemanha.
rados entre si por meio de uma memca de acôrdo com a Convenção InHolanda.
Titulo: Elemento hidropneumático brana elástica, preferentemente por —Titulo:
era ou re- ternacional e de conformidade com
de molejo.
uma membrana tubular, concêntrica lativos a Aperfeiçoamentos
cabeças apagadoras mia/O- o artigo 21 do Código de Proprieao tubo de cobertura.
ptas, destinadas a apagar seletiva- dade Industrial, a prioridade do core
Pontos característicos
7 — Elemento hidropneuraático de mente
pelo mezos duas pistas de uma respondente pedido depositado na Re1 — Elemento .hidropnetunático molejo, de acOrdo com o ponto 5, fita magnética.
partição de Patentes da Alemanha cru
de molejo próprio, em particular, para caracterizado pelo fato de que, no
9 de março de -1961 sob o número
Pontos característicos
veículos raotirizados, que abrange um espaço anu/ar que cinge o cilindro
M 48.330 'V11a128b.
êmbolo de trabalho, um cilindro de de bomba, o gás enchido repousa, 1 — Aperfeiçoamentos em ou relatrabalho cheio de líquido de pressão, sem separação, sõbre. o liquido de tivos a cabeças apagadoras múltiplas,
uma ~ara elástica de compressão, pressão ali existente.
destinadas a apagar ou desfazer pelo
solicitada pelo volume liquido de pres- 8 — Elemento hidropneumat?co de menos
pistas adjacente, e próTER
"540. N° 128.785
idio, um depósito de reserva de liqui- molejo, de .acórdo com os pontos 4 ximas duas
de uma fita magnética, na
do de pressão, uma bomba q ue Pos- a 6, caracterizado pelo fato de que qual uma
de blindagem
De 28-4-61
sa ser automaticamente intercalada as membranas tubulares, que subdi- magnética repartição
fica Interposta entre duas
entre o -depósito de reserva e o 'ci- videm os dois espaços anulares, são porções adjacentes
da
cabeça,
caraclindro de trabalho em dependência formados . por um tubo elástico con- terizados pelo fato de cada repartição Um compressor manual para pulve.
da posição relativa do êmbolo de tra- tinuo.
posição recuada ou rizadores de liquidos e outras. finalidaa
ser disposta em posição
balho e do cilindro de trabalho, e 9 — Elemento hidropneuroatico de retraída
Stanislav Osolnik
à superf cie efe- dez análogas»
em
que seja acionada pelas oscilações re- molejo,
de acardo com os pontos 1 tive da cabeça, e unia distancia tal São Paulo.
lativas do êmbolo de trabalho e do a 8, caracterizado
pelo , fato de que que o comprimento do percurso aéreo
cilindro- de trabalho, bem como uma a válvula de superpressa.o,
dos_shunta magnéticos por essas rePontos caracterfsticos
linha de refluxo que pode ser in- entre o cilindro de bomba e osituada
cilin- partições, para cada porção da catercalada igualmente em dependência dro de trabalho, está situada em
um
beça,
é
consideravelmente
maior
que
da posição relativa entre o êmbolo canal que passa pelo êmbolo de tra- o comprimento do entreferro ~cia- 1 — Um compressor manual, para
de trabalho e o cilindro de trabaeiou pela haste de êmbolo, e do, dentro do qual se produz o cam- pulverizadores de líquidos e outras fim
lho, e que conduz do aloiro de traba- balho
nalidades análogas, . caracterizados pot
localizada
na sua po apagador magnético.
lho para o depósito de reserva o li- salda para-,convenientemente
o cilindro de trabalho.
2 — Cabeça aPagadora
um cilindro dividido em duas- amaras,
quido de • pressão, caracterizado pelo 10 — Elemento
de substancialmente estruturada de acôr- urna anterior e urna posterior, esta úl4
fato de que, no êmbolo de trabalho, molejo, de acórdobidropneurnatico
do
com
a
descrição
aqui
feita,
com
com
os
pontos
1
fora da sua região de imersão no a 8, caracterizado pelo fato de que referência aos desenhos esquemáticos Uma provida de êmbolo com válvula ef
cilindro de trabalho ou em uma bas- a válvula de repercussão, que conduz anexos.
entradas de ar em sua • parede posterior,
te ,de êmbolo teunida com o êmbolo do cilindro de bomba Para o cilinsendo 'a haste do êmbolo articulada a
de trabalho, acha-se disposto um de- dro de trabalho, é formada por uma Prioridade: Holanda, e m24 de ja- v,in braço de alavanca compensado pot
- mola e fazendo parte de' uma 'coronha
grau anular que atua como êmbolo chapa elástica, cuja margem, livre- neiro de 1961, sob n.a 280.427.
de bomba e que colabora com um mente móvel em uma das direç6es
ou pegador projetada . em Angulo aprocilindro de bomba, ligado através de e solicitada pela pressão reinaote no
TERMO N.9
priado da parte pos:ertor do cilindro,
válvulas de repercussão,- ao depósito milindro de trabalho, repousa sôbre
De 23 de janeiro de 1962
cuia câmara anterior, tendo um bico
de reserva de liquido de pressão e salda de, pelo menos,, um canal
ao cilindro de trabalho e concentri- aproveniente
de
salda serve. de reservatório do ar
TurMaschinenfabrik
Requerente:
do cilindro de bomba, e ner Aktiengesellschaft, sede em Obe- comprimido
camente reunido com Late último, cuja margem
para dentro da mesma peinterna,
se
ajusta
ao
quando o êmbolo de trabalho se achar êmbolo de trabalho ase encarrega rursc)/Taurriã, Alamanba.
movimentos do êmbolo, da câmara,
amplamente introduzido no cilindro da vedação entre o ciinndro de tra- "Máquina de fissuração por inei0 los
posterio4, através de uma -Vaivula de
de trabalho.
de lâmina em fita. .
balho e o cilindro de bomba. •
retenção. disposta na parede divisória
2 — Elemento hidropr.eumático de 11 — Elemento hidroimeturiatico de
Pontos caracteristicos
entre ambas as: câmaras.
molejo, de acOrdo com o ponto 1, molejo, de acórdo com os pontos 1
1 — Maquina de fissuraaão, prõ- 2 — Um compressor manual, para
caracterizado pelo fato de que a linha a 10. caracterizado pelo fato de que
de refluxo é constituida por um ca- a válvula de repercussão; que liga pria para fender, por meio de uma pulverizadores de líquidos e outras tiMelro Menetonado doa dois ramais,
ficando o enrolamento total localizado no circuito fechado formado DeIce dota ramais (Fig. 3).
3 — Circuito, como o reivindicado
no ponto 1, caracterizado pelo tato
de, durante a primeira parte da corrente de ignição, o primeiro mencionado dos ramais ser alimentado pelo
enrolamento primário é atravessado
pela corrente do &atroo, enquanto
que, durante a parte subseqüente, os
doia ramais são atravessados em série pela corrente fornecida subceqüentemente e estabelecida pela energia acumulada na bobina de choque
•(Fig. 4).
4 — Circuito, como o reivindicado
no ponto 1, caracterizado pelo fato
d, primeiro ramal incluir parte do
enrolamento de um auto-transformador, cuja outra parte fica ligada ao
catodo de ignitron através de um retificador, incluindo o segundo _ama!
u mretifIcador ligado em paralelo
com a combinação série e tenda a
mesma direção de passe que o retificador mencionado em. primeiro
lugar. (Fig. 5).
5 — Circuito de Ignição de !gnita on, substancialmente constituído
conforme a descrição aqui feita com
referência ao desenho anexo.
Prioridade: Holanda, em 20 de janeiro de 1961, sob 9 n9 280.313.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Pubiica-Ao feita da acerdo com o art. 26 do Código de ProPriedade Industrial:
1 29 Da data da publicação de que trata o preunte artigo, começará a cortar o prazo para o deteriniento do pedido, durante 90 cliss
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que *e juigezeia prejudicados,
21' do Código dd Propriedade Inclua.
TERMO N° 135.990
sal:dades análogas, acorde com o ponto' xo da temperatura de equilíbrio adiatrial, a prioridade do correspondente
pr.meiro e em substáncla como descrito bitu.° da gas no me,mo.
De 26 de janeiro de 1962
pedido, depositado na Repartição de
tio memorial e a titulo de exemplo te- 2 — Processo de acordo com o ponRequerente: Siemens-Schuckertuterke Patentes da Alemanha, em 14 de abril
to 1, caracterizado pelo fato de que
presentado noa desenhos anexos.
, nele b gás é passado através de um Ia- Aktiengesellschaft, Erlangen, República de 1961, sob o número 73.482
IVc/12c.
vador venturi, utilizando um meio de Federal Alemã.
TERMO N' 128.893
eProceeso de produzir um arranjo
lavagem que contém água.
semi-condutor,.
•
De 3-5-61
3 -- Processo de acordo com o ponTÈR110 N.r 136.498
to 1, caracterizado por se utilizar una
Pontos Característicos
Aperfeiçoamentos em virabrequim meio de lavagem que consiste de água.
Depositada em 19-2-1982
I. — Processo de produzir uni arpara motor de combustão interna — Es4 — Processo de acordo com o ponRequerente: José de Paula — Ame-.
ranjo
semicondutor que consiste de um ricana
tado de São Paulo.
(Estado de São Paulo) — Moto 2, caracterizado por utilizar um meio
corpo
fundamental
monocristalino
com
Requerente: — Marukyu — Indús- de lavagem que consiste de (solução de várias zonas, entre si separadas por delo utilidade.
tria de Máquinas Agrícolas Ltda. — ácido maléico aquoso. •
ReivindicoçUs
transições de diferente tipo de
E.sta.lo de Slo Paulo
5 ..... Processo de acórdo com o pon- condutividade, e eletrodos de contato
1 — "Nova churrasqueira portátil",
1. e ) Aperfeiçoamentos em virabrequim to 4, caracterizado pelo fato de que aplicados, por deposição.-monocristalina caracterizada por uma caixa metálica paralelepipédica, dotada supe.
para motor de combustão interna, ca- nele o limite superior de concentração de material semicondutor a partir da rionnente
de duas tampas articularacterizados. por ser encravado entre inicial de ácido maléico no meio, é 5%, fase gasosa sobre um cristal-suporte das e =restas opostas da referida
peso, abaixo do limite de solubili- aquecido de material semicondutor da
li bronzina, ou bucha do mancal do vi- em
caixa,
e
que
podem ser mantidas
mesma estrutura reticular, caracterizado abertas, na posição vertical quando
tobrequlm e 'a polia fixada na sua parte dade.
tronco-cónica, uma amola cônica.
' 6 — Processo de acordo com o pon- pela deposição do material semicondu- introduzido na caixa os pés que atrato
1. caracterizado pelo fato de que tor sabre um cristal-suporte livre de vessam alças das tampas; e por a
2 v ) Aperfeiçoamentos em virabrequim(
caixa possuir furos próximos às suma
sele
a temperatura é de, menos, 10vC macias.
Iscónies com o ponto 1, substancialmente
arestas inferiores, e por possuir
abaixo
da
temperatura
de
equilíbrio.
2. — Processo de acordoc mu o pon- ternametne suportes para uma grade
como descritos e representados nas figuras 1 e 2. dos desenhos apensos.
7 — Processo para redução do tece to 1, caracterizado pela • deposição do para carvão ,que situaaae horizontalpróxima ao fundo da caixa;
de anidrido maléico de uma mistura ga- material semicondutor sobre uma su- mente
e ainda por uma grelha, que é apoias'
•••n••••nn,
sosa obtidade um reator de anidrido perfície (100) do cristal-suporte.
da em suportes, horizontalmente, aci3. -- Processo de acordo com •o ma
maleico, caracterizado por compreender
da grade; e mais ainda por furou
ponto
I,
caracterizado
pelo
emprégo
de
TERMO IN1 9 130.906
as fases de condensação parcial da dita
que se situam em uma das tampail
um
cristal-suporte
do
mesmo
material
sepróximo à sua aresta e que permita
mistura de gás, para remover uma pora introdução das pontas dos espetos,
Depositada em: 17 de julho de 1961 ção do dito teor de anidrido maleico, micondutor como o a depositar.
4. — Processo de acõrdo com o pon- sendo que • caixa possui ainda uma
e adição de um meio de lavagem aquoRequerente: Brinquedos Bandeirantes so ao dito afluente gasoso, -1 tempera- to I, caracterizado pelo fato de adicio- alça para transporte e fechadura nas
portas.
S.A. — São Paulo.
tura do dito meio estando substancial- nar-se ao material semicondutor, durante
a
deposição,
material
de
dotação.
2 — 'Nova churrasqueira portátil",
Título: eNovas disposições construti- mente abaixo da temperatura de equilísubstancialmente como descrito, rei*
5.
—
Processo
de
acordo
cora
o
ponbrio
adiabético
do
gás
de
entrada,
'no
sias aplicadas a rodas de patins>.
to 4, caracterizado pelo fato de variar- vindicado em 1 e apresentado no deque se refere ao absorvente.
a*
a concentração da dotação durante senha anexo.
Reivindicaçõea
8 — Processo de acordo com o pon- a deposiçÃo.
to 7, caracterizado pelo fato de que Finalmente, a depositante reivindica.
TtR.M0 14.9 -136.308
eNovas disposições construtivas o dito meio de lavagem contém água.
de acordo com a Convenção Internaciosplicadas a rodas de patins>, estas con9 — Processo de actirdo com o pon-, nal e de conformidade com o artigo
De fevereiro de 1982
feccionadas de plástico duro, metal ou
outro material conveniente, caracteriza- to 8. caracterizado pelo fato de que o
Requerente: R. T. Golde 0.M.B.11.
das pelo fato de ser a parte cilíndrica dito meio de lavagem consiste de água.
C.9 KG. — Alemanha.
&
externa da roda recoberta por camada
10 — Processo de acordo com o ponQuadro de aço para reforçar o iaIle nylon ou similar, moldada direta- to9, caracterizado pelo fato de que o
corte para tetos corrediços em ydmente sõbre a roda, tal camada apre- dito meio de lavagem consiste de soculos motorizados.
sentando abas circundantes laterais, pra. lução de ácido maleico.
Pontos oaracteristicos
vidas pelas faces internas de nervura
11
—
Processo
de
aciIrdo
com
o
pon•
1
—
Quadro
de aço para reforçar
Mrcular, á qual corresponde, no corpo
VOLUME VII
10. caracterizado pelo fato de que
o recorte para tetos corrediços em
§a roda. reentráncia de mesma forma. to
o limite superior da concentração iniveículos motorizados, caracterizado
ATOS IDO PODER
pelo fato de que as peças tramava2 1 ) Novas disposiebes construtivas cial de ácido maléico no meio, é de
LEGISLATIVO
sais dianteira e trazeira do quadro
splicadas a rodas de patins», conforme 5% em peso, abaixo do limite de soluLeis
de
outubro
a
dezembro
consistem em uma peça perfilada de
•reivintIcação anterior, tudo substancial- bilidade.
Divulgação n 9 957
folha de metal, em que a alma vermente como descrito no relatório e ¡Metical do perfil apresenta fendas, ia.
— Processo de ac6rdo com o ponPreço: Cr$ 4.000
t/tido nos desenhos apensos ao presente to 12
cortadas em sentido transversal à sua
11, caracterizado pelo fato de que
raecnorial.
direção longitudinal, resultando dai
a temperatura é, pelo menos de 10°C
••n•n••••n•n

COLEÇÃO DAS LEIS
1965

TERMO W 131.253

abaixo de temperatura de equilíbrio.
13 — Processo de acordo com o ponto 12, caracterizado pelo fato de que a

proporção por volume fica na faixa de
1 para 400 partes de gás por porte de
líquido.
Scientific Design Company, Inc„ e-e 14 — Processo para reduzir o
teor
Bicados Unidos da América.
de anidrido maléico de um gás contenTítulo: Processo quimico.
do enidrido maleico, caracterizado pelo
fato de ser conduzido substancia'ruente
Pontos Csiactedstkos
como
acima descrito e especificado.
1 — Processo de redução do teor de
/anidrido maleico de um gás que con- 1 A requerente reivindica t l e a..br.1.) com
tem anidrido moldeico, até tei menos de a Convenção Internacional 1: o Art. 21
15 p.p.m. por volume caracterizado 'do Decreto-Lei n' 7.903 de 27 de agosto
toei ° fato de se por o gás em contato .de 1945 a prioridade do co responjente
bote um meio de lavagem absorvente, pedido, depositado na Repartição de PaOtt tuna temperatura substancialmente tentes dos Estados Unidos da América.
abai, :) de temperatura de equilíbrio abai- em 29 de julho de 1960.
De 28 de julho de 1961

VOLUME VIII

ATOS DO PODER
EXECUTIVO
Decretos de outubro a dezembro
Divulgação n' 958

Preço: Cr$ 6.500
A 'VENDA:
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves. L

Agência I: Mioistérío da Fazenda.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReembOlso Postal.
Fm Brasília
Na sede do D .1. N .

uma série de lóbulos flexiveis, Independentes entre si, sobre os quais se
acha fixado, mediante solda, um perfil angular continuo, e, ainda, pelo
fato de que as peças longitudinais laterais do quadro consistem em peças
perfiladas moldadas com a necessária
curvatura por processo de estiramento.
2 — Quadro. de aço, de acordo com
o ponto, caracterizado pelo fato de
• que, no degrau inferior do perfil das
partes longitudinais laterais cio quadro, acham-se fixadas, mediante solda, tiras de metal, fendidas trensversa imente à sua extens.5.0 longitudinal e cujos lóbulos acham-se munidos de dentes e reentráncias, que,
após o dobramento dos lóbulos, colabafam entre si e mantém firmemente
enjastaclo o material de revestimento
que forma o fórro interno do quadro
do teto.
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NA A- R C A $ E P OS 1 T AD AS
20114~0
dà eeteto Óài. kg) ddreáilio da Psdisiedüle Industrial. Da tato, da publicaçito,comestará a
de 1.0 . 4apes o 4efe#15raUt2) pad"N;Dararrie eteee pgae,o, poderio einairdar suas oposições ao Depara:mu=
~mal da Propinas* rosissainiid aquertà Gee es julgarem ~dandos mit a Ottset40110 40 regidas requerido

awaser 84~

luzes trazeiras para veículos, microfo- tefatos dos mesmos: Almofadas de counes, lanternas, mostradores, pandas elé- ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
tricas, aparelhos de refrigeração, refle- 'chicotes de couro, carneiras, capas para
tores, Mitos, sorveteiras, aparelhos de álbuns e para livros, embalagens de
televisão, valvulas,. voltbnetros e velas Couro, estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-bloClasse 13
COBONA10 8.à..
Abotoadores de sapatos de metais pre- cos, malas, maletas, porta-notas, porta'redaótria.Brittrileira?
ciosos, semi-preciosos e imitações, abra- chaves, porta-niquela, pastas, pulseiras
NIIISTRIA 3
çadeiras de metais preciosos, semi-pre- de couro, rédeas, selins, sacos para viaClasa fl
ciosos e sua imitação pare calca,. Me- gem, sacolas, saltos, solas e solado*,
Pata distinguir: Artigos • !punam elL
tirantes para arreios e valises
reço& de metais preciosos, adereços de
'bicos. e detrai:iam alto-fataa, anteNome comercial
diamantes. adornos de metais preciosos,
*" agulhas para icnógrafos, apareClasse 37
Termo n.° 722.694, de 3-11-65
alfinetes de adereços de platina, ala- Roupa* brancas, para cama 5 mesa:
!Los de alta-fidelidade, amplificadores Comahue
Importação
e
Exportação
de
vanca de alfinetes de metais preciosos Acolchoados para camas, colchas code zona bobinas, bobina para radia e
Frutas Ltda,
alfineta de adereços, de casquinha, de bertores, esfregões fronhas, guardanaaparelhos para contrede de
•
São
Paulo
plaquê de ouropel, aliança, aparelhos pos, jogos bordados, jogos de malhes
"•erva de tomadas, chalra auto
para lavatórios de metais preciosos. lençõis. Mantas para camas, panos para
-as, chaves para antenas e fios ter.
semi-preciosos e imitações, arame de cainhe e panos de pratos, toalha* de
COMARII
comutadores. coodensadores, aparaouro, argolas de metais preciosos, semi- rosto e banho, falha' de mesa. toaLos de coninnicaçao interna discas gra41
preciosos e imitações, assentos para
•'Elo& chaves de ondas, chanca de Para distinguirClasse
alimenticlos: prata ed metal precioso, semi-precioso lha para jantar, toalhas para chá.slavancas, chaves elétricas, chassis pé:- Balas, biscoitos, produtos
cereais, carnes em e imitações, baixelas de metais precio- café, toalhas para banquetas. gusrii.
radio', diais, aparelhos de intercomn. conserva ou não,café,
chocolates, condimen- sos, semi-reciosos e Imitações, balangan- •Gemi para cama e mesa, toalha:ha
dia . aparelhos de frequência =(cobre pão)
fonógrafo., floa para eletricista. tos, doces, frutas naturais, frutas em dans, bandeas de metais preciosos e imiconserva
ou
não,
farinhas
alimentícias,
tações,,
berloques,
bijouterias,
borlas
de
geradores
gaeadores automáticos
Classe 10
geléias, gorduras, leite em pó, óleos ouropel, borlas de prata para espadas,
Zoe terra. fusivela fitas :amant- comestiveis
Móveis
em
geral.
de metal, vidro. de
,peixes,
queijos,
gorduras,
botões de metais preciosos, brincos de
e* e eletrônicos de alta frequência
aço, madeira, estofados ou não. indo;gila funcionara com válvulas, interrupto. leite em pó, .óleos coo:estiveis, peixes, orelhas brilhantes, broches, bules de tive
móveis para escritórios: Armários.
1M imana permanentes pare radiai, queijos, rações, refeições enlatadas metais preciosas, semi-preciosos e imitações, cabos de metais preciosos, semi. armários para banheiro e para roupas
knavadores de fitas, gravadores de dizTérinct n.9 722.695, de 3-11-65
preciosos e Imitações para guarda-sol. isa tas, almofadas aLolchoanos
aparelhos !taninos" Iftrapedsa. iso.
Auto Oficina "Can-Can." Ltda.
cachepos
de metais preciosos, caixinhas móveis, bancos, balcões. baliclurtaL
corrente,
microfones.
mostra.
•
.
São
Paulo
de
de
jóias,
dite
metais preciosos, carteiras bandejas domiciliares. berça, biombos.
pide rádios, máquina falantes,
de metais preciosos. semi-preciosos e cadeiras- carrinhos para chá e
saca elétrica", pinga, pick-ups, pa.
O A ti .. 0 A R
Imitações, castiçais para bengalas de conjuntos para dormitórios, coaiunrna
E..loa potencial:safra. eicalag de vimetais preciosos, semi-preciosos e imi- para sala de jantar e saia de visas,
êoPauloOapital
,. resistências elétrica, aparelros retações, castões para guarda-chuva de conjuntos para terraços, jardim e sisa,
ree de soas radia, reta" radts
Classe 33
conjuntos de armários e gabinete* o Ira
s. radio fonógrafo'. reostatos, . r8- Para distinguir: serviços • de funilaria, metais preciosos, semi-preciosos e imi- copa
e cosinSa. camas, cabides. cacie”sui
tações,
cinzeiros,
colares,
colheresde
para automóveis, rádio" recepto- pintura, estofamentos, eletricidade, regiratórias,
cadeiras de balanço, cais ta
metais
preciosos,
dedais
de
metais
prereatores para lat fluorescente, rã- cautchutagem, consertos de pneus e câciosos, emblemas de alfinetes para..so- de rádios solchões. colchões de mo as,
conj
os
ou
aio
com
friagrako,
ugad
E
maras de ar, serviços mecânicos em dedada, engates de jóias, esmeraldas la- dispensas, divisões, divans. discotecai
t... Macro:dadores. selecionados"
„
veículos
pidadas. espevitadeiras de metais pre- de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniLoa televisores. tomadas, manuais.
ciosos, esporas de metais preciosos, es- nhas- estantes, guarda-roupas. atesai.
Tia=
n.°
722.696,
de 3-11-65
E de tona toca-discos automático"
poras de metais preciosos. estatuetas mesinha,- mesiohas para rádio e televt.
(Prorrogação)
não, aparelhos para telegrafo um
de metais preciosos, estribos de eu-- sio, mezinhas para televisão, molduras
Condomínio Edifício Itararé
transformadores para elidia e MIM.
quinha, filigrama, fio de metais nue- para quadros, porta-retratos, poltronas.
São Paulo
tomadas de corrente, aparelhos
ciosos, galão de ouro, guarnições de poltronas-camas prateleiras, porta-diatona, aparelho, de tranamisao e
metais preciosos, imitaçõm de metal paus, sofás, sofás-camas. traveimeirc,. •
/ rRORROOAÇIO
eapç10 de som, válvulas pare rádios
precioso, incensário de metais preciosos,
vitrines
ITARAg
il
• !divisora
jarro de metais preciosos, jóias Salsas de
Classe 48
borracha dura de guta percha, jóias de
"ihrmo n.0 722.690, de 341-63
Pana distinguir: Perfumes, essências ee-,
Classe
33
insignia
de
tapir
'azule,
de
luto,
de
Álcool Ferreira Ltda.
Titulo
marcacite, de marfim, de moedas, péro- tratos, água de . colónia, água de toucaSá° Paulo
dor, água de beleza, água de quina
firmas As. 712.691 a rij.IN, ãè las de plaquê e de parta, lantejolas de água le rosas, Agita de alfazema, água
metais preciosos, semi-preciosos, orlas
- ÁLCOOL 00BUJÁI
3-11-65
para barba, loções e tónicos para os
ganáação Metro S. À Cbmeeeie e de prata, pás de metais predoaa, pa- cabelos e para a pele, brilhantina. banaasae 1
lite.
de
ouro,
parafusos
de
prata,
pe/
Indústria
Para distinguir: álcool
nas de ouro, pinças de metais preciosas dolina. "batons" cosméticos, fixadores
São Paulo
ponteiros de relogios, porta-frios, porta- de penteados, petróleos, óleos para os
"termo n." 722.691, de 3-11-65
!apto, ratoe, 1:useiras, puxadores qua- cabelo creme revanescente, creme, por- .
Auto Postas Dom Ltda.
dros religiosos de metais preciosos, -duros°. e pomadas para limpeza da
São Paulo
rapé, serviça de chã, • café de .metal pele a "maquilage", lepilatórios, ddogra aliei/4er preciosos, sibarita. lapiaddas, sopeiras dorantee, vinagre aromático,' pó de arroz
!nattetrie
4.-1)
de metal preciosos, talheres de metais e talco perfumado ou "não, laids .para
8ao Paulo—C/Pitai)
preciosos,
tenazes de metais sedosos, pestana e sobranceiras, prepados para
Clluse
torniquetes para bolsas,. turibulos, tur. embelezar ditos e olhos, carmim para
. Classe 33
Para distinguir: Aparelhos de pó. apa- malinas e vsaso de =tale preciosos, o rosto 'e para os lábios, sabão e cama
Riga distinguir: Pasto de serviços e relhos de ar refrigera!, aquecedores.
Para barbear, sabão liquido perfumado •
semi-preciosos e imitações
venda de gasolina
abat-jour, alto-falantes, antenas, bate•
ou afio, sabonetes, lentifrictos em pei,
Classe
23
Tênno n.° 722.692, de 341-65
rias, batedeiras, barometros, businas,
pasta ou liquido, sais perfunstdos para
Tecidos
em
peça
Gráfica Gasparini S. A.
condensadores,, chaves elétricas, chavei
banhos, pentes, vaporizadores de is duClasse 30
• São Paulo
atitomáticas, comutadores, chicotes pa- Bengalas, capas
ma;
escOvas para dentes, cabelos. atilas
para guarda-chuvas e e cilia,
ra automóveis, cabos e condutores ele- sombrinhas, guarda
saquinhos perfumado, preparachuves, guarda sóis.
tricos, chaves de tomadas, diais, ancados em pó, pasta, liquidos e Moina
BOLA NA TRAVE .
sombrinhas
raleiras, Usineis, ináainnas fotogrsticas
praa o tratamento das unhas. dissolBrasilei ra-k
Classe 35
farda, geladeiras, aparelros de intercoventes e vernizes, removedore! da (UriCouros e peies preparadas ou não. ca- cuia, glicerina.er turnada pari os caseio.
municação; interruptores. Isoladores,
Classe 32
quidificadores, limpadores de parabrisas, murças, Couros, vaquetas, Micta e ar- e preparados para descolou . unhas,
Para distinguir: Revistas
0.9 722.689. de 3-11-65
Elase &acima% Máquinas de Costura
Ltda.
Silo Paulo
.'
ru jáfi:: to e e ti-51

Tênno n,' 722.693, de 3-11-65
Coronado S. A. — Indústria •
Comerei°
São Paulo

~boro

.

Er

ImftCIO

METRO

1822 Cideita4dra 14

DMRIO OFICIAL (S•erto III)

Non els 1966

MARCAS DEPÓSITADAS
Paraiesgio feita da neertio ema o art. 130 do Mago da Propriedade Didustrial. Da data da publicagio conateari
gonu o ;fruo de dias para o deferimento do pedido. Durante Iam pese) poderão apremutar eum apodada ao Deputamo%
~ceai da Propriedade Industriai aqueles que se julgarem prejudicados com a coriemelio do registro requerido
cibo. e pintas Ni sinais atifizials, óleos doces e para anmentos. figada, frutas
trutas *ca.% em caldas. cristalizadas e
para a peie
compotas, temias, figos, flocos, termenTerino n.° 722.705, de 3-11-65
to. airadiaa, lava, tareio, tuba, gomai
Domingos Ganinni Neto
de cucar, geleias. geiem& de mocotó
São Paulo
goiabada, gorduras. grão de bico, &•
THB ItAVENS.
Classe 33
Um cou'unto musical e vocal
Termo n.° ; 22 . 706, de 3-11-65
José Ganes R:ruam/a:e
e•
São Paulo

LINDUAR
- Ind4stria

Brasileira

c.a gileose, vizi:nes, granulas, angulo
linguiças, leite, lombo, late coo.
danado, leite em pó, legumes. lerdillsas
legJstas, mci, merroelada mortadelas
mastelga, mostarda. mariscos. moluscos.
soltos, marçaziaa, massas elueeritIcias
e de tomats, melado. muiJo, aos-moeca.

da, óleos coniegivem, saras, paias, pai-

segada. pazes, pescadoe, panetooes

pema de amendoim. pkles, polés. ou
Iam, pó para podias. tal:nes, pies
paca de tõrma. pune-ata, presuntos. pok

trilho, queijos, qinzera de tanto, rações
tildas, socos de trutas, salstc.baa sal
Sal
balanceadas, rr4ucjaci, rodem ama
toomnbo, tremoços, trigo torrões, SorTêrmo ri.° 722.707. de 3-11-65
Campeão — Rádio e Televisão Ltda. • radas. gamaras ta piocas. vinagre
São Palio
' Termo a.° 722.710, de 3-11-65
Compranhia Padronizadara de
Cipac
-Café
cAudo RÁDIO E
Paraná
Casse 41

TEtETISIO
Nome ao:na:ciai
Termo n.° 722.708. de 3-11-65
Comissjer‘a e Exportadora Londrina
Ltda.
Paraná

Comissária e Exportadora

eipac - Companhia
Padronizadort da Cate"
Nome comercial
Urino n.° 722.711, de 3-11-65
Fernum Buco Ltda
Peruambuco

FERNUM BUCO

Londrina Ltda.
Nome comercial
Termo u.° 722.709. de 3-11-65
Ccaniss4r:a t Exnortadora Lorrlrina
Ltda.
Parz.ná

tões comerciais, envelopes, prospectos.
722.716, de 3.1143
Tézmo
recibos, faturas, notas, letras de CamKiefing 6 Qa. Ltda.
bio, notas promissórias. titulas maletaRio Grande do Sul
rios, planejamentos, promoções de vendas. investimentos e empreendimentos
de qualque rnatureza. transações imobilirias, construções, projetos, plantas.
couposs, debêntures, cheques, anúncios,
publicidade, cartazes. taboletas e
propaganda em geral
Classes: 33, 33, 41. 42, 43 e 50
Insigaia
Casal 41
Classes: 33, 38, 41, 42, 43 e 50
Pipocas
4.1
Sinal de propaganda
rermo n.9 722.717. de 3. 11-1965 -1
Termo n, /22.713, de 3-11-65
Celta, ComArck), Indústria e
Peter& Hertzianos, Compania Comercial
infles Ltda.
e Industri-d Socledad Anotilma
Rio Grande da Sal
Argentina

LTDA.
Nome comercial
Termos os, 122.712. 722.742 a
722.745, de 3-11-65
Empresa (arrua Limitada
Rio Grande do Sul

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitl,
vos, aa:z, bitter, brandy, coolcaque, cerClzase 50
vejas, fazer, genebra. gila, kumel.
Mon:agem de Stylaidass
res. nectar, punch pipermint, ticura,
micos de frutas sem álcool. vinhos. Yer Termo n.° 722.718, de' 3- 11-1965
mouth. vinhos espurnautes, vinhos
Padaria e Gni:içaria "Cacique" Gd/.
quinados e whisk.,
Mei Grantie do Sul
• Térino n. 9 722.714. de 3-11-65
Antonio da Cunha Ranaldes
Espirito Santo

A PRJNCC

ZINUA

•

• • •••••• 144" n•••,,,, 'paro p.a ~Oro
•••••/•~:~f•••••••
amissabilaseMars pape /••••• dá.
42..a •

Classe 41
Para distinguir: Alanentação para aves
• aainiala. arroz. aniendoas, araruta.
alpiste avelã amido. amei:ias. azeites
n ácar. azeitonas. aveia. aves abatidas
atum, amendoim, alhos. balas, baunilha
bombons. biscoitos, bolacha& batatas
bananada. :mio& bacalhau, banha, ca.
nela chouriço. chocolate, caramekis
coalhada camarão canas, carne de ba.
go. acuam. . ade cravo canela cebola
aliso. aceite. balra, massa, alinienticia•leia. confeitos. cacau, cereais. cebola.
MEM de leite creme de endro condi
mentos, crustáceoa- chã, cravo, caLe
ungira charque dicos, castanhas, co
minha canoa:unha. corm..v.is aliznen
Caias doces doce de banana, doce de
lette, drops extrato nara doces, de
tomatt e de carne, ervilhas encova
erva-doce, essénaclas para balaa, para

~na

eitaltMediatfilm

r•,•••

roi

1

EPOQUE

•

Perwr..“ j. •mh.to•

"17: ".:23=tiNZEia.
Classe 4)
Para assinalar e distinguir genericamente os artigos da classe, a saber: Subatãncias aliznenticias e seus preparadas.
1:gradientes de alimentos. Essências
&limem! cias
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, aniz, bitter. brandy. cambar:l ie, cervejas, fernet, genebra. gin kumel, licores, acatar, puncb piperinint. rbum,
sucos de frutas sexo álcool, vinhos, ver.
mouth. vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Classe 50
Impressos em geral, pa peis de cartas.
wipéts de escritório pacok,5 de oficio,
papéis para contratos e propostas, car-

'Nome comercial
Terem n.° 722.715. de "3-11-65
Saibras — Cia. Brasi leira de Sal
Espirito Santo'

SAIBRAS
Classe 41
Sal

aisst 41
Pão. biscoitoa. inces e confeitos
rermo n.• 722.719. de 3-11-1965
Auto Peças e Acessórios Motorv:ape
Limitada
Rio G-ande do Sul

MOTORWME
6
Peças e
para veíctilos e o
que mais c., v: :.er
i.e.eitunte
ramo

•

DIÁRIO OFICIAL (Seção I )

Quinta-feira 14

..1 .1!

!

!I.

Abril de 1966 1823

.2:

t It

ARCAS DEPOSITADAS.
kcal da gag

•

Publicação fsita der actrdO coiii o art. DD do, COilio da PrOpriedade Diáudrial. Da data da publicaçto começar* a.
te dias.para o diptiOaanto do pedido, Durante Me pi/110 poderão apresentar suas oposições ao Department*
~
Pra edade
%
id etela prejudicados com • 0012011d0 do registo) requerlde

Karam • pomo

Térmo n. • 7,22.720, de 3-11-1965
Gelux Perfumaria Ltda.
Goiás

Industrial neles que se g

Térmo n.• 722.724, de 3-11-1965
Silva 8 Signorelli Ltda.
Goiás
•

Térmo n.• 722.728. de 3-11-1965
Rio Publicidade Ltda.
Brasilla

CAFÉ SUAVE
-.4
si-9-1.
migra BIISIBIri

k RIO
PUf3LICIDAIDE
•LTDA

1_ I.

t.
dasarranussewonansumealiseli~~

Termo n.° 722.721. de 3-1131965
Indústr:a e Comércio de Bebidas
Caiçuma Ltda.
Goiás
.

Classe 41
Café
Termo n.0 722.721, de 3-11-1965
BNARCO — Engenharia, Arquitetura
t Construção Ltda.
•
Brasília

ENARGO,
ENGENHARIA
,,,RGUI TE TURA
CONSTRUÇÕES &SOA

I.

ri
:
_

Classe 42
Aguardente de cana para bebida
Termo n. 0 722.722, de 3-11-1965
Barbosa & Saraiva Ltda.
Goiás

Nome Comercial
Termo n.• 722.726, de 3-11-1965
Dom Bosco Representações de Produtos
klimentic:os Ltda.
Brasília
•

• DOM BOSCO
REPRESENTAOES
DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS

LTDA
Classe 50
Titulo de Esiabelccimento •
Termo n.° 722.723, de 3-11-1965
Indústria Goiânia de Alimentação
Limitada
Go:ás

g

Nome Comercial
Tèrrao n.0 722.727. de 3-11-1965
Organização Bar Lindy's Ltda.
Braúna

ORGANIZAÇÃO
BAR LINDYS
LT DA
Classes: 42 e 50
3.or. restaurante e snooírt,

Tézmo a.• 722.731, de 9.11.1963
Pornectdora de Carnes Planalto
Limitada
Brasília

FORNECEDORA
DE CARNES
PLANALTO

_

1111•••n

Nome Comereal

Termo n.• 722,729, de 3-11-1965
'ocadora de Imóveis Ltda.
Brasília

LOCADORA
DE IMÓVEIS
LTDA

rPRODUTOil
CERÂMICOS
ZELNO

Nome Comercial
Termo n.o 722:730, de .3-11-1965
COMIQ — Comércio e Indústria de
Produtos Quimocos Ltda.
Brasília

COMIQ •
COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE
PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA

Classes: 41-e 50
Compra e matança 'de gádo em geral,
venda de carnes e industrial:zação e
comercializaçào de seus derivados Têrmo n.• 722.733, de 3-11-1965 .
Produtos Cerâmicos &lila Leda.
Brasilia •
•

•

v

Nonie Comercial
rerinci n.0 722.732. de 3-11-1965
Art. Mo — Indústria t Comércio de
IVI6veis Lida,.
Brasilia

LTDA
Nome Comercial
Termo n.o 722:734, de 3-11-1965
Drogaria Bom Jesus Ltda.
Brasilia

DROGARIA
BOM JESUS
LTDA.
•
'Nome Comercial
Termo n.o 722.735, de 3-11.1965
Padaria t Confeitar:a Pernarabucan3
Limitada
Brasília

PADARIA E CONrEITÀIIIA
PE RNAMSUC ANA. LTDA

Classe 40.
Indústria e comércio de M6Ve:.4 em geral

Nome Comercial
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Putuicação feita de acOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicazto ec:reçark
$ cor:cr o prazo de 60 dias para o deterunento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departatuniat• .
'
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados eoan • coneassao do registro requerido

Urnio n.9 722 .736. de 3-11-1965
Termo n.* 722J4, de 3-11-1961
%air Pereira e tuitônio Pedro da àdva Dom Bosco Representações Reunidas —
Bmzilia
Produtos Alimentícios Ltda.

• AUTECAR
BRASILIA
LTDA
Ciasses: 21 e 50
Mecánica de carros em gerai. pinturas.
lanternagens e eietr:cidade dt c.r.rtcs
gemi
Termo a.° 722.737, de 3-11-1965
Esquadrias Metál:ra i e Vidraçaria
Gama Lula.
Brasília

'ESQUADRIAS
METÁLIC AS E
'VIDRAÇARIA
GAM LTDA.
Nome Comercial
Têrmo n. 9 722.738 de 3-11-1965
Casa de Carnes •Io Rio Ltda.
Brasília

'CASA DE CARNES

AO RIO
Classe 41
Artigos da classt
Termo n.9 722.739, de 3-11-1965
"Queiroz Neves" Agro-Pecuária —
Indústria e Comércio Ltda.
. Brasília

'QUEIROZ NEVES'
AGRO-PECUARIA
INDÚSTRIA E Z;
COMÉRCIO LTDA
••n

Nome Comercial
Termo n • 722.741, de 3.11-1965
Viação Salvebrba Ltd,
Brastlin
•

Viaçao Saivobrde
Limitada
rektoiac Coraculal

• "
s

:DOM BOSCO
PRESEUTA05ES RELI-MÁSPRODUTOS ALImurreos LTDÁ

Nome Comercial
Tétano a.° 722.746. de 3-11-1965
Empresa Charrua Limitada
Rio Grande do Sul

EMPRESA
CHARRUA'

Termo a.° 722.751, de 3-11-1965
Recantos Aguas Belas Ltda.
Paraná

,RECANTOS
ÁGUAS BELA
Classes: 41. 42. 43 e 44
Titulo
Termo a.• 722.752, de 3-11.1965
Elegância Lula.
Paraná

ELEGÂNCIA:
Classes: . 73 e 36
Titulo
Termo a. 0 722.753, de 341-1965
Metalmecânica S.A. Indústria ,e
Comércio
São Paulo

ECIBRA
elup irins N assa LL

Classe 38

LM/MIM 14111111611t se SMILTS.19
Nome Comercial
- ermo
722.750, de 3.1.1-1965
Hél:o Barros Niedersberg
Rio Graral.• do Sul
.

Classt
Silos destinadas à aplica/infla
Termo TO 722.754, de 3.11-1965
S.A. Indústrias Metalúrgicas "Crê"
Stio Parlo

Classe 16
Portas e Janelas de cont,

.

VAN-CLEAM •

'as para roupas mata óleos para roer
paia oleina óleos para lim peza de car•
roa, pós de branquear roupa. galicatd
de sódio, soda cáustica sabão em p6,
sabão comua,. sabão de estraga: e mas
poo.iceos, tilolos de polir e verniz
para calçados
Termo n.° 722.758. de 3-11-1965
Editora Lavrado( Ltda.
.Guanabara

Clame
Para distinguir: Almanaque& anuários,
albuna impressos, boletins, catálogos,
edições impressaa folheias. Jornais. 114
eras impressos, publicações supremas,
orgãos de publicidade. programas as.
diaba:icem e rádio-telemsionridoa. peçai
teatrais e cinematografican programal

Classe 11
Torneiras, azrateradores de água quente
e fria, válvulas de descarga, registros
de fluidos, dobradiças, maçanetas, puxadores ficho& ulmos, crensonas taramelas, trancas, tranquetas espelhos.
fechaduras e chaves
eircrase, e revistas
Termo a.• 722.755, de 3-11.1965
rumo n.9 722.759, de 341-1965
Ernesto Neugebazer S.A. — Indústrias %fumaria Lopes Inditstria e Comérc14
Reunidas
• Sociedade Aribri:ur,-.
Rio Grand edo Sul

PRORROGAÇAG

DESFEP
Indústria erasttetra

Clame it
Bombas hidráulicas, aparelhos elétron
domésticos: gelade:ra, enceradeira. 114
quidificmlor, ventr.ae.or, batedeira, asa*
radar de pó. moedor dl caras, maquies
de lavar roupa exaustor, motores e16
tricas, aparelhos de refr:geração e
torradeira
Termo n.• 722.757. de 3-11-1965
Casa Adelino Produtos Anaconda Ltd.
São Paulo

algodão preparado para MINN metal/,
drtertontes. erre Pereaceses, atraso da
anil. tecida para geados. Maiores de
cera e de arad:ra. g goma pura levais(
deita, limpadorea de luvas, liquidas de
bratiouear temos. liquido& mata -ootdud

NOIMNIAN

Ações, apólices, cartões couierciais e de
visitas, cheques, cupons, debêntures, duplicará, enve/opts de qualquer tipo, a l iqueras impressas, cataras, folh:nhas impressas, letras de cámbio, notas proreis86rlas •Pai411 de carta, recibos e
rótulos
Classe 10
Instruraeatos, ruáquinas, aparelhos e petrechos para a medicina, a artt dentária.
a c:rurgla e a higiene, exceto os Incluídos na classe 34; máquinas, aparelhos e instalações hospitalares. le expurgo e fins análogos exceto melivtis
da clame 40
Termo a.* 722.740. de 3-11-1965
EC1BRA — Equipamentos Cleoulicos
do Brasil S.A.
Pa,aná

Indústria BrasffeiraN

INDUSTRIA RRASILIIIIIA
a..
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil anil da
Prússia atvan:de de UNCO, abeasivos

,i.lassts: 33, 38, 41, 42, 43 e 30
Titulo
Termos as. 722.747 e 722.748, de
3-11-1965
ECIBRA — Equ:pamentos Cientifico&
do Brasil S.A.
Paraná
*. • '"

Termo n.° 72-z.n6, de 3-11-1965
Irzim — Hidroelétrica Ltda,
Guanabara

P4 5e Arte? IAD?
rr e doe
Clas.se 33
AtividNbe, rulbrras, bcaelicentes e
desportiv-ts

•

er3i
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Publicação Inibida Mordo com o art. 140 do641go da Propritiad* laidtástrial. Da deita da publicação mamara a
~et o praça de CO dias pari. ° deferimento do pedido'. Ècarante eme pesco poderão. apresentar suor opoeklies ao Departammalm
Zraidonal da ~piedade Industrial aqueles -que sis julgarem prejudicados com a comado do registro requerido
Tèrtno n.° 722.760, de 3-11-1965
•
Laboratório Sanitas S.A. •
São Paulo

Termo n.6 722.763, de 3-11-1965
Condomínio do Edifício Luminal
Guanabara

Termo n.o 722.768, de 3-11-1965
Eletro Mecânica Rayflight Ltda.
. São Paulo

Prorrogação

VIUVINHA

f CÉSÉ%DiNA

IND. BRASILEIRA

Ntr

• rIABORATORIO SANITAS S.A.
Sio Paulo

s
eZa

Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado
aos estados de carência de Vitamina BI
e C. „Beriber:, escorbuto, anorexias de
origem carencIal, durante o uso de
Classe 33
antipiréticos
Um prédio de apartamentos
Têrmo n.o 722.761, de 3-11-1965
• Urino as' 722.765, de 3-11-1965
Proaço — Produtos de "Aço Ltda.
Nova -Texas Veloulos S .A.
São Paulo
. Guanabara
o•-••

• ..•34.^..„. *MIMO./ NAIIIA•••
•,
•

.,;

2

. a esosa....mot•
flua.ff•eilim•
/at.
•

.7
sl
••• • 1104

~mu

u,

%%%%%

-

•

Servindo Uma Vei
- • --- -A O sõl
Servindo Sempre

#

M.11 44444 .4

KIBARBA
44.. A Z. U
•IA e
alekaSINSat•

AMARELO
Classe 11
Lâminas de barbear e lâminas para
aparelhos de segurança
Térmo n.° 722.762, de 3-11-1965
indústria e Comérc:o Atlantls Brasil
Limitada
São Paulo
•

-

PRORROGAÇÃO

• Classe 46
Preparads para lavanderia
Termo 41.1 722.764, de 341-1965
Televolt S.A. Indústr:as Elétricas
São Paulo
4•

•44

Classe 8
Lanternas elétricas
Têrrno n;° 722.769. de 3-11-1965
Indústria Brasileira de , Instrumentos
Musicais Wera Ltda.
•
. São Paulo

•ARTHU.Rj
IND. BRASILEIRA
.Classe 9
Bandolins. banjos, baterias, cavaquinhos. clarins clarinetes concertinas,
conrta-baixo, corneta, cuicas„castanho-

="77?—/C2

passagem direta e angular, válvulas para
tubagem de vapor, válvulas de vedação
com comando manual, válvulas de ve.
dação para gazes quentes e frios. pata
ar aquecido, válvulas de vedagem com
passagem livre, com cabeça de estribo,
válvulas de vedação com comando por
motor elétrico, válvulas de vedação
com alta pressão com comando de ação
de joelho
Classe 39

Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha. artefatos de borracha pare
veiados, artefatos de borracha não totinidos em outras classes: Arruelas. ar
golas. amortecedores, assentos para ca.
detrai, borrachas para aros, batentes da
cofre, buchas de estabilizador, burlam,
buchas para lumelo, batente de porta&
batente de 'chassis, bicos pare mansadeis
nu, braçadeiras, bocais bases para te.

tateou, borrachas para carrinhos indur
triais, borracha para amortecedoras,
bainhas de borracha para rédeas cochila
Is motor, amarai de ar..chupetaa, coe.
dões ma.ssiços de borracha. cabos para
terramentas chuveiros, calços de bar
racha. chapas e centros de mesa, coea
das de borracha, cápsulas de borracha
Pane entro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios. dedeiras. desentnpideiras
disco5 de mesa, descanso para pratos,
encostos, embalos, esguichos estrados,
apoios de borracha em quebralacto
Para ar:seiras, fios de borracha lisos,
formas de borracha, guarnições para
automóveis. guarnições para veiados
iancheias para 'escolares. laminas de
borracha para degraus listas de bot.

Classes: 6 e21
Veiculos e suas partes integrantes,
las. flauta, flautim, gaita, guitarra.
exceto máquinas e motores .
harpa, harmónica, órgãos. pianos, Pilado, pandeiros, pianolas, rabaçã°. tamTêrmo n.o 722.766, de 3-114965
Agência Texas de Aut >móveis Ltda. bores, trombone. violisos, • violões e
violoncelo
Guanabara
'Termo n.9 722.770, de 3-11-1965
Klimax Indústria e Cimércio dt Arte- racha, manoplas maçanetas, proteta
fatos de Borracha Ltda.
es para para-lamas, protetores de
São Paulo
para-choques, pedal do acelerador, por
dal de partida, peras para buzinas,
pratinhos, pneumáticos, printas de bar.
-acha para bengalas e muletas. rodas
•nassiças rodizios, revestimentos da
lorrachs, rodas de borracha para o&
Classes: 6 e 21 . .
vela, sanfonas de vácuo, suportes de
IND. BRASILEIRA
Máquinas e suas . partes integrantes.
motor, sapatas do; pedal do breque, lir
Veiculo e suas partes integrantes,
semi.
3
exceto maquinas e autores
paeumaticas,
suportes
de
câmbio.
saisClasse 31
Térmo n.• 722.767, d e 3-11-1965 Para distinguir os seguintes artigos para fonas de partidas. saltos, solas e solado.
Indústr:a de Arte eatos de Metais
veiculas: Anéis de vedação para jun- de borracha. surdinas de borracha para
"MG" Ltda.
ções ,arruelas, barbantes, bujões,. bu- aplicação aos (tos telegráficos e telefes.
São Paulo
travadores de porta, tigelas,
chas, barracas de campanha, cordas,
correias de transmissão, canaletas, co- tigelas, tampas de borracha para coaraberturas de lonas, diafragma para veda- gõtas, tiras de borracha para elabora.
cão de substâncias ottimicas
ção, Milhos, lonas, lonas para freios,
mangueiras, guarda-sol de praia, pestaTérreo n.o 722.773, de 3-11-1965
nas, tampões, tubulações para vedações
Pratt 8 Whitney Company,
e
e tendas
Incorporated
4414 41.
Estados Un:dos da América
Térmos as. 722.771 e 722.772. de
4Pb 0°Y
3-11-1961
Klimax — Indústria e Comércio de
qi9
Artefatos de Borracha Ltda.
41t*
.
PRORROGAÇÃO
São Paulo

Marcha Rt,

Nos Preços

1~.~nffileeeme~e"0".""

VARIFLEX

grern

.eit.oris

•

•

PRATT&WH1TNEY,

•

E 13 e= [E ME I% 57

Ca.=4

Classe 8
Um aparelho regulador de voltagem

L

KLO Rilé&X

d$'9

.•

•

IND.

Nome Comercial.

Classe 31
•
Para, distinguir .: válvulas de vedação
com passagem livre, com cabeça de

Casse 6
Artigos da classe

1%.
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Pubtleaçeo feita de adido cens ct art. 130 do Cçallgo da Propmedadelarbetteal. Da data da peldloaçáo eomeeará
amo ea prazo de GO dias para o deferimento do pedid a . Durante least rasos ~tão ar-reler:~ sais aposições ao Departamento
lgadonal da Psopriedade Industalal aqueles wie se julgaram prejudIcedois ema a formado eksregistro. regueride
u.• 722.774. de 341-1965
Gluseppe C.euckna
Guanabara

:CASA MARINA
Classe 41
Tardo dt Estsbeleciinento
""Tèrnio u.° 722.775. de 341-1965
Jed Modas e Jóias Ltda.
Guanabara
_

ED

Clame 13
Adereços de metais, preejosos. Gemipreciosos e suas imitações, adereço. de
pedras predosaa e suas Iraitaçõee. adelz.
loa de metais preciosos. eemi-predemme
e suas imitações, aliança'. anéis. uni•
cos de fantasia de metais preciosos
baiagandans de metais preatosos, oe
estai-preciosos baldeias de metais pra
CIOSOS. berkateas de meta) preciosos
braaça de ...letal predoso. • ou senil
preciosa bules de natais prevemos.
carteiras de metais p:edosoe, colara
de metais preciosos ou serni-preelosoe.
Contas de metais preciosos copos de
.atetals preciosas, dedais de metais preciosos, diamantes lap:dadat fio de ouwo.
flo de prata. fivelas de metais prado.
aos. galrara/tas e metais p redogog, laia&
Mias tabas. lanterolas de metal' precioso* medalhas de metais oreeioece
uai-preciosos e mas imitan Org parstoe
de mero. sedai, preciosas para gim pe.
iras semi-preciosas para
pérolas
• tailtaçbee de pérolas. prateei de melais precioso» eervieoe 4 hé r de caie
de metais prez:03.1e. etrviços de leoa
de metal predoso. serviços de refrescai
de meta; a-fetosa mrsieca Pis salada
sorvete de metal precioso arxersts de
As frutas de mePal precfoso semeie,» de
• sleted Precioso. taças de metais rira>
soa talheres de mettais preciosoa netbolos de metal. turmslinaa iapidadat
•
vasos de metais precioso*
Termo n.• 722.776. de 341-1965
Fábrica de Calçados Belariaonte. S.A.
•
Minas Gerais

-'PRORROGAÇÃO

RU DAN
Classe ib
Calçados
Termo as 722.777. d.! 3-11.1965
"Amnpi" lin.ivels tala.
Guanahr.ra

INDDSTRIA . BRASILEIRA
Clame 50
Vendas de terrenos, lotes iint:"-M,'-'.e)S
••":".413 e apartarr,entos •

Térmo e 722.778. (1e. 341-1965
Lsboraa:alo Neuraseaol Ltda.
G.ranabera.

RELIAM
INECS7IIIA BRASILE:RA

em'
bilàa, latão em chapas, lafáo em
yes:gabões. liga meeIrrea, limalha&
magnata maag-...,.:Zs, matais não trabalhados ou parcialmente trabalhada 1etais em massa, metais estampados
metais para solda, niquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em ;Cilhas

pedrega/hos, placas de pavimerfração,
pavie oruarrientais de carme ou gesso.
para tetos' e paredes. parquetes, partas,
portba, persiana.s, pisos, pape) paro !or.
ter casas scladekrar para porta tifeloa,
tubos de canzreto, telhas, tacos. tubos
de vensilaçáo, tanques de cimento, vige'
mento, e:Torvarias e alua

Têrmo a" 722.784 de 3-11-1965
COPE,FAR
Cosméticos, Perfumes e
Termo a.' 722.ir de 3111965
Classe 3
Farmácia
Compardaa Dyree Industrial — PerlaUm preparada L-amazentico para ser
Guaaj.bara
soaria. Est:mearia, e Cui
—tor.egem
usado sob prescrição médica no trataG aa,aiba ra
mento do sistema zerveto t
tranquilizante
Termo n.• 722.779. de 3-11-1965
Laboratório Neurasedol Lida.
Guanabara

ICALCIONATO

INDOSTRIA BRASILEIRA
Casse 3
Um preparado farmacêutico. para ser
usado sob prescriçao médica e indicado
como recalcificante e heraostárico
Termos ns. 722.780 e 722.781. de
3-11-1965
Isohl S.A Fios Cab:s e 7.T:tereis
Isalanzes
São Paulo

ISOMAX
Casse 1
Vernizes, esmabas e resinas s:niNicas
usadas me revestimentos ou iso.amenio
de fio condutora seretr:cos
Casse 8
. Fica e coadatares eléz. ices
Termos os. 722.782 e 722.783. de
3-11-1965
.'in.'
V. Vidraria Santa
São Paulo

MARINEX
MOVERIA BRA=EIRA
Casse 3
Saras, pasma sangafneo. etliees, xaropes, estratos. tinturas essências, bleat
emulsões. finanentos, sabões, pomadas
tremes, óvulos, supositórios pos. comprimidos. 6-ágeaa pílulas e pasras
ediaet 5
Aço em brota aça preparado, aço
doce. aço para tipos, aço fundida aço
parcialthente trebaSails. aço pálio, aço
refinado. bronze, bronee em l-iruto ou
parcialmente tsabalhado, branze de
manganês, bronze em pb. balata em
barra, em fio. cfrumbn cru bruto ou
parcialmente i.. , -e pa rr. irs. e'. rnente. metálico. co.tsa'so. bruto J.) perma7mente
trabali:aSo C3 • 2 - 2;Zi. t4L3f110 b-ma ou
parciabrenta trabalkido. ferro em bruto
'arco ou na:: ! ;:ln.suie r...-.-osabic...:.3 terço
am barra ferro r....r , - ,;•,.'s, tsrs veio
3sultp em !-.-e,-, 01? r •-•,..•rn.. *e
'.:!e...!o. et ea er.!:e-raria.
i álrit!.- , dt •—•
•• • • . •., ,;

Coperarí

VILAR DOS MOUROS
ENDCSTR/A BRA.E2EIRA

Ces .,e 41,
e az trenas
;21337. sk 341-1965
4.1
Actes.,..no Irsaa:rr-ase o moreiércio Ltda.
• Goarrabsra
Para diss.eauiler Perfumes essancias cr tratos, água de i9g.ia de toucador, água de bc:cza. 4c:ia de quina
água le rosas. aatta de oSLassina ágaa
para barba. aceas e tUaas para os
cabelos e pr.:a a 1.1e. briliannsa,
CIDOSTEIA ERAM:IML
defina, "batas' Ilsadores
de pea-eradas, Det.r,Sleas. V.zoo pisa os
cabelo creme resanescen:a.. crerreti gor.
Cles.se 40.
durosos e ponr!das peca laimezn
ou mádeirs
Iii6veis de /1w:a
pele a "ri.iati•de". lepttirIos,dt so722.7e3,
de
3-11-1965
Térma
rau
dorantee, vinagre aramatice. p4 de arroz
e talco parl.:medo ou elo. *Mit rara Asçaciação dcs Eizolas de &anisa de
E.sta.:od,a Cst'ianabar%
pestana e sobranceiras, presardos para
Guanabara
embelezar ciiios e olhos, carmim para
o rosto P paro os 1 .4bir,s, sz.t.So e creme
para barbear, sabão ilauldo perfumado
ou uão, sabonetes, h:ar:from em pó
pasta ou li.ilo, sala per:mm.4os para
banhos, vates. vap3ri:w!are de t ..rfume; es,:bvas para dentes, rabelos, unhas
e cikea saqu..neos perfumado preparados em pó pasta. !iquYlos e tijolos
Classe 32
praa o tratamento das unhas, dissolArtigos eserimes e talados, samoa
ventes e Vernizes, removedores da calrevista e jornais
cula. glicerina er aumada para os eaaeiza
Térma
a.•
722.5S9. de 3-11-1965
e preparados para descola:a. =Elas
Associação
das
Escolas de Samba de
eilTaa e pintas ou sinaia atflkiais, óleos
Estado da Guanabara
cara 2 tele
Gtainabara
Termo a.• 722.785, de 3-11-1965
Engenharia e Coesarda Rio f3raneo
Eintitada
Geanabara

indústria Brasileira

ARTESAIO

•

EMBAIXADOR
DO SAMBA

REI De SAMBA

RIO BRANCO

Co.:
a 32
Artigos escritos e falados, samba.
revista e tornais
DIDOSTR/A BRASILEIRA,
722.790 de 3-111961
Tércao
Associação das Escolas de Samba do
(-lasse ia
Estado da Guanabara
Para distinguir! Materiais de construGu.-tnabwa
ções: argila. arda, az-deites. argamassas,
batentes, balaustres cairia, cimenta cal.
cré caixas de descarga, etapas isolantes. eisibros. caixilhos. colunai, chapas
para cobertura caixas daaaa, .edf‘letsçáo p ré-moldadas. esta:as. escusados&
Iberos frisos qesso, grades ameias, ia.
melas de metal. ladrilhos bmbeis luvas
de função }ales lageorPs rnaterlal• iso
Irmtes cont-a fre
IOt manaas. ma,
CLiss • 37
deiras para construções ,nonrcos Or,/
deres sara to•ns: aneerataaiei , santes UP
Aiticaç
fa1.3.;...
a " e ""."'"•••
',te e
:Acirradas°
rex
iArtlida

EMBAIXATRIZ
DO SAMBA

•
aluint&-feira 14
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Publicaste feita de aoirdo somo art. IN do GiStlign da Prindidieeis Indistrial. Da data da publica*, compra -a
raso de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante Eus Fana poderia apresentar emas oposições ao Departameni0
Nacional da Propriedade Didustrial aqueles que Se Julgarem prejudicados asna a concessao do nastro scguadde

COMO 3

ermo n.° 722 .791. de/ 3-11-1965
Têm° n.° 722.796, de 3-11-65
café, doces, goiabada, leite, mortadela,
Térreo n..!.722.805, de 341:-65 ,
aciaçáo das Escolas de Sarába do Indústria e Comércio Suldemin S. A. manteiga, marmelada presuntos, queijos
Sociedade ,Agricola Hispano BrasileUdi
Estado da Guanabara
Guanabara
e salsichas
Ltda.
Guanabara
•
São Paulo
'Farm() n.° 722.800, de 3-11-65
Valisére S. A., Fábrica de Artefatos
SPANO 1
•
INDÚSTRIA E
de Tecidos Indesmalháveie
BRASI LEIRA
São Paulo
C O M É_R C 1 O
Ind. brasileira,
•
Classe 32
Classe 4
SULDEMIN S. A.
VOLTA AO Me, dl
tragos escritos e falados, samba,
Macieira em bruto
.81/9.
revista e jornais
Nome comercial
Caço
Têm° ia° 722.807, de 3-1140
\V
ramo n.° 722.792, de. 3-11-65 Temo ti.° 722.798, de 3-11-65
Oswalidio Alvas de Góes
X Wet.ON
O
talaçáo das Escolas zie Samba do Guaiba Serviços de Imprensa Ltda.
•
São Paulo
et.wweleatif•subabaa
Guanabara
Estado da Guanabara
Guanabara
tr x
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
Classe 49
• roupas feitas em geral: Agasalhos Para distinguir e prteger baralhes,
aventais. olpargatas. anáguas. blusas
min6s, passa-tempos e jogos
bolas, botinas, blusões, boinas.
Classe 32
Têrmo n. 9 722.808, de 3-11-65
Classe 32
douras, bonés,
bonés, capacetes, cartolas, caraJornais
Fermira — Imóveis Ltda,
puças.
casacão,
coletes.
capa&
cliales.
Artigos da classe
São Paulo
Termo n. 9 722. 793. de 3-11.65
cachecol& calçados, chapéus. cintos.
722.799, de 3-11-65
,Termo
Elza da Silva Monteiro
cintas, combinações. corpinho& calças
FERMIRA ,
Valisére S. A., Fábrica de Artefatos de senhoras e de crianças. calções. calGuanabara
Ind. Brasileira',
de Tecidos /ndesmalháveia
ça& catniras. • camisolas • camisetas
Classe 38
São- Paulo cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros.
INSTITUTO
Para
distinguir
Impressos deu ao
saias. Casaco& chinelos dominó'. achar
• requerente
pen•fantasias, tardas para militares. coTermo n° 722.809, de 3-11-65
legiais. fraldas. galochas, gravatas. go-•
pas. logos de lingerie, ! ai:metas. larl'14.
Cooperativa Agricola Exportadora
Classe 33
Citrus
'
luvas. ligas, lenços, mantõs. meias
Ofos":
.
Art:gos da classe
São Paulo
mazds. mantas. mandrião, mantilhas. pa
'dás. palas penhoar putover. pelerinaa
l'érmo n.° 722.794. de 3-11-65
C itispho
peugas. pouchea, polainas pijamas. puDroga Rio Ltda.
nho& perneiras. quimano*. regalos
ALtstrte
Rio de janeiro
robe de chambre. •rolpão, sobretudos
RVLON,
(ht IIIRPARRI
:nuas. • ceroula& colarmhos. cueiros
Uno mole
suspensórios, saldas debanho. sandálias
mei& Mnmeteres. shorts, sungas. atolas ou siacks
Classe 3
rouca& turbardes. ternos, uniformes
Classe 36
Artigos da classe
e vestidos
Para distinguir: Artigos de vestuários
larmo n.° 722.795, de 3-11-65
RANGES
Térmo 11,° 722.802. de 3-1/-65
e roupas . feitas em gera,: Agasalhos
fROm
de Saúde Santa Cristina Ltda. aventais: alpargatas. .anágua, blusa&
Pinturas Holbra Ltda.
Guanabara
BRASIL
São
Paulo
botas. botinas. blue:tas. boinas. baba.
douras. bonés, capacetes. cartolas. caracoomaaa 404sgjiaaleaacta °MUI was
ouças. casacão. coletes. capas, cindes
ROLBRL
cachecols, calçados. chapéus. cintos
CASA DE SAÚDE
("Inv. 41
Ind. Brasileira
cinta& combinações. corpinhos. calçar
Para distinguir: laranja, banana. a1ia4
de senhoras e de crianças calções.
cari. pera, maçã. caju. mamão, limão*
Classe 25
cas, camisas. camisolas. camisetas
manga, uva, morango, pêssego, pitanga,
zarca& ceroulas. colarinhos. cueiro* Estampas, gravuras, cartazes, letreiros.
ameixa e jaboticaba
•
saias, casacos. eáinelos. dominós, achar. obras de pinturas, taboletas, daplays
Classe 33
Termo a.* 722.810. de 3-11-65
pea. fantasias. fardas para militares .xs • Termo n.• 722.803, de 3-11-65
Depósito de Bebilas Natália Ltda,
Artigos da classe
eçtiai& fraldas. galochas. gravata& go*
Granja Bela Viga Ltda.
São Paulo
l ênno a' 722 . 797. de • 3-11-65
r0s, logos de 'Ingeria. anietas. Isqués
meias
A ba Serviço.* de Imprensa Ltda. luvas, ligas. lenços. Utenta
NATiLIA
Guanabara
mala& mantas. mandrião, mantilhas. paInd. Brasileira
BELA
VISTA
letó& palas, acabou. pulovar. pelerinaa.
Classe 42
Ind. Brasileira
Reages. ponches. polainas. pitamas. puPara distinguir: Aguardentes, aperttf.
abas. perneira& quimano& regalos
vos. an:z. bitter. brandy, conhaque, ter.
robe de chambre. roupão. sobretudo&
Classe 19 •
vejas, feniet, genebra. gin, kumet'licoa
suspensórios, tinidas de baldio. sandálias.
res. nectar, punch pipeta:int, rhusi,
Aves, ovos e animais vivos
sueteres. &horta. sungas. gola, ou slacks.
sucos de frutas sem álcool, vinhos. ver.
touca& turbantes. ternos, uniformes
Termo n.° 722.804, de 3-11-65 mouth vinhos espumantes, vinhoa
e vestidos
E rgel Serviços Gerais de Eletricidade
quinados e wh:sky
Ltda.
• Tênno n.• 722.801. de 341-65
'Termo
n.° 722.811. de 3-11-0
São Paulo
Confeitaria e Restaurant Afigntico
Comércio de Móveis Rubião Ltda.
S. A.
• São Paulo
São Paulo

MINHA DO SAMBÁ'

t I:

FESTIVAL

CIDADÃO SAMBA

GAÚCHO.

AGRAS

r4/

topic Sudio

DROGA RIO

SANTA CRISTINA

ATLÂNTICO
"Ind.. Brasileira
Artigos. da ,:lasar

Cas.sa 41
Bornboos, balas. bacoitos. bolachas, caramelos, chocolates, confeito& carnes.

Ind6.1gaileira
Classe 33
Serv;ços de engenhar( aeletrica

RUBIILO.
•Ind.
Brasileira „
dasse • 46
Móveis em" gera!, de metal vidro.
açu madeira. estofados Mi s aco 11)Chb•
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Abril de 1 ..

MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita da aeardo com o art. 130 do C6dieci da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
surrar o prazo de 60 dias pma o deferi:manto do pedido. Durante essa prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional dm PrupriuSads Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a
coimado do registro requesides
Illoe móveis para escritórios: Armár!oa.
armários para banheiro e para roupas
Mudas, Minoradas. acolchoados para
Oveis, bancos, balcões, banquetas
bandejas domiciliares. berços. biombos.
Cadeiras. carinhos para chá e café
juntos para dormitórios. conjuntos
a saia ae jantai e saia de visitas
En
, ajunto, para terraços. jardim e praia
juntos . de armários e gabinetes para
topa e cosináa. camas, cabides. cadeiras
ratótaas. cadeiras de balanço. caixas
e rádios colchões. colchões de moas
dispensas. divisões. disans. discotecas
de madeira. e-.3preguiçaieiras. -escrivaninhas. estante: guarda-roupas. mesas,
mesinhas. ines.nhas para rádio e televisão. mesinhas para televisa.). molduras
para quadros. porta retratos. poltronas
poltronas-camas. prateleiras, porta-cha
frua, sofás, sofás-camas- traves seiros e
vitrines
Termo n." 722.812, de 3-11-1965.
Madjoia Limitada
,
N.:, Paulo
. opui

aaTerresig

VIOrINIA

metal, chaves de fenda. chaves inglêsa
cabeções, canecai, copos, cachepots,
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
pare acondicionamento de alimentou,
calderões, caçarolas, chaleiras, catetei.
ras, conchas, condores: distintivos dooradiças: enxadas, enzadises, esferas
rngares esguichos, enfeitei para arre:os.
:strtos esferas para arreios, espur.a
¡letras formões, bicas ferro nata cortar
ca‘i.m. ferrolhos •• facas. Facões tecna
luras. te-rc
a Carvão, inteiras,
tunis. Fôrmas uara doces. tratos para
estradas de ferro. triguleiras: ganchas
a ralha:, partos ganchos para audros.
Gonzos para carruagens: instaram:si *agias. lâminas iicoreiros latas ie Fixo:
'arras: machadinhas, molas para porrs
s aolas nata venezonas martelos, mar-eras. matizes navalhas, puas oás
wos. oarab.sos aicõea, porta gelo: oo
seiras. porra- oào, umm-icaas paliteiros
>anelas roldanas. rabi para oias. rei,
regad.:áen: serviços de chá e cate
;erras serrotes sachos secarrulhas: te
mouras. zithe.es taatadeiras corguezes
tenazes, travarleiras teias de arame, k'Of
eiras. aam• os tubos encanamenta
:,ilhos oara portas de correr taças
ravessas r uribalos vasos vasilhames

Classe 13
Abotoaduras [ara punhos águas marinhas lapidadas. alfinetes para adornar
vestuários dt metal prec:oso, semi-precioso ou suas imitações, anéis. de adJr.
no, balangandans berloques, brincos
broches colares, contas de metais ou
pedras preciosas ou semi-preciosas e
suas :mitações usadas como adornos ou
na confecção de bijouttria correntes de
uso indivalual para adorno, diamantes
lapidados, 'esmeraldas lapidadat, medalhas co msanto. pulseiras, safiras lati:dadas, topázios lapidados turmalinas
dadas turquesas lapidadas

Termo n.o 722.813. de 3-11-1-9-65—
Style Publicidade Ltda.
.";èn J

É- ,./110

STYLE
Classe 32
Para distinguir almanaque.. aga,,aaa.
' anuários. álbuns, impressos, boletins,
catálogos. edições impressas, folhetos.
jornais, livros impressos. publicações
impressas, revistas, órgãos de publicidade, programas radiofônicos e rádio
teltvlsionados, peças teatrais e cinematográficas e programas circules
Termo n.• 722.814, de 3-11.1965
Meralúrgica Brauce T *da.
Sio Nulo

BRADAS

Int. Brasileira
Classe 11
Ferragens. ferramentas de tõda esp4cle
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas,
arame liso ou farpado, assadeiras, açu-melros; brocas, bigornas, balze/as,

bandejas. batias, baldes, bombonieres:
bules: cadinhos. cadeados. castiçais, colheres para pedreiros. correntes, cabides.
chaves: cremam claves de parafusos.
conexões para encane:" cobaias,
caixas' de metal para portões, canos de

IA. linho, plástico,' rami, rayon, seda na-1 oleados e encerados inclusive para
tural para tecelagem ou uso comum talações hospitalares, a saber: I ap
juta em fio ou •mlinha
lã torcida. cortinai, oleados, linóleos, encerados
linhas e ramadas ou novelos, linhas clusive ara Instalações hositalares e
brilhantes, linhas para bordar, para cos- nos para assoalhos e paredes, cap.;
tura. crochet ou tricotagem, linhas em
e artigos de peles para assoalh,
meadas ounovelos, retrozes
Têm) n.' 722.827, de 3-11-15
Classe 24
Pevimar Industrial clt Peas Lu'
Alarnares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão Para
São Paulo
diversos fins, exceto para fins medicinais. bandeiras, bordados.• braçadeiras.
borlas cadeados caas ara móveis e
pianos, carapuças para cavalos, cordões, debruns. Ia. fitas forros franja.
festão. teltro para órgão, tolos galardates mochilas, mosquiteiros. nesgas. ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
'anos para enfeites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas
passamaries, pavios. rédeas, rendas redes. sacas sinhaninhas para vestido,i
telas. tampos para almofadas. não 'azando parte de moveis. a-tigos éstes
feitos de algodão. cânhamo linho, juta.
seda. rateai lã pele - e fibras não
incluidos em outras classes
.;ase 23
Nome Comercial .
Para distinguir tecidos em geral. tec.Têrmo t, 722.87. de 3-11-1
dos para confecções em geral- para ta
Termo a.' 722.815, de 3-11-1965
Cradacções “Panny" Ltda.
or atlas e para artigos de cama e
Lum:nac Indústria e Comércio Lida: mesa: Algodão, alpaca, clinhamo, ceSão Paulo
SZio Paulo
iam caroá. casmiras. fazendaz e teci
dos de lã em peças, juta. janela linho.
"LUMM AC "
knd.
nylon, paco-paco. percalina. rani!, seda
natural tecidos plásticos. tecidos ImperClasse 8
meáveis. tecidos de pano couro e
Óculos, máquams Fotográficas t filmes
veludos
revelados
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
Têrmo n.a 722.816. de 3-11-1965
Indústria de Saltos Plásticos Guarulhos a roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. a: percatas. anáguas, blusas
Limitada
botas, botinas, blusões. 'xiinas baba
:i f 'ido
/ouros, bonés. capacetes- cartolas, cara
ouças, casacão, coletes, capas. chinca,
MARULHOS
cachecols. calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinaçties- corpinhos: calças
Classe 28
senhoras e de crianças. calcões cal
Artigos -da classe
tas. camisas, camisolas, camisetas
Térino a.• 722.817, de 3-11-19 5
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
pes, fantasias- fardas para militares, co
Editorial "Urais Ltda.
kilfahl, fraldas, galochas, gravatas, gorSào Paulo
Uma, 37
ros, logos de lingerie. laauema. Tecluée
Q
N
=Ate& meias-luvas,ig.enço Roupas brancas, para cama e
.
amiba manta, mandrilo, mantilhas, pa- Acolchoados para camas, colcha
letós. palas. penhoar, pulover, pelerinat. barbar" esfregou, fronhas, gi
Classe 32 •
muges. ponches, polainas. pilanma, pu- pal, jogos bordados, jogos de R
Art:gos da classe
nhos, perneiras, quimonoe, regalos. 'engóia, mantas para camas. pane,
Ulmo n.° 722.818, de 3-11-1965
rcbe de chambre, roupão, eobretudos. casinha e panos de pratos, 034
Confecções ,Miro Ltda.
suspensórios, saldas de banho, sandálias. resto e banho, toalhas de meti
St . Paulo •
•
susteres, shorts. apagas, atolas ou *Inche, lhes para jantar. toalhas para
tal, tomes. turbantes, ternos, uni- café, aselhas para banquetas,
formes e vestidos
ções para cama a mesa. toalh
(cobre pão)
Classe 37
Classe 36
brancas, pára cama e mesa'
Termo
n.o
722.829.
de 3-11:1
Art:gos da classe
12rcroadoe para camas. colchas, co.
Fábrica de Escovas e Pincéis Si
bertnres, esfregões, fronhas guardamTérmos na. 722.821 a 722.826, de
André Ltda.
pus. ffsgc , bordados logos de toalhas,
3-11-1965
São Pauto
lençói&
cantas
pra,
cantas,
as
o'
p
para
Text!! Capitólio Ltda.
coibia e panos de pratos toalha* de
;Ia Peulo
SANTO ANDRÉ
rosto e banho, toalhas de ases& toalha para jantar, toalhas nars chá e
C 1P.LON
caf6 toalhas para banquetes, perniceies para cama e mesa. toalhinhas
Classe 11
(cobre pão)
Ferragens ferramentas de alia e
Classe 22
Clame 34
cutelaria em geral e outros are(
fio ou em linha, estambre Para distinguir Tapetes, cortinas e pa- metal. s saber: alicates, tdavanci
Caragento
de seda ou de lá. fios de a/god80, Juta, ssos pane assoalhos e paredes. Linóleos, trações sara óculos. arruelas a
CORRIGI

3re

Ver'LICtui:

Brasileira

Ind. Braeileiri

Irmo Brasileiro

MIRO
ind. Brasileira

nd. Brasileira

Ind. Oras/leira
tal
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NAARC
.
AS
b'EP9S1TADAS
Publicação feita de aeeado com ta art. 130 do Código 'Ida Propriedade Industria), Da data da publicação começará a
ocaser o prezo de Ca dias para o deferimanto do pedida. Durante &se prazo poderão apresentar sua oposições ao Departamento
• • Kacional da Propriedade induárial aquela que se julgarem prejudicados com a conca:Ao do registro requerido
Termo na 722.838. de 3-11-1965
Ida:. arame liso ou farpado. asseNoboro Ft:limeira
Iras. açucareerost broca. tagarelas. bax.
Ias. bandeias bacias. miara. bomboSilo Paulo
aravas. armações de matai. abridores'
=res.—bules; cadinhos . cadeados. caa.
-ais. colheres para pedreira" corra-. cabides. chaves. mamona. chavete
para tuas. conexões para encana..
-nto. colunas; caixas de matei para
rates. amos de metal. chaves de tez_ chave inglém cabeças* antena.
ama' cachepots. centres de mesa co..
•eteleiras. caixas para acondiciona-ato de atamentos, .caldeirerea caçara.
a chaleiras. cateteiral mochas. coa•.
res. distintivo& dobradiças. enxadas
radias. esteras, eriçastes. rapaichos es.
tea para arreios. cambos. estuas
ra • arreios. espumadetrau tomates
aws, tarro para cortar (erro.
umas.
= facas, tacões fechaduras. ferro ria.
1.13 a carvão. fruteiras. funis karmas
ra doces. lama para estradai de
ras. trigedeira* ganchos. ,artlaris. 'agachas para .quadros. gonzos para
mugens: trungnias fanas. lamina* 11.
Casse 8
:atros, latas de lixo. garras marhadtaa molas para portas. molas rara Aparearos eiéraros, aparelhos e lataaazianas. martelos marretais anon. laeaes ae riam Laça° elétrica especialnavalhas puas pás. magas- para- (acate tampadas elétricas; aparellu-s para
em picões. ourta.gêio. acorriras Porta- ta etcacepit f.a • telmsào; apare ia.ar rara
a_ porta-01as palmara* panelas: roa telegrafia e traetonia com e seta tio.
:laia ralos para pias. mana regado. especialmente aparelhos de recepçao;
serviços de cita e za
varas. ser- válvulas de descarga em geral especialres. sachas sacarrolhas. caloura ti- mante vá'vulas para rã&o. rett.cadores.
...talhadeiras torquezes tenazes
... lhes para o regis-videiras. telas 'cie arame. torneiras trastaalçeas e amar
tacos. tubos para encanamentos trilhos tro de reproduaáo de filmes scaoos e
comuns; insta ações para recebimento.
-T aportas de correr. ree tavessaa i
missa(' e refarço de nona tais como:
Termo n. 9 722.830. de 3-11-1965
1/anafam& amplificadores. braços magLavander: a"5delweiss" Ltda.
néticos Ipick-ups). máquinas falantes e
Sio nal-10
topógrafos, fones de cabeça e abo•
•
talantes
E DE LYVEISS
rermo n.o 722.839. de 3-11-1965
S Paul apita)
Sociedade Industrial. Comercial. Importadora e Exportadora Itaptvi Ltda.
Classe 33
São Paula
Titulo
Têrmo n.° 722.831, de 3:1-1-1965
dústria de Móveis Paulistinha
São Paulo

INDUSTRIA
DE LAVEIS •
PAULI ST INIT.11
DA

ITAPEVI
:ndeBra s 11 e irP

Nom t Comercial
Tarmo n. 9 722,817, de 3-11-1961
Lanches . Real Ltda.

sçs 1:3,91!(--

Qasse 5

Aço em bruto. aço preparado, aço
loca aço Para tipos. aço fundido aço
rrahA'hn ,I n • ner nãl;o. aae
-afinada. bronze. bronze em bruto ou
narcistmente trabalhado bronze de
-nanaanès bronze em pó. bronze em
IND. BRASILEIRA
-tarro, em fio, chumbo em bruto ou
narcialmente pre parado cimento me.
Parcialmente trabalsado ferro em bruto
J.1
a/1 barra, ferro manganês. ferro velho
riA:^
oloN.
-(rzas. q usn mia bruto ou Parcialmente trabapaaztes amdo a tiça temperado. gusa maleável
'"IRArbs.
1:1,: ' .
arras ..as, cravem ,. a aclanhas. tortas asnarias de m raal lata em Vara. latão
em 'tralha, aatão em cha pas, latão em
e ca:é

REAL

vergalharei. ligas metalicam, amalha
magnesaa manganês. metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais astampaloa,
metais para solta. calquei e zince
Têrmo na 722.840. de 3-11-1965
&enfia Industrial Eletromeatlargica
Limitada
ião• Paul •
•

End arasiliira
Classe 8
Para distinguir:. Reguladores de tensão
reguladores de voltagem, aquecedores
e chuveiros elétricos e mata: ampertmetroa. aparelhos de ar condicionado. aparelhos de rádio. receptores e transmts
sores. aparelros de ventilação: aparelhos
de wafflea. aquecedores de pratos. aspiradores de pra batedeira, elétricas. bar.
nes. botões para comando elétrico 5
distancia cabos elétricos, cafeteiras elttricas blindadas manuati e automáticas. chaves magnéticas automáticas. cl?catadora, de ar, disjuntorea disositivos
de arada, enceradeiras equip amentos de
hm fluorescente. equipamentos telefónicos, esteai:andores, ferra . de engomar •
fios elétricos. piadeiras grelhas elétricas
interruptores automáticos de circuito
tampadas elétricas incandescentes e DUO
rascante', lampadários, hquidificadores
lustres. quadros de distibuialo. reatores
receptáculos para lâmpadas relia retificadores de corrente elétrica. soquem& 'telefones, torradeiras. ventiladores
e voltimetros •
(( Termo n. 722.842, de 3-11-65
Calera
Distribuidora Comercial de
Rolamentos Lida
'São Paulo

a;crnjuntos para terraços. jardim e praia.
-o:atentos de armários e garnnetes para
:opa e cosaina, camas, cabides. cadeiras
giratórias, cadeiras de • balança caixas
de rádios colchões, colchões de envaso
iispensas, divisões. chvans. discotecas
te madeira. espreguiçadeiras. esc:Ivan'.
Mias. estantes, guarda-roupas. mesa,
mesinhas, mesinhas p ara rádio e televisão, mesinhas para televabo. moldura
para quadros. porta-retratos poltronas,
ia:canas-camas, p rateie-Iras. porta-cba.
actua sofás, sofás-camas. travesseiros •
vitrines
• .. Têrmo a.' 722.844, de 3-11-65
. Impressora Andreense Ltda.
São Paulo

"AN DREEN SE 9

Ind. Brasileira'.
eldato /?,

Aros para

g uardanapos . de Papal
aglutinados, álbuns leis branco) Album

ciane retratos e aurtagratos. baiões (ez•
:ato para brinquedos) blocos pari
:orressiondêncaa blocos para cálcuioli
'locas ara anotacões bobinas brocha+
ras tdia a p ressas cadernos de .escrear
ver. cataa %TO documentos ourar"
:atar de asneai() caJernetas cadela
aos -taxas rir carmo -iliat para na.
pelaria. enraia a de vimas cartões co.
mercials, e.ar •Ner wd -as embai cate
colma. cadernos de pa pel melimetradd
e ene branco oara der- a ho, caderno/
escolares, cartões em branca artucholl
de cartolina, crapas planográficai, ea•
dentas de lembrança. carretéis de pari
Palão, earae lotwa. envaluraos Para dar
netos de parra encaftlenaçao de 'papel
ou papelão. etiquetas falhas indica
falhas de celulose. g uardanapos, livrai
aio im pressos. livros fiscaia livros
da
contabilidade. - mata-borrara ornamente(
de papel trans parente p
ratoa oapelat
abas. Papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem Impressão p
em branca
rara Im pressa papéis apéis
fantasia. manai
Para torrar paredes, pel almaço coas
ou Seu pauta papelPaarcam
da
seda, papel impermeável papelpapel
em bm.
bina para im pressão, papel encerados
Papel higiênico, papel impermeelvdo
para copiar. pa pel Para tkanboa pari
"014 ERY
pel
para embnilho
Ind. Brasileira
papel para. encadernar,Impermeabilizadd
papel para ele
crava, papel para ' Imprimir pape) pese
Classe 6
ftfina para embrulhos papel celofanes
Rolamentos
papel cahelose, p
de anho, papei
absorvente, papelapel
Termo n.° 722.843, de 3-11-65
para embrulhar tos
dam
papelão,
realmente&
David Dangot Lt4a. •
cily papa co'
mau de PaaeL rabelos de papel, rolo*
São Paula
de papel transparente eacos de
papel
Iserpentinaa tubos. postais de carta/
•
• "DIIROMOLN
•
e
tubeten
4e
Indo Brasileira
papel
• . Ti'
722.845, de 3-11-65
e
*CENOL" — Cerealista Nogueira
Classe 40
~ria e Comércio Ltda. 1,
mers em geral, de ietal. vidro, de
São Paulo
aço, madeira, estofada ou não. incha
tive maveis para eikaitarios: Armários.
meados para banheiro e para roupas
"CENOL"
usadas. Batotadas. - acolchoados para
Bra
móveis, bancos, balcões. bata/unam
bandejas domiciliares. berços, biombos.
Claase 41
tadetraar carrinhos para chá e café Aleasaiotras, aletria.
coarq&.
:onjuntos Para dartnitórios. '• Conjuntos lardear. alimentos para anta
animal*, sai t
ara sala de tanta: e sala , de visitas, amêndoas, amehma amendoim. araradicri
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Pin:Meação feita de acOrdo com o art. LIO do Código da Propriedade industriai. Da dana da pubticatão começara
• orem o piaso de 00 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderio apredéntsr suas oposições "o Departamento
nacional da flopriedadi Industrial aguéles git. mi lula trem . prepidicader omiir a ooncersao do regIrtre taquerldo •

-roa• atum aveia. avelãs. azeite a: ei peugas. pouches. polainas, pijamas pu- cadeira'. carrinhos para chá e cate
Turuu n.• 722.851, de 3-11-65
aias 'sanha. am.alaau. batatas. (masa nhos. perneiras, quimonos, regalos conjuntos para doroutórica. conjuntos
Luiza Tiiko Ito
ice :os, bombons, bolachas, baunilha, robe de chambre, rolpao. sobretudos, para sala de jantai e sala de visitas
Sao Paulo
p6 e em grão. camarão, canela suspensórios. saldas debanho, sandalias onjuntos para terraeoa. jardim e praia
ta pau e em pó. cacau, carnes. chã sueteres,'shorts, sungas. stolas ou slacks .onjuntos de anuários e gabinates par;
"CASA SWAN"
atacarias. chocolate& conteitoa, cravo
e vestidos
:opa e cosinsa. camas, cabides, cadeiras
are- fs. cornicho. creme de ieita creme
alatórtas.. cadeiras de baldhço. caixa:
Classes: 13. 14, 35. -11 e 49
Tê MIO D.° 722.847, de 3-11-65
arnenti C los. crocuetea compotaa. Cai).
le rádios; colchões, colchões de molas joiaa; vidro, cofnecçóes, produtos al
Indústria e Comércio de 'Bebidas
Ida. coalharia. castatha cebola. cotais
matados e brinaucdos
tispensas, divisões. divans. discoteca,
Morada do Sol Lat.,.
statos para alimentos. calmantes
le madeira, espreguiçadeiras. escrtvani
São Paulo
Têmno
n.• 722.852. de 3-11-65
Sour ..ços. dendé doces doces de fru
ilhas. estantes. guarda-roupas, mesas
David Dangot Ltda.
te. espinafre essências alimentares, em
nesinhas, mesinha., para rádio e televi.
São Paulo
-e4a . ervilhas. enitovas. extrato de tomesir.has para televiso. molduras
"MORADA DO SOL"
lete. farinhas aamenticias, lavas. tiquadros.
porta-retratos.
poltronas
para
Ind. Brasileira
ala. flocos. tareio. fermentos, felga
ooltronas-camas. oratekiru. porta-cha
r “DUR0.1XiCTIL"
atoe. trios. trutas sécas naturais e cria
Mira, sofás, sofás-camas travesseiros e
Ind. Brasileira
alfaiadas; glicose. goma de mascar. gol
vitrines
Classe 41
'suas. grantaos. grão de bico. gelatina Alcachoh as, aletria, alho, aspargos
Térmo n.° 722.849. de 3-11-65
sondeasado. leite em pó, legumes ern aça-ar. alimentos para animais, amido
Ciaste 40
Produtos
Alimentvcios Cocobras Ltda.
nargarina marmelada macarrão. mas- amêndoas, ameixas, amendoim. araruta
Nóveis em geral de metal, vidro,
São
Paulo
sa: alimenticias. mariscos. manteiga arroz- atum, aveia. avelãs, azeite, azei•
aço, madeira. estofados ou não. inclt
21in, paios. pralinés pimenta, pós para tonas, banha. bacarmu, batata, balas
voe móveis Dura escritórios: Armário
"COCOBRAS"
2Isclins, pick'es. reate* presuntos. plisiscoltos. bombons, bolachas, baunilha
umsárioa para banhoarc e para roupa
Ind. Brasileira
as petit-pois. pastilhas plzzaa. pudins: café em pó e em grão camarão. remata
nadas. aknotadas. acolchoados pai
/tragos. rações balanceadas para ani- 1111 mau e em pó. cacau. carnes, chá
deveis. bancos. balcões. banqueta
mais. requeaões. sai. saga. sardinhas. aetramelos. chocolate'. confeitos. cravo
Classe .41
'bandejas dornicatarea. berços. biombo
:andina:leia salsichas, salames, sopas en- -areais- cominho. creme de Iate. creme. Alcachofras, aletria alho. aspargo, aadeiras. carrilhas para aba • cal
atadas, sorvetes. suco de tomates e de a timeaticios, croquetes, computas. can açúcar alimentos cear animais, amido majuntoe para dormitórios, conjuntr
frutas: torrarias. tapioca. támaras. taria. aia*. coalhada. castanha, cebola. condi arroz, atum, aveia, avelãs. azeite. azei- aara sala de jantar • sala de visita
elsia tremoços tortas tortas oara
-untos para 'alimeatos, colorantes tonas. banha, bacalhau, batatas. balas -onjuntos bar. terraços, lardim e pral
gaiatas, nerva doce, herva daouriços, dendê'. doces. doces Ia fru. oiscoitos bombons bolachas. baunilha :onlvatos de armários e gabinetes pai
mate. horta iças, lagostas. linguas, leite as. espinafre, essências alimentarei,. em -7a1é em pó e em grão. camarão. canela :opa e cosinlm. camas, cabides. caiem
sei, óleos comestiveis. ostras . ovas ardas, ervilhas. enzovas. extrato de to em pau e em pó. cacau. carnes. chá Oratórias. cadeira: de balanço, cais;
Mostarda. mortadela, nós moscada, no - mate. farinhas alimentai:is, lavas, fé caratnelos. chocolates. confeitos, cravo de rádios colchões, colchões de tno!e
ia de tomate. mel e melado, mate, mas- calas flocos, farelo. fermentos. feijão cereais, cominho. creme de leite, cremes fispensaa. divisões. divans. discotec
elis para mingaus. molhos, moluscos,
figos, frios- frutas iècas naturais e cria- alimenticios croquetes, compotas, cais
madeira. espreguiçadeiras. eserivat
eotvt• rva, lentilhas. linguiça, louro, mas- -alizadas: glicose. goma de mascar, gots Mca coalhada, castanha, cebola. condi abas. eitantes, guarda-roupas, mem
isento de anmais e aves, torrões,
luras. granulos. grão de bico, gelatina mantos cara alimentos. colorastes mesinhas. mesinhas para rádio e telas
touciabo e vinagre
aolabada, geléias. herva doce, herva chouriços. dendê, doces. doces de frumesinhas para televisão, moldar
espinafre, essências-alimentares. emmate, hortaliças, lagostas- litigues. leite tas,
nrmo n.• 722.846, de 3-11-65
padas, ervilhas, enzovas. extrato de to (sara quadros. porta-retratos. poliram
condensado, leite em pó. legumes ec 'nata, farinhas alimenticias. alvas, te poltronas-camas, prateleiras. portaatll
Confecções Cclian Ltda.
.onserva, lentilhas, linguiça, louro, mas cuias, flocos. farelo, fennento& feijão ciéus, sofás, sofás-cama• travesseiros
Sáo Paulo
sas alimenticias mariscos, manteiga figcs. frios. frutas sécas naturais e cria.
vitrines
margarina. marmelada, macarrao, mas- mita:dam gricose. goma de mascar. gor
Têrmo n.° 722.853, de 3-11-65
sa de tomate. mel e melado, mate, mas luras, granulas. grilo de bico, gelatina
Indústria e Confecções Nilo Laia,
mu para mingaus. molho* moluscos goiabada: . geléias. heras doca. hera'e
São Paulo
mostarda, mortadela, nós moscada, no- mate, hortaliças. lagostas. linguas leite
zes, óleos comestivels, ostras. ovas condensado, leite em pó. legumes tar
sães, paios. prannés. pimenta. nós para conserva, lentilhas, linguiça. louro, roas.
"COSMOPOLITA"
pickles, peixes. presuntos, pa. sai 'Mentidas, mariscos. manteiga
Ind. Braetleirn
tis, petit-pois, pastilhas. pizzas. pudins. margarina, marmelada. macarrao, mas
queijos. rações balanceadas para ani- se de tomate, mel e melado, 'ante, masClaaae 36
mais requeijões, sal, • eágu. sardinhas sas para mingau& molhos. moluscos
sanduichea salsichas, salames, sopas en. mostarda, mortadela, nós moscada. no. Para distinguir: Artigos de vestuár
'atadas, sorvetes, suco de tomates e de ses, óleos comestiveis. ostras. ova.t • roupas feitas em geral: Agasall
!ratas; torrada& tapioca, limaras, talha. oes piaos. !nenés, pimenta. aba para aventais. alpargatas. anáguas, blui
Indestrla Brasileiratremoços, tortas, tortas pare ali. ¡Judias. pickles. peixes. presuntos. Pa botas, botina.% blusões. hoinas, ba
têm petit-pois, astilhas, pizzas. °adias: dourai. bonés, capacetes. calotas: ca
Intato is animais e aves, torrões.
sueltos. rações balanceadas para ant. Ouça& casacão, coletes, capas. cita
Classe 36
toucinho e vinagre
mais.. requeijões. sal sagu, sardinhas cachecol*. calçados. diaratus. sln
Para distinguir: Artigos de vestitirlos
Tênno n.• 722.848. de 3-11.65
mtdulches, salsichas, salames, sopas as- cintas. combinações, corpinhos. cal
roupa feitas em geral: Agasalhos.
David 6 Dangot Ltda.
'atadas. sorvetes. suco, de tomates e cfe de senhorae e de crianau. calções. •
aventais. olpargatas. anáguas, blusas,
São Paulo
frutas: torradas. tapioca, limaras, talha ças. camisas, camisolas canllsa
ota4, botinas, /guiões, boinas, babaPua tremoços, tortas, tortas para ali cuecas, ceroulas. colarinhoa, mei
douros, bonda. capacetes. cartolas, caramento de animais e aves, torrões,
saias, casaco., c-Sinelos. domina ed
"LeIROFLÉV
puças, casacão, coletes. capas, &ales.
toucinho • vinagre
pes. fantasias, fardas para militares
Ind.
Brasileira
calçados,
chapéus.
cintos,
ClIchecola.
kgials. fralda* galochas. gravaras, ç
Têrmo n.• 722.850, de 3-11-65
datas combinações, corpinhos. calças
rol, logos de lin:leria. 1,
Instaladora
Eletro
Paris
Ltda.
da senhoras • de crianças. caldlea.
luvas, ligas, lenços. mantas, mi
São Paulo
ena.camisaa, camisolas, camiseta&
Ciam 40
maiôs, mantas. mandrião) mantilhas,
ceroulas.
colarinhos.
cueiros,
M
letós. pelas, penhoar, pulover, pelar(
Oda& casacos, chinelos, dominós, achar. Móvel, em geras, de metal, vidra, de
"PARIS"
peitam, pouchea polaina*, pijamas.
aço,
madeira,
estofados
ou
aio.
(nau.
fantailas, fardas para militares, co.
abos. perneiras, quinsotrot. reg;
Ind. Brasileira
legisla, fraldas. galoeSaa, gravatas, gor- sive móveis para eactitteloat Armários
robe de chambre, roupão, sobretu
rrios
para
banheiro
e
para
roupas
jamas.
ermi
de
!ingeria,
jaquetas,
lds
suspensórios, saldas de banho. aandá
usadas,
almofadas.
acolchoados
para
r ligas, lenços, manta& meias.
sueteres, aborta. sungas. atolas ou ala
Classe 8 •
. mantas. mandrilo, mantilhas. pa- tigre" bancos. balcões. banqueta'.
touca& turbantes. ternas. andara>
padas!, peaboar, pulover, palerma& Sedelas domiciliares, berço& blemehoe.
Instalações elétrica*
vestida•
11.1www..

rw
e
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Publicação feita' da acerdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começarg a .
~as • prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante lises prazo poderão apresentar suas oposições ao Departanival0
Ziacional da Propriedade :adumaria/. aquelas que se julgarem prejudicados com a can gado do registra revendo .
Termo n.° 722.854, de 3-11-65
Indástr:a e Comércio de Bebidas
Morada cb Sol Ltda.
São Paulo

abo& perneiras. QUIa131104. regalos. macarrão, farinhas alimentícias t mas- porta-documentos. placas. rebito. ro4
robe de chambre. roupão, sobretuoos,
ias alimenticias
• ahaa. recipientes. =porca suportes Pan
guardanapoa. alatoa. tubos, tigelas
suspensórios, saldas de banho. sandálias,
Termo n.° 722.866. de 3-11-65
enatem aborte. sunga. colas mi siada, Bas, Padaria e Confeitaria Gisela Ltda. nabos para ampola. teime para ;erm•••
o& travessas, tipos de material ,-Itta•
toucas, turbantes. ternas imitariam
São Paulo
tico. sacolas, saco& aquinhoa' vasilhaINDUSTRIA E
e vestida
mes para acondicionamento. vasos, ai.
1
"GISELL"
CO1MRCIO DE
Vamos na. 722.861 e 722.862, de
Ind. Brasileira ,
caras. colas.a trio -e cosas não incluidas
BEBIDAS MORADA
3-11-65
em outras clames. :sara borracha. para
DO SOL LTDA.
Estádio Gráfico Astro Ltda.
Classe 41'
=rume& para coaroneiroa. para sapa.
São Paulo
Pão
tetras, para vidrai pasta adesiva para
Nome comercial
corretas. pastas e pedras oam afiai
•
"ASTRO"
Termo n.° 722.867. de 3-11-65
Térmo n.°. 722.855, de 3-11-65
rebolos. adesivos para tacos, adesivos
Cigarra's Bar e Lanches Ltda.
Ind. Brasileira
Farmácia Drogasuzy Ltda.
vara ladrilhai e adesivos °ara amidos.
São Paulo
São Paulo
Classe 25
anéis. carretéis para tecelagem e Ciou.
"CICARRit'S" •
Fotollto. gravações em chapas
ações de material plástico are alei..
"DROGAS:WH
I Ind. Brasileira
- Classe 8
Cria geral de mancos
Ind. nrasileira
.Gravações
•
Classe 41
Têrtno
re 722.870, de 3-11-65
Classe 3
Lancha de: Alite, mortadela. Presunto, Pasto de Amortecedora Gardinotea
Têrcao n.° 722.863, de 3-11-65
a distinguir comi) marca genérica CENOL — Cerealista Nogueira — In- queijo, salsichas, roz-bife, salame e
• Ltda.
produtos farmacêuticos
churrascos
&Mia e Comércio Ltda.
São Paulo
Urra° n.° 722.856, de 3-11-65
São Paulo.
Termo n.° 722.868. de 3-11-65
9CIARDINOPEC"
!anizaào Contábil e Representações
Rádio Cultura de Limeira Ltda.
Ind.
Brasileira'
ra'
Unidos Ltda.
.
"NOGUEIRA"
São Paulo
São Paulo
_Ind.
Brasileira
Classe 21
•
• "LIMEIRA"
Amortecedores
_ Ind. Braealeira
Classe 41
Têm° n.• 722.871, de 3-11-65
•
•
Classe 32
Arroz, Leilão, farinha de mandioca, ceMalharia Ranor Ltda.
Classe 33
Programas radiofónicos e de televisão
bola,
alho,
milho,
fubá,
batatas
e
São Paulo
Contabilidade e representações
féculas
Termo n.° 722 .869, de 3-11.65
•
"RONOR"
Termo n.° 722.857, de 3-11-65
Indústria de Plásticos Vanta Ltda.
Ind. Brasileira"'
Tênue n.° 722.864, de 3-11-65
Agro-SI] Territorial Ltda.
•1
São Paulo
Zeit: Importadora e Comercial Ltda.
São Paulo
Ciaste 36
•
São Paulo
"VANTA"
Para distinguir: Artigos de vestuárld
"AGRO-SIL"
nzEw
Ind. Brasileira
e roupas çaitas em gerei: Agasalhos,
Ind. Brasileira
•
•
Ind. Brasileira
aventais, alpargatas. anaguna blusas,
Classe 28
• Classe 33
botas, botinas. blusõe& boinas. baba*
Classe
8
Para
distinguir:
Artetatae
de
mataria
iinistração de bens. compra e vendouras, bonés. capacetes. cartola, cara.
Para
distinguir:
Abalou:.
acumuladora.
dástico e de aylon: Recipientes tatua.
da de imóvel se loteamentos
acelinõmetroa amortecedora de rádlo adue de material plástico, revenham- puças, casacão, coletes. capas. chola,
cachecóis, calçados, chapéus. cintos,
Têrmo n.° 722.859, de 3-11-65
aparelhas
anemómetros,
e freqüência.
os confeccionado, de si:berlindas sai
Comércio e Representações de Se televisão, aparelhos de ar condido- mais e vegetais: Argolas. açucareiros cintas, combinações. corpinhos.. calçai
v
Cereais Ltda.
gado. aparelhos tiara iluminação tatu- armações para óculos. bules. bandejas de senhoras e de crianças, calções. cair
ças. camisas. camisolas, camisetas,
São Paulo
ara' os considerados acessónos de vei- bases para teleton.4 baldes. badas
culas. aparelhos para and/idos meei- sat. caixas, carteiras.. cha pes. cabos cuecas, ceroulas. coiarinhos cueiros,
"JATAI"
item aparelhos aquecedores e medi- =ta ferramentas e utemaliaa. cruzetas saias. casacos, criados dominas. achar..
Ind. Brasileira
dores, aparelhos era:Doará/1cm. apare. :abras para acondicionamento de ali pra. fantasias, fardas para militares. co
cidade c volume. radiadores. rádios. re- mentos. caixas de material plástica para temais. fraldas, galochas. gravatas. gord
Classe 41
Leilão, farinha de mandioca, ce- matares de graxa e óleo. receptores numas. coadores. to pos. cauecas co roa jogos de lingerie. jaquetas, lambi,
,1a. alho. milho, fubá, batatas e
regadores automátliros. registra ara abas, capas para álbuns e para livros luvas, ligas, lenços. manta. meias,
fécula
vapor. gás. água e outros liquidas cama- Miam cestos castiçais para velas maiôs, mantas. mandrião mantilhas. ou
* não considerados oartes de adtautnas caixas para guarde de objetos. canis lega, palas. penhoat pulover pelaria"
Termo n.° 722.860. de 3-11-65
reetores oara ha f>sorescentea. estrige- :luxa coadores para chá. descanso pare angra, ponches. polaina pijamas. pot
Eiheorloras Georgios Koutsoulcos
radio doméstica e industrial. registra- pratos. copos e cotanhos de Plástico aios, perneiras. quimonos, regalos,
São Paulo
dores. resistências eletricas. reles. • sor para sorvetes. caixinhas de Plastic( robe de chambre. roupão. sobretudos,
veteiraa sorveteiras elétricas caseiras va saburres, coiherinhas ó/aia/tas suspensórios, saldas de banho. sandálias
• "ASIINIS"
~tete& sinaleiros, sereias de alarme. admitas de plástice para sorvetes, toe meteres. Mons, sunga& atolas ou dacka
Ind. Brasileira
tvidedores elétricos, toca-discos toma- tinhas olástice para sorvetes. discas
touca, turbantes. ternas, uniformes .
da e interru ptores elétricas. torneiras embreagens de material plástico. archa
e vestidos
tubos
acústica
termômetros
ara
obser.
-Classe 36
lacras 'de materia l pisem pare sorve.
Têrmo n.° 722.872.. de 3-11-65
unção eneteomlógica. telescópios. tacei 'as. estofos para obIetos — espumar de
,tistingulr: Artigos de vestuários metros. televisão. tasknetro. corredores
Comercial kande de • Máquinas Ltda.,
impas feitas em geral: Agasalhos. de cereais. trenas. transformadores. te- ivlon. esteiras, enfeites para antom6 •
São Paulo
.
Jels.
~MS anil-maios. escoariam& de
Itats. alpargatas. anáguas. blusas. teia:e& tostedeiras telégrafos. tripé, • ••atogi
funis 1 ^rrntit- asara doces HM,
"RINIFE"
,s. botinas. blisaes. CAinas. baba- "are totogra éias. válvulas para rádios. para Soltas
facas guarnições. pilam,Ind. bra sileira\
os. mates. capacetes. car•dat cara. VítV(11119 de descarga. válvulas de re cfles para chupetas e mamadeiras. Muar.
Is. caserna. colete.t capas. chalra. duck). vacuórnetros. válvulas elétricas rações oara
Classe 33
guarnições
porra-blocos
- mo l!léIás.
lecnts .
cintos
calçados
de vácuo ven'tiladotes
'sara Iiatadificadores e para Letedeirar Consertos de máquinas e representaçõeill
=s. combinaçõe&. corri:lhos. calças
de frutas e leanmes guarnições de ma.
Tênia)
n,°
•
722.865,
de
3-11-65
Térmo n.° 722.873, de 3-11-65
?nhora• e de enançaS. "..a.105e 1, ra.
terial plástico oara utensillos e diletos
camisas. camisolas. camisects La Tagliatella Frios e Massas Alimen- starnições para bolsas ç ar fa- galerias Indústria e Confecções Nilo Ltda.
Sa,
fidas Ltda.
casa.
echar.
para cortinas, farra,. laminados. piás. Sfio Paulo
tantasks. tardas nara m ltdrea
'vos. istarNeiras, mantem:eira& malas.
r iIRICHMOND" -/
Frale:is
gravatas. porLà TAOLIATELLA
minais. :vendedores de roupas puxada• Ind. •BraL.Atosira
.,
ie
Iná. Brasileira
-e» de mhveisi pires oratos valises.
tt.
.
'
Classe. 3a
freu,s.
liwts
Isaa de cosinha pedras Domeis.- artf••
Cla. e 41
yr;
mi protetores par' adocumenros pu. Para distinguir: Artigos de vestudrioll
a. mant.S.
-;
Dek. rmas. ;v1.):tdde1,.., salame, presunto, salsichas. •r-14ares de anua para uns dr-meei-leo. e m imas feitas em 'geral Agasalhos,
as ponches. pila :p is pija:na5, pu- paios, linguiça, banhas, chouriço, queijo. porta-copos, porta-fiqueis, porta-notas, aventais, alpargatas, anáguas. blusas,

r•
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afflailligkr taits* adir& eiote o ori. 130 d. (»digo da wropruo.a. ladastrial. Da data da publionao aatclaaar• •
temo dei 00 dias parei o derwassento do podido. Durante ame praao poderão aprumam mias CiPoillabea ao DaPartamsase
llatteloaal da Propriedade Inciastriai aqueles quis os julgarem prejudicados ocmi a camemaão do mastro requerido

•

botinas. blustes, boinas, babai*s, bonés. capacetes. cartolas, cara.
peças, casaca% coletes, capas, chales,
tachecols, calçados, chapéus, cintos,
combinações, corpinhos, calças
albores e de crianças, calções. calcamisas, camisolas, camisetas
ceroulas, colarinhos. cueiros,
Oh& casacos, chinelos. dominós. tabaroa. fantasias, fardas para militares, co.
legada fraldas. galochas. gravatas, gois
tal, jogos de angarie, jaquetas, lume&
krVaS, ligas, lenços, :anatas, meias.
Mah5s. mantas. mandrio, mantilhas, paletas, palas, penhoar, pulover, pelerinas
Magas.. pouches. polainas, pijamas. pu.
fel" perneiras, quimonos, regalos.
abe de chambre, rolpaci. sobretudos.
suspensórios. saldes debanho. sandálias
Meteres, ithorts, stmgas. stolas ou slacks
touca., turbantes, ternos. uniformes
e vestidos
Termo n.° 722.874, de 3-11-65 •
that S. A. — Crédito. Financiamento
e Inesvdmento
São Paulo
"ARC A"
ind. Brasile/ r,

tar

tai.

uvas, ligas, lenços. manais asmas.
amiba, mantas mandria°, mantilhas. pe
!etéss. palas, penhoar, Dulover. Deteriam,
cangas, ponches, polainas, pihnnas pa•
ahoa, perneiras. quimonos. regalos.
robe de chambre. roupâo, sobretudos
suspensórios. saldas de banho, sandálias
meteres, chora. sungas, molas ..11) slacks.
ruler, toucas. turbante& ternos. uniformes • vestia:*
Termo na 722.878, de 311-1965
Mespasul — Sociedade Civil de
Representaçõt sLtda.
São Paulo

LIESPAUL

Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas oara todos os fins industriais:
Máquinas de rosquem., serras mecántcits, motores elétricos, alternadorea ferramentas e placas para tornos. geradores. plainas, máquinas de furar e centrar. tornos medmicos. prensas maca:dna máquinas amassadciras. misturado:
de barro, máquina compressora, máquinas adatadm na copostruçgo e constr.
vaçao de estradas, mineraçao. corte de
madeira, movimento de terra, carretos
Classe 33
edito. financiamento e investimento e outros fins Industriais, elevadora, máquinas desempalhadoras, descascadoras,
Tanto a." 722.875, de 3-11-65
ensacadoras. brunidoras, classificadoras.
•"CENOL" — Cerealista Nogueira 'In- ventiladoras, moinhos para cereais.
aistria e Comércios Ltda.
máquinas secadoras, trituradoras.
Ssa '11!4",
.ver izadoras. frema polarize& tranchas,

tesouras mecdnicas, tuplas, máquinas de
abrir chavetas. marteletes, ventiladores.
exaustores para forjas, bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
Pado Para todos os fins. &tete& caldeiras e turbinas. inietores para caldeiras, válvulas e transportadores automáticos de alta e baixa pressa°,
Prensas hidráulicas, martelos ~clinico,
e máquinas amadoras, maquinas operairiam rotativas ou cortadoras para urinar ferro, aço e bronze, máquinas para
inditstrias de tecidos, teares. urdideiras,
encanatóriaa espuladeiras. , torcedeiras.
meadeiras. rolos e roletas, brunido:et
para cereais, adouinas para fabricar
papel e máquinas de impressão. dinamos
e receptáculos
Termo na 722.5 • de 3-11-1965
Indústria e Coniéruo de Conftcções
Matai Ltda.
São Paulo

/1A111
Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas 'altas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões. boinas, babadouros bonés. capacetes, cartolas, carapuças. casacáo. coletes, capa& abale&
cachecols, calçados. chapéus, cintos,
tantas, combinações, ' corpinhos. calças

CENOL CEREALISTA

TRU E COIERCIO

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Wra .

Nome comercial
"tarava a.° 722.876, de 3-11.1965
Tangará Famas Ltda.
a:a. Paulo

(FORMATO PEQUENO)
•

(Com as Emendas Constitucionais

de n96 1 • 1!

irgs.":31t
(3-..... 32
Divulgação a' 559

a distinguia Albuns, almanaques.

tos

utrios. boletins, catálogos, jornais.

IP edição

. peças teatrais e cinematografa
. programas de rácão e televisam
Alicações revistas. folhinha impreasas e programas circenses
Termo na 722.577. de 3-11-1965
Coai-ações Algo-Lux Ltda.
Sào Paulo

PREÇO* Cr$ 50o

ALGO-LUX
Ind. Brasileira

A VENDA

ia
illtra distinguir: Artigos de vestuário:
• roupas feitas em geral: &gasalhos,
estala a:percatas. anáguas, blusas.
botinas. blusões, boinas, baba.
bonés, capacetes. cartolas caraPOPO. ~acata coletes, capas. chatas
decols, calçados. chapéus, cintos.
n1e s. ccenhinaçõea corpinhos, calças
ima:sotas e de crianças, calabes. calda camisat camisolas, camisetas
=em, ceroulas. colarinhos, cueiros,
ate. fantasias. fardas para militares. CO.
tglais. fraldas, galochas. gaanstas. gera& jogos de fino" jaquetas, larada

Na Guanabara
Seção de Vendas' Av. Rodrigo... Alves. 1
Agencia Is Ministério . da Fazenda
Atende-se a. pedidos pelo Serviço de Reembbiso Pedal

Ens.

ilAPERFRICOR

:nd. Brasileira
Classe 41
Azeites, café, carnes de todos os 1
cereais, cremei, extratos aliment
fartos alimentícios, farinhas alim
cias, fios em geral, massas ala/leni]
óleos aamenticios, pães. peixes,
comestiveis, sal, sanduiches. asa
aba tidas e miúdos
Tarmo n.° 722.881, de 3-11-1
Imolam Indústria e Comércio d
Lâminas Ltda.
São Paulo
&A C °Lua
Ind. Brasileira

NOGURITA

CL:53e

de senhoras e de crianças, calções
ças camism, camisolas. catai
cuecas, ceroulas, colarinhos, eu
saia& casacos, canelas, dominós, e
pai, fantasias, fardas para militarei
legbas. fraldas. galochas, gravatas,
roa jogos de angarie. laqueias. le
luvas, ligas, ienços. mantas, e
maiõr, mantas. mandrião, mantilhas
{atém palas. penhoar, pulover, pelei
Nuga& pouches, polainas, pijamas
tdios, perneiras, quimonos, reç
robe de chambre, -roupão. aobret
suspensórios. saldas de banho. sane
meteres, shorts, sungas, atolas ou a
touca. turbantes, ternas, imitoça
e vestidos
Térmo n.o 722.879, de 3-11-19
Maperaigor Produtos Frigoríficos 1
São Paulo

Em Brasília
Ná sede do D .1. N
•11111~11.

PREÇO DO MAIERO DE HOJE: CR$ 50

Classe 11
Lâminas para barbear'
Tarmo na 722.882 de 3.11-1a
Vainer 6 Hadad Ltda.
Sâo Paulo

* Ho
"
Ind.. Brasileira
Classe 36

Para distinguir: Artigos de vasta
roupas feitas em geral: Agasa
aventais, olpargatas. anáguas.
botas, botinas, blusões. boinas, h
douras, bonés, capacetes- cartolas. 1
Plnas, casacão, coletes. capas, dl
cachecols, calçados, chapéus. ei
cintas, combinações, corpinhos, c
de senhoras e de crianças. calções.
Çalk camisas. camisolas tamis
cuecas. ceroulas, colarinhos. cuP,
saias, casacos, chinelos. dominós. ee.
Ni. fantasias, fardas para militares.
leglaLs,
.• fraldas, galochas, gravatas.
ros, logos de angarie. la queias Ia'.
luvas, ligas, lenços, mantas. ia
mah5s, mantas. mandrião mantilhas
letós. palas, penhoar pulover, Pele*
peurias. ponches, polainas pijamas
abas, perneiras. quimonos reg
robe de 'chambre. ro!pão sobrett.
suspensórios. saldas debanho sand
sueteres shoris sun gas stolas na sl
toucas, turbantes. te-ara. limara
e vestidos

