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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO SENHOR SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

gamento da primeira anuidade den•
tro. do prazo de 60 das na forma do
parágrafo único do art. 33 do código
da Propriedade Industrial para que
sejam expedidas as respectivas cartas patente:
. Privilégio de Invenção Deferidos:
N 9 -.110.088 -• Aperfeiçoamentos relativos a limpadoies de parabrisa frico Folbertn Límitecl.
•
N 9 110.923 1 - Aperfeiçoamentos em
ariei:e hidráulico • João Arthur
•
Grass.
N 9 111.490 - Dispositivo automático de segurança para • aparelhos de
içamento - André Medawai..
N 9 113:096 - Aperfeiçoamento era
aparelho de alta temperatura e alta
presslic
General Electric Co.
N 9 115.826 - Aperfeiçoamentos em
calandras - Gunnar Ivar Fredholin.
N 9 118.324 - Aperfeiçoamentos em
dispositivos de controle - Robertsriaw Vulto Controls CO.'
,
•
N ? ,119.388 - Aperfeiçoamentos em
meeaniano de direção hidráulica •
Ford Motor Co.
N ? 119.574 - Compressor de diafra2rna Matrix S. A. Ind. e Comácio.
.1ni'? 119.628 .Transportado: por
suspensão .Jou/Mn Tatura. . •
•N 9 119.940 - Engrenagens de dlreção • para veículos automotores
Richard 1I
3heppard.
N Q 120.611- - Dispositivo de alimentação de combustível liquido controlado termostaticamente - Alberto Bo'dm.
123.;,3G, - Recepter ' de televisão
pie paga - Zenith Radio Corp.
N9 129.900 L- • Aperfeiçoamentos era
motor térmico • -,- Alfred • Pierre Lefut.
N 9 121.090 - Retificadora de cilindros de moz,ores de explosão e se-'
melhantes - Cima Comércio e In.
dústrla de Metais • e Abrasicos 'Ltda.
N9 121,72 - Dispositivo compre:
endendo barras perfiladas para a
construção de armações metálicas Jacques .,Iiuguenin Fils.
N 9 122.016 • Arranjo de levantamento de caçamba para carregador
de trator - '711e Frank G. Hough
Co.
•
N 9 122.030 - Bomba de pistão de
deslocamento variável - Gar Wood
Industries Inc.
•
nç, 122.130 - Sapata de fricção
piwa truques de vagões de estrada
de ferro -American Steel Foundries.
N o 122.386 - Aparelho para executar automaticamente operações" repetidas sôbre 'a periferia de tun tubo

comercial: - Preete "esclaréchnentos em corrente: A Novaquimica Laboratórios
S. A.
face dos pareceres da D. Jurídica.
Pedido cle.Prelerência:
Termo 383.339 - 13as0eo Coxir Têrmo 170.160 - requerente - C.
Cumpra a exigência dá D. Jurid:ca.
•Despachos em .Recursos:
S. Franco 6 C.a. - niodelo de utiliFábrica de Móveis Santa Terezinha
Despachos em pedidos de reconsi- da,cle - Defiro a preferência, nos termos
Ltda. - recorrendo do despacho que inderação:
. da Portaria n.° 6 de 1966.
deferiu o têm° 195.238 - marca: Senhor
Diretor
Cerál
acolheu
os
.
O
Santa Terez:nha - do n requerente -EXPEDIENTE DO DIRETOR..
Fábrica de Móveis Santa Terezinha Li- pedidos de reconsiderações apresentados
GERAL REPUBLICADO
nos processos abaixo mencionadoe a flui
•
mitada..
de
reformar
as
decisões'
anteriores.
O Sr. Secretár:o da Indústria exarou
R.,), 22 de abril de.1966
ermo 364.441 - marca: Omega o seguinte despacho:.
•
Exigéncias
Mantenho o meu despacho .de fls. 25,' requerente: Tecidos Oinega S.A. - Reem virtude da informação de fls. 23-23 cons:deração: Ornega Louis Brandi 6
Termoe com exigências a cumprir:
verso, face a falta de prorrogação do Frere S. A.
Termo 450.954 marca: . Publintas
Termos - 337.377.337.380 registro, impeditivo de fls. 73.481, que
poss:bilita o registro da marca para pro- - Requerente: Luminoso • e Painéis Pu- 337.382 - - 337.333 .337.334 blintas Ltda. - Reconsideração: Untas 337.385 - 337.637 - todos os procesteger os artigos constantes doe exem- Qublicidade Internacional Ltda.
sos da Fundação Brasil Central - Cum-,
plares de fls. 9 e 11 do processo.
Téi• mo 364.442 - marca Omega - pra-se a exigência.
Em.17 de novembro cle 1965. ass.
requerente: Tecidos. Omega S. A. - ' Despachos co, pedidos de reCons:deAlfredo Chucri Salomão - Secretário
Reconsideração: Omega Louis Brandt
ração de Despachos:
da Indústria.
Frere S. A.
O Senhor Diretor Geral negou acoTermo 364.443 - marca: Omega
requerente: Tecidos Oméga S. A. - lhimento aos pedidos de recone:derações
E-pediente do Diretor Geral
no sprocessos abaixo mencionados a fim
Recons'deração: Omega Louis Brandt
de manter as cLcieões anteriores:
•
Frere S.A.
Rio, 22 de abril de 1966.
Termo 362.570 - marca - Ideal
Termo 354.444 - marca: 0,nega • Exploração de contrato de patentes: requerente: Tecidos Omega S. A. - requerente: Ideal Corporation.Termo 409.480 - marca: Tanfetamin
Reconsideração: Omega Louis Brandt
Foram mandados averbar as seguintes Prere
- requerente: Irwim . Neisler 6 Co. • explorações de contratos nas patentes
Recons • deração: Laboratórios Keto-WeTê.;mo 364.445 - marca Ome g a - mar° Ltda - Reconsideração Reabaixo mencionadas:
requerente:
Tecidos
Omega
S.
A.
Pirelli S. A. Cia. - Industrial Brasileicordatti - Laboratório Farmacológico
ra - As;erb.-,m-se os contratos nas se- Recons'cleração: Omega Louis Brandi El S.P.A.
Frere S. A. •
guintes patentes:
Têrmo . 409.830 - maria: Sete - reOs interessados • poderão obter vista querente: Paulo Ienaga - Reconsidera3.900 - modelo industrial.
doe processos respectivos no Setor de ção:. Agoetinho Setti S. A. Comércio4.033 - modelo industrial..
Vistas e Iiifo •Ánações cio Deparfacfiento. Exportação-Importação. .
62.461 - privilégio de invenço. .
62.917 - -prvi:cs aio de invenç5o.
, Lever Brothers. Port Sunlight, Litni• EXPPEDIErSTE DO SENHOR
62-.566 - privW0 de invenção..
ted -- No pedido de reconsideração do
SECRETÁRIO. DA INDÚSTRIA
62936 - prvilég'o de inveneão " ..... •
despacho que declarou . a -caducidade da
.
• - SUBSTITUTO
marca -• Sunhght registraa sob nú-Titulo de Estilelccimento .
mero 170.445.
•
- R:o, '2 2de abril . de 1966
rido:
•
Em face dos pareceres da Divisão ju-.
Termo 225.354 - -Laboratório Cdffoni Retificado por ter saWo Com incorreções ridica, mantenho o despaCho de decla-clas.se 3 - requerente.
O Senhor Secretário- da Indústria ração da caducidade 'publicado aos 12
Francisco Giffoni"--* indeferidO, nos ter- substituto deu provimento ao recurso in- de junho de 1964.
mos do artigo 115 combinado com o ar- terpeato no processo abaixo mencionado,
EXPEDIENT3 DO DIRETOR DA
tigo 120 e, 6. do Código. •
a fim de reformar a decisão. anterior:
. • - DIVISA() DE PATENTES
• Desistenc'a de _Processo: .
Termo 777.726 - pr:vilégio de inDe '2 de abril de 1966
venção para - Bomba hidráulica de
D. A. Ribeiro 5 Cia. 1- declara
compressão, para trabalhar submersa no
.
Notificação
'desistência da termo 170.952 - marca:
Industrial Panlicrdora D. A
, t iouido - Requerente: Quitei-ia Martins
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração pr, vista pelo art. 14 da cilf.ndrico ou semelhante Birwel• Anote-se a desistência e ar:iirve-se o
. da Indástria Lei n
O Senhor Secretár'.o
9 4.048, de 29-12-61 e mais 10 co Limited.
p-ocesso rol face do pedido fwmal de Substittito - José Accioly de g a - ne- dias
para eventuais juntadas de re- . N9 122.829 - A p erfeiçoamentos era
.
.
gou . provimento ao recurso abaixo in- cursos, e do mesmo não se tiver vaveículos para viajarem . por • cima
_ terposto, a fim de manter a dec'são an- lido nenhum interessado, ficam noti- d'água
Fxinéncias
Hovercraft -Development
te-'nr..
•
• . ficadc3 os - requerentes abaixo men- Ltmited.
. .
Aerojet - G', n'al Corporation
Têrrno 352.399 - r.arca: Delm ron cionados a comnarecerem a êste De. 123.749 - Aperfelcoamentcs lei.
Impugnante. do termo 392.740
nome - requerente: Michel Delalande . - Re- partrmento a lir, de efe tu ar em pa- Cr:luzidos em tampas de fechamenRio, 22 de abril de 1966
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As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diariamente, até às
(5 hora*.
- As ré" clamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de errá ou omissões,
deverão ser formuladas por
çscrito, à Seção de Redação,
das 13 às lt.; horas, no nuhi.
mo até 72 horas após a saída
dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, es assinalaras poderse-ão tomar, em- qualquer
época, por seis meses ou um
ano.
- As assinaturas vencidas
poderão scr suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de
validade de suas assinaturas,
na parte Superior do endereço

tos hermético para líquidos faciiraente volatéls - Orval importadora Limitada.
N9 123.826 - Aperfeiçoamentos em
Isolador de núcleo central - Compagine Generais D'Electro Ceramique.
N9 123.827 - Isolador de suspensão de Unha - Compagnie Generale
D'Electro Ceramique. N9 128.372 - Emprego de derivados cumarinicos como alvejantes óticos - Ciba Societe Anonyme.
N 9 126.479 - Aperfeiçoados corpo.; refratários e processo para fabricá-los - The Carborundum Co.
N9 126.603 - Dispositivo e processo de regulação de débito de gás para
uso em isqueiros ou semelhantes aríete D'Etudes Et de Recherches
Tecniques Et Comraerciales Sertec.
N9 126.612 - Aperfeiçoamentos em
m...riumas de costura portatil manuel
- Otto Felts de La Roca.
N9 126.732 - Painel de prova para
cireultds impressos - Philco Corp do
t. de Delaware.
N9 123.918 - Agentes alvejantes
ésticás - Flutenfabriken Bayer Aktdemesellschaft.
N9 126.926 - Nóvo tipo de traiasfedor geométricos ride° Tanaka
Merzao Ynoue e Luiz Jordão.
N 9 127.485 - Velculos para viajarem sôbre água - Hovercre.ft Development Limited.
N9 127.511 - Comp osição* de alvejante ótico - Ciba Societe Anonyme.
N9 128.081 - Veículos para viajarem por cima de terra e ou d'água
- Hovercraft Development Limited.
N9 128.292 - Aperfeiçoamentos em
tsilhadeiras ceifadeiras - nisso!
Ferfnison Lizalted.
N9 128.809 - Arranjos Aperfeiçoados em usinas geradoras - Associated Electrical Industries Limited.
N9 128.814 - Processo revestimento a 'ato na : ._ianufatura de dispositivos semi condutores de micro liga
e solução de revestimento nele empregada - Philo° Corp.
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ALBERTO DE BRITO PEREIRA

cum." DO SEINVIÇO DE PUSLICAÇÕE•
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA ECÇXO DE REDAEZO

FLORIANO GUIMARÀES

DIÁRIO OFICIAL
•

• saçzo en

•diei° de publicidade de expediente 4. feeperteree~
Naatenal da Propriedade Irtdentrial• de Mielaterie
da Indelebris Comerei•
•

impresso nae Oficiare do Departamento de Imprenu Nacional

ASSINATURAS
REPARTIOES E PARTICULARES

Puxam:anta

Capital e Interior:
Capital e Interior! Semestre . . • Cr$ 6.000 Semestre .
Cr$ 4.500
Ano
Cr 12.000 Ano
Cr$ 0.060
Exterior:
Exterior:
Ano • •
. • Cr$ 13.600 Ano
Cr$ 10.000
vão impressos o número do
talão de registro, o més e o
ano em que findará.
A fim de evitar solução de
continuidade no recebimento

dos jornais, devem Os CISsinciztes providenciar a res.
pecliva renovação com antecedencia mínima de trinta
(30) dias.

- As Repartições Públicas
tingir-.e-ão às assinaturas,
anuais renovadas até 23 de •
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
--4 fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, sai.,
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale pastai, emitidos a favor
do Tesoureiro do Deporta.
mento de Imprensa Nacional,
- Os suplementos às
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exem.
piar atrasado dos órgãos oft.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de' Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.
,

N9. 120.930 - j`riturador Industrial 149 130.232 - Torneira para tam- ¡pressa) - Indústrias Mecânicas Ka•
de usos múltiplos - Boyers Gon- bor de óleo e lubrificantes em geral :1)1 S. A.
- Nek;on Uoine Verardi.
dard.
I Ne .132.015 - Apoiq móvel para
N9 129.346 - Aperfeiçoamentos em N9 130.594 Aperfeiçoamentos em ¡usos acionados por meio de fitai
construção de cúpula grodislca la- persianas - Persianas Indústria e ou cordas e empregados em máquiminar - Richard Buckminster Fui- Comércio EL A.
N9 130.658 - Células para a ele- nas de fiação e de retorção - Wuri
ler.
N9 129.488 - Janela porta ou simi- trólise de fusões - Ciba Rocieis Ano Spinder Fabrik GMBH.
lar de cortina incorporada - Cia. nYine•
149 134.543 - Composição de solBrasileira de Construção Fichet Si Ns 130.661 - Tudo de material dagem e uso da composição para
de
fio
sintético para o tratamento
Selma/Is Hautmont.
soldagem a arco submersa - Union
N9 129.535 -' Novos aperfeiçoa- - Tuberies Louis Jullen.
Carbide Corp.
149
130.665
Painéis
de
construmentos em puxadores para vitrais N9 132572 - Dispositivo para aciopré-fabricados
e
processo
de
fação
- João D'Abramo. •
namento
de bomba aspirante prebricação
dos
mesmos
Pan
L.
N9 129.585 - Nova máquina pormente
para
elevação de água L1Construction
Inc.
tatil para fazer trico Landis do
149 130.672 - Broca para Funda- nardo Alves da Silva.
Brasil S. A.
N9 132.850 - Forno aquecido por
N9 129.618 - Aparelho de medição ções - Guilherme MArtuad.
volumétrica - Bopp Si Reuther N9 130.701 - Aperfeiçoamentos em queimadores para aquecer material
ou relativos a processos de repro- de aço por exemplo lingotes. Miei"
G. M. B. H.
N9 129.721 - Composição de bloco dução magnética de um sinal de au- barras de laminar e similares •-•
de freio para uso em estradas de dio freqüencia gravado em um por- Tensor Science Eneeneering Co Est.
tador de gravação - N. V. Philips 149 133.018 - Meio de Interrupção
ferro - Johns Manville Corp.
N9 129.750 - Aperfeiçoamentos em Oloellampenfabrieken.
de circuito para uma a parelho de
ou relativos a calhas e acessórios 149 130.750 - Farol rotativo para fios - Westinhouse Electric Corp.
rara calhas para edifício. - The decoração e sinalização - Joaquim
149 133.064 - Aperfeiçoamentos inRamagosa Grau.
Mariey Tile Co. Limited.
N9 130.762 - Processo para a pro- troduzidos em Isqueiros - Raul AlN9 129.759 - Aperfeiçoamentos em dução
de formas de impressão - berto Florence e Laerte Galli.
engates para caixas d'água lavató149 133.114 - Vestimenta tricotada
Aktiengesslchaft.
rios e outros - Arnaldo Ficou' e Vic- Xaile
149 131.446 - Processo de Produ- sem costura e processo para sua contorino Ferreirp da Costa Neto.
de um elo interno para uma cor- fecção - Pilot Research Corp.
N9 129.780 - Dispositivo para en- ção
rente de sistema transportador - DP 133.115 - Dispesitivo para adirolar 'novelos de lã e outros - La- Donald
Mayer King.
cionar em quantidades proporcionais
ncino do Brasil S. A.
149 131575 - Dispositivo limpa fiade Iírinidne,
N9 129.813 - Mancai para os rolos pos
Research líquidos a uma corrente
Deering
Inferiores de mecanismo de atira- Corp.
bem como recipiente para o líquido"
cem de máquinas de fiação Skf 149 131.588 - Cabos para altas ten- de adicão - Helmut Lang.
Kugellagerfabriken Gesellschaft Mit sões com superficiçs metálicas In149 133.321 - Acoplamento hidráubeschrsnk+ er Heftung.
corporadas no isolamento lico - Twin Disc Ciuth Co.
N9 !29.963 - Nóvo sistema de con- Societa
Per Mord.
49 133.496 - Aperfeiçoamentos ent
1
tato para campanhias elétricas 49 131.631
- Aperfeiçoamento em estrutura de grade e processo para
- Moacir Meio e Marcos O. Sch- ou1
relativos a dispositivos foto elé- sua fabricação - Radio Corp of
wartzmann.
tricos para comando automático de America.
N9 130:074 - Combinado peneu- circuites
elétricos - Stieletranioa
mátro múltiplo para uso em terre- Soc. Técnica
de Iluminação • Ele- 1
49 133.724 - Acessório tela de
no hstável - Pirelli acida Per
caLtda.
proteção visual para ueo em televik •-z.1Z•j
49 130.214 - Um
1
- aparõ/ho para 149 131.786 - A perfeiçoamentos• em são - Carlos Tabaseo.
separar elericamente corpos de lata maquinas de cardar fibras tutela - 149 133.788 - Aperfeiçoamentos em
e peças tubni ---s P.- ^"'"""C e pro- Esto Bettoni.
cesso empregado -. Continental Can 149 131.802 - Mecanismo pneumo mecanismo de freio de estacionamento pua Veietdoe - Willy. MoCO Ines
hidrÁulico de dupla multiplicação de tor§ Ine.
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N9 133.854 - Ajuste hidráulico pa- N9, 23.508 - Kienzle Apparate CM
sano - térmo 443.129 '(duas transferências) - Quar'a ao pedido c1-9 reiu Co.
N9 94.441 - Charles Castelli Ar- tificação do 'nome da requerente N9 134.084 - Nôvo tipo de lavador thur R. Meares e Irvirn J. Cershem, retifique-se para Orsette • Leão Ride separador de café Thomaz
beiro.
N9 93.071 - American Eteel F
D'Amico.
Tecidos . e 'Confecções,Hilberg S.A.
dries.
Pede para ser anotada na marca
9 134.241 -- Refrigerador - Ge- .N9 103.244 - Solvay & Cie.
N9 123:287 - Chicago Bridge , k Modelos Scala - termo' 443.130 neral Motora Corp.
a alteração do nome da titular.
Co.
••
N9 134.257 a-- Aperfaiçoamentos em Iron
N9
127.675
• Indústria Sulina de Produtos AliArnaldo
Bailei.
ou relativos a amplificadores de
energia para sinais de faixa lateral
N9 133.387 - Shell Internationale mentícios S.A. - Pede para ser anotado na marca Cestari -e- tarmo
Única -- N. V. Philips Gloeilampen- Reses:mia Maats chappij NV.
418.422 - a alteração do nome •da
fabrieken.
N9 135.903 - Natale Raiana.
ti: ular
.
9 131.348 - Aperfeiçoamentos em • N9 130.038 - Vieira & Monteiro.
Bráulio Seuza Castro - Transfemedidor indicacher cie demanda máN9 162.557 - Hugo Karnas.
réncla para seu nome da marca Rixima - Ceneral Electric Co.
N9 162.0'55 - Ropesa Produtos Ele- van - .têrmo 448.603.
NO 12.421 - Aperfeiçoamentos em
trônicos
Ltda.
válvulas de descarga - Brasling
Indústria de Bebidas Ouro Verde
Fundição Brasileira de Metais Sor N9 163.206 - Kyowa Hakko Kogyo Limitada - Transferência para seu
Co Ltde
alvai ade Anônima.
nome da marca Vale Tudo - térino
455.034.
N9 131.45)3 - Aperfeiçoamentos em N9 163.450 - Ralnla Jones.
fiteiveis tipo faca coro lâmina renoFrancisco ' Chagas Leite --- Tratis•
- D'versos
vável
Wie Kung Hsu.
ferência para. seu nome da* marca
NO 107.652 -- W. R. Grace & Co São José - termo 457.092.
N9 134.535 - Aperfeiçoamentos em
ou referentes a elementos de me- -- Arquive-se.
Agrolin S.A. Agro . Pecuária mória que consistem de material
Pede ser anotada na marca Agrolin
ri:apatia° condutor - N. V. Philips
- térmo 468.743 - a alteração do
dioeilampmfabrieken.
NOTICIÁRIO
nome da titular.
•
N9 1343.'42 - Aperfeicoamentos em
I. Figueira - Transferência pira
suporte para unidade aquecedora de
Recurso:
seu nome da marca Café Inhumas
fogão -- General Electric Co.
- Têrmo 468.976.
Cia. Industrial de Conservas AliModelos de Utilidade Deferidos
Bismarck Indústria e Comércio Limentícias Cica - (Recorrendo do
N. 107.2a0
Nõvo modêlo de vál- despacho que indeferiu o termo mitada - Transferência • para • êeu
n9 -1Z1.250 inodèlo industrial).
nome da marca Universal - 'ramo
vula . ou registro de gaveta para
, .
n.9 489.581.
- Cia. Ferro Brasileiro SoOpases5s3
ciedade Anônima.
-- •
Etigênclas:
2Ç9 121.451 ' - Nôvo rnodélo de fe- Metro Indústria Paulight Ltda. '.--Indústria
e Comércio Irmãos Vi(0y.eente do Urino 130.877 modelo
cho deslisante - Tadao Yoshida.
lela S.A: - No pedido de alteração
N9 130.609 - Nova cabine acústica utilidade).
São Paulo Alpaaattas S.A. - do 'registro' na 183.100 - Cumpra a
para telefone e outros •- Henri Aref
(Ope rate do iérm a 123.695 privilégio exigência.
Antoine Coronfly.
•
inveneã a) .
Oras Bezerra de Melo - No pediPrivilégios de Invenção Deferidos
do
de
transferência
do
termo
155.501
Republicados
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
- Preste 'esclarecimentos.
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
A. Balanças de Pinheiro' Ltda. NO 119.190 - Bomba operada a
_ fluido com válvula de motor sapaNo pedido de transferência . do , têrmo n.9 456.935 - Cumpra a exigênRio, 22 de abril de 19(38
'
tada - Kobe Inc. •
cia.
.
1.79 119.505 - Pistão e anel de seg. •
Seção
de
Transferência
e
Licen• João Francisco Fenerich sa- No
mento - American Troa & Machine
ça:
pedido de transferência do termo
Works Co. Inc.
n.9 460.493 - Cumpra a exigência.
N9 119.506 - Pistão de Bomba - Foram mandados averbar as seAmerican Iron & Machine Works Co guintes transferências e alterações de
Otavio Sampaio -- No -pedido de
nome nos processos abaixo menciona- transferência do têrmo 467.360
Inc.
N9 122.241 - Aperfeiçoamentos em dos. Cumpra a exigência.'
Ciba Societé Anonyine - Ciba AleJan Willhem Snieder - No pedidispositivos &and condutores do tipo
compreendendo uni corpo semi con- tiengesellschaft - Transferência para do de transferência do térmo núdutor de fosforeto de cálcio e pró- seu nome da marca Foristal - núme- mero 468.169 - Cumpra a exigência.
em de produaão dêsses dispositivos ro 318.784.
Indústria e Comércio de Bebidas
- N. V. Philips GloeilampenfabrieTorrefação Agulhas Negras Limi- Lunik Ltda. - No pedido de trans•ken.
tada - Tran,sferéncia para seu nome ferência do térmo na 478.027
9 125.935 - Processo para fabri- da marca Café de Luca - número Cumpra a exigência.
a,
•
car sulfato de alumíni o em fusão - 320.652.
Diversos:
Ciba Societé Anonyme - . Cibo. AkCabrader Clulini GMBH.
N9 129.859 ••••• Processo paiW mis- tiengeselischaft a- Transferência paLaboratórios Moura Brasil Orlanturar uma ou mea; de uma espécie ra seu nome da marca Percortol - do' Rangel S.A. - Na pedido de
do material num dispositivo mistura- número 321.654 e da marca Vidal exploração de contrato do têrmo núdor peneumático e um dispostivo pe- - n9 321.655.
mero 459.854 - Aguarde-se 'a conneumático adap tado para este pro"Distilaria Pinheiros Ltda. -7- Trans- cessão do registro,
cesso - Vori atee N. V.
ferência para seu nome da marca EXPEDIENTE DA SEÇÃO ;DE
N. 13C•4; - Aperfeiçoamentos Figura de jovens jogando futebol
a • PRORROGAÇÃO •
em recipientea dispensadoree de ma- número termo 343.413.
terial sob prssão de ar a dispositivos
terial sob pressão • de ar a dispositivo Brasil Financeira S.A. Brafisa InRio, 22 de abril de 1960
N9 131.118 - Recipiente teo re- vestimentos Mobiliários - Pede para
.
•, Exigências
tangular para liquides pós e semi- ser anotada na marca Brafisa .
n9 Urano 427.578 o nome do titular.
sólidos - Redwin Corp.
Termos com exigências a cumprir
Tecidos "MM 'a Ltda. --- 'TransfeNO 131.220 - Uma palmilha para rência para seu nome dos titulas CaNa 542.496 - Eniprèsa de Cinemas
a • em "MM" - têrnio 439.928 • titulo América Bebiano Ltda.
sanear) - Virgílio Maurizzi.
N. 682.050 - Colgste - PalmoN9 133.973 - Protetor de " •meias Casa "MM" - termo 441.148.
para uso no engraxar - Nicola PrenCasas Lima de Roupas S.A. - live Company.
N.9 682.949 - Móveis da Aço Fiel
ome.
Pede para ser anotada no titulo Ca- Sociedade
Anônima.
sas
Lima
têrmo
445.419
aa
a
al• Modêlo de utilidade deferido reN.9 707.059 - Vva. R. nclarjArg
teração
do
nome
da
titular.
publicado:
Albrecht & Cia. Ltda.
N9 117.869 - Novas disposiaões em Knorr Nahrmittel Aktiengsellschaft • N.9 707.058 - Vva. H. Underberg
polvilhadeiras agrícolas - Produtos - Pede para ser anotada na marca Albrecht & Cia. Ltda.
Figuras de Cabeça de Bçd - termo
Químicos Guarany S.A.
N.9 711.670 - Confecções Carioca
441.893 - a alteração do nome da de Roupas
de Crianças S.A.
Exigências'
titular.
Na 715.218 - G. Tarantino S.A.
Quanto ao pedido de averbação do Comércio & Importação.
Aepublicados
•
•
contrato requerido por Refinações de
N.9 715.779 - Química ,Madica
Térmos com exigéntlias
cum- Milho Brazil - aguarde a concessão Farmacêutica
S.A. e,
,
_ prir:
do registro.
9
.N.9 716.489 - Socaste Les Pils de
Ei A S Lavorazions Materie Plastl- Odilon Gomas de Lima e Maria P. Bardinet.
che 12.SP de M. I. Colombo -- Co do Socorro Faltosa . -- Transferência Na 716.702 -- Dias Garcia 15-.A.
Limited (junto a patente n9 65.816). para os seus nomes da marca Rus- Comércio e Indústria. ••

ia desintegradores giratórios - Fal-

N

N

N
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N.9 718:014 - Laboratório aantetioa
Limitada:
• Na 718.045
Laboratório suitetica •
Limitada..
.Na 718.656 - Pacheco Ferreira as
Companhia.
.
N.9 .722.416 - Laborátorio umuco
Farmacêutico "Gyrol". 'S.A.
Na 732.013 - Lazco S.A. autelatos de Couro.
•
N.9 732.014 - Lazco S.A. , Anelai°
de Couro.
••
N.9 733.461
Bussing Automobilwerke Aktiengeselischaft.
N.9 723.422 - Subbing Autoruobilwerke Aktiengesellschaft.
N.9 733.5;90 - Indústria São José
Limitada.
Na 734.027 e- Otimex
Orgarur.e.çao Técnica de Importação e Exportação Ltda.
N.9 734:134 --Laboratório Legeand
Limitada,
N.9• 736.757 - Casa Magalhães' -Tecidos Ltda. •
N.9 726.758 - Casa Magalhães Sucupira - Tecidos Ltda.
Na 737.559. - Confecções Camasmie Ltda.
Na 737.837.
Werthelmer tsreres,
Inc. •
•
•
N.9 738.087 - Hotel Caravelas Lis
initada.
•
N.9 738.087 - Hotel Caravelas Limitada.
• a
N.9 738.115 a.„ Anchor do Rrasil
Indústria Farmanutica Ltda..
.N.9 738.123 - Distribuidora de AIcoal- Enfermeira Ltda. .
. •
N.9 739.073 - Panambra Industrial e Técnica S.A.
N.9 739.074 - Panambra Industrial e Técnica S.A. • Na 739.L75 - Panambra Inaustrial e Técnica S.A.
.
N.9 739.138 -- Mercantil Taxa 'Limitada. .
. N.9 739'.213 a- Trindade Nelson
Confecções Ltda.
N.9 739.506 - J. Carneiro tu Cia.
Liimitada.
N.9 739.607 - Empresa Chiematográfica Comodoro S.A.
N.9 739.974 - Tecidos Elias Peoro
David S.A. •
N.9 .740.244 - Eletrônica Industrial Limitada.
• .
Na 741.143 - David Mendes.
N.9 741.443 - Laboratório Prima- tosan S.A.
Diversos
Termos aguardando anterioridade
Riedel de Haen A.G.
N.9 419.647
N.9 729.091 - Representações Limitada.
N.9 730.267 - Max Lowenstein S.A
- Fábrica Aliança. de Artefatos.
N.9 730.883 - S.A. Philomeno Indústria e Comércio. •
Na 731.096 - Mario Galante Lida.
N.9 738.057 -- E. R. Squibb & Sons,
Inc. •
• N.9 723.932 -- Perez & Osorcz.
N.9 729.089 - The Dow Chemical
Company.
Prorrogação de Marcas
Foram mandados prorrogar os
seguintes 'têrmos abaixo mencionados:
N.9 478.840 - Proemos - Enosécnica Indústria e Comércio Ltda. Classe 41.
xo Esmeris S.A.
Classe 23Na 733.998 - Canário - Tranqüilo Giani S.A. Indústria de Instrumentos de Cordas-- Classe 9.
N.9 734.005 - Rossi -- Metalúrgica
•
Rossi 13.A. - Classe, 8.
Na 734.017 - Perticamps - Cor.
nélio Pertica Camps S.A. Indústria a
e Comércio - Classe 31.
N.9 '734.125 - Curarthron Ins•
tituto Nacional de Quimioterapia Lie
tintada - Classe 3.
•

•
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•

N. 734.133 'Phylovar - Insti- N.9 725.505 - Lux - Aktiebolaget N.9 737.497 - "F" - Indústria
Metalúrgica Forjaço S.A. - J.-- Clastuto Nacional de Quimioterapia Ltda. Electrolux - Classe 8.
N. 725.511 - União .U.R.
6- se_3,
- Classe 3.
Drogasil,
Fita Vermelha - Companihai União dos Refinadoras N.9 137.496 - Drogasil
N. 734.179
Ltda. - Classe 1.
Classe 3. Açúcar e Café - Classe 41.
Laboratório Myrta Ltda.
Párke,
N. 734.377 - Medical - Pravaz" N.9 725.512 - Bellard - Cacau N.9 737.65,1 - Ambenyl
Recordati Laboratórios S.A. - Clas- Chuva à Baunilha - E. Manogras- Davis & Company - Classe 3.
so S.A. Distilaria Bellard - Classe 3.
N.9 737.704 - Catalina - António'
N.9 734.379 Angino Bismutho - se 42.
Lima - Classe 36.
N. 726.199 - La Fougeraie au Cre- Silveira
Pravaz Recordi!Laboratórios S.A. N.9, 739.699 - Cyma - Tavannes
puscule - Perfumes Coty S.A.B. - Watch
Classe 3.
S.A. - Classe 8. •
48.
Teperman - Móveis Classe
N.9 741.242 - Eaton - The NorN. 734.917
N.
726.322
Winget
Winget
wich Pharmacal Company .-- Clasj
Teperman- S.A. - Classe 14.
- Classe 6.
N. 734.924 Aurora - D'Olne Limited
se 3.
726.400
Adams
1Schll
N.
9
Companhia de Tecidos "Aurora" - Kuperman - Classe 35.
Insígnia Prorrogada:
Classe 22. •
I+1 9 726.762 - Nutriderma
ExpanN. 735.157 Feffermil - IndúsN. 732.686 - Inducondor S.A. tria de Papel Leon Feffer S.A. - são Scientifica S.A. - Classe 3.
N. 9 727.531 - Ideal - Indústrias Inducondor -S.A. Indústria e, ComérClasse .1.
cio' - Classe 44.
N9 735.158 - Feffermil - Indús- C. Fabrini S.A. - Classe 6.
Barsil N. 734.170 - Cepa Centro de PsiN. 727.581 - Dorvan
tria de Papel Leon Feffer S.A.
Chimica Ltda. - Classe 3.
cologia Aplicada - Cl. 33. •"
Classe 38,
Va- N.9 727.858 - Poraqué - IndúsN. 735.287 -= Silketinado
N. 739.166 Figura de Pomba Clas- tria de Acumuladores e Baterias "Polery Perfumes do Brasil S.A.
raquê" Ltda. - Classe 8.
Bebidas Wilson S.A. Indústria e Co"
se 48.
N.9 728.253 -• Lactosodine - LaN.9 735.283 .=L- Violino Cigano - boratórios " Farmacêuticos Espa,sil S.A. mércio - Classes: 42-43.
Valery Perfumat do Brasil S.A. - ltebidas em Geral - Classe 47.
Sinal de Propaganda Prorrogado:
Classe 48.
Prorrogação
de
marcas
N.
714.902 Mr. Pep. -- InstiKon-Kréta - ConN.9 755.650
Classe 1.
doroil Tintas S.A.
Foram mandados prorrogar os se- tuto de Idiomas Yázigi Limitada -N.9 735.677 - Corizave Hertape.
guintes têrmas abaixo, com as apos- Classes: 17 - 25 - 32 -- 33 - 38.
Laboratório Hertaep Ltda. - dias- tilas indicadas pela Seção:
- 49.
:
se 2.
iTítulo de Estabelecimento ProrroN.
733.976
Emblemática
Union
N.9 735.687 Emblemática com
gado:
figura "L" - Indústrias Elétricas e Carbide Corporation - Classe 8.
Ormonoterapia Musicais Fábrica Odeon S.A. - N. 9. 574.177
Tipografia Minerya
Ormónoterapia Richter do Brasil S.A. N. 564.269
Classe 8.
- J. Pimentel és Cia. Ltda. - ClasN Y 755.977 - Palinha • - Palhi- - Classe 3.
.
nha S.A. Indústria e Comércio de N.9 733.977 - Emblemática - Union ses: -i8 - 38.
Carbide Corporation - Classe 8.
N. 729.633 - Urania Imobiliária - Classe 3.
Eriez - Eriez In- Sergio Forster Mello - Classe 33.
Edoardo N. 734.022
N.9 729.893 - 1 Cysne
ternational Corporation - Classe 11.
Mediei-- Classe 33.
N. 732.286 - Fábrica 2' Ancoras
N. 731.945 - Passarinho (Mela- N.9 734.144 - Ondalit - Ondalit
dia) - José Rodrigues - Classe 9. S.A. Materiais de Construção - -- Cia. Química Duas Ancoras
Classe 24.
47.
N.9 • 732.228 - Emblemática - N.9 734.916 - Teperman, - Móveis Classes: 1- 46
Kreidler's Metall - U. Drahtwerke Teperman
N.
734.021
Restaurante
AlmanaS.A. - Classe 27.
- G.M.B.H. - Classe 6.
ra Ltda. - Restaurante- Almanara
N
9
734.923
Embassy
A
7
F.
'N.9 732.230 - Emblemática Classes: 41 - 42 - 43 - 44.
Limited - Classe 48.
,Irseidler's Metall - U. Drahtwerke Pears
N.
9
737.179
-Gevé
Eloy
P.
N. 734.169 - A Casa do seu Filho
- G.M.B.H.
Classe 6.
Vieira - Classe 36.
N.9 732.231 - Emblemática
- L. Nicolas Ei Cia. Ltda. --- Clas737.287Tarolas
Shell
Bra9
Kreidler's Metall
U. Drahtwerke sil S.A. (Petróleo) - Classe 16.
ses: 36.
G.M.B.H. - Classe 21.
A Contabil Fiel N. 734.595
N. 9 737.289 - C.olastak - Shell
•
•
N.9 732.232 - Emblemática - Brasil S.A. -(Petróleo) - Classe 16. Fermino Ribeiro - Classe 33.
Kreidler's Metall: - U. Drahtwerke
- G.M.B.H.
Classe 6.
N.9 732.233 --r Emblemática
Kreidler's Metall! - U. Drahtwerke
G.M.B.H. - Classe 21.
N.9 732.793 - .Fiel - Móveis de
Aço Fiel S.A. -- Classe 8.
N.9 732.901 - Mead's
Mead
Johnson 83 Company,
N. 733.263 - Frunete - Casa Falchi S.A. Indústrias e Comércio Classe 41.•
N. 733.267 - DFV - D. F. VasVOLUME 1
concellos S.A. Optica e Mecânica de
• Alta Precisão - ,Classe 14.
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Kian Gwan
N.9 733.345 - K.G.
• S.A. Indústria e .Comércio - ClasLeis de janeiro a março
se 41.
N9 733.520 - Ouro - Indústrias
Divulgação n° 961
Reunidas Minas Gerais S.A. - Classe 46.
Preço: Cr$ 1 .600
.N. 9 733.978 •- rrivial - Refinadora de óleos Brasil S.A. - Classe 41.
N. 9 733.931 - IBA - Indústria
VOLUME II
Brasileira de Aço S.A. - Classe 8.
Alyrio
N.9 733.989 -; Jubileu
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Elorning - Classe 41.
N. 733.997 - Emblemática - OroDecretos' de laneiro a março
N.9 559.697 - Sopatec - Sopatec
- Sociedade Paulista de Tecidos LiDivulgação
960
mitada - Classe 23.
N. 704.784 - Patriarcha - Café
Preço: Cr$ " 7 .600
Patriarcha Ltda.
Classe 41.
N.9 707.436 - Goitacá - Nilo ChaA VENDA:
gas de Souza - Classe 1.
N.9 710.846 - Revista Têxtil Na Guanabara
Maria de Lourdes • Silva Haydú Classe 32.
SeçãO de Vendas . : Av. Rodriques Alves 1
N.9 721.804 - Carena - Société
Agência 1: Ministério da Fazenda
d'Êtudes Scientifiques et IndustrielAtende-se
a pedidos nele' Serviço' ' de 1-teinbõlso • Postal
les dei 'Ile de France, Société Anonyme - Classe
In tirdsilia
N. 723.658 - Laboratórios Osório
Na - ;iede c Di N
de Moraes Ltda. - Pílulas de }larva
de Bicho Compostas Imercard N.

COLEÇAO DAS LEIS
1966

e
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Classe 3.

nn•••ffilr

•

N. 738.078 - Lacta Indústria de
Chocolate Lacta S.A. - Classe 33.
N. 741.046 - Instituto Musical Brasileiro - Myriam Guilhermina de Deus
Homem, Laia Sergio Ferreira e Mamcy
Lopes Namur - Classe 33.
N. 741.197 -- O Cavalheiro -Classes: 30 - 33 -36
Chers Laber
N. 717.958 Ciras --- Comércio,
Imóveis e Representações Amaral El Silva Ltda. - Classe 16 -- 33.
N. 553.528 - Serraria e Carpintaria Santista - A.S. Curado - Classes: 4 - 16.
Nome Comercial Prorrogado:
N. 631.062 - Empreza de Transportes Marumby Ltda.
•Empreza de Transportes Marumby
Ltda..
734.078 - Corman - Comercial e Técnica de Correiras e Mangueiras Ltda. - Corman - Comercial e Técnica de Correias e Mangueiras Limitada.
N. 737.346 -- Companhia Industrial
e Importadora Atlas - Companhia Industrial e Importadora Atlas.
N. 740.037 - Stael Modas Limitada - Stael Modas Ltda.
N. 740.741 - Manufatura de Artigos de Borracha e Plásticos *Page)
S.A. Manufatura de Artigos de Borracha e Plásticos Pagé Ltda.
N. 741.184 - Augustus - Augusto
Bento da Ponte - Classe , 41. •
N. 741.185 - Augtistus - Augusto
Bento da Ponte - Classe 42.
N. 741.224- Hippofor - N. V.
Philips-Duphar
Classe 2.
N. 741.229 - Oleoplast Kas- •
-par Winkler El Co. Injaber Dr. Shenschenker-Winkler - Classe 1.
Sklenar
N. 741.239 - Sklenar
Furnaces Limited - Classe 8.
N. 741.247 - Lector - E.I. Du
Pont de Nemours Anda Company -Classe 1.
N. 741.405 - Azul Ultramar Royal
- Indústria e Comércio Atlantis Brasil
- Classe 1.
N. 741.407 - Oro-Argirium - Laboratório Sanitas S.A.
Classe 3.
N. 741.409 - Tebesanitas - Laboratório Sanitas S.A. • - Classe 3:
N. 741.439 - Secorbate - Laboratório R.ymatosan S.A.
• Classe 3.
N. 741.440 - Sparelast - Laboratório Phymatosan S.A.
Classe 10.
N. 741.441 - Fernestral - Laboratório Phymatosan S.À. - Classe 3.
LaboN. 741.442 - Macrodiol
ratório Phymatosan S.A. - Classe 3.
N. 741.444 - Kirkavin - Laboratório Phymatosan S.A. - Classe 3.
N. 741.445 - Konti-Ti-Ki Laboratório Phymatosan S.A. - Classe 48.
N. 741.446 - Gaiment - Laboratório Phymatosan S.A. - Classe 48.
AdamasN. 739.530 - Arador
tor Comércio e Representações S.A.
- Classe 46.
N. 739.590 - Kanakion -- Produtos Roche "Químicos e Farmacêuticos
S.A. - Classe 3.
Sedulon - ProduN. 739.592
tos Rocha Químicos e Farmacêuticos .
S.A. - Classe 3.
N. 739.595 - Permatex - Permatex Company Inc. --- Classe 31.
N. 739.697 - Salicedin.- Johnson
Ei Johnson .do Brasil Produtos Cirúrgicos Ltda. - Classe 3.
N. 739.838 -- Reading - Textile
Machine Works - Classe 12.
Camuci
N. 739.975, -- Carnuci
rtação Ltda. - Ir.nportaão e Expo
Classe 5.
Botany
'N. 740.119 - Botariy
Industries Inc. - Classe 23.

Cuinta_fe:ra 2b
- Lanipa - Companhia
Lanifício São Paulo - Classe 23. •
•N. 740,430 - Dehidrobil Inctils=
tria Química Orgânica Paulista S.A.
- Classe 3.
N: 740.439 - Sindreco Fecordati
Laboratório Farmacdogrco S. P A Classe 3. ' N. 740.565 Tape-P-MatiC - V.M.
Corporation
Classe, 8.
N. 740.664 - Purginalpha - De
Faria i3 Cia. Ltda.
Classe 3.
N. 740.820 - Vieira - José A.
- Milet - Classe 3.
N. 740.934 --Emblemática - Adhemar de Barros Filho
Classe 41.
N. 741.017 -.Siltex - Companhia
Indústria Brasileira Portela S.A. Classe 38.
N. 741.040
Argenzio - Laticínios Arbenzio . Ltda. - Classe 41.
• N. ,741.067 - Brasiluso - Gráfica
•e Editora Brasiluso S.A. - Classe 32.
N.° -735: 990 - Infantil -. Casa
'Granado Laboratórios,• Farmácias
e Drog rias Ltda. - Classe 17.
N.° 735.991.- Academie°
Casa Granado, Laboratórios, Farmácia é Drogarias. Lida. se.48.
N.° 736.- 272 --Café.11eduino
J. Flora - Classe 41. .
Omblemátiea
. -N.° 736.332
Importadora Casa Alberto Gomes
. Ltda. - Classe-41. - .
N. '736.339
Afta Sclizer
Miles Laboratories, Inc.. -' Classe
• n."
•
N.", 736.743 - Leiteira Legitima Clock
F. Capitam]. &
' Ltda. - Classe 11.
.
N." 736.848 - Calgon - Cal-gira Corporation - Classe 1;
N.° 737.230 - G Denn - Laboratório Daulh Oliveira S. A. Classe 3.
N.° .737.285 - Teepol - She.11
Brasil S. A. - Petróleo '•-• Classe •46.
N.° .737,286 - Cola-seure
Shell • Brasil S. A. - Petróleo
Classe 16. •
• N." 737;288
Colastak
Shell
Brasil S.
Petróleo - Classe
n.° 4.
•
N. 737.344 - Itatiaia - ln•dástrias Iteunidas Minas Gerais
S. A.
Classe 2.
N.° 737.551
Cruz Azul
Cruz Azul Química. 5. A.
Classe 46.
,N.° 737.561 - Açolíii - -Adão
- Hans& Cia. - Classe 11.
N.° 737.592 ---: Bufá . - Rudolf
• Seherim orei . - Classe 25.
. •
N. 737.593 - Tuboarle- -. Indústria 'de Artefatos .de Papel e
Papelão - Classe 38. • . •
N.°"737. 669
Letlex
Ledex
- Classe 8..
. N.° 737.880.--.-'
veis e Decorações Milnor
Cwse. 41.
•
• N° 737
Disirlotine
das
niatiquJs
Ilhonc,,i, °iene .-- Classe 3.
.
. .

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
-N.° 737.922
VémazilBrandão . &.,Cia. •- Classe 3.
N.°,.737.935
Jotter - :The
Parjer Pen .Company.---,- Classe 17.
. N.° 738.076- .- •Brilux
Bril
S. A. Indústria e '.Comércio Classe 46.
.
N." . '738.079 Lacta - indás-tria: de Chocolates S. A. - Classe 36,

Insignia deferida:
• 'N," 437.070 Compacto Soc. de Melhoramentos Compacto'
Lidá.
Classe 33, art. 114.

AbtL de 1966 2029
N.° 473;438 .- Ind. • Reunidas
Irmãos Carneiro Ltda.
N.° 473:441
Ind. Reunidas
Irmãos--- Carneiro Ltda.. .
N.° 4 C
- .248
Autron Auto Eletrônica' Lida.
N.° 466;488 = --Effbe Melalárgica
S. A.'
N.°, 477.662
Produits Alimentaires S.- A. '
•
N.° 478.120. - Brasilabor Pro•
dutos Farmacêuticos Ltda.N.° 486.033 - A Exakta Ind.
e Conj. de Balanças -Ltda.
•
Diversos: •
'
460.570 - Aderito Augusto
de Sá - Prossiga-se empo indi.;
eadó pela seção.-,• N..° 486.134 CEA Comércio ,Er;-.tenharia e Administração
Ltda. Marca CEA - Classe 16•
clichê Publicado em .3-6-61...

N.°:468:141 , - Orpil
Orpil
,Organização Piramide Imóvels,Limitada
Classes 15. 22,. 26, .32,
35, 36, 38, 42, 48 e 49 art. ,114.
, N.° 460.212 - Semana 'da Economiu ..-- Cassio Maná S.-A. ImN.° 738.118 - Figura de- Leque p ortação è Comércio - Classes 1,
- _Cari Schliper
Classe 11..
6, 7, 8 .; 9, 10,11, 14, 15, 16, 17,
N." 738.124 - OM. -.:- ' OM S,o- 18, 20, 21,- 31,- 34, 35, 40,•'46," 47,
e 49 art. 121.
ciciá Per AZi011i - Classe 21.
Marcas indeferidaS:-..
'N.° . 738.579 - Neuratol .--•-, Lopes Maia Si Cia.
N.° 44 11.71)0 ' - Majoy
Classe 3.Ind.. de
Leblon - Pro- Boupas' Brancas Majoy Ltda,
N.° 738.914
Classe
36.
-*
dutos Químicos Leblon Ltda. Classe 1. • .
'N.° 452.083
Silva
Expe
N.° 738,915
Eletral - - Cia. dido Alves de Castro - Classe 33.
• N.° 466.877 - Colorart
Acumuladores Prest o Lite
Trans(erência e alteração ',de
PinClasse- 8..,
turas Colorart Ltda. -_Clii -Sse 1.
nome de . titular de processo:
•N." -739.084 - Preto
N.° - ..:7.258
-Foram mandados, anotar as
Nonata
Zyres It. -Fernandes .•- Classe. 42. dustrial Paulista de Madeiras Li- transferUcias e_alterações. nos se-.
latia
guintes prdeessos.
Classe 4.
.N." -739.143 - Dominó
In- • ,
dústria Elétrica Santa Therezinha
• Paraizo 'Indústria
Ex i gê ncias
de Móveis
S. -A:
S. A. •
Classe 11.' :
alteração de nome
"l'erilios com exigências - a cumno titulo 223.530 Colchões de MoN.° 139.407 --• Emblemática...•-• prir:
lms"Paralzo
Paraizo 223.531.
•
Quhnica Médica 'Farmacêutica SoN." 462.262
Ateliersde
.
Coasciedade
Anônima
Classe-3..
Metalúrgica
Siluen
Limitada
.
•
Eiectriques de Charlerai -Transferência . ' na
marca Vespér
At
N.° 730.412 - Essex -.Papetermo 485 .180.T
laria York Ltda. . -, Classe 17.- SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO 'E CONTRÔLE
N.°. 739.421
Sèdii
Crino
_
Etricon, Inc. -; Classe 10.
"RENDA INDIRETA
•,
•
N. 739.4 ,18 ,- * Adubos Seccó
Divisão
de
Pa..entes:
Nutria - Eduardo Seceo S.- A.
Comercial e Industrial - Clas- Biscas
. , ..
se 2.
40
80.00á
. 80.000
•
N." • 739 449 - Adubas Secco •SERVI Ç .) DisRECEPÇA o.
ABC
Eduardo Seeco S. A.
In formação e Expcaição
Ceinercial e Industrial - Classe
•
n.° 2.
•
Depósito ur nuii'cas e- Prorrogações:
N." 130.450. - Adul,os Seeco Taxas • a Cr$ 10.550'
'•
•
2.754
27.340.000
Taxas .4•:./:-.eri á Cr$ 10.060 .„...
ATA: -:--„Et!oardo Secco S.
50
905.050
Taxas
de.
prwrog ações a • 12.000
Comercial e- Industrial
Classe
• 609
Taxas de ? I rc,É,>•a. ções sup a
7.308.000
•
N.° 739:451 - . AdnhoS Secco
Cr$ (2.000
81
1.219.300
Standart .Extra Eduardo ,Secco Certidões ex p ectdaS' a Cr 500.. ...
3.552
1..776.000
S. A. .- Comercial e Industrial Certidões 2 vias exp. Cr$ . 500 • ..
36
19.500
- Classe 2.
Depósito ae Patentes
EXPEDIENTE WtS DIVISCiES
,E SEÇ
ÕES
Taxas a ..:r$ '10.000 •
647
8.470.000
Taxa sup. a Cr$ /0./000
193
2.690.250
De 22 -de .abril
1966
Garantia de prioridade taxa de
;Cr$ .2:000
10.000
(Republicados)
Certidões expedidas. • taxa Cr$ 500
832
416.000
Certidões 2. vias expedidas Cr$ 500
3
1.500
NotifiCado::
•
Vi,-:as:
Unia vez decorrido o . prazo .de Vistas e ' exigência.° 'de marcas- ..
10.000
reconsideração previsto, pelo arti- Vistas e exigências', de' patentes ..
22.000
•
•
go 14 dá Lei 4.048 de 29-12-61 e
Diversos:
mais 10 dias Para- eventuais juntadas de recursos,' e do .mesmo
1.812
18.152.800
não tendo valido nenhum-interes- Anuidades •••/.,•
1.155
6.497.200
73.043.900
sado serão logo exPedidós os cer- Petições
tificados abaixo:
•• Marcas 'deferidas
Serviço de Documentação:
•N. 477.609 Certidões de busca de marcas ...n
354
,203.500
Itaniar I.tda. - Classe 17. Certidões de busca de patente41
182.
81.000
Autenticação
d
marcas
174
351.000,
N.° 283.573 - Nordeste
Lis36
714.000
1.349.503
tas Telefônicas do 'Nordeste S. A. AutentiJação de patentes
- .Classe 32.
.•
.
1.349.500
74.473.400
N.° 471.500 -- DISCAM - . Dis- Somas Totais
74.473.400
tribuidora Ind-. e Com. de Artefatos de ' Metais 7 Visões Ltda.- Classe- G.
. .
. • 'Joaquim , Antônio 'Penalva Santos, Diretor do S. O
- lbsen da
N. 4 9 3. 719 • - Ma rajoara'
Leiteria liíriljoarit Lida. - Cias- Sant'Anna Diretor-Geral..
.
se 41.
•

•
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Abril de 1966

.PATENTES DE INVENÇÃO
Publicarão feita de acbrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
Da data da publicação de que trata o presente artigo, eurneeara a correr osprazo para o deferimento do pedido, durante 30 diell
poderão apresentar suas oposições ao Depiutaine.nto Nacional da Propriedade Industrial aqueles gim
se julgarem prejudicados.
?ZR= DM PATENTE Ny 130.094 perneie interna do orificlo de suporte limitada porção de cada curso de mo21 — Um dispositivo conforme e
ias tangeocom coa:soo condutor Sileeb- vimento calco enquanto a superfície ponto 20, caracterizado aluda por
De 16 de Junho de 1961
uaraenta cora porias ao longo de motriz 'está movendo numa direção
cooperativo dispositivo de apta() de
toda a periferia ao fuso ou corpo ci- su'Ostancialmente normal ao raio do proouleão ao qual o fuso em corpo
Cavitron Ultrasouics, Inc. — Esta- lincieico.
biso ao corpo no referido ponto de cilíndrico é encaixado rotativomente,
.03 baldos da America.
7 — O processo de acbrdo com o tangencial contato motriz.
e dispositivo elástico mantendo frouTitulo: Proeeeso e Dispositivos para ponto 1, caracterizado ainda pelo fato 14 — Um dispositivo de acórdo com xamente ar eferida superfície motriz
iciouar Hastes de 'Pzqueno Diâmetro de que vibraçõet são geradas na re- o ponto 13, caracterizado por com- do referido elemento motriz em al.. Alta Velocidade Rotaciva".
iceizas superticie condutora substan- preender um transformador eletrome- ternado engatamento cooperativo.
cialmente paralelas ao eixo de rota- aanico encaixado numa, bobina de
22 — Um dispositivo conforme o
Pontos Caracteristcos
ção de fuso ou corpo cilíndrico e si- energização e projetado para vibrar ponto 20 ou 21, caracterizado pelo
1 — Processo de girar um fase de multaneamente com a geração dos re- longitudinalmente it alta freqUência fato de que o elemento motriz é proferidos cursos de movimento ciclico e diminuta amplitude quando a bobi- vido de unia pluralidade de orincios
oequeno diametro ou um -corpo
coe:recado a altas veloc_oades ro- de modo a efetuar a combinada ro- na é energizada por uma Corrente al- de suporte tendo cada um encaixado.
_ativas coo acterizado por compreen- tação de alta velocidade e vibração ternada polarizada, e onde as vibra- em si um fuso ou corpo cilíndrico para
soe, geração da combinadas vibra- axad do fuso ou corpo cilíndrico.
ções longitudinais são transmitidas ao rotação cai relação à geração dos cur- .
ões longitudinal e de flexão da mes.
8 — O processo conforme o plin- elemento motriz por meio de um cor- aos de movimento diclico na superff.
aa alta ireqüencia numa superacie to 7, caracterizado pelo fato de çue oh por conetor.
cie /111421113 dos respectivos orifícios de
.notriz de um elemento motriz, vibra- vibrações substancialmente paralelae
15 — Um dispositivo conforme o suporte.
S-ies essas ae tal inecame:oto relativo
ao eixo de rotação do fuso ou corpo ponto 14, caracterizado pelo fato de 23 — Um dispositivo de acordo com
sue produzem cursos de omovjar.enZos cilíndrico são geradas substancialmen- que o corpo conetor é na forma de o ponto 14, 19 ou 20, caracterizado
iiclicos ovas cu elípticas orbitarlos te it mesma freqüência que os referi- um transformador de impedância pelo fatod e que os referidos, transmi-direcionais e de alta freqüência dos cursos de movimento cíclico.
acústico operativo para amplificar -a formador, corpo conetor e o elemento
ia eeierida superlicie motriz oe ele9 — O processo conforme o ponto 1, magnitude das vibrações longitudinais motriz formam uma unidade vibratóaceso motriz e manuteução da reie- caracterizado pelo fato de que o fuso recebidas de referido transformador. rio, e compreende ainda um aloja. :ida superlicie motriz com tangencial ou corpo cilindrico forma peio menos
— Uni dispositivo de aardo com mento tubular suportando a referida
contato motriz com pelo menos um uma parte do cabo de uma ferramenta o 16
ponto 14 ou 15, caracterizado pelo bobina 'erecebendo telescõpicamente a
ponto sõbre a superiicie do fase ou para perfuração, corte, brocagem, po- fato
de que o elemento motriz apre. :referida urildadç vibratório e disposorpo cilindrico durante uma limitada limento e. similares.
senta
unia intermediária porção in- sitivo suportando a unidade vibrató10
—
O
processo
de
acbrdo
com
o
porçáo de cada curso de movimento
clinada
e uma porção final inclinada rio ao referido alojamento em ou adoiclico e enquanto a superiede motriz ponto 1, caracterizado pelo fato de são assimétricos
ou outro e tam- jacente a um nó do movimento lonased movendo numa direção substan- que o referido elemento motriz tem cujos respectivosum
gitudinal do referido corpo conetor.
eixos
cialmentq normal ao raio do referido -um pluralidade de superfície conduto- bém são assimétricos ao longitudinais
referido
eixo
24 — Um dispositivo ,conforme o
!Ase. ou corpo cilíndrico no referido ras e um cilíndrico fuso ou corpo eudo transformador e cor- ponto 14, caracterizado pelo fato de
ponto ou pontos de tangencial cin- coleado operativamente associado com longitudinal
po conetor, a referida porção final que o transformador, corpo conetor e
cada superfície motriz de modo que apresentando
tato motriz.
uma superfície motriz elemento motriz formam uma unidatodos
os
encaixados
fusos
ou
cor
pos
2 — O processo do ponto 1, caracte- cilíndricos são simultâneamente gira- que esta num plano paralelo ao eixo de vibratório, compreendendo ainda
rizado .pelo fato de que a referida surotação de cilíndrico fuso ou corpo, um alojamento tubular .suportanod a
ou girados e axialmente vibrados de
oerficie condutor faz alternado cozi- dos
o referido elemento motriz sendo pro- mente a unidade vibratório, e uma
pelos
cursos
de
movimento
cíclico
ou
alto condutor tangencial com o refe- pelos combinados cursos de movimen- jetado para converter as vibrações referida bobina e recebendo telescopirido fase ou corpo cilíndrico pelo me- to cíclico e vibrações, respectivamente, longitudinais recebidas do corpo co- cabeça motriz ,destacavelmente cone. aos em pontos diantetralmente opostos nas
netor num componente movimento ar- toda ao referido alojamento e contensuperficiees motrizes.
sobre êste último durante sucessivas
Cario e um componente de movimen- do suportes rotativamente suportando
—
O
processo
conforme
o
ponporções de cada curso de movimento to 1, caracterizado pelo fato de que to de rociprocação se estendendo suba- o fuso ou corpo cilíndrico, o referido
Globo°.
paralelo ao eixo de ro- elemento motriz se estendendo dentro
os referidos cursos de movimento cí- tancialmente
tação do fuso cilíndrico ou corpo ci- da referida cabeça para coatato mo3 — O processo do ponto 2, carac- clico por segundo.
terizado pelo fato de que a superfi12 — O processo conforme o pon- líndrico de modo que o referido fuso triz da referida superfície motriz com
cie de suporte provido no elemento to 11, caracterizado pelo fato de que ou corpo cilíndrico é simultâneamente o fuso ou corpo cilíndrico. 25 — Um dispositivo de acordo com
motriz e que o referido fase ou corpo o corpo ou corpos cilíndricos têm um girado e axialmente vibrado:
cilíndrico é encaixado, a referida sia diâmetro de não substancialmente cí- 17 — Um dispositivo 'de acordo com o ponto 24, caracterizado pelo fato de
perficie • iterna de orlitito de supor- clico são gerados a uma frequencia o ponto 14, caracterizado pelo fato que o referido elemento motriz é de
te tendo. pelo menos duas porções de de pelo menos 20.000 cíclico por se- de que a referida superfície motriz configuração angularmente curvada
superficiais diametralmente opostas gundo de modo a produzir velocidades é provida em uma porção final do re- para apresentar uma superficie final
subsiancialmente paralelas a um eixo rotativas do referido corpo ou corpos ferido elemento motriz cujo eixo lon- tangencial ao fuso ou corpo cilíndrico
dos cureen de movimento ciclico e dia- cilíndricos acima de 500 rotações por gitudinal se estende a um ângulo re- e constituindo a referida superfície
lativo ao eixo longitudinal do trans.. motriz.
metralmente separados à uma disten- segundo.
formador o corpo conetor.
23 — Um dispositivo de acôrdo cora
da igual ao diâmetro da fase ou
13
—
Um
dispositivo
para
girar
um
corpo tesndrico mais o comprimento pequeno fuso cilíndrico ou um encai- 18 -- Um dispositivo de acórdo com o ponto 28, caracterizado por coma àquele eixo dos cursos de movimento xado corpo cilíndrico ã altas velo- o ponto 15, caracterizado pelo fato preender ainda dispositivo frouxamen.
cíclico que é perpendicular ao refe- cidades rotativas, caracterizado por de que a referida superfície motriz te forçando a unidade vibratório a
rido Coo.
é provida numa porção final do re- unia posição normal onde a referida
compreender uni transformador pro- ferido
4 — O processo conforme o ponto jetado
motriz que está des- superfície final do elemento motriz
para vibras longitudinalmente locadoelemento
119 3, caracterizado pelo rate de que
em
relação
ao eixo longitudi- está disposta para contato motriz
à alta freqüência e diminuta • ampli- nal do transformador
os gerados cursos de movimento cícli- tude,
e corpo co- com o fuso ou corpo cilíndrico.
o transformador estaitdo cones- netor.
27 — Um dispositivo conforme o
co são elípticos, e as referidas por- todo numa
de
suas
extremidades
um
ções de superfícies diametralmente elemento motriz tendo uma porção 19— Um dispositivo de acôrdo com ponto 26, caracterizado pelo fato de
opostas de orifício de suporte são motriz cujo eixo longitudinal é assi- o ponto 13, caracterizado pelo fato que o fuso ou corpo cilíndrico é aalsubstancialmente paralelas ao eixo métrico
que a referida superfície motriz do mente removível da referida cabeça e
ao eixo longitudinal do refe- de
mais longo dos cursos de movimento rido transformador
elemento motriz têm pelo menos duas tem um cecesso circunferencial dene
o
qual
aprecíclico elípticos.
opostas porções en- tro do qual se projeta normalmente a
senta uma superfície motriz num pla- diametralmente
as quais está dispondo o referido superfície final do elemento motriz b
5 — O processo conforme o ponto 3, on substancialmente paralelo aos de- tre
ou corpo cilíndrico, as diametral- que impede a inadvertida remoção
caracterizado pelo fato de que as dia.. sejados cursos de movimento cíclico, fuso
opostas porções da superfície axial do fuso ou corpo cilíndrico da
metralmente opostas porções de su- o elemento motriz sendo operativo mente
motriz sendo separadas para fazer al. referida cabeça, e ainda caracterizado
perficie de orifício de suporte são sec- para converter as vibrações longitudi- ternado
contato motriz tangencial com Por dispositivo operativo poro desloções de um circulo com um diâmetro nais recebidas do transformador em o fuso ou
cilíndrico durante su- car a referida unidade vibratório da
igual à referida distância, e a referida cursos de movimento cíclico orbitais, cessivas corpo
de cada curso de referida posição normal e com isso •
superfície interna de orificio de su- ovais ou elípticos na superfície - mo- movimentoporções
livrar o fuso ou corpo cilíndrico para
cíclico.
porte teiú ainda recortes entre as dia- triz do referido elemento, e um enmetralmente ,opostos porções do. su- caixado fuso ou corpo cilíndrico su- 20 •-•.- Um dispositivo. confornie. • o remoção axial da, referida cabeça. .
perfície.
28 — Um dispositivo de acerdo com portado em relação ao referido ele- ponto 15; caracterizado pelo fato de
6 — o processo conforme o pois- mento motriz de modo que a referi- que a referida superfície motriz' é ponto 27, caracterizado pelo fato de
to 3, caracterizado ainda pelo fato -cia superfície motriz efetua tangen- definida pela superfície interna de um que o corpo conetor é montado girade que o orifício de suporte é circular cial contato motriz com pelo menos. orifício do . suporte no referido ele- thriamente em relação à referida cacom um diâmetro igual à referida um ponto na superfície' cilíndrica do mento motriz e que o referido fuso beça para movimento oscilatório • da
referida posição normal sôbre um
distância .de modo que a referida eu. encaixado fuso ou corpo durante uma
corpo cilíndrico é encaixado.
em •
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PATENTES QE INVENÇÃO
a
•
eublicaçâo feita de acôrde. com o arta 26 do Código de Proeirledade Industrial:
durante 30 dias
- 2? Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o de2erimento da pedidos
poderão 'apresentar suas_oiSosições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aquelas que se jufgarem praludicados.

t

•

•

6 , Um molde de acardo com ao te adjacente ao, dito orifício nos lados
vidade limitada por, superfícies que
incluem suaerfieles definidas substan- ponto 5, caracterizado apelo fato de opostos 'ele, cada um dos referidos cialmente por um cilindro reto, e uma pela menos Uma das referidas Placas orifícios radiais sendo de tal confiposição aberta. na qual as placas fa- matriz, ser 'dotada de uma cavidade guração que um 'corpo sólido 'única
secadoras ficam afastadas una da ou- circular coaxial com' o seu eixo e de adaptado para ser 'colocado dentro si
tra e da dita segunda placa matriz; maio saio do que a referida cavidade ocupar completamente' tal .. orificio,.
possa ser retirado daailmente dêle.
um - primeiro eixo na dita primeira arqueada.,'
7 —, Um molde de- acôrdo com' o ..14 —'Um núcleo de enrolamento ou
placa anatriza um segando eixo na referida-, segunda placa matriz; ditos ¡ponto 5; caracterizado porque nas su- carretel , moldado , em urna só peça,
eixos sendo .dispostos para 'se .esten- peradas das ditas plapas faceadoras adaptado para ser suportado coaxiaL.
derem: para , dentro . da dita cavidade adjacentes Pelo menos a uma das di- Monte em um ' eixo que' compreende
em posição , coaxial, quando o referido tas placas matriz existem cavidades uma 'haste cilíndrica, o-' referido númolde, está: na , 'posição fechada; pelo concentricas em terno é adjacente as eleo sendo caracterizado per compreender uma , pe.ça moldada única cujas monos uma das placas faccaacras sen- ditas cavidades arquaadas.
8 — Um núcleo de enrolamento ,ou extremidades são . definidas aproximado detaaa de uma peça integral semelhante g iingug -ou lingueta ,adjacante carretel moldado em urna sá peça ca- damente 'por ' um 'cilindro re"xl, a re;
à referida placa, laceadora naa parte racterizado por compreender uma pe- ferida peça tendo 'orifícios arlais -nas escavada dela, .a referida peça sarna- ça única cujas- superfícies externas suas extremidades dapatados.para enlhanté • a língua ou lingueta, se esten- são , definida aaproximadaniente por gajar a 'dita haste cilíndrica do refe-a
dendo . raelialmente na dita cavidade um cilindro reto, a referida peça sen- -rido eixo e pelo menos um orifício ia.
=MO N9.134.339
e em contato como' . eixo quando o do dotada .de um. orifício - que se es- dial -afa;stadi em relação ás' extremida) De 22 de novembro de 1961
Molda está na posição iedhada,, o per- tende radialmente a ela e afastado des' da dita-peça e que comunica com
fil da dita peça semelhante a língua de ao menos uma extremidade dela, os ditos orifícios radiais, o perfil de ao
Eastman Kodak Company a — Es- ou lingueta sendo, em pelo menos um o referido orifício sendo ,de taraanlao m
enos um orifício radial na dita peça
tadas Unidos da América.
plano perpendicular. ao..eixo da dita suficiente para reduzir substanciai:- em - pelo menos um plano . perpendlTítulo: Processo paar formar uma cavidade, ,de tal configuração como mente a massa da dit apeça sem des- cular, ao eixo da referida peça incluincavidade interna em um núcleo de para' incluir ' . '.. área' • definida : pela truir a rigidez da mesma e sendo de do uma área circular coaxial com a
enrolamento ,ou . carretel moldado em continuação, axial • de qualquer dos dl. uma , configuração tal -que' um corpo dita peça e de riíaior diâmetro do que
" uma so peça, Molde emPrégado i nú- tc3 eixos quando o molde está na po- sólido siloda adaptado para ser co- o referido eixo cilíndrico, dito orifício
cleo de enrolamento ou carretel mol- sição fechada. • ,
locado dentro e que ocupe 'completa. radial sendo de uma - configuração tal
dado em uma só peça, assi mobtido.
- 5 —' Um molde para produzir um mente o dito orifício, pode ser retira- que um corpo sólido único adaptado ' .
para ser colocado dentro' e ocupar
núcleo • de enrolamento 'ou • carretel do radialmente dele.• Pontos Característicos
9 — Um núcleo de enrolamento ou completamente o dito orifício possa
moldados em' uma só peça; caracteri1 -- Proçessa para formar uma ca- indo por compreender: uma prnneira carretel. moldado -em uma Só peça de ser retirado radialmente. ' •
'
• vidade interna em. uni núcleo de enro- placa matriz; uma .primeira
acôrdo com o , ponto 8,' caracterizado'
lamento ou carretel moldado era urna ceadora adjacente à referida primeira por ter em cada' extremidade UM flan- - 15 --= ' Um 'núcleo de enrolamento ou
só peçapara
ca.só peça tendo ,superfície externas de- placa" matriz, uma -segunda placa . 1a- ge anular moldado integralmente para carretai moldado
seruma
adaptado
paraem
' finidas aproximadamente Por um ci- ceadora adjacente ,à dita primeira proporcionar uma estrutura semelhara ser
racterizad°
suportado em um eixo coaxial que
,
lindro reto, caracterizado por com- placa matriz; cada uma das ditas pla- te,, a uma carretel.
compreende uma haste cilíndrica, - o ,
preender: a injeção de inateiral flui- cas faceadoras dotada de 'uma .' 10 — Um núcleo de enrolamento ou _ do dentro de um Molde' tendo uma cavidade arqueada; uma segunda Sen- carretel moldado em uma só peça ca- referido núcleo compreendendo uma
superfície interna ciliadrica e várias do móveis entre uma posição fecha- racterizado por compreender uma pe- peça moldada única cujas extremidapeças que servem de núcleo radial- da na qual .as placas fadeadoras estão ça maldade me um todo único cujas des são , definidas aproxiMadamente
mente se estendendo dentro do molde em contato mútuo e em contato com extremidades I Mera aproximadamen- tendo orifício axiais nas suas extra.
de direções opostas, radiais à dita as duas placas matriz, em cuja posi- te-um 'cilindro; a referida peça tendo por um cilindro reto, a referida peça
superfície cilindrica interna justapon- ção as supetrficies.que definem. a re- um orifício' axial localizado no centro andadas adaptados para se
adaptarem
s pelo
menos r.
do em contato lado com 'lado, e com ferida cavidade cooperam com as pla- de cada etxtremidade dela e um ori- ao dito eixo cilíndrico e
radial afastado em rala- a
as superfícies adjacentes delas em cas- matriz para definir unia cavidade fido -radial - afastado em' relação às uni orifício
extremidades da .referida pela ,'
' contato com peças que servem de na- limitada por superfícies que incluem extremidades dela, que se comunica ç'áo às- se
comunica com os ditos ()rifacom os ditos orifícios axiais, o perfil e'que
cleo, afastadas axialment ee se esa as superfícies definidas substancial- do
referido orifício radial em pelo me- cios axiais, o perfil de pelo menos uni tendendo no dito molde, em posição mente por um cilindro reto, e uma po. coaxial à dita superfície interna ciai- sição aberta na qual as ditas placas nos uni plano perpendicular ao eixo orifício radial na referida peça em
drica, e, após' a retirada do referido faceadoras ficam afastadas uma da da referida -peça incluindo uma área que ao menos um plano peipendicular
material, fazendo a retirada radial das outra e da segunda placa matriz; um definida - por um circulo co-axial com ao eixo da dita peça sendo substan- ,
ditas- peças que servem de nucico, do primeiro eixo da dita primeira placa e maior do que-os ditos orifícios ra. cialmente em .forma,.de U e incluindo
• material moldado, e retirando axial-' matriz; um segundo eixo na referida diais, .a dimensão da ieçã,o transversal uma área circular coaxial com a re.. orifício radial em pelo menos ferida peça e de ' maior diâmetro do
:Rente a dita peça que serve de ml. segunda placa matriz, êsses eixos sen. do'clito
unia extremidade aberta dêle sendo que o eixo cilíndrico ao qual os rei e. deo axial, do maaerial rtsaldado.
do colocados de moda a* se prolon- aomenos tão larga 'quanto a dimensão ridos %orifícios . axiais são adaptados
2 — Processo de acôrdo com o por- garem na dita cavidade .em posição
correspondente do orifício ; mi qual, para engajar. ;,
. to '1, caracterizado por compreender coaxial quando o molde, está -na po- quer
ponto da referida peça. • ‘ • 16 — Um núcleo de enrolamento ou
o enrolamento em tórno do dito nú- sição fechada; uma primeira liaça' &a11 — Um núcleo de enrolamento Ou carretel moldado em uma só peça, de
cue° de um pedaço de mateiral--em rnelhante a língua ou lingueta iate- carretel
moldado em uma só peça, acôrdo com o ponto 15, caracterizado
- tela que tem a propriedade de ser re- grando a dita primeira placa . faces.cada
• lativamente rígido em uma 'direção dora e adjacente à placa faceadora na de acordo, com o ponto -10,. caracterl- porque a seção transversal de. aproum dos ditos orifícios
radais é. ' —
•- flexionado, em uma direção trans- parte cia cavidade dela; uma segunda sacio por ,„ter em ..cada extremi&adc ximadamente
retangular.
peça semelhante a língua ou lingueta um flange anular moldado integral" Versai. .
17 Um núcleo de enrolamento ou •
3 — Processo de acôrdo com o pon- integrando a segunda placa faceadoaa mente nele para' formar ursa etrucarretel moldado em uma única :peça
to 2, caracterizado porque tal mate- e _adjacente a segunda placa facea- tura semelhante a uni carretel. por compreender um
ia Um núcleo de enrolamento caracterizado por
. rial é fixado de modo permanente ao dora -na parte da , cavidade dela; essa
•
peça semelhante a língua ou lingueta ou carretel moldado em urni só peça corpo de superfícies externas defini- referido núcleo. •
4 — Um molde para produzir um se estendendo raailmente na dita ca- de acÔrdo com o ponto 11, caracte- das aproximadamente por 3.1111 cilindro núcleo de enrolamento ou carretel vidade em direção oposta, em posição rizado por que o orifício radial é afas. reto, o referido 'corpo tendo um. cri.
• moldados em uma só peça caracter!- de contato justaposto uma com a ou- tado de' ao menos um dos ditos fiam fido axial em : cada extremidade, a
primeira- superfície interna definindo •
' zado . por compreender: uma primeira tra entre- os ditos eixos, com a pri-i ges.
'
•
;
placa matriz, várias placas faceado- meira . peça seinelhante a lins na ou . 13_= Um núcleo de enrolamento. ou um primeiro rebaixo que se estende ras adjacentes : a essa primeira placa lingueta • em contata com p primeiro carretel moldado em. uma só peça radialmente no dito corpo .de um lado •
matriz, cada uma dessas referidas pla- eixo e com a segunaa peça semelhan- caracterizado por compreender uma dêle e comunicando diretamente cora
' cas faceadoras sendo dotadas ele uma te g_ língua ou lingueta em contato peça única cujas superiicies, externas uni .dos ditos orifícios radiais, a sereentrância ou rebaixo arqueado; uma com O segundo eixo quando o molae são aproximadamente definidas por gunda superfície interna definindo uru •
segunda placa .matriz; as- ditas placas está na posição fechada; as' ditas pe-, um cilindro reto. a referida peca tara seguricle.rebai xo interno caie se esteniaceadoras e uma das referidas placas ças semelhantes a lingu aou linguata do vários" orifícios radiais, YacIÁ um de ' radialmente no dito corpo do lado
matriz sendo móveis entre uma posi- sendo de configuração tal que c. tapem dos ditos orifícios sendo de tamanho oposto trela , e'comunicando diretamena Oto fechada na qual 'as placas' faceie- O espaço definido pela continuação ' suficiente para reduzir substancial- te . com o outra doaa olaficios axiais' a
' 'doras ficam em' contato mútuo eaem axial de qualquer dos ditos eixos en- rn s.n.a a massa dessa parte da rafe- e com o referido primeiro rebaixo In.
. contato com as duas ditas placas ma- ira os 'ditos quando o molde está na rida .peça entre planá perpendicula terno, as referidas superfícies internas
triz, e cooperam para 'definir uma es- resa ; 'as:, fechada .
•a
i res ao eixo da mesma e imediatamen- cooperando com o dito cova para praeixo' paralelo ao eixo de rotação do
• fuso ou corpo cilíndrico.
29 • —Um dispositiyo „conforme o
ponto 2, 25 ou 27, caracterizado ainda
. .7 por uma roda volante rotativa CUM O
fuso ou'coipci cilíndrico' para asseguuniforme velocidade rotativa
rar
dêste. último. • • a.-•-;20— Um dispositivo de acardo com
a o ponto 24, • 25 ou 28 .caracterizada
., ainda , per um magneto na referida
cabeça, cperativa . .para atrair, quaisquer .partículas "metálicas dezgastada
da superfície motriz ou, dó fuso Ou
, corpo . cilíndrico e com isso impedindo
o bloqueamento dos referidos suportes
palas referidas partículas: . • •

,
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PATENTES DE IN VENÇÃO
Pubiicaçao feita de aceordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
11 20 Dv data da publicação de que trata o pre:,.ente a riio. começara a correr o prazo rira o deferimento do pedido, decante 90 diais
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional na Propi iPdade Industrial aqueles que se jeleareia prejudicados.
por cionar uma cavidade coaxial interna com o de maior dimensões radiais
do que o espaço definido pela continuação axial de qualquer dos ditos
orifícios axiais.•
18 — Um núcleo de enrolamento ou
carretel moldado com uma ao peça,
de acordo com o ponto 17, caracteriza-

do porque pelo menos uma superficie
definindo uma parte de cada um dos
ditos rebaixas é covlanar com ao menos uma superficie que define a parte
do outro referido rebaixo.
19 — Um núcleo de enrolamento
ou carretel moldado com uma só peça,
de acôrdo com o ponto 17, caracterizado por incluir em cada uma das
suas extremidades um Range anular
Integralmente moldado nele que forima uma estrutura semelhante a um
carretel.
20 — Um núcleo de enrolamento
ou carretel moldado em uma Só peça,
de actirdo com o ponto 17, caracterizado porque a seção transversal de cada
turt dos referidos rebaixos, por um
plano paralelo ao eixo do dito corpo,
4 substancialmente retangular com
dois lados da dita seção transversal
paralelos ao referido eixo, e porque o.
perfil de cada um dos ditos rebaixos
por um piano perpendicular ao referido eixo, é substancialmente em forma de U.

-

21 — Uni núcleo de enrolamento ou xo e se estendendo radialmente no
carretel moldado em uma só peça, de dito corpo pelo lado oposto e comuniacordo com o ponto 17, caracterizado cando diretamente com o dito segundo
porque uma lenda axial é realizada orifício axial e com o primeiro rebaina superficie cilíndrica externa do re- xo; as ditas superfícies internas coferido corpo, comunicando com um operando com o corpo para propor.
dos ditos rebaixos radiais para pra cionar uma cavidade interna que
porcionar uni meio de prender a ex- abrange um espaço coaxial com o dito
tremidade da tita de material alon- corpo e de maior diemetro do que o
gado, ao referido núcleo.
referido cilindro.
22 — Um núcleo de enrolamento ou 23 — Um núcleo de enrolamento ou
carretel moldado em uma só peça ca- carretel moldado em uma peça única,
racterizado por ser adaptado para ser de acôrdo com o ponto 22, cexacterisuportado coaxialmente eixo for- sedo porque o dito primeiro orifício
mado por uma haste cilindrica o reta- axial é dotado de ranhuras internas
ferido núcleo compreendendo: um colocadas em uma configuração particorpo moldado em uma só peça cujas cular, e o segundo orificio axial é doextremidades são aproximadamente tado de ranhuras internas dispostas;
definidas per um cilindro reto, o idto em uma configura ção diferente da do
corpo tendo um primeiro orifício axial dito primeiro orificio
em unia extremidade, dele e um se- 24 — Um núcleo de enrolamento em
gundo orificio estai na' extremidade carretel moldado em uma só peça
oposta, os ditos primeiro e segundo caracterizado por compreender um
orifícios axiais sendo adaptados para corpo que to11 uma superfície externa
engajar o dito eixo cilíndrico para su- que é aproximadamente definida por
portar o referido corpo coaxialmente; cilindro reto, uma primeira superfície
a primeira das superficies internas de- de extremidade interna substancialfinindo uni primeiro rebaixo que se mente paralela e unia extremidade do
estende radialmente no referido corpo dito corpo entre aquela extremidade
por um lado dele, comunicando dire- do corpo e centro axial dele,' uma pia.
tamente com o referido orifício Racial: meira 'superfície interna em forma
a segunda das superfícies internas de. de Ti paralela ao eixo do dito corpo
Tinindo axialmente um segundo re- comunicando com a referida superfíbaixo equivalente ao primeiro rebai. cie externa e se estendendo entre a

primeira superlicie de extremidade in.
terna e um plano central substancialmente perpendicular no eixo do referido corpo e localizado aproximadamente no centro axial ,do referido
corpo, uma segunda superfície de extremidade interna substancialmente
paralela a outra extremidade do dito
corpo entre aquela extremidade e o
centro axial do dito corpo, tuna aa.
gunda superficie interna em forma
de U paralela ao eixo do corpo e oposta radialmente à referida primeira
superficle em forma de 13, a dita segunda superficie em forma de 11 comunicando com a dita superficie externa e se estendendo entre segunda
superficie Interna e o plana central.
25 -- Um núcleo de enrolamento* ou
carretel moldado em uma só peça ant.
ca de acôrdo com o ponto 24, caracterizado porque pelo menos uma das
ditas superfícies em forma de U tem
em sua extremidade semicircular uma
fenda que comunica com a superficle
externa adjacente, do dito corpo.
A requerente reivindica de acordo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei nv 7.903, de
27 de agifeto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América do Norte, em 39
de dezembro de 1960, sob n9 79.792.
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ARCAS DEPOSITADAS
1
Prosp~s Industrial. Da data da publicação emaça* a
Publicação gaite de, IteSedo cosa • aet. lA do
esse pias* podetlão apresrentar mas oposições; ao Depsrtaluente
ammzea • 'raso de GO/bista patos 9 ocegiweaXo'do peado.
Madonal da rroprtEdade' kidtartilerl aqueles que se Mearem prejudicados com a concessão do re gistro reQuertda
Termo n.o 724 .802, de 17-11-1965
Elétrica Solda Eletrônica
Limitada
São Pau'aa.

ESEBRA

Tèrmo n.o 724:808, de 17-11-1965
Estima Indústria e Comércio de jti.,ias
Limitada
Guanabara

SOLDOBMS
' classe 8
Expressão de fastasia

ESTIMA
INDÚSTRIA BRASILEIRA.

Urra° n. 9 724 . 803. de 17-1 1-1965

Passnác:a e Drogaria Praça 15 Ltda
Guanabara

Nome Comercial
Termo n.9 724.809, de 17-11-1965
Cópias lieliográficas Avenida Central
Limitada
"Guanabara

1amo n.° 724.813. de 17-11-65
Rádio 23 de Setembro Ltda.
Santa Catarina

Termo n.° 724.817, de IT - I1 -61
Aktieboleget Electrolux
Suécia
•

Radio 23 de Setembro Ltda.

LUXOMATIC

Nome comercial
'rernio n. 9 724.811, de 17-11-65
Distribuidora
Kapital S. A.
Valores
Guanabara

Classe 8
Aspiradores de pá ou limpadores a
•
vácuo
Teimo a.° 724.818,

de 17-1145

N.apon Koqak K.
jaaao

41‘ 1".
Of'
•

•
4;t--

•>#1

1p.

,.

Classe 50
DIstr imidora de valores

Termo Te 724.815 de 17-11-65 •
Comércio e Representações Samper Ltda.
Guanabara .

tts.

o

Curse .3
. Sinal de panalganda
Termo n.9 724.504, de 17-11-1965 .
earrnácia e Drogaria Praça 15 Ltda.
, Guanabara

O POVO QUER
O . POVO TEM, NA
DROGARIA PRAÇA 15,
PREÇOS BARATOS
COMO NINGUÉM
Classes: 3 e 13
Frase de propaganda
Termo n.o 724.805, de 17-11-1965
Dilu — Distribuidora de Utilidades
Limitada •

DIDU — DISTRIBUIDORA

•

.
Nome Comercial

Termo n, 9 724.810, _cE 17-11-65
Savil — Estruturas de Aço São Vicente
Ltda.
Guanabara

•

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Artigos da classe
Terinci n.° 724.811, de 17-11-65
Gráfica Horizonte Ltda.
Guanabara

DE UTILIDADES LTDA.
Nome Comercial
Termo n. 9 724.806. de 17-11-1965
Bernardo Ruben Berliner
.
Guanabara

BERLINER
Classes: 5, 8, 14, 33 e 31
Artigos da classe
Termo n.9 724.807, de 17-11-1965
Ferragess -io-Salerno Ltda. .
Guanabara

RIO-SRERNO
INDVSTRIA BRASILEIRA
be,

Classe 11
Artigos da classe

'
C/asse 1
Aparelhos físicos. toam rá Meeie Qe0dèsicos: apare!hos de proleçast: apare— lhos para revelação * papéis eensiveist
Classe 21
•
Para distinguir: Veiculai e suas partes aparelhos de quimicas; aparelhos de
integrantes: Aros para bicicletas. auto- contróle: apertômetros: enematógrafom
móveis auto-caminhões aviões, amor- crcenatoscópios; câmaras fotográficas;
tecedores, alavancas de cámbio. braços • câmaras micro-fotográficas; barômetros; •
breques, braços para veiculos, bicicle. oinóculos; bússolas; diafragmas fotoas, carrinhos de mão e carretas. etim.' gráficos; estéreo-comparadores; estereos- tanques., carros-irrirgadores, Carro,. car. cópios; filtros polarizantes de luz para
carros, tratores. carros-berços, carros, fins fotográficos; fotómetros; lentes;
roças. carrocerias chassis. chapas cir. lentes de contato: }ucimetros; :ursas: mide
culares para vetculos cabos cde veiculo: croscópios monOculos, nivela; níveis
corrediços, pare veículos, direção desli. mercúrio objetivas fotográficas; objetivas oculares; óculos; óculos de alcance;
padeires, estribos, escadas roiones,
oscilógratos; pésp ara cámaras fotonhonetes, carros ambulantes. caminhões gráficas; periscópios:. planímetros; pla'adores para assagetros e ara carga. nômetros polarimetros; refractômetros; •
engate., para cartas, eixos de direção.
sacurimetro; sextantes; teodolitos; tetreioa, fronteiras pare veiculas, guidão. lescópios:. telescópios para inversão; te-toco:motivas. lanchas, motociclos; inolw
%metros, termômetros
atoloelektas, molocargas, moto furgões.
rodes para bieiclotas, raios para Weide,
Termo n.° .724.819, de 17-11-65
tas, reboques, radiadores para veiculo:
Colt's Inc.
manivelas, navios, ônibus, para-choques
Estados Unidos da América
para-lamas, para-brisas, pedais panhões
rodas pare velculos, Mins.
rantes para velctilos, vagões, velocipe•
ries. varetas de cootrble do a.stigador e
acelérador. trôlets. troleibus. verses de
carros e toletes nate carros
Classe 18
Termo n. 9 724.816, de 17-11-65
(Prorrogação)
Armas, munições de guerra e caça. ExBrevetti Gaggia
plosivos. Fogos de artifícios
Itália
Termo n. 9 724.820 de 17-11-65
(Prorrogação)
GAMA
Vox Productions Inc.
Fat .,.4os Unidos da América

HORIZONTE
INDúSTRIA BRASILEIRA

a

Classe 32
Artigos da clases

Termo n. 9 724. 812, de 17-11-65
Ipê 5. A. — EmpreeniMentos e
Administração
Guanabara

a

e

Classe gr
Máquinas coaJoras de café, máquinas
moedoras de café, máquinas torradoras
•
Classe 50
Papel de correspondência de sua ativi- de café, e máquinas para medist (dosar)
e servir café
da* profissional

•

CUT;

• VOX
1:becos

' Classe 8
gravados para fon6grame

Nd"
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Tênia

n..0

724.821, de 17-11-65
(Prorrogação)
Cuett, Psahody Cl Co., Inc.
Estados Unidos da Ame:Ca

Termo ap° 721.825, de 17-11-63
João Riem
Rio de Janeiro

Tênna a.. 724830. de 17-11-63

O. Nunes
Para

BA EFORIZADA

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas 'eiras em geral: Agasa:bos
aventais, alpargatas . anáguas. blusas
boras. botinas. hillsões. boinas. mbadouros. bonés. capacetes. cartolas, cara
pinas, casacão. coletes, ca pas. ch Les.
cachecols. calchico. chapetss. craos
cintas. combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de crianças calções. cal.
ças. camisas. camsoias. camisetas
cuecas. ceroulas. colarinhos cueiros
saias, casacos. crairios, dominós echar
pes, fantasias. tardas para militares co
kgiais. fraldas galochas gravatas. gor
rOs. logos de !ingeria saqueias. lumes
luvas. ligas, lenços maiôs. meias
maior, mantas. mandrião. mantilhas na
lesem. palas penhoas patear, pelertnas
peugas. pouches polainas niianias. pu
nhos, perneiras. quimonos. rettWos.
robe de chamhre, roupão. sobretarlos
auspera.s6rios. sendas de banho. san4Ahas
surrares. 'horta sungas moias ou siark.s
touca, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termos as, 724.822 e 724.823. de
17-11-65
Watt Disney Productions
Estados Ila:doer de América

•

OtSNEY

•Classe 3
•
Para dIstinguirt Artigos e aparelhos
eletrônicos: alto-Palmem antenas. agulhai para fon6gralos. ampliticactorrs.
bobinas para rádios e itkvisões. aparelhos pesar contrõle de soas. condensadores. aparelhos de comunic-ação interna. (tala discos gravados. aparehos de
freqüência mochdada. ionligratos. gravadores, de discos. grovadores de firas.
geradores estatistiox e ri-errei:ticos de
alta lccoefocla que funcionara com vá?.
• vulas. °lagamar falantes, aparelhos de
receptores de sons. rachas. rios to,
n6grafo& aparelhos de televisla.
cronizadoees. seledearacic. sres, tramito*.
=dores de sons, toca-discos automáticos ou não. transmissores transistores.
válvulas para raiicia e televisões
Classe 12
Para distinguir: Almanag • ses, .agendas.
boletins impressos. ereaucas. folhetos
jornais. livros, peças isrmatografica&
peças teatrais. programas -te tekvisüu e
revistas
• Têrmo a.* 724.824, de 17-1s-45
Pampo Clube de Pesca
Guanabaza

'Rmro
roma 3E ftscA
Classe 33
•
Título de estabeleciaiento

Tèrrao n.° 724.834, de 17-11-65
Anésia de Oliveira Melo
Pernambuco

PAUXIS

LNWSTRIA BRASILEIRA

O. Nunes
Classe 46
Artigos cio clzsse
Termo n. 9 724.826, de 17-11-65
Alcides Nery Mourão Filho
Pará

Alcides Nery Moura() Pilho
Sanearem Novo -• Pará

.
Classe 41
Café torrado*e moita
- Termo n.° 724.827, de 17-11-65
A. Feliciano e Silve
Pará

=LINDA
$1, iniciam e Silva'
Para

óbido I
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas ;altas em geral: Agasalhos,
Termo a.° 724.831, de 17-11-65
aventais, alpargatas. anáguas. blusas,
(Prorrogação)
horas botinas. blusões, boinas, babe.
Sociedade Imobitária Redentora Ltda. douro& bonés, capacetes, cartolas. cara.
Guanabara
puças. casacão. coletes. capas. chalra,
cacheCols, calçados. chapéus, cinto&
cintas. combinações. corpinhos. calçai
kRoRRoGn.lc,
de senhoras e de crianças, calções cal.
çaa. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
saia& casacos, crinelos, dominó*, achar.
REDENTORA
_1 pes. fantasiai. fardas para militares. coClasse 41
Café torrado e moldo

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Têrmo n.• 721.8.32. de 17-11-65
Laboratório Anapyon S. A.
•S3o Patilo

•

legial& fraldas, galochas, gravatas. gorros, logos de angarie. Piqueta& legu.s,
luvas. ligas, lenços, mantbs. meias,

maior, mantas. mandria°, mantilhas, Pa.
letós. palas. penhoar, palover. peleriaas,
peugas. poudies, polainas, pilaram. pir
abo& perneira& quitamos, regalos,
robe de dtambre. roupa° sobretudos,
suspeitai:doa. saldas de banho sandália*
meteres, aborto tangas, atolas. o ., dada
ternos, unitormes
touca. tnrban
e vestidos

1

'nano a..* 724.836. de 17-11-65
"Belvedere" — Joias e Presentes Ltda.
•
Guanabara

• Classe 41
Café torrado e moldo
Termo n. 9724.829 de 17-11-65
Silva Ferreira IndástrIa e Comércio
Pará

13elve.: re
Indústria Brasileira
_ _
Classe 3

Clame 13

Substancias químicas, produtos e prepa- Adereços de metais, precioaos, geada
rado' para serem usados na medicina e preciosos e suas imitações, adereços de
na farmácia
pedras preciosas e suas imitações. &dó&
aos de metais preciosos. semi-preciosos
Têrmo n.° 724.833. de 17-11-63
e suas imitações, alianças. anéis, MIAntonio Ferreira da Caos
gos de fantasia de metal' precioso.,
•

Classe 41
Cafe torraslo e moído

Termo n° 724.829, de 17-11-65
Moacir Nunes Diga
Pará

ESPADA DE SÃO MIGUEL
Moacir Nunes Dinis
Belen - Para
Classe 41
Cafe torrado e asoicAS

Pernambuco

balagandans de metais piedosos. os
semi-preciosos Miadelas de metais pie.

-lousa berioores de metal preciosos,
d de 'Betai precioso. ou semiprecioso, bules de metal* precmoti,
carteiras de. metais preciosos, colaras
de metais preciosos ou mad-predosm,
.contas de metais preciosos, copos é
metais preciosos, dedais de metais me.
ciosos diamantes lapidado& fio de ouso.
Do de prata, fivelas de metais prestoAos. galreteiras e metais preditas& Jóia&
lóias falsas, lantelolas de metida pra! ciosos medalhas de metido Peei:ima
senil-preclosos_ e atas imitaçaco palitos
de ouro. ordras piedosas pane Jóia, pe.
Classe 3
.
drae setni-precioear p ara feda& 'Pérola
'Uni roduto farmacêutico indicado como e imitações de pérola*. Umbu de em
t iro na iscaridioae e odurose tais preciosos, serviços de dia e de sul-anter'
eri suas manifestacões
de metais precioso& aervkos da tona
,
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rutila:não feita da -acórdo cern o art. 1n• do. Cádigo cia Pro;iriedar:e Infaistri2.1. Da data da publicaa:n &maçará a .".
dar= ab praza de ro . dirs puta - o desfasamento do pedido. Durante tua rrr...z3 podei*to aspa.esenta.r suas opcSiçiics co Daaaalamcrita
»racionai da rroaniadadei Indtrerial tri ndes que oe . julgarem preJudi'cades corn a'conceuão do regla,tro reqUerid.0.•

C/C Marrai preczusu. scrviçO5 de refrescos
de &Deki.. precioso, servm: de salada
sorvete de metal precioso. soaeiras cte
de frutas de metal precioso. Seraiçai de
metal precioso. taças de metais precia
aos, talheres de metiis preciosos, rum
bulos de metal, turmalinas lapidadas
vasos de metais preciosos
.

Te:mo ti.° 724.835, de 17-11-65
Indústria sle Bebidas "Madrid" Ltda.
Guanabara

Termo n.9 724.838, de 17-11-65
Construtora _Monf:raato Ltda.
-Guanabara

Termo n.° 724.841, de 17-11-65Teamo n. 9 .724.8-15, de 17-11-65
Ancora — Indústr:a .e Comércio Ltda. An ralra — in dástr ;o . e Co mé rcio LULA,
São Paulo
São P.aulo

MONFETIRATO

OiOld

INDUSTRIA BRASILIMA

Indústria Brasileira

•
•
Classe 36
• Classe 16
Calçados .em :gcral
Para distinguir Matara:, para constrta
Classe :36
.;tes e decorações: Argamassas: argila
Calçades cio gera
. Termo m: 9 .724..847, de 17-11.:65
sreia, azulejos. patentes. balaustras,
Âncora — Indústria e Cornérc:o Ltda. • n
ibR0RROG4C'Ãd
Termo n.° 724.342, de 17-11-65
7ffl de cimento, Mores para: aav)metsia.
_. São Paulo
Indústr a c Cecnérc:o Ltda.
ção. calhas: cimenta cal. Cré. chapai
São Paulo
.olantes caibros. caizilhot; • coltutitE
:
..-hapas Para coberturas. c-ajras
zatzas •de . deu.arga
'
Para eUiros... e difica;ões preasoldadas. estucam, emtilsoc de
;ase asfáltico. estacas. esquadrias, agua.
:uras' metálicas para construções, lame
Às de metal. ladrilhos, luVas
de junção, lavrei, lageotas. material iso
Classe 36
ante contra trio e calor, * manilhas, mas
Calçcdos'em geral
sai para revestimentos de paredes. tia-.
Termo n: 724.848 de 17-11-65
.::iras para rnri rtx ôtS. tnosRiC011, pra
•
Classe 36
Âncora — Indústria e Comércio Ltda,
lutos 'de bua as'altico, produtos . para
Ca1çads em gral
São Paulo
-nu nnpermeabilizantes as argamas
Termo n. 724.843, de 17.11-65
ui de cimento cal,. tidráulica, pedra
Julho. produtos betuminosos. impermea• Âncora -- Indústr:a e Comèrcio Ltda.
5ilizantes liquidas .ou sob outras formas
São Paul
para 'revestimentos e outros como aas
, • Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti- construções. persianas. placas para pia
vos, an:z. bittcr. orandy, Ler- almentação. aças ornamentais de • cimento , , ou 'gesso ara tetos ae paredes.
vejas, 'ernet, genebra, gin. Lune!,
papel -para forrar casas, : massas and
nectar, punch pipermint.
sucos de frutas siem álcool, vinhos, ver. rcidoi para uso nas construções, par.
Classe-36
guetas, portas. 'portões, pisos, soleiras
. mouth. vinhos espumantes, vinhos
Calçados em geral
acra- portas.. tijolos tubos de -concreto
Indústria Brasileira
quinados e wh:skv
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan
Termo .n. 9 .724.849, .de 18-11-196-5gues de . cimento. vigas, vigamentos, e
Classe 36
Termo n.° 724.S37, de 17-11-65
Distribu:dora Paulista de Cerea:s e
vitais
*
s'.
Calçados
em
geras
Auto Mecân:ca 3 Patos Ltda.
Produtos AlimenticiosLtda
Guanabara
São Paulo
Termo n.° 724. 839, .cle 17-11-65
Termo . n.° 724.844. de 17---11-ã5—
"Metalvin Indústria e Comércio Ltda." Pilot Pen do Brasil S. A. Indústria e
brLIST.¢
Guanabara
Cernérd3
•
. Ind.
São Paulo
Classe '4l
Alcachofras, aletria. -alho," -esparge',
acalcar, alimentos para animais, amido,
amêndoas. ameixas, amendoim, araruta,
Owst 21
arroz. .atutn, avela, avella. azeite. :azai'Para' distinguir: t'eicidos e tuas parte:
tonas. banha. bacanian. batatas. belas,
integragaes. Aros para bicicletas auto
móveis -auto-caminhões aviões, amorisco/Oca. bombons, rbolachas. baunilha,
tecedores. alavancas,de camb:o. braçoi
INDUSTRIA -BRASILEIRA nifé m p'15 e em grão. manarão. acanala,
am -Pau 'e, ,ecn 156. 'cacau. -carnes, ehlk.
breques. braços para veiculos. bicicle.
• Classe 50
•
naramelos. 'chocolates. ,confeitos, osea,
tas. carrinhos de mão e- carretas. cami Compra e vencla, montagens e conserClasse 17.
.nhonetes carros ambulantes. caminhões tos de máquinas e motores a explosão e Canetas, canetas-tinteiro, lápis em geral,. carestia. cominho. arreou de tette, cremes
elétricos
Carros. tratores. c a rro.s-berços carros.
pincéis marcadores, tintas r.ra esenhar,1 alimentialoi. croquetes, compota*, torta
qica. rcesalhada. castanha. tabela 'conditanques. carros-ir-igaclores, :carros, car.
escrever, e marcar
Termo n,'9 724.840, de 17-11-65
mentos tara alimentai. ar:dormites,
roças, carrocerias chassis, chapas cir
Termo 21.° 724.846, ide 17-11-65
ouriços. ,dend& adoces. doces de krztculares para VelelliOS cabos de-veiculos Âncora — Ind,:rs'!". a e Comércio Ltda,
São Paulo
esairratre, essências alimentares. -emÂncora — Indústria .e Comércio Ltda,
corrediços. para' veiculos direçãO (lesa
São Paulo
padas. Trvilhaa. taxavas '. tornam de .togadeiras, est'lbos, escadas rolanes ele
acate. Tartnhas altmenticias. 'avim. lévadores para assageiros e . ara carga
crAas, flocos. -farelo. fermentos. 'feijão,'
engates para carros. eixos de direçáo
figos. Irias, 'trutas bécns :naturais e criafreios. troateira; para veiculos guidão
elizadas: iglicose. moina de mascar, gari
locomotivas. /anchas motociclos, moia
duras, grãnulos. 'grão de bioe, gelatina.
motocicletas. • matocazgas moto turoc,
goiabada. geléias, berva doce, herva
rodas para bicicletas ra:os para bietfie
nate. hortaliças. 'lagostas. litigues. leite
tas, reboq ues, radiadores vara vetrutca
-.onclensado. deite 'em 1p6. legumes em
,manivelas. navios oinbus para-choque,
zonserva, lentilhas'. linguiça. louro. mas.
para-lamas. para-brisas pedais pantbe•
;as altmentidas. mariscos. manteiga,
rodas para veicui.)s selins. tricicles
-margarina. marmelada. macarrão, masrantes para veicules. vagões veinciPe
;a de tomate, mel ia melado. mate, Masdei, varetas de contróle do a4ogador
,
.Classe .36
mostarda, mortadeba. a6s moscada. boacelerador •trôleis, troleibus varaes
Classe 36 • .
la! para mingaus, molhos, atolam"
Calçados en.;,geral
carros e toletes coa a carros
Cal,;?-(1^N
rral

Indústria Brasileira,

indústria Brasileira
•11.

Indústria Brasileira
r

3 PATOS

r
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Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Pratriedade Industrial. Da data da publicação começará a
ourar o praao de 60 dias para o deferimento do pedido. Duran ésse pio poderão apresentar et:as opeaições ao De asrlainento
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óleos comestiveis, ostras ovas.
Termo n.o 724.853. de 18-1 1-1965
Têrmo n.° 724 . 860. de 18-11-65
Tènel o 11. 0 724 . 868. de 18-11-65
pudins, pakes. peixes. presuntos, pa
Panificadora Flor de Leirie Lida
D idio Escola de O iai.co Ltda.
Orlarda 114.:negae
peei. paios, amimes pimenta, pós para
São Paulo .
São Paulo.
tia, petit-pois. pastilhas pizzas. pudins.
MOCO
queijos, rações balanceadas para saiFLOR DE LEIRIA
Ind?SgSileira
CARACOL
mala. requeijões. sai, sagu, sardinha,.
INDUSTRIA E
ondulo:les. salsichas. salames. sopas ma
Classe 41
Classe 8
COLIERCIO
latadas, sorvete& suco de -tomates e de Pães, blscoitos, bolachas, bolos e doces Aparelhos ck rádio receptores e transtrutas; torradas. tapioca. amaras. talha.
missores
Classe 7
Térmo n.o 724.854, de 18-11-1965
ria tremoçoa, tortas. cortas para aliIndústria
e
comércio
de máquinas
Eskimo — Indústria e Comércio Ltda.
Tèrmo n.° 724.861, de 18-11-65
mento ii animais e aves. torrões,
agricoias .
_
São Paulo
Bar e Pastelaria Nova Sopa Ltda.
toucinho e vinagre
Termo n.° 724.869, de 18-11-65
São Pauis
ESKI110
Virmo mo 724.850, de 18-11-1965
Panif cadora São José Ltda.
NOVA SOPA
Prodimex — Proclama de Importação e
São Paulo
Ind. Brasileira
Exportação Ltda.
Classe 4
SÃO
'osg
Saci Paulo
Gelo
Classe 41
Ind. Brasileira
Para distinguir genéricanic ate produtos
Termo n.° 721.855, de 18-11-1965
alisnenticios
Classe 41 .
lsogel — Serviços Técnicso de
Biscoitos,
bolos, doces e pães
Têrmo n.° 724.862, de 18-11-65
Refrigeração Ltda. .
Sociedade
Santista
de
Produtos
724.870, de 18-11-65
reino
n.°
São Pauto
Químicos Ltda,
Fábrica de Tecidos Fatasu Ltda,
, ISOGEL.. ,
São Paulo
São Paulo
Brasiiexra
falS?
FATASU
SANTIST&
BXPOru-ase10 In DA,
Ind. Brasileira
Classe 8
Ind.. Brasileira
Frigoríficos, geladeiras e refrigeradores
Classe 46
Classe 23
Térmo n.o 724 .856, de 18-1 1-1965 Detergentes, ceras para assoalhos, sa- Tecidos em peças de algodão. fibras
bão comum e velas de cèra
Plaron Constantin Tsotsoit
sintét:cas, lã e seda
Nome Comercial
São Paulo
Termo ri.° 724.863. (12 18-11-65
Urino
n.9 724..871, de 18-11-65
Termo n.o 724.851, de 18-11-1965
Comércio de Cereais Vale do Paraíba Comércio
e Representações Sabará
O
RINDO
EM
VOIRA
Sonavel — Auto Peças Importadora
Ltda.
Ltda.
DAS ESTRELAS
São Paulo
Limitada
São Paula
São Paulo
VALE DO PARAIBA
' oABARA
Classe 36
Ind. Brasileira
N §ONINEL
Camisas
Ind. Brasileira
Ind. brasileira
Classe 41
Termo n.o 724.857. de 18-11-1965
Classe 41
Finadred S.A. — Crédito. Financia.
Pescados
ecn conserva
Cereais
Classe 21
mento e Investanentos
Termo
n.°
724.872,
de 18-11-65
Termo n.° 724.864, de 18-11-65
Para distinguir: Veiculeis e suas partes
São Paulo
"Iluminadora
Campos"
— Indústria e
'Livraria • Marta Ltda.
Integrantes: Aro& para bibicletas, auto
Comércio de Materiais Elétricos Ltda.
FINACRED
Rio Grande do Sn
móveis, auto-caminhões, aviões, amor.
São Paulo
tecedores, alavanca& de cambio. braços
breques, braços para veiculos. Weide
Classe 33
111.FtTA
.1.0H§DonA
tas, carrinhos de mão e carretas. Calai Aplicação de capiatis, compra e venda
i Ind. Brasileira
nhonetes„ carros ambulantek caminhões de ações e títulos administração de emInd. Brasileira
•carroa. tratores, carros-berçok carros presas, compra e venda de imóveis,
Classe 32
tanques, carros-irrigadores, sarros, car crédito, finanriaraentos, investimentos,
Livros impressos
•
roças. careceria*, canseis. chapas cir- thipotelas, corretagens, cambio, incorpoClasse 8
Têrmo n. o 724.865, de 18-11-65
culares para velculos. cebos de veículos rações, loteamentos, estudos e pesquisas
Distribuidora de Bebidas Ponderosa
carrinhos para máquinas de escrevei de mercados, aval:ações planejamentos,
Para distinguir: Artigos e aparelhos eléLtda.
tricos, eletrônicos em geral, aparelhos
corrediços. para veiculas. direção. desh
empreendimentos, orientação em
São Paulo
e artigos para instalações elétricas. ele:
gadeiras, estribos, escada* rolantes. ele.
lançamentos de títulos
vadiares para passageiros e para carga.
iro:siou e hidráulicas, conjunto de peças
PONDEROSSA
elétricas formando aparelhos éticos, tuengates para carros, eixos de direção.
Termo n.° 724 . 858, de 18-11-1965
Ind.
Brasileira
freios, fronteiras para veiculo& guidão
taiN8es e artigos elétricos e, eletronicos
Jorge Rudge Ramos de Araújo
Classe 43
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
para automóveis, aparelhos e acessório,
São Paulo
motocicletas, motocargas. moto furgões
para rádios e tonógra oos. aparelhos e
•
Refrigerantes
CVARASACION
manivelas, navios. ónibus. para-choques
Instrumentos didáticos. 'instrumentos dDE
REPRESENTASS
nono n.° 724.866 de 18-11-65
para-lamas, para-brisas, pedal,, pantõea
enttficos, lustrai:entoa de recisao, acenIMEP — Indústria Mecànica e Estam- dedores elétricos, acumuladores elétrirodai para bicicletas. rama para bicicie.
Classe 33
taa, reboques, radiarlorea para veiculo&
paria de Precisão Ltda.
cos, aspiradores elétricos, aspiradores de
Titulo de Estabelecimento
São Paulo
rodai para veiculo,. selins, triciclo., ti
p6, microscópios, agulhas ara antenas.
ranha para veículos vagões. veloctpe
Termo n.o 724.859. de 18-11-1965
apareiros de controle e medida, apareDEP
Representações Santiata Ltda.
des, vareta, de controle do afogador e
lhos de expurgo, aparelhos de ligação
1 Ind. Brasileira'
acelerador. tróleis. troleibui. varais de
• São Paulo
para banheiros, aparelhos de ar retrige.
carme, toletes para carros
rado, aparelhos de k tensão, aparelho'
SANTISTA
automáticos para descarga de &gut
Classe 11
Ind. Brasileira
é Tèrmo n.• 724.852, de 18-11-1965
aparelhos de ar condicionado
Estampo&
Lanvrasço Gilardoni
Classe 41
nau ca.° 714.873, de 18-11-65
São Paulo
—Termo n.o 724.867, de 18-11-65
Fábrica de Calçadas Pepe Ltda.
Para distinguir produtos alimentícios. aliJ. Ramos Moreira
mentação para aves e animais, laticíSão Paulo
TR2S CHIC
São Paulo
Ç' In d...Brasileira 1 . nios, amido, araruta, azeites, aveia, arFABRICA DE
roz, compotas, essências para condiCASA MOREIRA.
ÇftT•CADOS PEPE
mentos, farinhas. frutas naturais, crista1,
•
Classe 49
usadas e em compota, gordura, cocos e
Classes:
12,
23
e
36
Peruca
peixes •
Titulo de estabelecimento
Nome comercial
1/44,
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"afona' da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados cora a concessão do registro requerido
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para-lamas: pára-brisas. pedais. pantões,
rodas para bicicletas,. :aios para bicicletas. reboque. radiadores para veicuios.
i,rodas para veículos. selins, tr • ciclos. tirantes para veículos. vagões velocipe!des. varetas de contrôle do afogado/ e
Á RETAGUARDA
acelerador. tróleis. troleibus varaes de
Brasileirh.
carros. toletes ')ara zarros
Classe 8
Classe 32
•
Aparelhos de alta tensão, antenas, aspiálbuns, almanaques, radores, acumuladores, aquecedores boPara distinguir:
anuários, boletins. catálogis, jornais. binas, chaves automáticas, alarmes, (Pais
livros, pecais teatrais e c:nematográfipilhas secas , elétricas, plugs receptores.
cas, programas de 'rádio t televisa°
aparelhos de 'soldar, res:stência:s, fios de
publicações, revistas, folhinhas amares' eletricidade, voltirnetros. fios terra. válsas e programas circenses
vulas de redução, concluas e relas, s
• Termo na 724.876, de 18-11-1965
Classe "/
Brada S.A. Indústria e Comércio de Macminas e utensihos para serem Usa,
'Auto Peças
doe exclusivamente .na igricuitura • e
•nortícultura a saber: arados: abridores
São Paulo
de sulcos, adubadeiras. ancinhos' inc
:árticos • e empilhadores combinados
arraacadores atacarmos para aspam
tura, batedeiras para cereais. bomba'
oaar adubar. ceitadeiras. caraídeira•
STIVA E (0m1Floo oc 4u90 .4
:sarados para arroz. charruas .para agr.
cultura. cultivadores.. denulhariares.
destocadores, <tese ater) ra d ores. -esma g aClasses: 5, 6, 7, 8, 11 e 21
_:1S. Para a agricultura. escarriftcala.
•
,e4, enchovadeiras. tacas para máquiInsígnia Comercial
nas agrícolas, terradeiras gadalhos,
Termo n.9 724.875. de 18-11-1965
aduras oara arado. gradis de discos
Breda S.A. Indústria e Comércio de )11 dentes. máquinas batedeiras para
Mut° Peças
sericultura, máquinas inseticida ,a\;quinas vaporizadoras, maquinas de
São Paulo
mungir. máquinas arvelarloras de terra
riQUIDii perfuradoras para a agricta.
arra máquinas de p lantar. motocharuai máquinas regadeiras. máquinas de
roçai. de semear. para sulfatar de
i mutua, de triturai. de esfarelar terra,
sara irrigação, para matar to:migas e
-muros insetos., para burrifar e oulveriNome Lorne.ciat
rar desinfetantes, para adubar para
Termos ns . .724 . 877 a 724 . 781, de
.gitar e espalhar -palha, oara comer
18-11-1965
vgodlio, para colher cereais. máquinas
trela S.A. Indústria e Comére ,o de amassadoras aara fias • agricolaa: de
•
Muro Peças
:urrar árvores. Dita espalhar Dita ma
• São Paulo
amar, máquinas combinadas pare IaWall e cultivar, dc desbanar, rara eu
ama máquinas • monhos • oare torra
gear. máquinas toscadoras, srdenado
res emecánicos, raladores maca -imos. ro
los compresaores para a agricultura.
sachadeiras, seu:cadeiras, leCidtiT3S,
Ind. Brasileira iecadores de cerra. tosadores de grama, tratores agrlcolas. válvulas para
máqutaas agrícolas
Classe 6
Motores, alavascas, ale...rnadores, anéis
Classe 2\
de pistão, anéis d e óleo, anéis para
"'ara distinguir: Veículos e suas partes arranque de motores, bielas, bronz:nas,
integrantes: Aros para bicicletas, auto. cilindros, cabeçotes carter, comdadores
móveis. auto-caminhões, aviões amor- carburadores, dispositivos de arranque,
tecedores, alavancas de câmbio, barcos. engrenagens, filtros para óleos, fresas.
fusos, virabrequins e guinchos •
breques, braços para veiculo.% bicicle- Classe 5
*,
tas. carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes. caminhões. Aço em bruto, aço preparado, aço
carros, tratores, carros-berços, carros- doce, aço para , tipos, aço fundido aço
tanques. carros-irrigadoes, carros. car- parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
oças, carrocerias, chassis, chapas cir- refinado, bronze, bronze em bruto ou
culares para veiculos, cubos de veiculas. parcialmente trabalhado, bronze , de
Corrediços Pa ta v eiculas, direção, desli- manganês, bronze em p6, bronze em
gadeiras. estribos, escadas rolantes, ele- barra, em fio, chumbo em bruto ou
vadores para passageiros e para carga. parcialmente preparado cimento meengates Dará carros, eixos de direção, tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
freios. fron*siras para veículos, guidão. trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalsado. ferrO em . bruto
locomotivas. lanchas. motociclos.
- motocicletas. motocargas. moto furgões. em barra, ferro manganês. ferro velhn,
Manivelas, navios, ónibus, para-elsoquea, gusa em bruto ou parcialmente traba
Têrmo ti.° 724.874, de 18-11-65
A Retaguarda Empresa Jornalística
Ltda.
São Paulo

laisgajew ysne• ,o1)el3dw34 esnõ 'opala
lâminas de metal, lata em loira, latão
em fôlha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas' metálicas, limalha%
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampalos,
metais para , solla, níquel e zinco
•

Termo n.° 724.882. de 18-11-1965
^ Eletro Fazia Ltd,,
SO Paulo

duras, grânulos, grão de bici, gelatina,
goiabada. geléias, herva doce herva
mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite
condensado, le:te em pó. legutres • era
conserva, lentilhas,' linguiça louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada. inacarrâi, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para m:ngaus. molhos, moluscos.,
mostarda, mortadela, nós moscada, no- •
zes, óleos comestiveis, ostras, ovas ., •
pães, paios, pralines pimenta, pós 'para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pastilhas, pizzas pudins;
queijos. rações balanceadas para animais, requeijões, sal, segn sardinhas,
sanduiches, sorvetes, saci de 'tomate e de
-main 'seminal • cao:der sepaarea 'sanai;
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Termo n.° 724.884, de 18-11-1965
CENPLA — Construções, Engenharia
e Planejamento Ltda.
São Paulo

JENPLA

1. Paul o—C apitai
• Classe 33
Titulo

. Classe 8
instaiacoes elétricas e artigos elétrica.
e • aparelhos eletrônicos para veiculos.
Acumuladores, antenas, baterias, bobi
nas. businas chaves elétricas. chave.'
automáticas, comutadores crassis. crico
tas pare automóveis. clinainos. condcn
%adores, faróis. faroletes. filtros Par,
motores, fios Eira eletricidade e i i05 ter
ra. holofotes para automóveis, interruo
rores, isoladores, limpadores de para
brisas, luzes. trazeiras p ara veiculo.
lámpadas, lanternas pilhas sicas. taa.
néis de carro.. rádios.' relais.. refletores
sinaleiros, sere:as. soquetes. tomadas
transformadores. terminais para bate
rias, válvulas, velas ara • filtros
Termo n. 9 724.883. de 18-11-1965
Mernog Empório e Mercearia Ltda.
São Paulo
•

,IIERtiOG•.13rasi1e3rP
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, espargos.
açúcar, alimentos para animais, amido,
amendoas. ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó. cacau. carnes, chá,
caramelis, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimenticios, croquetes, compotas, cangica, coalhada. castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantcs,
chouriços, dendê. doces, doces de frutas. espinafre., essências alimentares, empadas, ervilhas. enxovas, extrato de toemate, farinhas alimentícias, favas féculas. flocos. Farelo. fermentos, feijão
f • gos Hos. 'rwas secas naturais e crisializ.das, mlicose 9.mia tis mascar, gor-

Termo n. 0 724.885, de 18-11-196-5
• 1-losp:hras — Empreendimentos
flosp:talares S.A.
São Paulo

HOSPIBRÃS
ELTREENDIMNTOS
HOSPITALARES

•' Nome Comercial
Termo n. 9 724.856, de 18-11-iyoa
Indústria e Comércio de Artecatos
Papel Santo Amaro Ltda.
São Paulo

•

SANTO lorde° \'

•

Crida iirasileira

Classe 38
Aros para guardanapos de papei
Rolutinados. álbuns (en, branco) . áibuni
oara retratos e autógratos, balões Na
':eir para brinquedos) blocos par'
real, soundencla blocos para &cuba
tstocas para moa.'ões bobinas broebum
ras são im p ressas, cadernos de 0C:rei
ver.para
rapa, documentos, carteira.,
caira s de tsínelao cadernetas. cadea
nos, caixay de -aflito. caixas para pa.
Pelara& -urrem de 'visitas. cartões comera:Wh' cartões confetl, car
talim cadernos de papel .mellmetrado
e . em branco p ara desenho, caderno*
escolares, cartões em branco, cartucho.
de cartolina, crapas planográficas,
demos de lembrança, carretéis-de pápalão. envelopes. env6lucros para chAr
rutos de papel, encardenação de papel'
ou papelão. • etiquetas. fôlhas Indicas
fõlhas de celulose, guardanapos, livrara
não . Impressos, livros fiscais. livros de
Jantahilidade.. mata-borrão. ornarnentga
de .pagiel transparente, pratos papelD

ei...rt:o °Fiel/a- ( SeVzo "I

:OU ia-4;0£ kir& 28
••nn

4.11.1n11n1

1.~n•••nnn•

MARCAS DEPOS1TADA-1
na

•
75.3 frita da aczta capa o art. 13.1 cto CII:ca da Pror.r:adade
dat-. da pu'..:Ica;Zo co:r.caril a
E3 C.1 r.:: rara o darr1-1 . -..zata da Dc”.:alo. D:rante era 'raza çrr.3 a'::c:cntar r::as oat:ças ao 11.,.-arta.rocasto
sacris iS •„.• k rs
1;7-tala:tal

Pra-,:xlcdr.do Liduat:lal ararles Cn.: CO

ctra a counts:.o do registro requerido

aboe, pape: de estanho • de alumínio. é Termo n.9 724.559, de 18-114955 el pap para encadernai. papel para :ta t zawst. rias e para artigos Ir cama e
papéis sela impressAt». pat.eaa em branco,
D:sval Ltda. Sociedade C:vil
,:teyer. pape. para 'ormo,
M
papel oa I
-Vgcdào. dipaca. Ca..' auto, c.>
Para impresSau. papéis tantasia. mano'
Distribu'do:a de Valores
ratam para embrulhas. pape; celofane tatá, caro., çasautras, tazett -.a e te e ipara forras paredes. papel almaço com
celulose papei de lanho rdPe dos nu lã eu) peças, luta. tersey.
São Paulo
ou sem pauta. papel crepon. papei de
lesamente. papel para embrulha: :a . I avion. paco-paco, percaliva. riam,
seda, papel impermeável, papel em bo-,aco, papelão recipientes Se papel na ravon. seda natural, tecidos piásticos.
DISVAL
bina para impressão. papel encerado
papCi. rótulos fie napet, roto:, tec ; dos impermeáveis, tecidos de pano
S.Paulo—Capit
papel Isigienh.o, papel impermeavei,
Ir oapel traosparente sacos da papel
couro e veludOs
para copiar. papei para desenhos. pa"71N ...toma:, tubos. postais de cartão
Termo n'.9 724.896, de 18-11-1965
Classe 33
pel para embrulho unperincaeii.zatto
• ruheres de papel
—
Indústria e Comércio de Malhas
itulo
papel para encadernar. pape para es
Termo n.9 724.E93, de 18-11-1965
Inhabela Lula.
mover. papei para imprimir. papel
Termo n.9 724 . 890, dó 18-11-1965
Apache Artefatos de Arame Ltda.
São Paulo
raf^. pára embrulhos. papei celofane. Conbrafi S.A., Consórcio Brasileiro de
São Paulo
papel celulose. papei de unha. pape,
Consulto:ia 'Enance:ra
absorvente, papel para embrulhar taSão Paulo
PlinC/Cla
baco, papedio recipientes de papel. tos.:tas-se SO
setaa de papel. ráttno.s de papel, rolo:
Classe 11
C CRIBRAFI S.A.
Para distinguir: Artigos de vestutioa
de papel .a.aasparente sacos de papei
Para distinguir: Ferragens artigos de e roupas feitas em geral: Agusalbos.
CONSORCIO
aerpentinam. tubos. postais de cartão
metal. saber: Alicates, alavancas, ar- aventais, a . percatas. anáguas, blusas.
BR.A.SI LEI RO IS
e tubete: de papel
nações de meta l . at• rtiores de latas notas, botinas, blusões. boinas, babaC
01
&UR
ORLI
Termo n.9 724.887, de 18-11-1965
arame list ou farpado assadores açu. tiouros. bone& capacetes, cartolas curaFir4 AN CEI PL
—" ISA — Transportes Urbanos S.A.
:amima; brocas, bigornas. baixelas. ;laça& casacão, coletes, capas, chama,
São Pau%
"andeias. bacias. ."alde& ,bonabomerrs; cachecols. calçados, chapéus, cintos,
Nome Comercial
maca: cadinhos. cadeados. castiçais. co cintas. combinações. COrIltalh'M calças
Termo n.o 724.891. de 18-11-1965
heres para p edreiros. correntes cabides
senhoras e de crianças, calções milConbrafi S.A. Consórcio Brasileiro de :havetc ceeroonea. chave: de pana/usos ." • camisas. camisolas. • camisetas.
Consif.toria Finance:ra
-ronesõe: . para ..ncar..uner.to, colunas 7tiecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
:atras de metal Para portões, canos de
São Paulo
fantasias- tardas . para militárea. co•
metal. chaves de tenda chaves inglesa 'coai& fraldas, galocha', gravatas, geio:secções. canecas copos. cadtepots. -eia, logos de !Ingeria. laqueai. biques,
CONBRAPi
centros de mesa. coqueteleiraa, calou •uvas, ligas; lenços. mantos. melas.
S—Paul c›- .0 aPita.1.
atira acontilakmamento de alimentos nelas. mantas, mandrião, mantilhas. m:alderões caçarolas, chaleiras, cadete" ode. palas. penhoar. pulava. Digeriam,

al

Ind. zrasileira

1/11.11.LBELÀ"
Israsi1eira,

HA&

Paulo-Capita).

Classe 33
Casse 33
Titulo
Titula
Termo et.9 724.892. de 18-11-19o5
Termo n.o 724.888, de 1841-1965
Transpertes Urbanos S.A. Coobrafi S.A. Gans-rc:o Brasileiro de
TUSA
Consultoria Financeira
São Paulo
São Paulo

C ONBRIPT

'FUSA

Ind. Brasileira

lia conchas. coadores: distintivos. do
oradiçam enxadas, enxadões, estaria
engates. esguichos, enfeites para ameno
est-bos. esteres para arreics, espuma.
letras; formões. foiço" ferro pata matas
amam termino. Ancas. tad** fecho
luras. ferre .comum fruteiras
a-carvão.
tants. tenni: parafreio.
pare
doces.
estradas de ferro. trigideiras: ganchos
neelhas. garfos. gancho.' Para and"»
aonzos para carruagens: hesigatara
nas. laminas; acareiem. Ias de 1150.
Miram machadinhas. molas para Mira
rolai para vesezianas, martelem. mar
-das. matrizes: navalhas: puas, pás. ore
-tos. pararmos. °leões. porta-01ot ai,
seiras. oorta-pão, aorta-lotas, paliteiros
:anelas ro'clanas ralos para pilo reta
es.regadora berviço* de chã a café
t
ferras. serrotes sachos, &Manolho': m•
anum talheres. talha/eiras, merquem
.enares, cravadeiras, telas. de arame. toe
seiras. trinem, tubos Para icaneaas
m arl
Tília tara portas de correr. taças
-*avessas turíbulo.. vasos; vasilhamm
,
ver limas
Termo n.o 724.894, de 18-11-1965
3 Orquideas Floricultura' Ltd.
São Paulo
•

'engin, ponche", polainas. ananis*. punhos. perneiras. quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sabretudoa.
nispensórios. saldas de banho, sandálias.
meteres. :horta sungas, stolaa ou alada
hirNantes cetim anã.
tcrir •
formes e vestidos
Termo n.o 724.897; de 18414965
Tuiesport- Promoção &TUrismo Ltda.
Silo Paulo

orPa?tileira.,

•

Casos 38
de pape.
pare
guardanapos
Aras
'Ind*Brasileira
Classe 33
aglutinadas, álbuns (em branco) álbuns
Promoção
e Turlaino
balões
(en
mira retratos e autógrafos,
:eto para brinquedos) bioco. tiara
Termo n.9 724.898, de 1841-1965
....motim:dada blocos • para cálculos
Classe 21
Leram — Indústria e Comércio da
•
''ilacos para anotações. bobinas brocho
.
Peças para Actos Ieda,
Para distinguir Veicules e suas parte: ras Mio mil:remas cadernos de esc*
São Paulo; .
integrantes: Aros para bici:ettas luto ver. QIN* oura documentei. ,..r.rteiras
•
wisnÁrf "
redveia, auto-canalnrões. 4vi3ea amor- caixas de poleia. cadernetas. cadertacedores, alavancas oe catab.c: barcos nos -sixa: de carrão. :alua Para Pa
miaria cara., de vista" cartões co
breques braços para veicuko,
Classe 21
carrinho* de m%ts e cariadas muni- arraial& car*".” conkti. cal
el
melimetrad•
csminFões
s
folias.
cadernos
de
Pa
p
carros
ambulante
abanetes,
Para distinguir: Veicula e suas parta
Garros. tratore& carros-berços. carros- e em bramo Para desenho. cadernos
Integrantes: Aros para bicicletas, autocar
escolares. cartões em branco, cartuchos
tanques earros-irrigadorm. carros
móveb.- auto-camlabbek aviões, amor.
roças. carrocerias. chassis. chapas cir- de cartolina. empas olanográficaa.
tecedores. alavancas de cambio. barca'.
culares para veiculo: cubos de veiculo, dermos de lembrança, carretéis de pia
breques, braços para veiculas. blefeis..
earrinhos para rns MITICS de escrever. pelam ~doar,, env6lucros para cia
tas, carrinhos de mão e carretas,
Cr
ü
lj
i
lr
n
•
encarde:unia
de
pape.
corrediços. para veicinos direção. des2- 'Idos de taloa
nhonetea carros ambulantes, munintões,
Clasae 45
.
fadei!" estribos escadas rolantes. ele- ais papelão etiquetas. falhai índices
urres, tratores. carros-berços, canoavadores para passageiros e para carga falhas de Cabalam, guardanapos, livros Sementes e mudas para a agricultura, tanques.' carros-irrigadoes. carros. em%
engates para erros eixos de direção não imprenso& livros fiscal', livros de
aças, carretarias. chassis. chapas els.
a horticultura e a Noricultura,
freios, fronteira cara vé.cetos, guidão. coirshilidade: mata-borrão. ~Mondai
calares para veiculem cubos de veiculo&
•
flores
naturais
•.
pratos
papel
arente.
trans
p
de
Papei
locomotivaa, lanchas, motociclos, molas
torredlos Dali! vgiculos. direção.
de
estanho
e
de
alumínio
ohm.
papéis
Termo a.9 724.895. de 18-11-1965 guieiras. eateái. .. escadas rolantes, ele•
motocicletas. motocargas. moto hirgões. papéis sem tmpressão papéis em breiem
manivelas navios ónibus. sara-choques
Aviamentos Or1ram Ltda. •
vadormi para pas.sageiroa e para carga,
para-lamas, para-brisas, pedais. pantões. -ara Impressão papéis fantasia, menos
São Paulo
engates para carros. eixos' de direçao,
cara
forras
paredes.
papel
almaço
coa
rodes para bicicletas, ralos para bicicle.
freias. fronteira" para veículos. guidão,
na
sem
pauta,
papel
crepon.
papel
dr
veículos.
tas reboques. radiadores cara
locomotivas. lanchas. motociclos, molas,
papel
impermeável.
papel
em
tio
asda,
rodes para velados. gana tridcbs. ti- bina para Impressão. papel encerado
amtocicletas.,motoçargas. moto furgões.
rantes para veiculas. vagões. velocipe- papel higiénico papel impermeável
nanareis,. navios. dnibus. para-chogues,
. , •Classe 2.3
vareta'
de
coatrõk
do
afogador
e
des.
Oarwo n2rs tiPA
PTC103 na Plra • dist nguir tecidos em geral, teci aara-lartas. para-brisas. pedala pontões.
piar
Paint
co
...reinador trdleia. troleibua varies de
pal para embrulho tmnerateabehrads ias pare confecções em gemi,. p ise rodas para bicicletas.. ralos Da'a bleick•
urres. toletes para cansa

In.

ra

ea

Iileira

•

Ind. 'ffiraaileirá
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.~...mmememnaeowae,

ROAS DEPOSÍTADAS,
Publicaçáo feita d.e acsãrdo com o art. 130 do CSIdlgo da rropriedade 2ndustrial. Da data da publicação começará a
-e prazo poderão apresentar suas oposiçács ao DePastainenta,
Corres 0 prazo de 03 dias para o deferirnento do pedido. Durante Las
NaclOnal clq 3?ropriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
,
.
.
r tas, reboque. ' . caco:actores ,para Veículos.
rodas parta veissalus,, seaus, trtc:C.LOS, taranta. para •veicuios, vagOas, • velocipe•• dea, varatas de contrõle 'do 'afogador e
acelerador, truleas, troleibusa varaea 'de
carros, toletes mira *sarros' .: • .
• .
i Termo n.`è 724.899, de 18-11-1965
1. BRAMAFER — Brasil Máquinas
• ..
.• Ferragens Ltda.. •
São Paulo

I "BRAMAM—SUSI',
¡Ind. brasileira
Casse 6
Alavanca, anaassadeiras dr :concreto e
• barro, máquinas para (abrir chavetas,
máquinas para arqueação, de embalagens, bombas hidráulicas, bombas &A. tricas para pneumáticos, blocos, cruze:
tas, caldeiras cilindros, máquinas adap• tadas na construção e conservação de
estradas'
a _rirmo a.° 724.900, de 18-11-1965
C,omérclo de Resíduos Texteis
Centenário Ltda.
/
São Paulo s
I "CENTENILRIO"

Ind.. Brasileira

Classt
Resíduos texteis
Têm° n.° 724.901, de 18-11-1965
.
Foto Múmia Ltda.
São Paulo

Inngedleira.
Classe 25
Fotografias
Termo n.° 724.902, de 18-11-1965
Ao Pavilhão das, CisoPPs Ltda,
São Paulo

AO PAITILRIO_
'ind. .tSra1ejr,

Classe 42
Ch6Pas
Têrmo n.o 724.903. de 18-11-1965
Bragchin Importadora í 'Exportadora
Limitada
São Paulo

^laRAGCE121 4 .
lInd.
brasileirs
•
Classe 33
f

Importação e exportação
Termo n. 9 724.904. de 18-11-1%5
Mebrauro — Mecânica Brasileira de
Automóveis Ltda.
São Paulo
' "MEBRAUTO"
- Ind.. Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
as Integrantes: Aros, para bicicletas, autotn6veis, auto- caminhões, aviões,
teeedores, alavancas de càotbio. barcos.
6rentiues, braços para veiculas, biekeie,

tas, carrinhos, de mão e .carretas,
ahonetes. carros .ambulantes, camlnaões,
carros, tratores, - car,ros-berços. carrostanques. carrosairrigadoes.. carros, ' , caraça& carrocerias, chassis, chapas cirzulareipara veículos, cubos !rle veículos.
corrediços . Para . veículos, 'direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros. eixos .da -direção.
treica, fronteiras para: azeiculos, guidão
tacomotivsa' lanchas, motociclos, amolas,
motocicletas. motocargas, moto furgões.
aianivelas. navios. ônibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas: pedais. pantões.
uda.s 'para bimcletas,a rdlOS fflza biéíc1e2S, reboque. radiadores para veictSos
-odes para 7 veiculos, 'selins, ariziclos. tirantes para veicules. vagões, velocipoS
les, varetas de contrõle do afogador e
acelerador. 'tróleis. troleibus, varaes de
carros. toletes para, sarnas
Têrmo n.° 724.905, de 18-11-1965
Bazar Lumar Ltda.
São Paulo

Ind. brasileira,
Classe 12 Agulhas, fechos corrediços. agulhas de
tricot, agulhas de crochet, botões, ali i.netes comuns colchetes dedais, presilhas
argolas fivelas e grifas para enfeites de
'vestidos
Termo n.o 724.906, de 18-11-1965
Seme Jorge
São Paulo

para ,pintura, magnésio, mercúrio; nitras
tos. neutralizadores; nitrocelulose; .• prooxidos, Oxidantes óleos' ara . intura, óleo
de linhaça; produtos químicos para impressão, potassa industrial, ' papéis laeflográficos e reliocopista. peliçulas íeissiv,eis, papá; para fotografias'. aaáli,
se* de laboratório. 'pisinentos.' potassa,
pós. metálicos para a composição de, eiatas, prearaçôes para . fotografias, prodta
toa', para niquelar, - pratear e , cromar,
produtos. 'ara - diluir tinta!, prqssiatca
removedores. sabão 'neutro, saís
salicilatos.' secantes, .sensibilizantes.
'catas • soda , cáustica, soluções 'químicas
de 'asa industriai, solventes. 'sulfatos;
tintas em pó, liquidas. sólidas ou .pastosas arara madeira etrro, paredes, cens
truções. decorações. 'couros, iecidoa,
bras, celulose, barcos e velculos, talco
Industrial thiner; vernizes: zarcão

carasa. colas a frio e colas são incluidal
em outras classes, spara borracha para
costumes, para marceneiros, pa:a sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
material plástico e mgeral

T6rmo ta.9 724.908, de 18-11-1965. 7,
Recuplastin Recuperação ds Plásticos e"
Tingitnento
São Paulo

,. Classe 33
Sinal de propaganda
Terano n' 724.911,1 -da 18-11-1965
Indústria de Produtos Alimentícios
7 Dills S.A.
São Paulo

"RECU/LAST "
. Ind. brasi eir.a
, Classe 28

- Termo n.° 724.909, d e18-11-1965
Indústria de Produtos Alimentícios
Dilis S.A. 4.,..
.
São Paulo
' SALGALEENITO
'Ind. Brasileira , Classe 41
Biscoitos e bolachas doces oc salgadas
Têrmo n.s 724.910, de 18-11-1965
: Expresso Uirapuru „Ltda.
Sá> Paulo
. - UIRAFGRIT

..

•

-CAnA1).A

•

:Ind.

,

ra.sileira

Para distinguir: Artefatos de material
.'
. , "--Classe 41
plástico - e de nylon: Recip:entes fabri- Biscoitos
e
bolachas doces ou saIgadá
cados de material- plástico. revestimenTermo n.o. 724.912, de. 18-11-1965
tos . confeccionados de substâncias . animais e vegetas: Argolas, açucareiros.
sBernardfsi & Cursi
. .'
- São Paulo *.,
armações para &cios, bules.' bandejas.
bases para telefones, baldes, bacias : bolsas, caixas, carteiras, :chapas, cabos
GRAVATA 'NZ° 'S
para, ferramentas' e . utensílios.. cruzetas,
LIIIPADORA •
NOVIDADE I e do
caixas para • acondicionamento 'de aliMARIBEL
NOVIDADE E •
mentos, caixa de mater:a1 . pkstico para
Brasileirt
GRAVATA, IfILANO .
baterias, coadores,. copos. • ca eras, com-.
'MANDE MARCA
cisas; capas para álbuns e para' livras.Classe 33
cálices, cestos; castiçais -para velas,
, Limpeza de prédios
caixas pára , ;guarda , ibjetos,- cartuTermo a.9 724.907, de 18-11-1965
ClasSes: 33 e 36
para chá, descanso para
Isdústrias Químicas Sublimar Ltda.. chos, coadores
Frase de propaganda
g e copinhos ,de piástiecios
pratos,
copo
São Paulo
para a soraetes, ca:xinhas . -de plástici
Termo n' 724 . 9 / 3, da 18-11-19'65
Para sorvetes._ collieritinas; , pasinhas.
"SUBLIMAR"Fábrica de Linhas IC. B. S..Ltda.
garfinhos de 'plástico para sorvetes 'for•
israsilein
• São Paulo "'"
minhas
dt
plástico
para
sorvetes,
discos.
,
: a
Classe'!
embreagen de material plástico. embaTRES
As
Para distinguir: Absorventes, acetona. lagens de mates:al plástico atra salves
Ind.Brasileira
.
.
ácidos, acetatos agentes otsim&os Para tes.. estojos pára objetos,' espumas- de
Classe 22
tibras,
te.
o' tratamento e. coloração .de
nyIon, esteiras, enfeites 'para automó, Artigos . da classe
cicios. couros e celulose; ãguaraz, deo- veis. massas arta-ruidosa • escoadores de
31 albumina. anilinas: alunsen. alvaiade, pratos, funisi fôrmas para doces.. lima
Termd ri.° 724.914, de 18-11-1965
alveiantes, industriais. -alumtnio em só para laolsas.a sacas 'guarnições guarni-',
amoniacoS anti-incrustantes. anti-exidan nições •para 'porta-bloc os. • guarnições* Samuara, Construtora 6 Pavimentados**
Limitada
tes. atati-corrosivos, ants-detonantes, azo para ilquidificadores e -. para batedeiras.
af São Paulo
tatos, .água . acidulada para acumulado de . frutas .e'legumes..gcarniçõ es 'de 'mares. água ' oxigenada para . fins industri- terial plástico para utensílios e...eibletass
ais. amônia: banhos para galvanização guarnições • para bolsas; garfos. 'galerias
SAMUARA
benaina benzo/ -betumes. bicarbonatc para 'cortinas., ferro • laminados, 'plásEnd.. brasileira,
de s6diói de potássio: cal virgem car
Lanche:1'as. -mantegueiras. malas
ticos.
',
vages, callsonatos. catalizadores,' celtdo orizaSis, prendedores 'de roupas. pUxado, • Classe 16
se, chapas fatográficas, composições, es
de móveis,' pires -: pratos,' pa/iMía
Artigos da classe
tintores de incfndlo, cloro. corrosivo' res.
ros. Pás de 'casinha, pedras pomes, arti=11,
cromatos, corantes, creosotos: descoran. s_ .
Termo n.o 724.915, de 18-11-1965
tes, desincrustantes dissolventes: emiti gos protetares' .para documentos. pudoméstico,
- Laticín:os Cassilândia Ltda.'
sões fotográficas, enxofre, eter'S estuai xadores de: água para uso
s,s, porta-notas,
São Paulo .
porta-copos,
porta-niqUe
feno!,
filmes
sensibih
te& estearatos:.
zados para, fotografias; fixadores flui' porta-documentos placas, • • rebites_ roda. CASSILINDIA:
doa para freios. Sormol. fosfatas - indus- nhas. recipiantas, suportes.' suportes para
ind.. 'Brri1eir,guardanapos,'
saleiro
tubostigelas.
triais, ' Miarmos industriais,' fluaretca
tubos para n anápolas. tubos para se ainhiadentes ara solda; galvanizadores ge
gas,' travsssás, tipoà. materal :pláslanara para fotografias • e pinturna
Classe 41 •
gficarirtaa 'ladram Isidrosulfitosa assoar tico 'saColas;:- Sacos. saqu:nhos. :msilhas
Artages da classe ,,,aíssaas mes para .6 condiciinamenZe, vasos, - xi•
---

tae~

'
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MARCAS DEPOSITADAS

1

Poilleacée falta do acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
Ousar o primo dto 00 dias paira o deferimento do pedido. Durante kW pram poderão auresentar Imas oposições ao Departamento
"alceai da ~gelada& Industrial aquoles que te • palestrem prejudicados com a concessão do re

gistro soquelddos

'Firmo a.° 724.916, de 18-11-1965 '
Laticínios Aparecida Ltda.
..
São Paulo

MANTEIGA
PRINCEUBRA
D' OESTE
Brasileira
.

Classe 41
Artigos da classe

Termo n.° 724.917. de 18-11-1965
Asfaltobras — Engenharia de Pavlmestaçáo e Urbanismo Ltda.
São Paulo

ASFALTOBRO

T nd,,

Brasileira

Classe 16
Artigos da classe
Termo n.0 724.918. de 18-11-1965
Indústria e Comércio de Acessórios pura
Automóveis - Primo - Ltda.
São Paulo
r

PRIMO

'Ind. Brasileira
-

Classe 21
Art:gos da classe
Termo n.° 724.919, de 18-11-1965
Fábrica de L:nhas K.B.S. Lata.
São Pauto
i CAVALO ALADO

,Ind. Brasileira
C!as,e 22
Art;gas da classe

Termo a.° 724.920 de 18-11-1965
Super — Organização do Café
Brasileiro S.A.
São Paulo

SUPER

ORGAN/Z4X0
DO CAn

SRASILEIRO S/A
Nome Comercial
Termo n.° 724.921, de 18-11-1965
Farmácia Drogalice Ltda.
São Paulo

DROGALICR

Ind.

Brasileira

Classe' 3
gastaacias, produuos e preparações quisaicas para serem usadas na ~dna
ou na farmácia
Termo n.° 724.922, de 18-11-1965
Super — Organização do Café
Brasileiro S.A.
São Paulo

SOCA
,Ind. Brasileira
Classe 41
eaté, algodão em fardos ratai, amen-.
dom. milho, mamona t ama

Termo s.° 724 .923, de 18-11-1965
Farmácia Rio Verde Ltda,
Jel0 Palmo

RIO VERDE
Ind. nrasileira
Classe 3
Substâncias, produtos e preparaOes
quunicas para serem usadas na medicina oc na farmácia
Termo n.° 724.924. de 18-11-PJ65
Farmácia e Drogaria ipiacaba Ltda.
Síio Paulo

IPIACABA
Brasileira
Classe 3
Substâncias, produtos e prepara !.,es
químicas para serem usadas na
atedie:na ou na farmácia
Termo n.° 724.925. de 18-11-1965
Assumpção S.A. Mtrcantil e Agric.da
São Paulo

?SUMARIO
ASSUMPCÃO

Classes: 41. 42, 43 e 46
Titulo de Estabelecimento
Termo n." 724.92o, de 18-11.1965
Sa:nt Moritz Turismo Ltda.
São Paulo
•

SAIBT MORITZ
Ind. rasileira

cos de cimento. blocos para pavimentação, calhas. cimento. cai. cré, chapas
isolantes, Cilibros. cazilhos, Colunas,
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga para eixos. edificações prctuoldadas. estuque, emulsão de
base astáltico, estacas. esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
di. junção, lages. lageotas. material isolante contra trio e calor. mariahas. massas para revestimentos de paridas, madeiras para construsões. mosaicos, produtos de base astánico, produtos para
tornar •mpermeabilizantes as argamassas de cimento e cal. hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes liqu:dos ou sob outras tomas
para revisai:sento e outros como na pavimentação. peças • ornamentais de cimento ou gesso para te:os e paredes,
papel para torrar cabas, massas antiácidos para uso nas construções. parqueies. portas, portões, pisos, soletras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos: tubos de %/inalação, .tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs
Termo n.° 724.928, de 18-11-1965
Artecasa Móve's e Planejamento Licia.
São Paulo

1
STORAGE
DIVISÕES RACIONAIS

Classe 50
Para ser usada nas impressos da 'uma.
pi•opaganda, promoções de tur•smo,
cambio, bem como compra e venda de
passagens aéreas. maritiinas e terrestres
Classes: 25, 33, 34 e 40
Comércio de objetos ue arte e ant guiTermo n.° 724.927, de 18-11-965
dadas. Instalações e decorações para
Stenio Cardoso Goes
ambientes. Comércio de artigos de taSão Paulo
peçar:a. Comércio de móveis em perah

VITORIA REGIA

Termo n.° 724.930, de 18-11-1965
Confecções Nevic Ltda.
São Paulo

Industria Brasileira
Classe 1
sinta para colorir fotografias e de
senhos
Termo n.° 724.929. de 18-11-1965
Sobase Sociedáde Comercial e
Construtora Ltda.
•
São Paulo

IND. BRASILEIRA

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpercatas, anáguas, blusas
botas, botinas. blus8ea, boinas baba
IND. BDASILEIRA
douro., bonés, capacetes. cartoias cara
onças, casacão, coletes, capas. chales,
cachecols calçado., chaaéus cinto*
cintas. combinacaes. cor p inho* calça.
Classe 16
le seteaoras e de crianças. ca'ções cal
Para distinguir: Materiais para constru- çaa, camisas camisolas eanaseta•
ções e decorações: Argamassas, argila. .a,ecas, ceroulas. colarinhos Cueiro,
areia, azulejos, batentes, ba'aftséres. blo- nas Parnasias• tardas nRra n••!aares . co
ira-las gator Nds
•PPaR 0'0

1-g")BASE

PREÇO DO NUMERO DE HOJE: CR$ 50

roa, logos de !ingeris. Jaquetas. burlas.
nanas,
•uvas, ligas, lenços. maa-.
aauõs, mantas. mandrião. uadmilnas. Da,etós- palas penhoar. pulover. betem"
'rugas. ponches, polainas, pijamas aisaba., Perneiras. guiamos, regalos.
robe de chambre. ,oupão, sobretudos,
suspensórios- saidas de banho, sandálias,
sueteres. shorts. sungas. *tolas ou slarka,
tuler. toucas. turbantes, ternos, unitomes e vagidos
Termo a.• 724.931. de 18-11-1965
Artecasa Móvtis e Planejamento Ltda.
São Pano

ARTECASA

1

iND. MRASILIURA

Classe 40
Para . distinguir: Móveis em geral, aa
metal de vidro, de aço ou de madeira.
estotados ou não, armários. almofadas.
acolchoados Para móveis bancos, banquetas, berços biombos, cadeiras, carrinhos para chã e café. copa e cozinha,
camas. cabides, cadeiras giratórias, ca.
deiras de balanço. colchões de mola, dlvans. diseutecas de madeira, espreguiçadeira. escrt•aeninhas, mesinhas pare
televisão, guarda-roupas mesas, molduras para quadros, porta-retrtos. poltronas-camas. prateleiras. porta - chapéus,
sofás-camas. vitrines
Termo n.9 724.935. de 18-11-196-5 "-The Beatles Confecções Ltda.
São Paulo

LT

HE BEATLES
IND. BRASILEIRA

.
Classe 36
Para Distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas. anaguas, blusas.
botas, botinas, blusões. boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecOls, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças. calções. calças. camisas, camisola% camisetas,
cuecas, ceroulas. colar nhos. cueiros,
saias, casacos, chinelos, dornliuSs. echar.
pea. fantasias, tardas para militares. colegiais. fraldas, galochas. gravatas, gorros, jogos dt lingerie. laqueias, laques.
luvas, ligas, lenços. mantõs. meias,
mala" mantes. mandribo. mast:lhas. maetós, palas, penhoar. pulover. pelerina%
peuras, pouches. polainas. pliatnas. pur.hos, perneiras. citem:mas regaio.s.
robe de chambre. rounão. sobretudos.
-arpem-61os. sat •i as de banho. sandálir.s.
mi e trres. aborta. sungas. grolas on s'arks.
toucas. turbant'e• • ai, uniformes
e vestidos

