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SECÂO'
ANO XXIV - N.° 78

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
E-:pediente do Diretor Geral
Rio, 25 de abril de 1966
. Notif:cação

CAPITAL FEDERAL

. SEXTA-FEIRA, 29 DE ADRII, DE i968

REVISTA DA ,PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
lio Una Corradini e FidelIS Perrone , N.°, 134.998 - Processo de areja-

Filho.
N.9 134.438
Aparelho , Semi L atiUma vez decorrido o prazo de re-1 tomático Para acondicionar
consideração previsto pelo artigo 14 da sólidas ou liquidas em Sacos -ou pacoLei 4.048, de 29 de dezembro de 1961, tes - requerente: Marius -BerghgraCht.
N.° 134.478 - Aperfeiçoamentos . em
e mais dez dias para eventuais juntadas de reconsiderações e do mesmo não cofres de segurança requerente: Hose tendo valido nenhum interessada fi- rácio Napoleão Vecchione.
N.9 134.538 - Dispositivo de segucam notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a este Depar- rança para tanque isolado - requeren.
tamento, a fim de efetuarem o pagamen- te: Cricago Bridge & Iron CoMpany.
N.° 134.543 H- Nova máquina para
ta da taxa da primeira anuidade, dentro
do prazo de sessenta (60) dias, na for- bater amendoim - requerente: Franma do parágrafo único do artigo 33 do cisco Padial Urel.
- Código' da Propriedade Industrial, para
N. 134.553 - Aperfeiçoamentos em
que sejam expedidas as respectivas car- ou relativos a carretéis frangeados para
tas patentes.
suporte de fita de gravação. - requeGloeilarnpenfaPrivilégio de Invenção Deferido: rente: N. V.
brieken.
Termos:
/
N.° _134.566 - Tampão para recipiN.° 124.555 - Aperfeiçoamentos em entes de armazenagem a baixa tempeaparelho para alimentar ou avançar ciratura - requerente: . Union Carbide
garros - requerente: Molins Machine Corporation.
Company.
N.° 134.592 - Montagem para isN.° 124.837 - Aperfeiçoamentos em queiros de gás requerente - Etadivisão móvel composto para veiculo blisseniente Geno'd & Cie..,
de pressão - requerente: Olaer PaN.° 134.595
Aparelho distribuidor
tent Compa n y
requerente - A. , Ktiebolaget
N.° 126.355 -- Aperfeiçoamento `em
processo de produz:r gaxetas para tam- Ewos.
N. 134.748 - Aperfeiçoamentos em
pas de recipientes -- requerente: W.
ou relativos a magazines para fitas reR. Grace & Co:
N.9 126.571 - Tampa espalhadora gistradoras ou compreendendo tais fitas
para pastas de bisnagas e outros - - requerente: N. V. Philips' Gloei•
requerente: Novidades QuíinCas Novi- lanipenfabrieyeri.
-N,° .134-.759 - • Di.spcxsitivo para
química Ltda.
N.° 128.418 - Fórmula Múltipia de ap' icação , de cápsulas flexíveis em. gartransgressão e _queixa • - requerente: rafas e congêneres ,- requerente: P11no :Guidice Lobo. ,
Ronald E. Weger.
N.° 134.777..,-- ' AO"rfeiçoamento em
N. 129.00! Dispositivo fechar caixas ;le papelão - requernte: conjugado máquina de lavar e secar
requerente: General. ElectrC Company.
'Agenor Gonzaga Casar.
N.° , 133.262 - Aperfeiçoamentos em . N.° 134.805 - Mecanismo para ,trocabeças . rotat'Vas - de pulverização por ca-discos - requerente:. lhe :Garrard
pistolas • eletrostáticas, tendo ein 'e vista Eng'ne.ering And Manufacturing. -Com'
remited.
. •
recobrir objetos por meio de spjutiira requerente' -Sarnes Societe , Anon-Name de .N.° '134.808 --..-Mecanisrno para troMachins F.lectrostatiques.
ca-discos - requerente: ,The Garrard
Engineering
- And Vanufactineng COtnN.° 133.866
1.perfeiçoainentos
ou referentes a recipientes para baton nanv Lmited.
▪ requerente: Seoyill Manufacturing
N.° 134.834 •.,-. Aparelho para gnarCompany. •
da'r arquivos em rôlos - requerente:
N.° 131-.118 - Aperfe'çoernento em 13i,livar Pinto -da Silva.
aquecedores de álies - regecrente:
N.9 134.852 . Nova disposição
Nicolino Gu'riarãe's More'ra. - •
construtiva em cadeiras dobradiças -.-requerente: Indástria e Cornére i o Me• N, 9
134.132
bringuedb
al úrgica Dag-Fra Ltda.
t
dor por lançam e nto - requerente:
Justo Eduardo Hosés,
N.° 134.973 - Processo de fabricarequeren. N.° 134.365 -.-- Or:ginal disposicão ção de pedrns de isqueiro
em conjunto sonoro - requerente: He- te: Fausto' Sneena Rasga.'

mento para assentos de veiculos .e em
geral para , cadeiras, poltronas,. divans e
semelhantes, P .:ovidos de estolamento
elástico em correspondência da 'mina eia
que a pessoa "se apóia. - requerente:
PirelliSapsa Societá Per Azioni.
N.° .',135.022 - Gancho fazedor de
nós 'para tardos requerente: International HarVester Company.
N° 135.039 .- Aperfeiçoamentos no
fechamento' de portas • de armários Requerente: ,Bentivoglio, Marini
Ne 135.0-11 - -Aeareih para 'vedar
Zeque.rente
caixas - de papelão'.
Newmham Industries Pt'y Limited..
dis•
N 9. 135.100 e-- Nova e origirss.,
posição na montagem de brincisieao
Requerente: Lucky ivl f. iúrpi.-.. a
IV • 135.114 Um saca-rOlhas de
pressão. ' - Requerente: Júlio Casar
Italo Lourenço Santoro. N e 135.303 -- ContrrSie de eopas
para máquina de escrever - Reguerente: , Sperry Rand Corporation .
• :No J34.520 - Dispositivo_ para. colocação correta da fOlha em -prelos de
adução e remoção automática das folhas - .Requerente; Schnellpressenfabrik Aktiengesellschaft Heidelberg
. N° 135.889 -H Recipiente "-s.ra ere'
barque. armazesagem e distribuição de
material de ‘iáula em comprimentos
predeterminados - Requerente: Colgate Palmolive CoMpany..
lho para
Ne 135.952 -- Novo -esPare
calibrar alianças Requerente: 'Rodolfo Swaldo Schuchark. :
N° 136.205 - Dispositivo de. enchimento para canetas- tinteiro ,7-• Requerente: . The Parker Per.. Company.
. No. 136.91.0 - Um nOvo tipo, de
sup,-.rte regu ável para estante e outros
USOS - Requerente: ,Isuigi Ripa.
No 137.050 -- NOvo tipo de , aparelho • automático de-indicação de preso ; mínima pneumático - Requerente: Anastese leais Joannides,
N° 137 ..103 - Aperfeiçoamentos em
. Zivi S. A.
tesouras , H Requerente:
Cutelaria

•.

,

•

Modélo' de Litilickde deferidos

conteúdo
Requerente: Pierre Grunk
bach.
N 9 124.758 • -- Um expositor de
mercadorias para casas comerciais --.
Requer-Pente: Pierre Grumbach.
• N° 124.882 - Aperfeiroamentos inr
traduzidos em estantes Requerente:
Osmar Mesquita de 'Souza.
. No 125.388
NOvo suporte ex.
pcsitot para latas de cera e outros
Requerente: Recorde S. A. Indústrias
'N° 126.200 - NOvo tipo de suporte para saboneteira e outros •-•
Requerefite: Cano Morrtalto & Filho.
No 126.301 - NOvo modelo' de
churrasqueira doméstica Requerente:
ivletalbrás Indústria e Comércio S ., A,
N° l26.397- Um novo modelo de
embalagem ou -mostruário pura mercador las -- Requerente: Waldir Portal
S•Arinho
No 126.768 - NU°, expos:tor para
gravatas, lenços e análogos -- Requerente: Manufatura de Gravatas e
Lenços' Duplex S. A.
.128.193 - • Dispositivo para
alargar e manter a fôrma de calçados
ein' . geral.-- Requerente: Raafat - A.
El-Zen.
; N9 128.467 Novas é" sposições
-.111 almofadas para . carrinhos -.--. Re.
ceerente: -Manseluro .'shikawa.
No .129.484 - Modelo de copo-emb'alagein 'com dose individual - Requerentee.
• Lores . Cayazzini. •
N° 130.805 ,-.. Estójo portátil'. de
cigarros, fósforos,, pente, chave e es.
pelho , .--e Requerente: Horst Hermann
. Ne '132.747 - A.;sento portátil Requerente: Shigeru .Yamane.•
N° 134.005,
Uma refrescjueira comercial com dispositivo rotatório para
propaganda
Requerente: Amla 'Re.
'frigeração Co-aér.:Po 'e Indústria S.A.
N° 134.021 -Um dispositivo para
orei; arar . chim.n.rão . no :ar.,.inhão,
viagem - Requerente: André Stamo.
N 9 .134.087 NoVo tipo de* estufa
para secar roupa - Requerente: Fran.
CISC O Quico .
No . 134.128 -• 'Nôvo -modelo de
churrasqueira - Requerente: Mercan.
til Becal Ltda. •,
N- Original disposição
em fraldas
Requerente: Children.s
Confee ,çõeS Ltda.
N°134.135 - Nova disposição em
fraldas Requerente: . Children.s
Confecções Ltda.
N.° 134.158 - Siivo tipo ch

. N. - -Novo ndelo de porta-níqueis -- Requerente: Amadeu
T,,,oechi e Sa'vador Anrinio Henrique
Rc reano.'
N° 123.155 -- - Escova de dentes
rotativa - Requerente: Walderniro
Goffman.
N e 124.757 - r Jr-a embalagem
tunsformável e o ' exposit o r " de seu ferragem com presilhas paar pas•

•

- As Repartições Públicas
deverão remeter, o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diáriamente, até
15 horas.
- As reclamações pertinen:.
(es à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
perito, à Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, no máximo 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, as assinaturas poderse-ão tomar,. em qual-quer
época, por seis meses ou um
ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas seta
aviso prévio.
Pará facilitar aos assinantes a verificação do prazo de•
validade de suas assinalai as,
;ta parte superior do enderfero
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- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 23 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, soli.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Departa.
mento de Imprensa Nacional.
- Os Suplementos às Mi-,
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.
plar atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DEPARTAMENTO
DIRETOR GERAL

DE BRITO PEREIRA
~ gra

sisstioço oa eunt.ic*ções

OriEFE DA ECOO De REDAÇÃO

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÂES

DO

DIÁRIO OFICIAL
lançai, is,
de expediente do Departemened
Raciona) de Propriedade Industrial do PAInistári•
de indOstrie • Comércio

Odeio de

woubtlalldado

• Impresso nu Oficias. Co De parterdt nto de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
FUNCIONÁRIOS

REPARTIOES E PARTICULARES

Capital e Interior:
Capital e Interior:
Semestre . • • Cr$ 6.000 Semestre . . . Cr$ 4.500
Cr$ 9.000
Ano . • • . . . Cr 12.000 Ano
Exterior:
-Exterior:
Ano
Cr$ 13.000 Ano
Cr$ 10.000
1

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

dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovação com antecedência mínima de &mia
(30) dias.

Ias de arquivamento em geral - N. 134.662 - Nôvo tipo de dos - Requerente - Rubem Raul correlatos. - Requerente
Eduardo Alvares Machado.
Requerenle .- José Antônio Bar- reator estabilizador para tampa- Reuter.
N." 135.807 - Caixa para cha- N.° 136.906 - Painel expositor
das fluore:cenies - Requerente
bano.
peu - Requerente - Staff Pro- para fins publicitários ou noticioJuvenal Queiroz Vieira.
N.° 134.254 - Biôvel conjugado Nganda Ltda.
sos - Requerente - Otavio Basi- Bar e compartimento esterofô- N.° 134.727 - Aperfeiçoamennico - Requerente - Angelo Mi- to em caixa dobrável para trans- N. 136.034 - Grelhadeira me- lio de Jesus e Osvaldo dos Santos
N.° 137.013 - Nôvo modelo de
porte - Requerente - Seibi Ki- ra vermelha - Requerente - Relesi.
placa ed fixação de assentos de
querente Johanm Glockshuber.
N.° 134.278 - Máquina de lavar tagawa.
N.° 134.746 - Cesta basculante N.° 136.324 - Refletor dos ralos vãos sanitários •- Requerente roupa infantil - Requerente Escritório • Técnico Cothrige Ltda. coletora de papéis - Requerente solares capaz de transformá-los Custodio Rangel Pires.
de
N. 134.286 - Neivo modelo de - Artur Beck. •
em raios inócuos ao bronzeamento N.° 137.014 - Nôvo modelo
Celso
gageiro
?
Requerente
embalagem para artiges de touca.
N. 134.747 - Novo modelo de da pele - Requerente - Marco
Pereira Bueno,
dor ou outros - Reverente - vaporizador portátil - .Requeren- António de Morais e Barros.
Myrta S. A. Indús ria e Comér- te - Elizabeth Arden S. A Inc.
N." 136.359 - Novas disposiN.° 137.037 - Nôvo mOdelo de
cio.
." -ões construtivos em pushingball escovas para cabelo - RequerenN.° 134.890 --.'s em ou relativas a dispositivos - Requerente - José D'Agostino. te - Pedro Ferrelti e Ricieri
N.° 134.387 - Dispositivo de
ligação com fechamento herma- de contacto para (e
N.° 136.382 - Um nôvo modelo Squassoni Filho.
tico das duas secções de uma e eletrônicos - Requerente - de recipiente coador para infu- • N.° 137.492 - Dispositivo reemenda de retenção para cabos a Frederico Ribeiro dos Santos.
sões a quente - Requerente - gulador para posição de encosto
óleo fluido - Requeri nte - Pi- N. 134.932 - Nôvo tipo de sofál Mester Trade Distribuidor Ltda. de velocidades e similares - Rerelli Societá Per Aziani.
cama beliche cem biblioteca
N. 136.484 - Nôvo modelo de querente - Escritório Técnico
N. 134.510 - NOvo tipo de Requerente - Alcides de Souza elher, dotado de rolainentos - Conthrige Ltda.
Requerente *- Jacques Renner.
N.° 137.493 - Nova disposição
carrinho suporte para transporte Cardoso.
N.° 135.001 - Estojo Protetori N.° 136.596 - Nôvo tipo de construtiva aplicada em amortecede tubos de gazes industriais Requerente - Ozorio Viera Ro- para bolsos - Requerente - eia cruzeta - Requerente - Tetsuo dores para bicicletas - RequerenTeperman de Estofamentos.
te - J. B. Garcia .k Cin. Ltda.
drigues.
Kobori.
N.° 134.07 - Estante portátil N.* 135.013 - Unia armação N. 136.597 - Novo tipo de N. 137.528 - Uma caixa para
para pratos, xicaras e similares - para exposição de publicações em cruzeta - Requerente - Tetsuo embalagens particularmente para
•
cartas e jegar. Requerente Requerente - Cia. Teperman de estabeltementos e bancas de pr., Isobori.
anis - Requerente - Casa Edi- N.° 136.598 - Novo tipo de P. Oliveira da Silva.
Estofamentos.
tóra Vecchi Ltda.
cruzeta - Requerente - Tetsuo
Desenhes e modelos indusN.° 134.642 - Nôvo tipo de
triais deferidos:
controlador de compras para sa- N. 135.074 - Nôvo e original Kobori.
colas e carrinhos de feira - Re- conjunto automático dosador de N.° 136 600 - /Vivo tipo de, N.° 122.297 - Nova e original
açucar e outros produtos em pó cruzeta - Requerente - Tetsuo' configuração de calçados de sequerente - 'mias Darnaseeno.
ou granulados - Requerente - Kobo ri.
nhoras - Requerente - José
N.° 134.649 - Um aparelho Brasilio de Lima Vieira.
N.° 136.744 - Estrutura metá- Fritz Goealees Oliveira. • -..
para a exposição e distribuição de
cigarros - Requerente - Cia. de N.° 135.137 - Nôvo tipo de ca- lica articulada para mesa - Re- N.° 124 723 - Novo oiodelo de
bide maleável com reguladores querente - Goro Yamanaka.
//..codor de couros- Requerente
Cigarros Souza Cruz.
para calças, saias e casacos -- N.° 136.740 - Novo moeria de - Gut li r & Main Ltda.
tipo
de
Um
ativo
N.
134.655•
Requerente - Trinco klausberger. baveire - Reqiierent - eMiebel
de
1110.3R6•it.ifelo
- Neivó
T;
termostáto utilizável em carrega
as I)
•
frasco para liquido oerrum.ados
dores rápidos de acumuladores de N. 135.330 - Suporte de fiottottief,ç - Reeeereete - Per energia elétrica - Requerente -.I rete rotativo e respectivo ptirhoX" 136 795
fixador, para a cocção de grelha- ein boia para talhas, filtres e usos fumes Coty S. A. 13.
Eric Cafre.
.
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N.° 130.591 - Nôvo :modelo de congêneres - Requerente
E. No 153.424 -rnociêlo de ca- I N9 - 154.035 - Originl configurção
Jnáscara para televisor:-; Reque Manograsso S... A. destilaroa' 'Bei- deira --* requerente: Copamericana; de placa para • fôrro . - regue- Móveis Cromados_ Ltda.
rente: Eucatex -Sociedade Anônima
Cia. Comercial Brasileira
rente
130.852. • - Esnumadeira
N.' 152.038
Nôvo e original No 153.430 - Nova e original con- Indústria e Comércio.
154.036 - Nova. configuração
acionada a gatilho - Requerente modelo de tampa para panelas - figuração introduzida em frascos pa- deN9
placa para fôrro - requerente:
ra bebidas - requerente: Adolf Hof- João Costa Negraes e Ricardo Requerente
Eraldo Castagnari.
Eucatex Sociedade 'Anônima Indús,
•
ner.
'
Harsuglia.
N.°
152.485
-Um
nOvo
modelo
N 9 153.432 - Original configura- tela e Comércio.
N.° 132.268
Nôvo tipo de sa- de cartão de visita Requerente ção em redutor de velocidade mon- NO 154.037.- Niko modelo de placola esportiva a , tiracolo - Re- - Jorge Torok.
tado em polia de enrolar cadarço de ca para fôrro - requerente: Fuce.
, querente
José Attina.
persianas e similares - requerente: tez Sociedade Anônima, Indústria e
.
_N.° 134.199 - Nôvo modelo de , N. 152.969 - Original confi- Esquadrias Metálicas Ferraretto Li- Comércio.
cOmpulador tipo mesa - Reque- guração introduzida em reserva; mitada.
So 154.038 - Nova 'disposição de
rente - Sperry Rand Corporatión tórios para detergentes - Reque- N9 153.469 - , Nôvo tiiiidelo de es- placa para fôrro - requerente: Eurente -- Sociedade Industrial de pelhos retrovisores externos .para au- catex • Sociedade Anônima, Indústria
N.° 135:457,- Novo modelo de Produtcs Sanitários Ltda. "
to .móveis - requerente:' Sociedade e Comércio. ,
" Lamina para benezianas ou PerN9 154.039 -, Nova e original con.
N.° 152.970 -- Original intro- rnércio e Indústria. Ltda Samaco.dè figuração de placa para fôrro sianas Requerente Vassilios
'Ne
-"
153.470
Nôvo
modelo
duzida em reservatórios para deVenieris.
produtos querente:-Eucatex -Sociedade Anônitalco e outros
e' Comércio.
N. 141.702
Nôvo modelo de tergentes - Requerente - Socie- -frascopara
requerente:
Perfumaria
Reny
Li- maNo'Indústria
154.036 - Est5jo com gavetas
toalha ornamental para mesas - dade Industrial de Produtos- Sa- initada: •
;
reauerente: Indústria e Comércio
Requeren : e
Odilon Ney Costa. nitários Ltda.
Nôvo modêlo de re- de Velas Arte Luz Ltda.
N9 153.579
•
N.° 144.192 - Original modelo
N.° 153.008 - Nôvo
,,brinquedo doente, para liquidos
req uerente:
NôTio audê/o de 'ar154:559
de rende - Requerente - Fábri- original - Requerente - Thmas Renato' Fernan.
dino.
ro - :requerente: Nestle Sociedade
ca de' Filó S. A.
P. M. Habil.
No 153.C34 - Nôvo modélo de iam- Anônima.
•
N."'145.192 - Nôvo moedlo de N.° 153.073 - Nova e originali pada a gás liquifeito de mesa -j N 9 154..568 -- Um novo l Modelo
embalagens para bebidas - Re- configuração introduzida' em ele- requerente: L. Lamberto Droeven de _caixa desmontável para garrafas
-- - requerentes.' Klabin Irmãos Si Cia.
querente - Angelo Milani.& Cia. mento de concreto armado ou i e Arthur Mathov. , - Original modelo de
N.
Ltda.
N
O
153.€62
Novo
e
.original
protendido, . pre-fabricado para a
ornamentação no fetio de chave. -N. 145.891 Nôvo modelo de formação
senho
ornamental
para
t
ecidos
e de paredes
ou telha-'
requerente: Luiz Carlos Cunha Vieicalendário ,- Requerente - Ge- dos - Requerente - Aa ee Vest :requerente: Sociedade Anónima In- ra Weiss •
•
:
F.
ta
•
d'
'
,
R
neral Megneto Indústria ,e Comer- NO 153.137
--• C onfiguraçao ex 1
N9 154.788' - Nôvo modelo de,
cio Ltda.
terna de recipiente para líquidos( -'•-•' N9 153.667 - Nôvo e original de " soladorequerente: calçados Galax
re"T"'
requerente:
Beco
Dana
Sociedade
,
senha
ornamental
para
tecidos
-N.° 146.167 - NOveo modelo de
Indústria e - Comércio , de querente: Sociedade • Anônima' • 1n- Ltda.No 154.610 - Nôvo modelo de pucesta - Requerente - Perez st Anônima,
. i dústrias Reunidas F. Matarazzo - xaelor : para portas de refrigeradmes
Bebidas.
.
Celan Ltda.
,
,.de
... ,
e outros - requerente: ,Ibesa IndúsN?
153.138
C
'onfiguração
exterN.° / 47.080 - Modelo de trava
se-'
dios e rádio-vitrolas em gera ria
-Brasileira
de-Embalagens Soe-lata
t
liquidasl
na
de
recipiente
para
..
Comunello & Compa
de direção para veículos - Re- requerente: Beco Sana S. A., In,--- requerente:
dade Anônima.
querente - José Spregacionere
N9 154.817 - Nova e original pa.
dústria e Comércio de Bebidas.
:
Filhos Ltda.
drainem para tecidos - requerenNo 153.178 - Niko modelo de car- N o 153.960 - Nóvo tipo de port
N. 148.578 - -Original modelo roceria de veículos - requerente: chaves . - requerente: ' IndúStria te: 'Estamparia de - Tecidos Fiama
`de polifona estofada - Requeren- Erwin Drews e Rudolf Matthaus. Plástica Ramos Sociedade Anénim a- Ltda.
N9 154.850 - Nôvo modelo de fras.,,
te - ,Miguel Morra.
•a
co para perfumes -- requerente: VaN.° 149.012 - Ntivo e original
lerv Perfumes do Brasil Sociedade
modelo de estojo feminino - ReAn ^p ena .
querente
N9 154.884 --- Niko modelo, de • má.
Walter ,Klinger.
(mina de costura - requerente: Me•
N.° 149.535 - Nôvo e original
desenhce ornamental para tecidos
DE
- Requerente - S.. À. Indústrias
N: 154.915 "- Ori g inal wn-figura..
cão em vela numerada para bolos
Reunidas F. Matarazzo.
de aniversário e coneêneres
N. 149.536.- Nôvo e original
anerente: Fábrica de Velas Diniz Lidesenho ornamental para tecidos
mitada.
DO
-- Requerente.- S. •A. Indústrias
N9 155.174 - Modélo de pedra de
Reunidas F. Matarazzo. Odôrno feita de vidro requerente:
N. 149.759 - Miro modelo de
D. Sivarovski & Co.. Olasschlefe.
SUPREMO TRIBUNAI FEDERAL
móvel - Requerente
rei.
Mello &
Cia.
No 155.259 - Elemento - operador
.de tampa e válvula combinada para
N." 150.121 - Original modelo
recinientes fornecedores de aerosol
de cadeira cornestrutura tubular
Volume 35 * Fascículo 19 - janeiro de 1966 - Cr$ 2.10.f"
-- ?diferente:- Robert .Henry Abpla•
- Requerente ---'Ernesto Walter
,
Pah,.
Roesler.
29
fevereiro
de
1966
-Cr$
2.100
Volume 35" Fascículo
No 155.319- Nôvo e original .for.
N.° 150.514 - Original desenho
mato de elemento para formação de
decorativo estampado em tecidos'
coberturas de telhados etou pare- Requerente - Cia. Industrial
Volume 35 ** * asc.iculo 3 9 -março de 1966 -- Cr$ 2.000
des. ,- requerente: AAC1E - Vest.
S. A. da Conceição.
NO 155.321 -- Miem desenho orna.
N. 150.634 - Sôvo -modelo de;
mental para papéis de .embelagens
janeila combinada corrediça, hes-1
cartonagens e encadernaebes - re•
rmerente • Indústria Rotativa de Paro ,
culante - Requerente - Werner
péis Ltda. •
Rudolf Siebert.
N9 155.482 -2 N6vo modèlo de sa•
N. P 150.635 - NU° modelo de
hão - requerente: Carlos Pereira
ee
janeila 'combinada corrediça deldfistrias Quifticas Sociedade Ande.
ninfa.
fletora - Requerente - Werner!
No 155.504 - Chupeta com visor
Rudolf Siebert.
A VENDA:
- requerente: Waldemar, Ferreira de
N. 150.630 - NU° modelo de,
janela combinada, corrediça, basNa Guanabara
N9 ,155.517
Nova e original cone
culante. , vi e fletora - Requerente
furação
'ornamental aplicada a ,Inm" •
- Weerr e Rudolf _Siebert.
-Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves 1
terruptores elétricos - requerente: _
Ézi o de, Mello Prandine.
N. 159.642
Nôvo modelo de
--N9 155.630 Tampa decoreliva
Agência 1: Ministério da Fazenda
bucle nmbinada, 'guilhotina bae-I
aplicável em faróis e lanternas -- enlante d e flejore
Requerente
requerente: Irlemo Sociedade AnôniWerr er, Reflulf Siebert.
estende-te pelo Serviço de Reembõlso- Postal
rne 7e4ei oe1e, e comercie.
- • N.155.057 - Nova Forma de Apre.
,, N. 15o 655 - Original fe . návo.
Em Brasília
ee ntecno deTiones e Sal gadinhos com
modelo a pulseira ou_similar
robertura de Massa Folhada - reReep er e nte - Walter .Hermandez
Na Sede do D.I.N.
eeee ente - Otaviano Roque MariPe ç, el
Cio. Ltda.
nbefre. .
N.' 1 55.001 - Nevo.• Modele; de
151 968
Original configuel
Para Massagem - reQUO4
ração de :gerrafas e recipientes
rente
Yozo Ito. •
41e-

b
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2044 Sexta-faira

N. 157.743 - NUO Desenho Ornamental Para Teckins - requerente
- Tecidos Pluma S.A.
N. 158.321 - NU° Modelo• de
Brinquedo requerente - Avelono
Lopes Magalhães.
N. 160.389 - Nôvo e Original Desenho Ornamental Para Tecidos requerente;- S.A. Tridústrias Reu. nidas F. Matarazzo.
N. 160.390 - Nôvo e Original Desenho Ornamental Para Tecidos requerente S.A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo.

MÁRIO OFICIAL (Seção III)

N. 484.844 -.
Santa
Bárbara Ltda.
N. 484.847 - Auto Ponteiedra
Ltda.
• N. 484.848 - Imporyur - Importação e Exportação de Aparelhos
Ltda.
N. 484.849 - Importadora e Exportadora Silmar Ltda.
N. 484.851 - Quinsan Dinâmica
Geral Ltda.
N. 484.857 - Metalúrgica "TenteEstampa" Ltda.
N. 484.858 - M. Audi.
N. 484.862 - Restaurantes Miaml
Ltda.
MODÈL0 DE UTILIDADE
N. 484.863 - Desetecnica ImporINDEr11RIDO
tação e Comércio Ltda.
N. 130.668 - Nôvo Modelo de PeN. 484.864 - Egberto Torraea
dra Marmorizada Para Revestimento Martins.
de Pisos ou Paredes - requerente N. 485.314 - Nicola Próspero.
Prodomus Péricles Mpotis - IndefeN. 485.319 - Metalúrgica São Dorido.
mingos Ltda.
N. 485.344 - Cutter Laboratories
'PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
Overseas Corporatoin.
INDErtatIDO
N. 485.378 - Dr. Willmar Sehabe
B.M.B.H.
N. 117.385 - Aparelho Portátil
N. 485.378 - Dr.Willmar Schwabe
Para Testar e Limpar Velas - requerente -- Alfredo Benetti - Inde- G.M.B.H.
N. 485.380 - Dr. Willmar achaferido.
wabe
EXIGÊNCIAS
N. 485.381 - Dr. Willmar Schawabe G.M.,B.H.
/Termos com exigências a cumprir:
N. 485.397 - Milsan S.A. Parti/ N. 130.488 - The Udylite Rese- cipações e Administração.
arch Corporation.
N. 485.465 - Metalúrgica Miller
N. '.30.643 - Enzo Julio Tripoli. Ltda.
N. 130.710 - João Zarif.
N. 485.801 - Sopal - Sociedade
N. 130.939; - American Cyanamid de Produtos Alimentícios Ltda.
Company.
N. 485.890 - Comarca S.A. PlásN. 108,709, - Farbwerke Hoechst ticos e Materiais Para Tapeçaria.
Aktiengesellschaft Varra, Meister LuN. 485.891 - Comarca S.A. Pláscius & Bruning.
ticos e Materiais Para Tapeçaria.
Jonhann Ginther.
N. 130.172
N. '485.092 - Comarca S.A. PlásN. 130 191 . - The Bendiz Corpo- ticos e Materiais Para Tapeçaria.
ration.
N.- 485.902 - Jomara ImportadoN. 130.216 - The Goodyear Tire ra e Exportadora Ltda.
& Rubber Company.
N. 486.220 - Distribuidora . J.F.
Daimler Benz Ak- de Matérias Primas Ltda.
N. 130.449
N. 486.242 - S.A. Loja Bahia,
tiengesellschaft.
N. 130.462 - Electro Comando Tecidos Confecções.
'N. 486.24:.- - União Incorporadora
Ltda.
The Bendiz Corpo- de Tecidos S.A.
N: 130.499
N. 488.244 - Oubinha Irmão &
ration.
N. 130.583 -- Irving C. Jennings. Cia.
N. 486.247 -,Editora Divulgação
N. 130.828 - The Falk CorporaLtda.
tion.
N. 486.249 - Carreiro, Macias &
Zahnradfabrik FriaN. 130.834
Amoedo.
drixhshafen Aktiengesellschaft.
N. 486,254 - Emel S.A.
" EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N. 486.257 - Indústria de Bebidas
EXAME FORMAL DE MARCAS
Bôa Sorte Ltda •
R. 486.259 - Lenine Antônio LiRIO, 25 DE ABRIL DE 1966
ma.
N. 486.260 - Sonho de Ouro EXIGÊNCIAS
Loterias Ltda.
N. 486 261 - Iniobiliária Progresso
Termos com exigências a cumprir: Ltda.
N. 486.26'l - Farbrás Ltda.
Indústria e ComérN. 425.395
cio Pohlig-Heckel do Btasil Ltda.
N. 486.20 - Sociedade ConstruMetalmecânica S.A. tora e Instaladora da Bahia Ltda.
N. 427.439
Indústria e Comércio.
N. 486 264 - Sotave - Sociedade
N. 450.98C - Recol z - Represen- Técnica de Agrononlia e Veterinária
tações e Comércio Ltda.
Ltda.
. N. 466.534 - J. Paulini.
N.
486.274
- Loureiro Cesta S.A.
N. 1-71.559 -- Alvorada S.A. - Comércio e Indústria.
Compra e Venda ,de Imóveis
N. 456 27(, - Ednezer S.A. - CoN. 472.187 - Antônio & Henrique mercia, e Agrícola.
N. 486.277 - Kolm - Máquinas e
Serrano Ltda. '1
EPAG - Editora Ferramentas S.A.
N. 472.633
Paulista de Arte Gráfica Ltda.
N. 486.331 - Indústria FarmacêuN. 476.739 -; Instituto de Conta- tica Basa Ltda.
dores e Atuários do Rir Grw.cle tio N. 486.35,3 - Humphreys Medicine Comnái-tv Incorporated.
Sul.
N. 486.361 - Margarida Barbosa
N. 484.660 - Fio Elétrico "Sorodos Santos
Caba" Ltda.
N. 484.708 - Viação Rehouças
N. 486.470 - Alpont S.A. Produtos Siderúrgicos. Ltda.
_
486.372 - Alpont S.A. 'ProduN. 484.830 -p:)11 - Desenho In- tosNI
Siderúrgicos.
dustrial Ltda. t
N. 486.'384 - Alpont S.A. ProduN. 484.840 -- Antranig rachastos Siderúrgicos.
sian.
N. 484.841 -.Indústria e Comer- N. 486.385 - Alpont S.A. Produ1 tos Siderúrgicos.
cio de Móveis "Jagâ" Ltda.
N. 484.843 - Mineração Agapedi N. 486.246 - Cimércio e Repre_
sentacões Dínamo Ltda.
itda.

N. 486.391 - Botica Ao Veado D'
Ouro Ltda.
N. 486.464 - Sementes Selecionadas Sementec Ltda.
N.. 486.484 - Pensylvania Sal Artigos de Escritório Ltda.
N. 486.490 - Sociedade Mecânica
Caravelle Ltda.
N. 486.507 - Galvanorex - Representações e Indústria Ltda.
N. 486.543 .- Sopremaco - Sociedade Préfabricados de Materiais
de Construção Ltda.
N. 486.576 - Indústria de Calçados Preventivos Para Crianças "Dubom" Ltda.
N. 486.581 - Biochimie .G.m.b.H.
N. 486.595
Fanor PeçaSlia Coutinho.
N. 480.786 - Mitsui Bussan Kaisha Ltd.
Cartonageni Lamar
N. 474.865
.
Ltda.
N. 484.870 - Transminas
Transportes Gerais Ltda. ,
•
N. 484.877 - Entregadora Rápida
Life Ltda.
N. 484.878 - Entregadora Rápida
Life Ltda.
N. 484.880 - Indústria e Comércio de Artefatos de Bambú. "Itapira"
Ltda.
N. 484.381 - Indústria "e Comércio de Artefatos de Bambú ntapira"
Ltda.
N. 484.383 - Indústria e Comércio de Artefatos de Bambu ."Itapira"
, •
Ltda.
N. 484.884 - Jorge Julien.
N. 484.886 - Marcenaria Jóia Li_
mitada.
N. 484.887 - Distribuidora de Máquinas "Fortore" Ltda.
N. 484.891 - Jorge Julian.
N. 484.892 - Jorge Julian.
N. 485.400 - Rubem Martins Billé.
Joaquim R. LouN. 485.405
sada.
. N. 485.786 - Adalberto Pena
N. 485.836 - Microguses - Burndy Metalúrgica e Eletricidade Ltda.
N. 485.900 - Seminário Teológico
Presbiteriano de Campinas.
N. 485.901 - R.B. Resistências
Brasileiras S.A. Indústria e, 'Comércio de Componentes Eletrônicos.
N. 486.022 - Kinguti S.A. Indús;
tria e Comércio.
N. 486.206 - Hudson de í Queiroz
Sampaio.
I N. 486.212 - Laércio Cunha e
Silva.''
N. 486.213 - Umberto Gelleni.
N. 486.215 - Comdipa '- Companhia Distribuidora de Produtos
Alimentícios.
N. 486.216 - Indústria de Tecidos
e Confecções Garlbel Ltda. .
N. 486.217 - Companhia, de Participacões . Industriais e Comerciais
COMPIC.
N. 486.224 - Companhia Financeira de Investimentos "Confinance".
N. 486.240 - Alberico Borges Carvalho S.A.. Importação e Comércio.
N. 486 251 - Martins Irmãos L1-1
mitada.
N. 486.253 - Retifica Brasília de
Motores Ltda.
N. 486.371
Alpont S.A. Produtos Siderúrgicos.
N. 486.383 - Alpont S.A. Produtos Siderúrgicos.
N. 486.473 - Reitoria da Universidade do Rio Grande do Sul.
N. 486.483 - Ricardo Luiz Frizzo.
N. 486 489 - Horizontes Luiz Fernat-tdes.
N. 486.492 - Guirahy Pozo.:
N. 486.468 - }firam Lemos,:
- ;,•
N. 486.471
Reitoria da Universidade do Rio Grande do Sul.'
- N. 486.498 - Empresa Nacional
de Publicações Ltda.

Abril de 1960

N. 486.502 - Antônio Lloreda
• N. 486.514, - 'Cia. Litorânea de
Telefones.
N. 486.515 - Imprensa e Publieidada Vale do Itapernerim S.A.
N. 486.518 - Enéas de Oliveira.
N. 486.522 - Câmara de Comércio
Americana do Brasil.
N. 486.357 - Elza Vaz Corrêa de
Campos.
N. 486.538 - Orban & Neublum
S.A. Comércio e Importação.
N. 486.562 - Combase - Companhia Bandeirante de Serviços de
Engenharia.
N. 486.569 - Combase - Companhia Bandeirante de Serviços de
Engenharia.
N. 486.570 - Motobronz Indústria
e Comércio Ltda.
N. 486.574 - Dr. Maks Stuhlberger.

N. 486.589 - Lusarte Estrela Limitada.
N.' 486.590 - Norte Brasileira de
Armarinhos Ltda.
N. 486.591 - Pôsto de Serviço Ja.
parandupa Ltda.
N. 486.600 - Geraldo de Oliveira.
N. 486.605 -, eine Família Ltda.
N: 487.376 - Novaplari ---,Melhoramentos Ltda. ,,
: N. 405,700 -- Casa da Vila da -rel.
ra e Terras de, Santa Maria. •
N.- 431.394 -; Balneário Praia .
Grande Ltda.
N. 456.115 -7-- Tintas Cabral Ltda.
N. 461.181 '
Siemens-t3ch.uckertwerke Aktiengesellschaft.
N. 472.517 - Wagner" Medrio
Corporation.
Cutler-Hanuner,
N. 472.518
Inc.
N. 475.503 - Mercados Cangurn
S.A. Produtos Alimentícios.
N. 475.156 - Irmãos Azevedo &
.
Cia.
N.' 476.232 - Abílio M. da Bilra.
N. 485.155 - Produtos Contaet

S.A.
-. N. 485179 - Tecnoquimica - In-,

dústria de -Produtos Químicos
Ltda.
•.
Societá Applicazionl
485.336
Gomma AntiVlbranti "Saga"
. . -, •
„ S.p:A.
ProcaiIndústria
•N.485.382
Comercio de 'Acessórios de Automóveis Ltda.
N. 485:383 Procar Indústria e
Comércio de Acessórios de .Automóveis Ltda. ,
N. 485.387 - .Petrominas - • Petróleo Minas Gerais S.A.
N. 485.398 - Milsan S.A. Parti.
cipações e Administração.
N. 485.893 - Comarca S.A. Plásticos e ,Materiais Para Tapeçaria.
N. 485.572 - Distribuidora de
Produtcs de Petróleo "Mato" Ltda.
N. 486.218 - Plabador - Indústria de Plásticos Latex Borracha Limitada.
N. 486.610 - Companhia de Industrializarão de Leite de PernamClipe.
buo.)
N. 486.615 - Hermes Pelloso.
Cerâmica Sanitãría
N. AP *?
Porcelite S.A.
N. 488 629 - Superlit -- Revestimentos Ltda.
8
6
652
Brindes
"Ypiranga"
N. 4.
•
Ltda.
N 486.659 - Instituto de Oftal•
mol ogia de. São Paulb Ltda.
N. 486 865 --- Casas Renato Artigos Para O Lar Ltda.
. N. 486 688 .- Ca v as" Renato Arti. 0 Lar Ltda.
gos Para
, --N. 486.68° L- Emprese, de Engenharia Comércio e 'Indústria Urso
Branco •Ltda. - •
N. 488.672 - The Grapette Company Inc.
,1

-

•
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N.' 484.845 - Brasolândia- Come.
N. 487.260 - • Café Bar Polonesa ' N. 487.334 - Produtos Químicos
aio Importação e Exportação Ltda.
, Ciba S.A.
Ltda.'
- Prossiga-se na classe 38.
N. 487.261 - Panificação e ÇonN. 487.70 - Delato Alfonso JaN. 484.871 - Indústria de Tintas
faltaria Nobreza da Taquara Ltda.
cintho de Mello.
Corbrás Ltda. - Prossiga-se na c1as.
N. 487.262 - Café e Bar Candoza
N. 487.379 -- Confecções Guana- se 28, considerando-se os artigos :acme
Ltda.
. para uso nas indústrias. .
bara
Ltda.
N. 487.263 -- Panificação OlímN. 484.873 - Scol - Sociedade
pia de Bonsucesso Ltda. .
DIVERSOS
Comercial e Organização de Negócios
N. 487.264 - Café e Bar São MiLtda. - Prossiga-se na classe 38.
guel Ltda.
•N. 476.525 - Indústria e ComérN. 484.875 - Transportes Garbos!
N. 487.265 - Café e - Bar Travan- cio de Plásticos e Tintas Plásticas Ltda.
Prossiga.se na classe. 38.
"Butamplast" Ltda. - Prossiga-se
ca Ltda.
doei Leite Braga
N. -486.256
N. 487.266 - Panificação Aliança substituindo a classe 1 pela 28.
Prossiga-se, substituindo-se a aluas°
do Lins Ltda.
N. 485.150 - MITEC - Indústrias 50 pela 49.
N. 487.267 •- Apasán S.A. Co- Brasileiras Mecânicas e Ferro MaleaN. 486.739 - N.V. Likeurstokerij mércio
.
Na- 484.771 - Calvo Hnos - Pros.
vel S.A. - Prossiga-se, com exclue Representações.
Wijnand Fockink.
N. 487.269 - Tubex Móveis Tu- são de distintivos •da clasSe - 25 e de siga-se com exclusão dos artigos asa
sinadas a fls. a.fivelas da classe 12.
N. 486.740 - Serviços Técnicos bulares Ltda.
Administradores e Contábeis Çontec
N 484.885 s Digema -- Distribui.
Ltda.
dora Geral Ca Madeiras Ltda.,
N. 486.748 - Laboratório Libertas
Prossiga-se ni classe 38.
Ltda.
Lancnes Verdinho
N. :484.888
, N. 436.752 - J.' Oscar.
do Pari Ltda. - Prossiga-se na cias.
N. '86.754 - Companhia Amerise 38.cana de Construções Comércio e InRadie Bar Ltda. N.
484.889
dústria.
Prossiga-se na classe 38.N. 486.757 - B. Dei Ducca.
(FORMATO PEQUENO)
N.' • 435.384 Octavio Augusto
• N. 486.760 - Pacheco Ferreira &
Marques Ribeiro - Prcusiga-se\nas
Cia. Ltda.
classes 32 e 33. - ••
Indústria
N. 486.768 -- Juafra
(Com as Entendas Constitucionais de es -á 15
e Comércio Ltda.
N.' 485.408 •- Inteinational Basic
•Economy Corporation - •Prossiga-se
N. 486.772 - Pedro Pereira de
na classe 6
•
•
• Mesquita.
N. 486.773 - Ezio Cecilio Daker.
N.:: 485.409 International Basic
Divulgação .n'_...559
N. 486.730 - Irmãos Rodrigues.
Economy ,Corporation - -Prossiga-se
na' classe 6.
N. 486.781 -L Cia. Sudoeste de
.12 edição .
• Frigoríficos Fricoeste.
N. 485 413' - International 'Basic
N. 486.782 - Estanislau ChrusProssiga-se
atio,
Econcmy Corpor
n
-'
ciak.
na classe 6. • N. 486.671 - The Grapette Company Inc.
.N. 486.673 - The Grapette Coa'-.
•
pany Inc.
N. 486.677 --Cervejála• Columbia S.A.
N. 486.678 - Companhia Antártica. Paulista Indústria Brasileira de
Bebidas e Conexos.
N. 488.736 - Frigorifico "Serrano"
S.A.
N. 486.737 - Frigorifico "Serrano"
S.A.
N. 486.738 - Frigorifico "Serrano"

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

N. 436.787 - N.`Dieguez.
• N. 486.965 - Crescent Dental Manufacturing Company.
N. 486.966 - Crescent Dental Manufacturing Company.
• N. 486.968 - Crescant Dental Manufacturing' Company.
N. 486.969 -- Crescent Dental Manufacturing Company.
• N. 486.980 - Confecções Daclma
Ltda.
N. 436.994 - Companhia Paulista
de Louças Casaram.
N. 487.010 - eine Foto Fox Limitada.
N. 487.011 - Alfredo Francisco
Martins Marqueis.
N. 487.017 - Restaurante Nankim
Ltda.
Produtos
\• N. 487.035 - Prolat
Latino Americanos Ltda.
N. 487.913 - João Antônio Nicoli.
• N. 487.092 - Sociedade Anónima
de Bebidas Originais é Registradas.
. N. 487.113 - Stim-U-Dents, Inc.
N. 487.114 - Jead Johnson &
Company.
• N. 487.119 - Lunardi Lorenzoni
Cia, Ltda.
• N. 476.142 - Bauer Industrial Qull
Mica e Importadora Ltda.
N.- 487.144 - Indústria e Comércio .Very-Good Ltda.
N. 487.151 a.--Confecções de Maios
Katia Ltda.
N. 487.166 - Sanaf S.A. Nacional de Aço e Ferro.
N. 487.173 - Usina São Domingos
Açucar e Alcool S.A.
N. 487.203 - Jorge Margy:
Jorge afaxgy:
N. 487.204
N. 487.205 - Jorge Margy.
N. 487.206 - Jorge Margy.
N. 487.008- Jorge Margy.
N. 487 910 - Jorge arargy.
' N. '487.221 - Tecelagem e Confecgeles de Chenille Chebratec Ltda.
N. d 87.225 - B.B. Chocolates
Ltda.
N. 437.231 : - União Eatadual dos
- Estudantes de São Paulo.
- N. 487.253 - Bar Bola Preta Limitada.

PREÇO: Cr$ 500

A . VENDA
Na Guanabara
Seção de Vencips: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência I: Ministério da Fazenda
A tende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Eal Brasília
Na sede do D.
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DIVULGAÇÃO N.° 769

•

N. 473.183 - C.G.V. Cia. Geral
: de Veiculas Prossiga-se com as
vias de fls. 8 e 10.'
• N.,..475,308 'Brazolândia Comércio e Representações Ltda. - Prossl.
ga-sé substituindo a classe 50 pela
classe , 38: N.,' 455.324 Prema - Preservação de Madeiras S.A. - Prossiga-se
substituindo a classe 1 pela 2.:
• N. 486.501 - Guilherme Pinto da
Silva •• Filho Prossiga-se na - classe 46.
•N. 4 8
' 7.176 - Indústria de Tintas
Plastilar Ltda..- Prossiga-se substituindo-se a . classe • 1 'pela 28.
• N. 487.255- Bar e Lanches Mar..
garida Ltda. -a- Prossiga-se substituindo 'a classe 50 pela 38.
a N. 'ass -abex Móveis Tubua
lares Ltda. - Prossiga-se como mar.
caas genérica na classe 40,: com os
exemplares
defis. 9 e 11.
,
RETIFICAÇAO DE CLICHE •
N. 486.545 - Marca Hi-Bond-A
clichê publicado em 7 de junho de
1961 -- Arbed, Aciéries R,éunies de
Burbach-Eich-Cudelange Societé Ano
••
- nyme
classe 16.
,N. 485.466 -, Marca Vedanta Delfim Meirino Martinez, Roberto
Brandão Bertoncini e Alberto Miran.
da Bueno - clichê publicado em 31
de maio de 1961 - clame 32.
N. 486. 6(8 - 'Marca Para Social
-- João Marques Sampaio - clichê
publicado em 7 de junho de 1961 cissse • 32. •
N. 486.209 - Marca Ultranil 'Roberto Cândido Pereira - clichê
publicado em 3 deajunho de 1961 -classe 46. •
• N. 486.723 - Marca Fruta Proibi*
do -• Destilaria Medellin S.A. taichè publicado em 7 de junho .de
1961
•classe 43:
N. 487.381 - -Marca Limac .Qt11Mica Haller Ltda. a- clichê publl. •
0 de junho da 1961 c a do
cl asse3
•

•

•

Preço: Cr$ 7
A VENDA:
Na Guanabara

Seção de Vendas: Av. Rodrignes Alves, 1
Agência I: Ministério da Fazenda
Em • Brasília
Na Sede do D.L N.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
5
. nn•

2046 Setta-bira 29

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Abril de 1966

PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acordo com o art. 28 do Ct5cligo de Propriedade Industrial:
$ 29 Da data da pablicaçáo de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 39 dia*
&darão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industriai aqueles que se julgar=
Preladleadaart
TeR110 N9 135.560
De 9 de janeiro de 1965
Requerente: Sena Plbre Company
a- Listados Unidos da America.
TIturca "Caixa de polpa moldada
para ovos processo e aparelho para
tachar a mesma".
Pontos Característicos
1 Caixa de polpa moldada para
ovos, compreendendo paredes ertaxemas Cana:usais e paradas laterais
ou longitudinais, uma pluralidade de
meias-colunas indentadas formadas
integraimente a intervalos espaçados
ao longo das paredes laterais ou longitudinaie e paredes extremas transversais, uma porçâo de fundo, colunas totais dirigidas para cima a intervalos espaçados centralmente da
caixa, uma estrutura nervurada interligando as varias meias-colunas e
as colunas totais para definir uma
pluralidade de bolsas formadas inferiormenta para receber os ovos, as
bordas superiores das paredes extremas transversais e paredes laterais
ou longitudinais situando-se em nivel em geral plano e paralelo à porção do fundo, as bordas superiores
das paredes laterais ou longitudinais.
e paredes extremas transversais, es'tendendo-se até uma altura acima da
porção do fundo até atingindo pelo
menos a altura final do topo dos ovos
posicionados nas ditas basas de tal
maneira que uma tampa plana posicionada através das bordas superiores das paredes laterais ou longitudinais e paredes extremas transversais
compressibilidade da mola 336 deter-.
mina o grau de pressão aplicado à
parte superior da caixa C e a sua
conveniente seleção previne uma !
pressão indevida sabre a caixa ao
mesmo tempo permitindo que se verifique a vedação a quente ao longo
dos lados e das extremidades ,da I
mesma. O mecanismo de contróle
para elevar e arriar a placa 325 e o
membro 329 preferivelmente é idêntico aquele descrito em relação coita a
figura 37.
Após o material em falha 69 ter
sido vedado a quente à caixa e cortado pela faca 315, a caixa atinge a
extremidade do trilho 152 e é descarregada sabre um conjunto de estação
de descarga de caixa 340 (figura 20
sustentado em frente à extremidade
final do trilho 152. As caixas C passam diretamente para a correia
transportadora continua 342 do conjunto de descarga de caixa 340. O
xa na sua trajetória conveniente de
conjunto de Mios 344 mantém caldeslocamento quando a caixa está
sendo transferida do trilho 152 para
o conjunto de descarga da caixa 340.
Pontos Característicos
1 — Caixa de polpa moldada para
ovos, compreendendo paredes ara 9remas transversais e paredes laterais .na
longitudinais, uma pluralidade de
meias-colunas indentadas formadas
integralmente a intervalos espaçados ao longo das paredes laterais ou
longitudinais e paredes extremas
transversaia, uma porção de tirado,
colunas totais dirigidas para cim*. a
Intervalos espaçados centralmente da
caixa, uma estrutura nervura& interligando as várias meias-colunas e
as colunas totais para definir uma
pluralidade de bolsas formadas bafe-

riornaente para receber os ovos, as pontos precedentes, caracterizada pe- profundidade não superior à diferenboroas superiores tias paredes extre- io fato aos Oitos montantes de apoio ça eni.l'e a rtatuia dai ditos montante&
mas uan.sve.nials e paseties laterais ou inctuiaein peio menos uma fileira de aispeatos ao longo das paralisa 10.4..
longituanads situanticase ao uivei em montantes de tuteara inteira ao longo raia e cabrearias e a altura das ditas
aeral piano e paralela à porçáo tio as inana cenraal longitudinal do in- paredes laterais e etataeraas o dito
fundo, as bodas superiores das pare- terior caa dita caixa.
elemento de nanara /ando espaçado
des laterais ou lonaitudinals e paae- 8 — Caixa de polpa moldada para cios ditos elementos de saia riexiveis
des extraiu:as transeeasais, esteaden- ovos de acataia com o ponto 7, cama- pendentes por uma distancia para
do-se até uma altura acima da por- terizaaa pelo fato da dita fileira de acopenvato de enteefecliamento cora
ÇaCi do fundo até atingirem pelo memontantes de plena altura serem as boi cias superiores das altas parenos a altura final do tapo dos ovos substancialmente da mesma altura des leras e estremas da dita caixa.:
posicionados nas ditas bolas -de tal das ditas patedes laterais e e:ta-emas
18 — Caixa de polpa moldada para
maneira que uma tampa plana posi- da dita cataa.
ovos de acórdo com o ponto 1, caraccionada através .das bordas superio9 — Caixa de polpa moldada para terizada pelo fato de cada membro
res das paredes laterais ou longitudi- ovos de acaado atina o ponto 7, cama- de semi-montante de parede lateral
nais e paredes extremas transversais teries.aa pelo fato da dita fileira de incluir uma formação de cavidade
possa fechar a caixa resultanda es- montantes de plena altura serem de em Z _na extremidade superior do
paçada acima dos ditos t.,pos dos uma altura substancialmente menor mesmo.
ovos nas bolsas, as paredes laterais que a altura das ditas paredes late- ' ri — Processo para fechar as caiou longitudinais e paredes extreraas rais e exLemas.
•
xas de polpa moldada para ovos dos
transversais nas *áreas entre as meras
10 — Caixa de polpa moldada para pontos 2-O, caracterizado pelo fato dO
colunas sendo planas e arranjadas ovos de acúrclo com o ponto 1, carac- dito processo incluir as etapas de desco-plariamente, caracterizada por terizada pelo fato de uma parte su- locar-se tuna fileira das caixas ao
possuir duas áreas entrecruzacias te- perior do dito elemento de cobertura longo de um trajeto horizontal, doiativamente planas, a área Viana in- seperior ter pelo ménos uma abertu- brando-ze simultaneamente a estruferior estando ligada à porção do ra em forma de janela no mesmo re-* tura de aba lateral, de um cartão
fundo a um Ululo com relação à coiierta por um elemento de película em deslocamento, para dentro e para
vertical que é substancialmente maior t anzr,arente:
assentar-se sabre as partes superiores
do que o angulo falto cem a ver:tical
11 — Caixa de. polpa moldada para dos dispositivos de apoio do artigo
pela área plana superior, e a área j Ovos de acardo com o ponto 1, ca- dobrando-se simultaneamente e para
plana superior conatituindo substan-j recas: -.nada pelo fato das ditas par- dentro no sentido do batei :ler da calcialmente mais cia metade da altu- tes cie parada laterais pendentes do na a estrutura de aba extrema posra cias paredes laterais ou longitudi- dito elemento de cobertura superior terior de uma caixa anterior e a esnais e paredes extremas transversais serem fixadas às áreas á:planares trutura de *aba da extremidade dianda caixa.
substancialmente* planas justapostas teira de tuna caixa subsequente, em
2 — Caixa de polpa moldada para das dias paredes laterais.
consequência de que a estrutura de
ovos de acürdo com o ponto 1, ca- 12 — Caixa de polpa moldada para aba se assenta sdbre os montantes
racterizada pelo fato de uma estru- ovos de acardo com o ponto 1, ca- sustentadores do artigo e disposto&
tura de aba dobrável se estender das racterizada pelo fato das ditas par- ao lcnen das partes extremPs co in.
bordas superiores das ditas paredes tes de parede lateral pendentes do teilor da catia, mentenclo-se a aba
laterais, a dita estrutura de aba fe- dito elemento de cobertura superior extrema e lateral na sua posição dochando as partes marginais da parte se esrenderem para baixo e até o fun- brada após elas terem sido assira do.
superior da quando dobrada para do da dita caixa de ovos e serem bradas, aplicando-se uma cobertura
dentro no sentido do interior da cai- reunidas através a parte inferior ou superior ou tampa a caixa cuja tamxa.
fundo da dita caixa de ovos para pa é sustentada em posição pela es3 — Caixa de polpa moldada para formar um elemento de cobertura su- trutura de abas dobradas. .
ovos de acardo com o ponto 2, cante- perior em forma de manga.
18 — Processo para fechar caixas
terizada pelo fato da dita estrutura j
13 — Caixa de polpa moldada para de polpa moidacia pala ovos de aair.
de aba ser dobrada para dentro e se
assentar sabre as partes superam as: ovos de acardo com o ponto 1, carac- do com o ponto l'a caracterizado pedos ditos semi-montantes de Earede! teritada pelo fato das ditas partes lo vedar-se adesivaraente a cobertulateral e o dito elemento de cobertu- de parede laterais pendentes do dito ra superior ou tampa à superlicie eu-'
ra superior consistir de uma tampa! elemento de cobertura superior com- 'perita da estrutura de abas laterais
preenderem elcnientos de sala flexí- e extremas.
transparente sustentari a
19 — Aparelho para fechar as caificies exteriormente expostas das dl-1 veis pendentes dispostos para aderitas estruturas de alia dobradas para: rem às ditas áreas de parede laterais xas de polpa molciada para ocos dos
dentro com as ditas partes de parede' substancialmente planas co-planar- pontos 2-5, eu.szteteri;.r.do pelo faio do
transportadores de caixa para deslolateral pendentes fixadas às ditas mente dispostas.
áreas de parede laterais substancial- 14 — Caixa de polpa moldada para car unia fileiea de caixas ao longo
mente planas complanumente dis- ovos, de acarta) com o ponto 13, ca- dito aparelho incluir dispositivos
racterizada pelo fato dos ditos semi- de um trajeto predeterminado, dispopostas.
4 — Caixa de polpa moldada para montantes inter-espaçados dispostos sitivos dobradores de estrutura de aba
ovos de acórdo com o ponto 3 carac- ao longo das paredes laterais e ex- lateral localkeidos ao longo cl dito
terizada peto fato da dita secção de tremas do interior da caixa serem trajeto para dobrar a estrutura de
cobertura transparente ser de um de uma altura dorrespondente à al- aba lateral da calita para dentro concomprimento maior que o compri- tura das paredes laterais e extremas tra as partes superiores de dis iositia
mento da dita caixa para priaporcio- e o dito elemento de cobertura supe- vos de apoio de artigo, perifericanar uma extremidade livre prolonga- rior incluir elementos de nervura In- mente dispostos e dispositivos doa
da da dita secção de cobertura trans- ter-espaçados pendentes para baixo bradores da estrutura da aba extredispostos para serem recebidos entre ma localizados ao longo do trajeto
parente.
os semi-montantes localizados ao para dobrar a estrutura de aba ex5 — Caixa de polpa moldada para longo das paredes laterais e extremas trema da caixa para dentro contra
ovos de acôrdo com o ponto 11 ou 4, e esgaçados dos ditos elementos de as partes superiores de dispositivos
caracterizada pelo fato da dita co- stlia flexíveis pendentes por uma dis- de apoio de artigo perifericamente
bertura transparente ser selada ou tancia determinada para cooperação dispostos e dispositivos localizados ao
vedada às superfícies externamente de entrelaçamento com as bordas su- longo do dito trajeto predeterminado
expastas da dita estrutura de aba periores das ditas paredes laterais e adiante dos dispositivos de dobrar a
dobrada para o interior.
extremas da dita caixa.
estrutura de aba extrema e lateral
aplicar uma cobertura superior
8 as Caixa de polpa moldada para
15 — Caixa de polpa moldada para para
ovos de acôrdo com qualquer um ovos de acôrdo co mo ponto 13, ca- ou tampa A caixa, cuja tampa é susdos pontos precedentes, caracterizada racterizada pelo fato dos sami-mon- tentada em posição pela estrutura
pelo fato dos ditos semi-montantes tantas sustentadores de ovos inter-es- 'dobrada de aba. . .
inter-espaçados ao longo das paredes paçados localizados ao longo das pa- 20 — Aparelho para fe Caixa&
extremas e laterais do interior da redes laterais e extremas da caixa de polpa moldada para ovos de acara
caixa serem de uma altura substan- serem de uma altura menor que a al- do com o ponto 19, caracterizado pelo
lalmente correspondente à altura das tura das paredes laterais a- extremas fato dos ditos dispositivos para apliparedes extremas e laterais.
e o dato elemento de cobertura supeunia cobertura superior ou tam7 — Caixa de polpa moldada para rior incluir um elemento de Pararas car
pa à caixa incluírem umdispositivo
ovos de ctordo com qualquer um das contínua pendente para baixo de uma alimentador do material da tampa
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PATENTES , DE INVENÇÃO
_
de Propriedade Industrial:
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código
o pre so para o deferimento do pedido, durante 30 dias
da publicação de que trata o presente artigo, começará a corret
Da
data
9
5'
2
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudleado.s. ,
#
a stá eme contacto eletrodo eletrolitico é um .ecebedor tal sendo fetada p los conteúdos do
,
ds eletrons com respeito ao material eeltrodo de onde prové.m a corrente •
para localizar o material de cobertu- terial orgânico que e
, . .
•
êle.
esse zi.z -criai orgânico e a ao entrar no dito cristal.
•
ia superior sobre a parte superior da com
7
—
Um
dispositivo
de
acôrdo
com
orgânico,'
dita estrutura de aba dobrada para
uir
energia
eletromaanôtica
senão
tais
17,
=
Um
dispositivo
condutor
de
l
caracterizado
por
inc
1,
ponto
o
externos para fornecer que regulam' a condutividsde do ma- Corrente - adaptado para conduzir - cor. o interior e dispositivos de vedação elementos
a quente para selar a dita cobertura
o material orgânico e terial, em sazão' Jia obsorção da ner- rente de . ncôrdo com a polaridade de
energia
aêle
superior às superfícies expostas da a energia sendo
um potencial elétrico através- do -dito
•
que regulam a gia ' pelo material.
dita estrutura de aba dobrada para conclutividade dotais
dispositivo, caracterizado por comprelispoSittvo
de
acárdocem
dispositivo,
em
ra=
dentro.
da absorção da energia pelo ma- o ponto , caracterizado porque o ender um material organico tendo
21 — Caixa de polpa moldada para zão
primeira e urna segunda supera
terial,
de modo que o fluxo de cor- eeltrodo eletrolitico é uni recebedor uma
- ovos, essencialmente conforme aqui rente através
ficiesseparadas, . um primeiro eletro•
material
.
do
dispositivo
é
corde
eletronS
pra
respeito
ao
, descrita com referência às várias coa- respondentemente regulado.
oatico em contacto com a pri a •
do elear
orgânico, a nergia eletromagnética e meira
, cretizações dos desenhos apensos.
`.1clesses superfícies; um segun8
—
Um
dispositivo
de
acôrdo
cem
eletrodo
recebedor
cie
eletrons
sendo
o
22 — Processo para fechar caixas
do eletrodo' em contacto -com • a setranscaracterizado
por
incluir
da
tais'
que
regulam
a
•
injeção
ponto
1,
o
de polpa moldada para ovos, substanelementos externos para for- portadora no dito 'material pelo re- gunda dessas superficies, o material
'cialmente conforme aqui descrito com ainda
necer
energfa
ao eletrodo recebedor fericl • eeltroclo r ecebedor de eletrons, sendo tal . que conduz crorente de
referência aos desenhos apensos.
de
eletrons
do
dito par de eletrodos, em razão da absorção da-referida uma Para a outra dás Suas superfí23 Aparelho para fecsar caixas essa energia e esse
cies, é sua -cenclutividade sendo uma
eletrodo recebedor energia pelo eletrodorecebedor. r'
de polpa moldada para ovos, substanfunção 'dos. conteúdos 'do eletrodo de
de
eletrons
sendo
tais
au
regulam
a
cialmente conforme aqui descrito injeção da transportadora pelo - ele- 13 -- Ura dispositivo de acordo com onde a' corrente- . provém ao entrar
com referência aos desenhos apensos.
.
o ponto , 1 0; cara cterizado . porque a nele.
•
A requerente reivindica de acôrdo trodo recebedor no dito .material,
injeção da energia eeltromagnética no • 13
, dispositivo de acôrdo cem
Um
razão
da
absorção
,
da
energia
pelo
com a Convenção Internacional e o
dispositivo é dirigida seeltivaniente, o ponto 14, caracterizado por incluir .
eletrodo recebedor, de modo que o de
artigo 21 do Decreto-lei n9 7.903, de fluxo
modo que ; nergia entra, no
ainda : eelmentOs externos para- forde
.corrente
através
do
disposi27 de agôsto de 1945, a prioridade do tivb é correspondentEmente reguiado. positivo ror
do- •ditos eletrodos„ necer ,-energia ao , 'dito material, a fim
correspondente pedido depositado na
de regular o 'fluxo de corrente atraUnidos da América, em 19 de julho 9 — Um dispositivo condutor de 14 — Um dispoSitivo condutor de vés do dito dispositivo. .
corrente
adaptado
para
conduzir
corcorrente,
caracterizado
_por
compreenRepartição de Patentes nos Estados
g ular O
rente de acôrdo com a polaridade de der aura material orgânico que tem 19 •— , Um processo para re
de 1261, sob o n9 125.170.
fluxo' de corrente através de um dissuperum
potencial
elétrico
através
do
uma
primeira
"e
uma
egur
Rio de Janeiro, de setembro de
mesmo,- t. at erizado por compreen- .: sies :separarb um primeiro eletro- positivo condutor de corrente - forma1965.
do por um par de eletrodos e um Ma(N9 17.869 — 18-4-66 -.r$ 15). der um material orgânico dotado de do eletrolítico em contacto com a-pri- terial orgânico dotado de uma pria .
uma primeira e uma seguada super- meira dessas superfic ,,um' segundo
fície separadas uni primeiro eletrodo eletrodo em contacto com a primeira meira e _uma segunda 'superfícies seeletrolitico em contacto com a pri- dessas superfícies, um segundo ele- paradas, e .• em que pelo menos um
=MO N 9 130.340"
meira dessas superfícies, e um , segun- trodo em • contacto com a . segunda dos - eletrodos é um eletrilito, carac- •
do eletrodo em contacto com a se- das ditas -;operficits, • e elementos terizado por corápreender as fases de
De 26 de junho de 1961
gunda das ditas superfícies, o mate- para ligar esses eeltrodos através .rle suportar o dito' material • .entre os
eletrodos, um dos quais está em conrial orgâniço sendo ai que ',conduz uma fonte 'de vOltagem."
tacto com., a . primeira superfície e o
'Merck & Co., Inc. — Estados Uni- corrente de uma para a outra -das
Um dispositivo de acôrdo com outro está. em contadto com 'a segunsuas superfícies quando da Injeção 15
dos da América.
o ponto . 14, caracterizado porque • o da - superfície, excitar o eletrodo , ele- •
Título: Nôvo dispositivo • condutor da transportadora no mesmo.
acôrdo com material orgânica é um' cristal de an- trolítico para que o mesmo funeiode corrente..
10 — Um dispositivo
ne. como -uni recebedor de eeltrone
‘•
•
o ponto 9, caracterizado por incluir traceno.
Pontos Caracteristicos
ainda eelmentos para fornecer - ener- 16 — Um dispositivo de acôrdo com com respeito ao dito, material, e ex1 — Um dispositivo condutor de aia eltromagnética de comprimento o ponto 15, caracterizado porque a citar .o outro eletrodo para que Cs
corrente caracterizado por compreen- de onda selecionada ao dito disposi- ponte de voltagem é un/direcional, e funcione' como um doador de eletrona
der um material orgânico tendo uma tivo, a fim .de reg /lar o fluxo de cor- o cristal conduz corrente de uma pa- com • respeito 'ao material que contém
ra a outra das suas superfícies, de os furos da transportadora: •
prime:ia e uma segunda superfícies rente através dele.
separadas, um eletrodo eletrolitico 11 — Um d:epositivo c • acôrdo com acôrdo com a polaridade da fonte 20
Um 'processo de acôrdo com , •
em con,.acto com -a primeira das refe- o ponto 10, caracterizado porque o de voltagem, a condutividade do eis- o ponto - 19, ' caracterizado por -incluir
e
um
receberidas superfícies, e que é
ainda a fase, de dirigir energia para , dor de eàltrons com respeito ao dito
dentro do dispositivo, de modo que
contacto
em
material, e :um eletrodo
essa energia e o material sejam tais
é
uni
cem a segunda superficie, e que
que regulem a condutividade do' madoador de eletrons com respeito ao
terial, em razão da • absorção da dita
referido material orgânico que conenergia pelo dito material.
têm furos.
•• 21- — Um processo de acôrdo com
2 — Um dispositivo de acôrdo com
o ponto 19, caracterizado por incluir
ponto
1,
caracterizado
por
incluir
o
ainda a fase : de dirigir - energia eleelementos para , fornecer energia ao
tromagnética de comprimento de. on- •
fluxo
o
dispositivo, a fim de regular
da selecionado para o dispositivo, de
.
de corrente através dele.
ni0do l q ue essa, energia e o eletrodo
— Um dispositivo de acôrdo com
Ne .4.494 DZ 2141-1244
recebedor de eletrons sejam tais que
ponto
1,
.'caracterizado
por
incluir
o
regulem a injeção da transportadora
elementos para fornecer energia de
no material, cm razão da absorção da
onda eletromagnética de comprimenenergia pelo eletrodo recebedor de
to de onda selecionado ao dispositivo
eletrons.
para regular o fluxo de corrente atra22 — Um processo de acôrdo com
•
vés dele. •
4 — Um dispositivo de aclircio 'com
o ponto 19, caracterizado por incluir '
ainda a fase de introduzir energia
o ponto 3, caracterizado porque a
eeltromagnética de comprimento de •
. referida energia eletromagnética é, dionda selecionado no dito material,. dia
gida de modo a penetrar no eletrodo
riaindo a mesma para .n dos eletro• recebedor de eletrons.
dos, de modo que o fluxo de correria
Um dispositivo de acôrdo com
5
te transportadora através do material ponto 3, caracterizado porque a
A
VENDAS
•,
'
possa ser regulado.
energia eletromagnética é dirigida da
23 — Em , um dispositivo, condutor
modo a atravessar o eeltrodo doador
de corrente, um processo para regude eletrons e o material orgânico, até
geç/o de Vendas: Av.. Rodeio:as fithri-fil.
lar o 'fluxo '-de corrente ' através do
a superfície deste que está em . conmesmo; ,de acôrdo com um potencial
tacto com o eletrodo recebedor de
elétrico através do dsipositivo, éste
•
eletrons.
hgtacta , I Is —,iVliniAeíici da PILIO'itia
sendo • formado por um par de eletro•;
----6 — Um dispositivo de acôrdo com
dos e um material orgânico que tem'
o ponto 3, • caracterizado porque o
uma primeira e uma segunda supereletrodo recebedor de' eletrons é -relaPostal
de
ReelabUso
,e10
Serviço
Atende-et e' pedido
fícies separadas, e . onde pelo menos
tivamente • fino, e a nergia eletromagum dos eletrodos ' é eletrolic . itoac,6
nética é dirigida para penetrar no
eletrodo recebedor 'de eletrons pelo
um dos elertodos é eletrolítico, caia°.
'
menos próximo da superfície do ma111nDen•nnn••••n•

c.11

LEI DO INQUILINAT

mo.

i=...neormemmealffikl~' IsuMMOIS.~1~11P,

•
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feaa de acórdo ceia o art. 26 do Código de Propriedade Induatriai:
20 Da data as publicaçao de que trata o presente artiao. começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dies
Poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
aerizado por compreender as fases
de, suportar o material entre os eletrodot., uni dos quais astá. em contac,
to com a primeira superfície e o entre, digo, outro em contacto com a
segunda superfície, aplicar um potencial elétrico através do dispositivo para que o eletrodo eletrolitico
funcione coom um recebedor de eletroas com respeito ca. material e o
optro eletrodo como um doador de
eletrons com respeito ao material que
contém os furos da transportadora.
24 — Um processo de acairdo com
o ponto 23, caracterizado por incluir
ainda a fase de introduzir energia de
onda eletromagnética de comprimento de onda selecionado no dito material dirigindo a mesma para um
dos referidos eletrodos.
A requerente reivindica de acôrdo
coa a Convença() Internacional, e o
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de
27 de agosto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América, em 27 de junho
de 1960, sob n9 38.981.
019 17.334 — 15-5-66 — Cr$ 20)
—

8 — O artigo de acôrdo com o
ponto 2, 3 ou 4, caracterizado pelo
sato da parte externa compreender
três camadas de uma liga ele estanho-níquel-fósforo incluindo uma
primeira camada intimamente ligada com a dita parte interna e compreendendo estanho distribuído na
dita liga deniquel-fósforo e uma cadita liga de níquel-fósforo e uma segunda camada intimamente ligada
com a dita primeira camada e compreendendo a dita liga de níquelfósforo distribuída em estanho e
uma terceir camada intimamente
ligada com a dita segunda camada
e consistindo 'essencialmente de estanho.
9 — O artigo, de acerdo com o
ponto 8, caracterizado pelo fato do
revestimento ter uma dureza correspondente à pelo menos V.H.N. 750.
10 — O artigo, de acôrdo com
qualquer um dos pontos 1 a 9. caracterizado pelo fato do revestimento ter uma espessura de pelo menos
Orca de 2 mula.
11 — Um artigo, de acôrdo com
qualquer um dos pon.os 1 a 9, na
forma de um tanque tendo um revestimento interno de liga de níquelfósforo, .csracterizado peio fato da
superfície do dito revestimento in"'ERMO Ne 134.434
terno que é exposta ao conteúdo do
dito tanque te rdifundido na mesma
Da 24.11.1961
o estanho.
General American Transportation p 12 — O artigo de acôrdo com o
onto 11, caracterizado pelo fato da
Corporation — Estados Unidos da dita
superfície exposta ser constituíAmérica
a por uma liga de estanho-níquelTítulo: "Artigos guarnecidos de um fósforo.
revestimento metálico protetor e.
13 — Um artigo, de acardo com
. q ualquer
processo para sua fabricação".
um dos pontos 1 a 12. na
Pontos Característicos
forma de um recipiente teo compreendendo Uma parede determinada
1 — Um artigo de fabricação cauma ou mais chapas de aço firacterizado pelo fato de compreender! por
contundas pelas bordas
uma base portadora dE. um revesti- xamente
confinant ps. unia camada lisa contimento de níquel-fósforo intimamente nua sem costura e substancialmente
ligado com a mesma, a pelictaa exsteorenca en durecida à quente de
terna do dito revestimento tendo ne- material sólido
intimamen liettela
la difundida o estanho.
rem as surnerrcps lnterrastede
am2 — O artigo, de acordo com o bas as ditas
uma ou m s is chanas e
ponto 1, caracterizado pelo fato do
as
ditas
uma
ou
mais
juntas
interrevestimento compreender uma parte de uma Boa de ninuel-fosforo in- mdMri em relacão do recobrico tess mesmas, o material da
terna intima Mente ligada com a boa; mento
dita camad co mn reendendo um rese. e uma arte de unia liga de ai-'
quel-fósforo externa tendo nela di- vestimento de afane/-fósforo depode um banho de niquelagem
fundido e estanho, intimamente liga- sitado
o tino de ca t ionte de n inuel-anionda com a parte interna.
te de h inofosfito, e caracterizado
3 — O artiao, de acardo com o
fato da película externa do diponto 2. caracterizado pelo fato da pelo
to r
do 1:dentel-fósforo
parte da liga de níquel-fósforo In- compevestimento
reender um revestimento de
,terna conter por paso cérea de 85 estanho -niq
uel-fósforo
no qual o esa 97tl de níquel e de 3 a Irea de tanho é difundido no dito
revestifósforo.
mento de ni q ue/-fanforo o dito re4 — O anato de acardo com o
dc estanho-nique/-fósforo
ponto 3, cai acterizado pelo fato da vestimento
também c onstituindo uns fôrro para
parte da lira l e níquel-fósforo in- o dito recipiente
e sendo também
terna ser tarmicranonte endurecida
um fôrro para o dito
e constituir um sólio estável caracte- constituindo
recip iente e sendo
também caracterizado pela presença do micro-cris- rizado pela resistência
ao ataque
tais substanciais de fosfeto de níquel corrosivo por ácidos usuais,
bases e
disnostos numa matriz de fique/.
outros reagentes, su perior àquela do
5 — O artigo de acareio com o nantel elétro -depositado
e àquel a do
ponto 2, 3 ou 4. caracteriaado pelo dito r
evestimento de níquel-fósforo.
fato da parte da liga de níquelfósforo enterna conter por peso cér— O artigo de acardo com o
ea de 85 a 97% de níquel e de 3 ponto 13. caracterizado pelo fato do
dito re vestimento de níquel-fósforo
a 15 es de fósforo.
6 — O artigo, de acôrdo com o ter p elo menos unia es pesura de 1/2
ponto 2. 3 ou 4. caracterizado pelo milésimo de polegada e com preenfato da p arto externa ser uma liga der cérea de 85% a orca de 97% de
níquel por pêso e de cêrca de 3%
de esteia-ai-níquel-fósforo.
7 e. ardoso le aca s ào com ca a cêrca de 15% ele fósforo por pêso.
ponto 6 caracterizado Pelo fato de
15 — O artigo, de acôrdo com o
dita liga ser endurecida à quente ponto 13, caracterizado pelo fato do
e conter por paso cêrca de 1 a 50`a revestimento de niquel-fósforo consde estanho e cerca de 46 e 93a de tituir uni sólido estável caracterizaníquel e cerca de 3 a 12% de fós- do .pela presença de micro-cristais
foro.
substanciais de fosfato de níquel dis-

persos numa matriz de níquel e ten- ' 25 — O processo, de notado com
do *uma dureza resultante dentro da o ponto 22, 23 ou 24, que se caracgema aproximada de 1000 V.H.N. remover-se continuamente da supera 575 V. H. N., na pelicula exter- teriza adicionalmente pela etapa de
na da dita camada compreender ficie externa do revestimento aqueuma liga de estanho-niquel-fósforo. cido os produtos da reação de redu16 — Um processo de converter-se zir-se o composto de estanho a esnuma camada de estanho-níquel- tanho metálico.
26 — O processo, de acardo com
fósforo a película externa de um revestimento de níquel-fósforo condu- o ponto 16, caracterizado pelo aquezido por uma obra, e conveniente cer-se o revestanento a uma tempepara a manufatura do artigo de ratura acima do ponto de fusão do
qualquer um dos pontos 1 a 15, ca- estanho e abaixo do ponto de fusão
racterizado pelo fato de depositar- do revestimento do níquel-fósforo, e
se simultaneamente o estanho me- a seguir convertendo a película extálico saibre ., superfície externa do terna do dito revestimento numa liga
dito revestimento e de difundir-se de estanho-níquel-fósfo ro pelo reduo estanho na película externa do di- zir-se simulteneamente a estanho
to revestimento.
metálico um composto de esanho sai17 — O processo, de aciardo com bre a superfície externa do dito reo ponto 16. caracterizado pelo aque- vestimento aquecido e difundindo-se
cer-se o revestimento a uma terape- o amalgamando-se o estanho no inratma acima do ponto de fusão do terior da película externa do dito
estanho e abaixo do ponto de fusão revestimento.
21 — O processo, de acôrdo com
do revestimento de níquel-fósforo. e
simultaneamente reduzindo a esta- 'qualquer um dos pontos 17 a 26, canho metálico um composto de es- racterizado pelo fato do revestimentanho sôbre a superfície xterna do to de níquel-fósforo ser aquecido a
revestimento aquecido e difundindo- uma temperatura de cêrca de 4009
se o estanho na película externa do C. a cerca de 6309 C, antes de ser
revestimento.
pasto era contacto com o estanho.
18 — O processo de acôrdo com o
28 — O processo de acôrdo com,
ponto 16 ou 17„ caracterizado pelo qualquer
um dos pontos 17 a 27. cafato da superfície externa do reves- racterizado
pelo fato do composto de
timento aquecido ser posta em con- estanho empregado
ser um haleto de
tacto com um composto de estanho estanho, vantajosamente
um cloreto
na presence de um agente redutor de estanho, tal como o cloreto
estapara formar estanho metálico sôbre nhoso.
a superfície externa do revestimen29 — O processo de acardo com
to, e o estanho ser difundido na peum dos pontos 22 a 35 ou
lícula externa do revestimento quan- qualquer
cioa cterizado pelo fato de uma
do estarho é formado sôbre a mes- 27.
corrente de gás redutor incluindo
ma.
menos 25% de hidrogênio por
19 — O processo de acôrdo com pelo
ser pa ssada durante um peo ponto 18. caracterizado pelo fato volume
de pelo menos cerca de quatro
da dita sunerficie externe ser posta ríodo
sabre o corpo de cloreto ese- contacto com um comnosto de horas
es tanho na presença de uma mistu- tanhoso ennecido a uma temperatura redutora de rases incluindo o hi- ra na gema de cerca de 4809C a
drossanio para formar estanho meta- cerca de FOO9 C. e sabre a superfície
externa do revestimento aquecido
lie() sabre a masma.
reduzir o cloreto estanhoso a
20 — O nrocesso de acôrdo com para
o ponto 19 caracterizado pelo fato estanho metálico sabre a mesma.
30 — O processo de acôrdo com
de concentração do hidrogênio no qualquer
um dos pontos 16 a 18 ou
assa se situar na cama de cêrca de
26 a 28, cama crivado pelo fato do
25% a crca de 40% por volume.
estanho ser difundido na película
21 — O procesto de acôrdo com o externa do revestimento de níquelfósforo
através um período de pelo
ponto 19. caracterizado pelo fato do
Pás reduter consittir essencialmente menos cérea de quatro horas.
de hidrogênio, nitrogênio e amônia
31 — O processo de acardo com
ou de um gás natural tèrmicamen- qualquer
um dos pontos 16 a 30, cate cracked, ou destilado fraccionada- racterizado
pelo fato do estanho ser
mente.
sabre a superfície externa
22 — O processo, de acôrdo com reduzido
o ponto 16 ou 17, caracterizado pelo do revtsimento a um regime inferior
regime de difusão do estanho no
fato de unia corrente de gases in- ao
cluindo um composto de estanho e revestimento.
32
— O processo, de acôrdo com
um agente redutor ser passada sô- qualquer
um dos Pontos 16 a 31, c.abre a superfície externa do revesti- racteriaado
pelo fato do revestimenmento aquecido para reduzir a es- to de níquel-fósforo
pela
tanho metálico o composto do esta- obra sob tratamento conduzido
ter uma espesnho sôbre a mesma ,e o estanho ser sura de pelo menos cerca
de 2 midifundido na película externa do re- lésimos de poleeada.
vestimento quando o estanho é for33 — O processo, de acôrdo com
mado sabre o mesmo.
um dos pontos 16 a 32. ca23 — O processo, de acôrdo com qualquer
racterizado
pelo fato do revestimeno ponto 22, caracterizado pelo fato
to
de
níquel-fós
foro ser primeirade uma corrente de gás redutor ser ment a apl
à sunerfície eaterior
passada sôbre uma quantidade de da obra aicado
ser tratada, pela de posiuni composto de estanho acitiecido a ção química
de um banho de galvaunia temperatura abaixo do ponto
noplastia do tipo de cationte de nide ebulição do mesmo e sôbre a su- quel-anionte
de hipofosfito. •
perfície externa do dito revestimenA requerents reatindica ele meato aquecido para reduzir o dito comdo
com
a
Conveneão
Internacional e
posto a estanho metálico.
21 do De,.aeto-lei n9 7.903. de
24 — e1 processo de acôrdo com o27Art
de aaasto de 1045. a prioridade do
qualquer um dos pontos 19 a 23, ca- correa
nnndente Pedido depositado na
racterizado pelo fato do gás ou ga- Reneetie
ses redit'ores serem passados sabre da m ão de Patentes nos EE. UU.
ealee era. 13 de março de 1961,
a superfície externa do revestimen- sob ne 95262.
•
to aquecido durante um período de
pelo menos cerca de quatro horas.
(Nm 17326 -- 18.4.68 -- Cr$ 65)
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MARCAS DEPOSITADAS
-

.
Pith~ feita da acbrdq _soba o art.', 130 do Código da Ywoprieciade Inaustrial.'Da.data ala publieagao começará a.
:vazo poderão'. apresentar suas oposiasana ao • Deaartarnento
ettslarea o prime' 40 CO dias para o damanto do pedido. Dur aqta
"ema& da Propriedade liaanstala1 agudas que se julgarem prejudicados com a cot/Cessão do registro requerido
Termo n.0 724.936, de 18-11-1965
Eduardo Apovian
São Pau'o

EDUARDO APOVIA.N
MAGAZINE
END13STR1A BRASILEIRA
Classe 36 .
Para distinguir: Artigos de vestuários
•e roupas feitas. em geral: Agasalhos.
aventais.. alpargatas, anáguas, 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 crianaas, calções. calças. camisas. ' camisolas, ,cannsatas.
cuecas. ceroulas, colarinhos.' cueiros,
saias. casacos, chinelos, dominós, echar•
pes fantasias: tardas para militares, colegiais, fraldas galochas, gravatas. gerem logos 4e !ingeria, jaquetas, laques,
luvas, ligas lenços, mantõs. meias
niaiói. mantas, mandrião. mantilhas, pra
letós, palas, pe. nhoar, pulover. peleriatas
S' rugas. pouches, polainas. pijamas. pis.
• nhos, perneiras. quimonos. regalos.
robe de chambre. rolpão, sobretudos
suspensórios, sairias debanho. sandálias
susteres. shorts. sungas., stolas ou alacks
toucas, turbantes. ternos. , uniformes
e . vestidos
Termo n. 9 724.937, de 18-11-196ç
Indústria de Móveis ''Jobaco" Ltda.
São Paulo •

IND. BRASILEIRA

• Classe 4C •
Móveis. em geral. de metal. vidro. de
aço, madeira estofados' ou nã-o- incha
alva móv eis para escritórios: Armários
armários para banheiro e para roupas
usadas. almofadas. acolchoados spara
móveis, bancos, balcões banquetas
bandejas domiciliares.. berços, biombos
cadeiras. .carrinhos para chã e café
conjuntos para dormitórios. conjuntas
para sala de.. iantat e sala de visitas
coniuntoa para terraços. jardim e Praia
• conjuntos de armários e . gabinete: para
opa e cosinaa. camas, cabides; cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
( aàdios colchões. colchões de molas
dispensas. divisões. divans. discotecas
de madeira. espreguiçadeiras. escrivani.
ilhas estantes. guarda-roupas. mesas
mesinhas. mesinhas para rádio e talava
aão, mesinhas para 'televisão, molduras
„apara quadros. porta-retratos, poltronas
poltronas-camas. prateleiras, porta-chapeai, sofás, -sofás-camas. travesseiros • e
vitrines

Termo n.9 724.938, de 18-11-1965
Indústria de Produtos
INPEC
Eletrônicos e Cerâmicos Ltda,, •
São Paulo
"

INPEC
Indústria Brasileira
Classe 8
Aparelhos elétricos, a saber: amperômetros, anemômetros, aquecedores, medidores, medidores de distâncias, puriLcadores de água para experimentar drenas,
destruidores de insetos, nácticos, cientificos, de ótica, geradores elétro-quimicos, esttrilizadores de . análises, pasteurizadorea estabelezadores de fluxo de
gases e líquidos, paar observação sísmicas, esterilizadores, fervedores, registradores e termômetros —
Termo n.° 724.939, de 18-11-1965
INPEC — Indústria de Produtos
Eletrônicos e Cerâmicos Ltda.
São Paulo
\

margarina, marmelada, macarrãi, massa de tomate, e melado, mate, massas-.para m'mgaus.,' molhos, moluscos,
mos' • :•, mortadela, nós,. moScada nozes. oleos Comestiveas, ostras,a svas,
pães, paios, pralinés•pimenta, s pós aara
aickles, peixes. :presunroa patês, petit-pois, 'Pastilhas,' pizzas pi
queijos, rações balanceadas 'para animais, 'requeijões, sal,.•sagia sardinhas,
-sanduichesasorvetes, saci de tomate e de
frutas, torradas, tap:oca, tâmaras,' talha'ali:
rim, trenioços, tortas, tortas o rrões a
mento de animais e avest
toucinho e-• vinagre
•

.. Termo 0.0 724.944, de 18-11-1965 •
Casa Tozan S.A. Importação 'e
•
Exportação , .
' São Pau:o

"IIITSuBISBI" .
Ind. Brasileira

Cla sse
Pára distin uir .:A
dos1 'em greal, água
Ac icl
raz. 'água . oxigenada.' alcoois, saluMen
' aluminio cmi õ p ara , pintura. alvaiade
~naco, ann-corrosivos, quirnicoa. ar
liFEC - INDÚSTRIA DE PRODUTOS ienico. -azul- da Prussia, azul ultramar
sarbonatos. em geral caraça cloretos eme
ELETRÔNICOS E CERÂMICOS LTDA. , gerai .
sorantes. creosoto para indústria
ip_ssuientes.- esmaltes quimicos. tenni e
Nome Comercial
seu:, derivados. fumo neciro para mancação .em . pinturas, glicerina para apli724.942,
de
18-11-1965
Termo n.9
industrial. ridratos, hidrogênio
Zosimo Dornelles
hidrocaanina. hidrosultitos, hiposultitos
São Paulo
iodureto... laca, magnésio, materiais co
tantas
e descorantes, nitratos. exigênio
VENDFROklil
potassa.
potassio de: sódio,- prepaçados
:IMERGI()
aula:aços. usados em laborraórios foto
EtEPRESENTAÇusS
gráficas, produtos auimicos para tirar
- E PROPAGANDA
manchas. produtos químicos pata 'San
tura, reveladores' Satográficos, sais qui
Classe 32
Calcos • laudos nas industrias, soluçá,
Propaganda e publicidaae
para pratear, solutos, soluções sminnci
para • pintura e ' totografias, solvente
Termo na 724.943, de 18-11-1965
sulfatos. sulfitos, tintas liq uidas em p6
Marcelha Comercial e Importadora
e salidas. tintas preparadas para vulca
Limitada
nizat, sintas ara uso na indústria e na
São Paulo
,
arquitetur. vernizes .quimicos, e zinco _
"MARCEL11"4"
Ind. Brasileira
Termo n., 724.945,, de, 18-111965
Chohf:nasa S.A. Crédito, FinanciaClasse 41
mentos e Investimentos
Alcachofras, aletr)a, alho, espargo s.
São Paulo
açúcar, ,limentos para animais, amido,
amendoas, ameixas, amendoim. -araruta
"CHOEFINASA"
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite azeiInd. Brasileira
tonas, banha: bacalhau,. batatas, balas.
- Classe 33,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
Crédito, financiamento e investimento
café em pó e em grão, camarão, canela
Termo n,'724.947, de 18-11-1965
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
caramelis, chocolates, confeitos, cravo Construtora Comercial Ourinhos -Ltda.
São Paulo
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimenticios, croquetes, compotas, canBHOS" "
gica, coalhada, castanha, cebola, condirasileir
a
mentos para alimentos, colorantes,
•Classe 33
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, emConstruções
padas, ervilhas, enxovas, extrato de toemate, farinhas alimentícias, favas, féTermo n.° 724.948. de 18-11-1955
culas, flocos, farelo, fermentos, feijão . Indastria de Óleos Vegetais "Tapai"
figos, frios. !auras secas naturais e crisLimitada
mascar, gorSão Paulo
talizadas, glicose, goma
duras, grânulos, grão de , bica gelatina,
goiabada. geléias, , herva doce hesva
"SABÃO AIMORE"
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leae
, Ind. Brasileira
condensado, le:te em pó, legumes em
Classe 46 .
conserva, lentilhas,. linguiça, louro,
Sabão
asa alimentícias, mariscos,- manteiga.
Ca çãO

Inin

a

sias-

Termo n. 9 724.949. de 18-11-1963
Padaria e Confe:tari ajavaes Ltda.
São Pauaa

"JAVAES"
Ind. Brasileira,,. ,
Classe 41
Pão
-Termo n.° ..724.950, de 18-11-1965
Estamparia Bianchi Ltda.. •
•
- São. Paulo
r` E B
Ind. Brardlea.ra

;.,
Clas'se 21
Pare distinguir: Veiculas e .suis parte.
qtegrantea: Aros para, bicicletas, .automóveis auto;caminhões, aviões, amortecedora. alavancas de cambio. braços,
breques. braços . para veiculos, bicicletas., carrinhos de . mãe e . carreta, amai:,honetes, temos ambulantes. , caminhões,
.iarros..: tratores, carros-berços. carrostanqusz. carros-irrigedores, carros, carroças,- carroceriaa, chassis. chapas circulares para veículos; Cabos de veiculo,
corrediços pa-a veiculas, direção daliguieiras, estribos. escadas •rolanes,' elevadores -para assageiros e ara carga,
imgates para carros. eixos de direção,
freios, fronteiras' -pare -:veicidos, guidão.
:ocomotryas, lanchas,' =rodeios. , 'molas
Motocicletas. mOtocargas moto furgões,
rodas para oicicletas, raios 'para bi le/de
-ras,eboqu:diparvelcos
manivelas. 'navios, õnibus. para-choques,
oara-lamas.- para-brisas pedais pariras,
roda s Pára veículos. :oe:ins, Weide*, ti.
rantes para velculos. vagbes, velocioedez,. varetas : de contrôle do aNagador e
acelerador, tróleis. troleibus,' varaes de
carros e toletes 'par'et carros
e Termo n.°.724.951, dt 18-11-1965
Transportes Sarda Laia .
São Paulo

"SARDI"
Ind.:Brasileira
Classe 33
TranSporteS de mercadorias
Têrmo na 724.92, de 18-11-1965
Luto Pôsto Visconde Ltda.
São Paulo

"VISCOND?"
Ind. bra sileira
Classe 33
-Consertos e lavagens d eveiculos Termo na 724.953. de 18-11-1965
Móveis e Decorações C.aeté Ltda.
São Paulo
• '"
-

sue
Ind.

1
raedleira
is

Classe 10
Moveis - geral de' , metal, vidre. à
madeira, estofados ou aio. 1.aclu•
móveis ara escritórios: Armee/mi
armarios p ara banheiro e para roupas
usadas, alrnoSsdas. ficoldioados para
eitóveu. bancos, balcões, banqueta*.
handetas. dot,nlciliares, berços. biombo*.
cadeiras. caminhos para chá e caf4
continuo* para doratitbrios, conluie:o,
rara sei, de jantar e sala de visitar
conjuntos para terraços, jardim e praia,
IÇO,
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MARCAS DEPOSITADAS
Tublicar;.o falta da eCriici cem o ar.t. 1.:3 do eúdi;:a da Propriedade Indusl.rial. Da data da putillea f:lo cemciatra
toner* rnz d3 C3 dias para'. 4:1-a:imanta do padala. Durante é ,.se prazo poderZo araesentar suas oprzaa3a5 ao Dea:artaumato
lia4aa1 da Pic;riedade Indeetria/ aque:es gaa ao julaarera prejud:cados com a concer.são do Ta;istro rta.aarjo
conjuntos de armários e gablattes para
topa e casinha. cams-,s. canuaes, cacelia•
iratórias cadeiras de baianco. cause.
ráclios, colchões, colchões de molar
dist-cansas divisões, divans. discotecas
de madeira. espreatii;rdeiras. escrivam.
adias, estantes, guarda-roupas. mesas
mesinha* mesinhas para rádio e televi
saa. mesinhas para televisão. moldura:
para quadros. porta-retratos. poltronas.
• poltronas-a:atirs prateleiras. porta-dia
peu& sotas. sotas-camas, travasseiros e
vitrines
Termo n.o 724.954, de 18-11-1965
Charutaria Acadêmica Ltd,
São Paulo

Ind. Bra.s3.1eire.

motocicletas, tnotocargas, moto furgões.
manivelas, navios, timbus para-choques.
para-lamas, para-brisas, alais. pantões.
noas para bicicletas,, raios as ea bi, iatetas reboque : rsiadores para veículos.
rodas para veiculo* selins rtic . ..:us. tirantes para veiculos, vagões. velocípedes. varetas .de contróle de afogador e
acelerador. cresceis. troleibus varaes de
carros. toletes anra carros
Classe 5
Estampas
•
Termo n.o 724.960. de 18-11-1965
Fábrica de Chute:ras Campeão Ltda.
São Pamo
"CA,MPEÃO

Ind. Bra si I eirt

Classe 49
nassa 41
Chuteiras
Cigarros. acendedores para cigarros.
Termo n.° 724.961 de 18-11-1965
aromatizados para tumantes, bolsas ,ar.'
Alcron — Controles Indcstriais Ltda.
fumo. bolsas p ara rape cachimbos. carSão Paulo
teiras para turno, charutos. cigarreiras,
cinzeiros. estofos para cachimbo filtros
para.. piteiras. foatoresras de bolso. is:nd. Brasileira
queiros, paria para cigarros, piteiras.
Classe 6
ponteiras de cachimbos. porta-charutos.
Controles
rapé. sacos para turno
Termo n.° 724 . 955. de 18-11-1965
Termo n.° 724.962, de 18-11-1965
Vibradores Danar Ltda.
Indústria de Tintas e Vernizes R.R.
São Paulo
Limitada
São Pau:o

"DONAR"

Ind. Brasileira
Classe 6
Maga:nas para construções civis
Termo ti.• 724.956, de 18-11 1965—
Charutaria Mantova Ltda.
São Paii10
" 'UNTOU

• Ind. Brasileira

C:asse 44
Cigarros, acendedores para cigarros,
aromatizados para fumantes. bolsas para
fumo, bolsas para rapé cachimbos, carteiras para fumo, charutos. cigarreiras,
dnzeiros, estojos para cachimbo filtros
para piteiras, fosforeiras de boso. Isqueiros, palia para cigarros. piteiras.
ponteiras de cachimbos. porta-charutos.
rapé, sacos para lumo
Termos na. 77.4.957 a 724.959, de
18-11-1965
%tamparia Blanchi Ltda.
São Paulo

"BIANCHI"
Ind.. Brasileira
Llasse 11
Para distinguir: Veículos e suas aartes
integrantes: Aros para bicicletas automóveis, auto-caminhões, aviões amortecedores. alaaancaa de caa,bio barcos,
breques, braços para veiculo, bkicletas. carrinhos de mão e carretas
nhonetes. carros ambulantes. eatninaões
marras tratores, carros-berços carrostanques, carros-irrigadoes, carros. cat.oças atracarias. chassis, chapas circulares para veiculos. cubos te veículos.
corrediços para veículo. direção desli.
gearam* estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
freios, fronteiras para veículos, guidão.
locomotivas. lanchai. motociclos. abolas.

JANGADA. "-

ind.. Brasileira
Classe 1
Tintas e vernizes
Termo n.o 724.963- de 18 11-1965
L vraria José Menino Ltda.
São Paulo

*TM MINO"
Ind. Brasileir.

de senhoras e de crianças, calções. calças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, cercadas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos. chincam, dominós. adiar
pes. tantamas. tardas para aulaares
fraldas. gaiucnas, gravatas, gorros. logos de iingerte, jaquetas, iaqués.
luvas, ligas. lentos, nsaniós, meias,
mamãs, mantas, mandrião, ulant,lbas. pa
Leais, palas, peruaras. amovei, peierinas
pragas. pouches, polainas, pijamas punhos, perneuas, quimano* regalos
rcibe de chamb,e. roipão, •sobretudias,
suspensórios. saldas debanho, sandálias
sueteres, shorts sungas. stoias ou alacks
e vestidos

lados, balas de mascar, caramelos ebo•
colares, cacau, esmifra°, crocanies, amaces d leite simples e compostos, doce@
de trutas ein computa em geléias. do.
ces doces gelados, dores de amendoas,
de amendoim, de nozes, de castanha e
de trutas sêcas cobertos com chocolates. Itrutas secas, passadas e cristalizadas. geleias, goma de mascar. [maltrata
pastilbmi, puxa-puxa. psrulitos, pudim,
panetones, pipocas, sorvetes torrões,
torrões, torradas fies, pães doces
Termo n.9 724.970, de 18-11-1965
Eva Presentes Ltda,
São Paulo

Termo n.o 724 .966, de 18-11-1965
M. F. Lacerda
São Paulo

ind. Brasileira.

"ADP3C
Ind. Brasileira
Classe 36
Calçados
Termo n. • 724.967. de 18-11-1965
Transportadora Lav Ltda.
São Paulo

"LAV"
Ind. Brasileira
Classe 33
Transportes de mercadorias
Termo n.° 724.968, de 18-11-1965
Egis Laboratório de Análises Metalúrgicas Ltda. S/C.
São Paulo

mus

Ind. Brasileirt

Classe 32
Classe 33
Para distinguir: álbuns, almanaques,
anuários. boletins, carálogis jornais. Análises paar materiais cerrosos, não
livros, peças teatrais e cinamatagráfiferrosos e matérias primas para
cas. programas de rádio t televisão
indústrias metalúrgica*
publicações, revistas, folhinhas impresTermo n.o 724.969, de 18-11-1965
sas e programas circenses
,I-Iumberro Dorsa
Termo n.9 724.964. de 18-1/-19§5
São Paulo
Pagebras Representações Gera:s Ltda.
São Pau.o

'UVA"

Classe 25
Arvores de natal bibelota bolas pari
enfeites de Árvores Ir nata. carta
geográficas. .-anões Justais. cartaza
distilava desenhos artistica" dedenáai
mie zalcomanla mira tecidos. estátuas
estatuetas estampas, gravuras, fratas, dt
vidro. figurai de ornatos. testam* tota
grafia*, trutas de louças figuras nata ma
feitas bolas de aniversários. banzados
rasaatentos e outras auaisquer comem.
-ações gravuras, imagens. lacreis . )ai manegadas. mattuetea, obras artísticas. obram
Je pintura painéis e carnazes p
ara da.
corações e para exposição. profeta'
mostrari» . de mercadorias diversas. •
tura propagandas. 'aportes artistica
Para vitrines, estatueta: para adornai
e para tins artísticos e 'aboletam
Termo aS 724.971. de 18-11-1965
"Capei" Comercial Construtora e Imobiliária Ltda.
São Paifai

"CAPITEL"

Ind. Brasileira

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blo•
cos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas dágua.
cataras de descarga para etixos. edificações premoIdadas, estuque, emulsão de
Ind.. Brafffewir
base asfáltico, estacas, esquadrias, estrala
turas metálicas para construções. lameCasse 33
las de metal, ladrilhos, lambris.. luvas
Representações
de junção, lages, lageotas, material isoTêm/o e.* 724.965. de 18- 11 - 1965
lante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de partdes. maConfecções Brissertax Limitada
Siso Pau%
deiras para construções, mosaicos, produtos de base asfá/tico, produtos para
tornar rmpermeabilizantes as argamas"BEISSEICE.X"
sas de cimento e cel, hidráulica, pedreInd. Brasileira
gulho, produtos betuminosos, impermeabliizantes liquidos ou sob outras formas
Classe 36
para revtstimento e outros como na pa-.
Para distinguir- Artigos de vestuários
vienentação. peças ornamentais de d.
mento ou gesso para tetos e . paredes,
e roupas feitas em geral: Agasalhos
IletadtratX-eaAsiu
apentais, capargatas, aná guas, blusas
papel para forrar casas, massas anti•
botinas. blusões. boinas, baba
ácidos para uso nas construções, parquete*, portas, pOrtões, pisos, soleiras
doutos, bonés capacetes carregas rara
para portas, tijolos, tubos de concreto,
MINI casacão, engates ratais chatas
Classe 41
cacheeols. calçados, chari e as cintila Para ifistinguir- Baias,
telhas. taco., tubos de santilação tanbombons bote
comas, combinações crera:aia atui:3 raleados biscoitos, bolachas. bobe ge ques de cimento, vigas, vigamentos e
varas
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astrial. Da data da publicação começará ia•
• Pidalléiafice faltá 4a, st ckrdt* >,-. 1.24 o .árt: 123 io Códisppda Pl'o-grledade itid'
odeo
masentar suas oposições ao Departaimenta
estaa. para o dcÉtlineÃo 4 pedldG tf-Uri/t.te Essa
omoso o pygtO
indsntataL
signa:as
Oto
se
Palparem
prejudicados
oom
a concessão do registro requerido
Dr.oPiiedadisbradana.l. da
„
'
„
castões de, marfim para guardi
bandeijas,. banheiras, biscoiteiras
latr:na,
724.975
a
725.019,
de
ias.'
Termos
de
18-11.1965
Têntao n.o 724.972,,
bides, botijas, - bules. cafeteiras - canecas chuvas,-acstões ide Metal comum, cai
18-11-1965
,
'Vlaneck" — Restauradora de Autos
mesa, tões de ` tartaruga, garfos para guardi
Ainilton`..Peíxtira Godoya Luis_ Chaves castiçais, chaven4s, centros, de
a
Limitada
chuvas,- • guarda-chuvas, • guarda-se compoteira,
cubosê,
descansos
de
porca:
Oliveira da Paz e Rubafos itlbarto
São Paulo
guarnições para bengalas. guarniçõi
lana,
escarradeiras,
espremedoreí,
Barsotti
,
para
guarda-chuvas: partes de guarch
funis,. garraas, &boa, jard:neiras jarC1C"
I "VI
São Paulo
metal
comum. ponteiros para guarch
ros, jarrões, lave:dedos, làvatórios lei- cruvas de metal comum, ponteiros pai
,Ind. rasileirt. teiras, maçantias de porcelana, mantaTRIC'
bengalas e guarda-chuvas de chifres
Classe 11
guelras, molheiras, moringas; paliteitos,
Para distinguir: Veículos e suas partes
• varetas ara guarda-chuvas •
pedestais„ pras,. pires; Polvilhadired,
Classe 12 lategrantas: Aros para bicicletas, auto•
:
porta-facas;
potes,
puxadores;
receptáAlfinetes, agulhas, botões corinins,_ ca
móveis auto-caminhões, aviões, amor- Máquinas e utensi4os para serem usa-.
taças
'. Moedores, alavancas de cambio, braços, das •exclusivainente - na • 'agricultura . e culos,. Sale:ros; serviço de-.chá;
darços, colchetes, ' cós,' dedais', elástico
a saber: arados, abridores para café; travessas; terrinas, :orinOis. para roupas; enchimentos, fivelas, golas
breques, braços para veículos, bicicle- horticultura .
•
da Sulcos,' adulsadeiras. .ancinhos .: me• Classe' 16
ilhós, miudezas de- armarinhos,. palas
ta& carrinhos de mão e carretas, cama
nhonetes, sarro: ambulantes, caminhões, canicos e empilhadorez combinada& Para distinguir: Materiais para .construpresilhas
•
para agricul- ções e decorações: Argamassas. ;.argila,
carros, tratores, carros-berços, carros- arrancadores mecânicos
Classe
11
batedeiras • , para cereais. botabw areia, azulejos, batentes, balaustres, blo• de tôda espécie, .
tanques, carros-irrigadores, carros, car- tura.
paar adubar, certadeiras, carpideiras; cos de . cimanta, blocos para pavimeata., eerragenaaferramentas
roças carrocerias, chasais, chapas cir- sanados para arroz, charruas oara acirra ção, calhas;' . chhento, • cal:., cré, 'chapas cutelaria em . geral e outros artigos *' de .
metal, 'a • Alicates, alavancas, arculares para veiculam, cabos -de velculos cultura, cultivadores, debulhadora.
isolantes, saibros, • caixilhos, colunas,
• cserredisos, para vekulos, diseçao desli- 'aestocarlores, deientegradores. esmaga - chapas,-para coberturas, caixas dágua, mações de metal, abridores de latas, .•
• . padeira', estribos, escadas rolanes, ele- dures para a" agricultura, escarrificaaa. caixas de descarga para •etixos: 'edifica- arame liso, ou. farpado. assadeiras, açuvadores para assageiros e ara carga res. enchovadeiras. _facas . para iságul. ções precnoldadas, estuque, emulsão de careiros. - brocas. _bigornas, baixelas.
~gatas para carros, eixos de direção, nas agrícolas, lerradeiras, gadanhes. base.asfáltico, estacas, esquadrias, estru- bandejas. • ' bacias, baldes, aombonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co'
freios, fronteiras para veiculara guidão garras para . arado. grades - da discos
mgtálicas 'para construções, -'1ame- iberas para p edreiros, correntes, cabides.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas au dentes, máquinas' . . batedeiras pire turas .
as de ' metal, ' ladrilhos; lambda, luvas liavas; cremOnes. chaves de parafusos.
motocicletas, mOtocargas, moto furgões agricultura, máquinas inseticidas má. de
junção, lages, lageotas, material isoara encanamento, colunas,
•rodas para bicicletas, raios para bicicle. quinai sa vaporizadoras, máquinas de lante contra frio e calor, manilhas, mas- conexões p
caixas de metal ' para portões. canos de
tas, reboques, radiadores para veiculas mungir. máquinas .niveladoras de terra, sas pana-revestimentos de partdes,- mametal. chaves de_ fenda, chaves inglesa,
manivelas, navios, ónibus, para-choques máquinas perfuradoras para ,a
deiras para. conStruçõe• s,; mosaicos, pro- cabeções, canecas. copos, cachepota
• para-lamas. para-brisas, pedais pantões tara. .máquiaas de plantar. ~tachar- dutos de: base, asfáltico, produtos -para centros , de mesa. coqUeteleiras, caixas Mas. máquinas , regadeiras maquinas de tornar impermeabilizantes as argamasrodas para -n veículos, selins, tricicies,
cara acondicionamento de' alimentos.
matos para veículos, vagões. velocipe- roçar, : de siMear, para sulfate:ta 'de sas . de cimento. e "sal,. hidráulica, .pedre- calderões.. caçarolas. ,chaleiras. m icteis
dea, varetas de contrôle do aSagador e maquia de triturar. de esfarelar.' terra, gulho, Produtos . hatiaminosos,_Impennea- ras. conchas. condosasi distintivos. 'do.
acelerador. trõleis, troleibus, varaes de para irrigação. :para matar torenigas e bilizantes . ligulflOs ou sob oraras formas ta-adiças; :• enxadas, aniadões,' esferas,
nutras Insetos, para ' bunda: puivert' carros e toletes para carros
sar desinfetantes, para • adumar.. para para reatstimento. e outros como na pa- enqates, esguichos. enfeitei para" arreios,' - Termo af 724.973, de 18-11.1965
agitar e espalhar palha, parar- comer vimentação; 'peças, ornamentais de .ci- rstiThos, esferas apara arreios.' espumaIndústria de Máquinas Eletro-Magné- p podao, para colher cereais. máquinas mento ou gesso' para tetos e paredes. Irisam' formões, foices, ferro para cortar
anti- sapas: • ferrolhos." facas, facões, *facha.
ticas "C.C. 65" Ltda.
amassadoras para fins agricoma . de papel • para forrai casas, massas .
- a carvão._ ladeiras,
São Paulo
:ornar árvores, para espalhar. ' para ca- ácidos para Uso nas construções, par- duras, ferro cranum
: doces, freios para
pinar.,
'
máquina' combinadas para • se. queies. portas. portões; -pisos, soleiras funis. harmas / para
de ferro, frigideiras: ganchos.
C 4: c. )s5
item .. e • 'cultivara de desbanar. para -em- para portas, tijolos, tubos de concreto, estradas oarfoe.
ganchai' para . qudros,
índ.. brasileira
alara máquinas e moinhos - para farra- telhas, tacos,.; tubos de vtntilação; tan- grelhas,carruagens;'
amigarás; lis • ,
para
gonzos
ques
.de
cimento,
vigas,
vigamentos.
e
gens, máquinas' toscadoras. • ardendo.
Classe 6
aias.
lâMinas,
licoreiros,
latas
de 11101 •
•vitrõs
at•"
•
Máquinas eletro-magnéticas para fins res mecânicos, raladores mecânicos. ao- •
!arras: . machadinhas, molas para ports.
Classe ..'11 os compressores. oara a '2agricultura
industriais
sachadeiras. sameadeiras, 9ec.adeiras Artigos para' escritório. almofadas para'' molas . para. . venezianas martelos,, marTermo n. 9 724.974. de 18-11-1965
amadores - de terra. • tosadores de gra. mrinsbos, • almaladas para tintas: abri.. -rtas matrizes; navalhas- piras,. pás, areporta-gelo; sais •
• Indústria' e Comérc:o de Colchões de ma. tratares agrícolas ' válonlat para dores .. de - cartas: • arquivos, borrachas, goa. parafusos. picões.
seiras.
sporta-pão.
porta-joias,
paliteiros,
"Dracena"
Móveis
Estofados
berças
para
mataborrão.
borrachas
para
máquinas agricohis
Molas • e
colas, . brochas -ciara desenhos, cofres panelas roldanas, ralos para pias, rabis
•Limitada
•Classe 14
Vidro comum,. laminado, - tratalhado carretai. carretas ' tinteiro, canetas ' . para tes. regadores- serviço: de chá e café.
São Paulo
•
em aódas as formas e preparos, vidro desenhO.' cortadores de papel, carbonos. ierras. garrotas sachos secarrolhas: serDRACENA:
para todos os fins, vidra andá- carimbos; carimbadores, cola para papel. soursm. ,talheres talhadeiras, torquezez, .t3rasileira - iria];cristal
cadeiras. tela: de arame. ter.
'com • telas de-metal ou composi- coladores, compassos, cestos para cor- tenazes. tia
acistia.. tri ncos tubos para encanamento.
'•
ções especiais: ampolas, aquários,. as- respondência desenhadores. , duplicado- trilhos pa‘ra, cortas • ir correr, taças,
Caste 40
- Móveis . em geral ás Metal. vidro. de sadeiras,' almofarizes, • bandejas, cube- res. datadores. "estojos' •para desenhos, travessas curibulos vasos, vasilhamea, •
. 'aço, madeira. estofados 'ou não. incha las, cadinhos, cãntaros, cálices, • centro estojos para canetas, estojos com minas
VernITIMY
sive móveis ara • escritórios: . Armários de mesa, cap.Sulas, copos, espelhas, as- esquadros. estalos para lápis, espetos,
- Classe 38
.estIletes
•
para.
•
papéis.'
furadores.
fitas
armários paia banheiro e para roupa: carradeiras, frascos, fôrmas para do es.
- usadas, ale:ra iadas. acolchoados para fôrmas para fOrnos:' fios de vidro, agar- nata, máquina de - escrever. • granias Aros • para guardanapos .. de papel
.móveis.. bancos, balcões, banquetas rafas, 'garrafões, graus, globos, haste. Pare lapiseiras goma arábica, grampea- ,glutinados,' albuns (en brancc.)) álbuns
. . biombos jarros, 'jardineiras, licoreiros \mamadei- Jorra lápis em geral, lapiseiras. ma- sara retratos e autógrafos, balões les-.
• bandeja& domiciliares. herças
cadeira& carrrinhos • piem chá e café ras, mantegueiras; pratos; pires; porta- quinas: para apontar • lápis. minas .ciare ceto para brinquedos) blocos para •
mrrespondencia blocos, para cálculos
conjuntos • para • dormitórios, conjunto: jóias, paliteiros, • potes,. pendentes • pe- grafites, minas para penas. máquinas .de alocas para anotações bobinas brocha.,
para sala de jantas; e sala de visitas destais,: saladeiras, serviços para. , re- escrever.. máquinas de caleularaamagui. ias não impressas: cadernos de escro.
canjuntos vara terraços, jardim " e 'Praia frescos, salei sos, tubos, tigelas,- traves- ias de somar. máquinas de muldplicar, ver, ceras para documentos, carteiras,
•
conjuntos de armários . a gabinetes pars • sas, vasos; vasilhames, vidro para va: mata-gatos, porta-tinteiros. porta-Cara' caixas de_ paperm cadernetas, cade-rs
,porta-canetas. parta.
• copa e cosínha caama. cabides. 'cadeiras draças,' vidro Para relógios, varetas, boi. porta-lápia
:ardia . caixas para pa•
aMixss
- giratórias_ cadeiras de balanço, catas vidras para •conta-gotas, \ vidro . para cartas, prensas. prendedores de .papéls. pelaria caileas. de visitas, cartões .
percevejos para papéis. perfuradores.
• de 'radiai . coichiSes colchaes' de moia!
automóveis e Para bara-brims 'e
réguas. ;raspadeira' de borrões. .stencils atarefais. cartãet -indices confeti 'cat.
• dispensas: &lois/5es ,divan3.-,--d!scoteca!
'xícaras • •
•para mimeógrafos. .tintas e titereiros fana. cadernos de papel tnelimetrado
• de madeira.' espreguiçadeiras escélVani
e em branco para desenho, caderno'
Classe
15
f
•
Classe 30
•
.
nhas •,' estantes guarda-roupas. ',mesas
Pará distinguir: • Artefatas de .
:de guarda-chuvas, armações escolares. castões . em branco, cartuchos
Armações
- mesinhas . mesinhas para rádio e televi porcelana, • faiança, louça • vidrada 'para de guarda-sóis. barbatanas para guar • de cartolina,- crapas planográficas, eu.'
do, -nsesitihaS- para televistro. raoldurs uso caseiro, .aparelhos de. chá, 'de 'café. chuvas, bengalas:. capas "de algodão demos de lembrança, carretéis de
para' quadros, porta-retratos. 'poltronas
Em
, refrescos' e de Mi ra chapéus de sol 'cabos de chapéu1 pela°. envelopes. enveducros para
aoitronas-ramas, prateleiras. porta-Cha de jantar.- serviços
de autos de papel, eneardenwOo de Rapei
de
sol,
capas
de
seda
para
diapéu
a
saber:
'abajures
'de
lampião,
•
péus se:ali:soías-camas. traveasetros altabielas
. ~metas, iddhos Intlieso
,
•açucareiros. apanha-moscas, 'bac ias • de no!. rarttNe 'is, madrepérolasara ben. ou papelão.
•
vitrines
a
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Pablleaoto feita de acairelo com o art. 130 do código da Propr.cdade Industrial. Dii dz.ta da pubilcação começará a
urrar o prezo de 00 1 .aaur paea o deferimento do ped•tio. Durante ésse prazo podarão aprewentar suas oposições ao De•sartarr•—•Xnetonal da Propriedade Industrial arpeies que at, julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

fiam de cerutose, guardanapos, livros móveis, bancos. balcões. banquetas • manganês, bronze em pó. bronze em is espinafre essénclas alimentares, emaio impressos. livros tocais. livros de [miadelas domiciliares, berços, biombos. 1 barra. em tio, chumbo eia bruto ou padas, ervilhas, enxovas. extrato de toecontabilidade. aiata-borrão. aramar:toe cadeiras- carrinhos para chá e cale. parcialmente preparado cimento me - mate, farinhas alimentícias, favas têde papei transpa rente. pratos papei maltratas para donmitérnos. conluiara tático.. cobalto, bruto ou parcialmente cuias, flocos, farelo, fermentos. feijão
nhos, papéis de estanho e de aluai=
ra sala de jantar e sala de visitas. trabalhado, çouraças, estanho bruto ou 1:gos trios. (ratas secas naturais e crispapéis sem impressas papéis em branco zoa/work, para terraços. tardia' e praia parcialmente trabalsado, ferro em bruta talizadas, glicose, goma de mascar, gorpura impressão. papéis tantasia menos
(Mantos de armários e gabinetes para em barra, ferro manganês. terno velho duras, grânulos, grão de Wel gelatina.
para forrar paredes. papei almaço com cope e caraná,. cama,. cabides. valeiras gusa em bruto ou parcialmente trato- goiabada. geléias, herva doce fie-va
ou sem pauta papel crepon papel
ihado gusa temperado. gusa mala:Wel mate, hortaliças lagostas, línguas leite
seda, papel tmpertneavel. papel em bo- giratórias.. cadeiras de nalanço. caixa*
de rádios colchetes, colcheias' de mo as laminas de metal, lata em feara. latão condensado, lelte em pó. legumes em
bina para impressão. papel encerado
!apensas. divisões. divans. discotecas em telha, latão em chapas, latão em conserva, lentilhas, linguiça. louro, maspapel higiénico papel impermeável
timalkas sas alimenticias. mariscos, manteiga,
de
madeira, espreguiçadeiras escrivant . vergalh are s. ligas metálicas,
para copiar. papei para desenhos paguarda-roupas.
mesas
magnésio,
manganês,
metais
nao
cabe. margarina, marmelada. macarrai, maspei para embrulho impermeabilizado nhas• estantes,
. lhados ou parcialmente trabalhados me- sa de tamate, mel e melado, mate, masmesinhas
para
rádio
e
retesa
mesinhas,
papel para encadernar, papel para ti
tais em massa metais estanipalos.
sas para itangaus. molhos, moluscos.
cravar. papel para tmpreasir papel pa silo. 'matilha& para televisão, moldura*
mostarda, mortadela, nós moscada, nometais para sulla. Dique e zinco
oara
quadros.
norta-retratos,
poltronas
afina para embrulhos. papel celofane.
zes. óleos comestivers, ostras, ovas,
Classe 37
papel celulose. papei de linho papel poltronas-camas. prateleiras. porta-cha Para distinguir: Roupas orancas pare pães, paios, prallnas pimenta, pós para
travesseiros
Péus,
sofás,
sofits-camas.
absorvente. pt.pel para embrulhar ca
cama e mesa: acolchiados Para camas pudins, pickies, peixes, presuntos. pavitrines
bacia paperao. recipientes de papel ro
Classe 43' colchas, cobertores, esfregões. fronhas tê,. peta-pois pastilhas, pizzas pudim
setas de papel rótulos de pape l . rolo.
guardanapos. jogos bordados. leaçóta queijos, rações balanceadas para anide papel transparente sacos de papar Aguas minerais, aguas gazosaa artrite' .
panos - para cosi mais, requeijões, sal. saga, sardinhas.
serpentinas tubos postais de carta,' ciais. Lebidas espumantes sem álcool mantas para camas,
reirige.
ara
e
Panos
de
pratos,
toalhas de toste sanduichesa sorvetes, saci de tomate e de
guaraná.
gasosa.
essências
para
e tuberes de papel
rantes,
refrescos
refrigerantes,
soda
e
banho
toalhas
para
jantartoalhas
de frutas, torradas, tap:oca, tâmaras, talha.
Classe 39
mesa, toalhas para banquetes. guartu rim, tremoços. tortas. tortas pare alisua; de frutas, sifões e xaropes
Para distinguir: Artefatos de borracha
ceies para cama, mesa e banho, toalha* - mento de animais e aves, torrões
Classe 44
borracha. artefatos de borracha para
toucinho e vinagre
(cobre Pão)
Tabaco
manufatura
ou
não,
artigos
veiculos artetatos de borracha não ur
Classe 42
21
Classe
a
cluidos em outras classes: Arruelas, ar fumantes, exceto papel (classe 381.
partes Para distingira: Aguardentes, aperitigolas. amortecedores, assentos para ca saber: Acendedores da cigarros. chiou Para dintinguir: Veiemos e suas
auto- vos, an.z. bitter. orarxiy, conhaque, cer.
&ira* borracha* para aros, batentes de tos aromanzadores para fumantes. boi Integrantes: Aros para bicwletas
vejas temer, genebra. gim aucnel tico.
sas
para
fumo.
tabaco
e
rape,
boquilhas
móveis.
autoaminhões
aviões
amor
cofre, buchas de estabilizador buchas
alavancas de câmbio barcos. res. nectar. punch pipermMt ['hum,
buchas para anelo, batente de arta cachimbos cigarrilhas. cinzeiros: filtrsa tecedores.
. braços para vetculos, tacteie sucos de trutas sem álcool, vinhos, ver.
batente de chassis, bicos para mamada' para piteiras. fosforeiras, humo manufa breques
tas carrinhos * mão e carretas. caintmouth. vinhos espumantes, vinhos
ris, braçadeiras, bocais, bases pare te curado ou não: isqueiros; porta-charu
nbrrnetes. carros ambulantes. camin.sties.
quinados e wh sky
tos.
palha
para
cigarros,
piteiras
Por,
/donas. borrachas para carrinros Induz
:arras, tratores. carros-berços caros
Classe 45
terras de cachimbo!, e porta-cigarros
Ciais, borracha para amortecedores
tanqurs carros-drigarlues. 'arreia. car Plantas, sementes, mudas para a agriClasse 6
bainhas de borracha para rédeas, cochila
iças. • carrocerias, chassis chapas cie culrara, a horticultura. Flores naturais
de motor. câmaras de ar. chupetas co' Para distinguir: Máquinas e partes de
st4ixes
p ara veiculas. cubos le
máquinas
para
todos
os
fins
industriais:
Met massiços de borracha cabos para
Classe 46
correrieços
para veiculos. direção. deslt•
meeãm.
s
Para distinguir: Amido, anil, azul da
ferramentas.. chuveiros, calços de bor Máquinas de rosquear serra
ele
rolantes.
qadetras.
estribos.
escadas
ter
es
racha, chapas e centros ie mesa cor cas. motores elétricos. alterna:ia t
para carga, Premia alvaiade de zinco abrasivos
para cornos. acra- '-'adores para passageiros e
das de borracha, cápsulas de borracha ramenraa e. placas
carros.
Moa
de
diresão. algodão preparado para limpar metafa
pára
c
aea.
:algares
nia" de tarai
detergentes, eapreinacetes. extrato de
oarac entro de mesa. calços de borra dores. plainas, máct
mecanicos, p rensas meara- freios, fronteiras para vetcums guidão anil fécula para tecidos fósforos de
ha para máquinas, copos de borracha trar. tornos
máq uinas amassadetras. misturado' locomotivas, lanchas. motociclos moias céra e de %adira, g goma para lavanpara Freios, dedeiras desentupideiras caa
le barro máquina compressora máqui- motocicletas. motocargas. moto turgees
deria. limpadores de luvas. liquidai de
discos de mesa, descanso para pratos
nas adatadas na copnstrução e conser nanivelas. navios. Ônibus, para-choques branquear tecidos. liquido& mata-gorduencostos, enraias, esguichas estradas
pantõeô
pedala
vaçao de estradas. Mineração corte de mera-lamas, para-brisas.
esponjas de borracha em quebralactc madeira movimente de terra carretos rodas para bicicletas., raios para bicide- ras para roupas e mata óleos para roupa*, oleina. óleos para limpeza de carpara cimeiras, fios de borracha lisos.
e outros fins industriais. elevadora mi- tas reboque. radiadores gera veiculo& ros, põe de branquear -roupa, saliento
fôrmas de borracha. guarnições para
ti
orlados
para
veiculas.
selins,
descascadora&
rocas
quinas desempalhadoraa.
automóveis, guarnições para veteulos ensacadoraa brunidoras, classificadoras cantes para velculoa vagões velocipe. de sódio. soda caustica sabão cai pó.
lancheis@ para escolares, laminas 'te ventiladoras. moinhos oara cereais. des, varetas de castrada do afogador e sabão comum, sablic de esfregar e asborracha para degraus, listas de boa máquirm secadoras. trituradoras mil- aselerador. tróleis, trotado**. sanes de parámos, tijolos de polir e verniz
para calçador
racha. manoplas maçanetas, apateto. verizadoras. frema polarizes tranchas.
carros, toletes cera -arme
Classe 47
res para para-lamas, protetores de tesouras mecânicas, cupim. maqurnas de
Classe 20
para-choques, pedal do acelerador. De abrir chavetas, marteletes. ventiladores. Petrechos navais e aeronáuticos: Au- Para distinguir combustíveis, lubrificandal de partida, paras para buzinas exaustores para forjas. bombas centra- coras, bóias. cinta de natação, fateixas, tes, substanciais e produto* destinados ei
iluminação e ao aquecimento: álcool
pratinhos. pneumáticos pontas de bor fugas. rotativas. de deslocamento • a
flutuadores para h:drometria, paramotor, carvão a gás hidrocarboreto,
racha para bengalas e muletas, rodas pistão para todos 011 fins. anates calquedas e salva-vidas
gás metano, buten° e propano, gás enmassiç,as, rodízios, revastamentas
&iras e turbinas. Inferi:oca para calClasse 19
borracha, rodas de borracha para mó- deiras. válvula@ e transportadores .au- Para distinguir: animais vivos, bovinos. garrafado, gás liquefeito, gasolina. graxas lubrificantes, óleo. combustíveis,
veis, sanfonas de vácuo. suportes de tomáticoe de alta e baixa presigo.
óleos lubrificantes, óleos destinados
motor sapatas do pedal do breque. re Prensas hidráulicas, martelos mecânicosequinos, minora e galináceos
iluminação e ao aquecimento. óleos para
Classe 41
&embalo • Isolador, suportes, semt. e máquinas amadoras, maquinas operaamortecedora, petróleo e querosene
pneumáticos, suportes de cambio san- trizes. rotativas ou cortadora, para usa Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
amido,
para
açúcar.
alimentos
para
animais,
bronze.
máquinas
nar
ferro,
aço
e
•
fonas de partidas, saltos. solas e solados
Cl ame 49
de borracha. surdinas de borracha para indústrias de tecidos. teares, urdideira* amendoas, ameixas, amendoim, araruta. llirinquarkar passatempos e *verdes ata
avelãs, aze:te azei- geral • saber: anum in~os para
*atingia aos aos telegráficos e tele% encanatórias. espuladetras torcedeiraa arroz, atum, aveia.
e Toletes. oronidores sanas, banha, bacalhau, batam haus,
alam Cavadores de porta. atletas ateadeiraa rotos
recortar e amas tit~a-~ ministigelas. tamaas de borracha para conta para cereais allaainar para fabricar biscoitos, bombons, bolachas, baunilha, erras da mu. automóveis caminhes*.
(fótas . tiras de borracha crera elabore napel e máquinas de impressão dínamo. café em pó e em grão, camarão, canela. instares bklerotas. tekãciria • avias
e receptáculos
em pau e em pó, cacau. carnes, chá. cii:datam de armei em geia pare belação de substancias atam cai
Classe 5 caramelis. chocolates, confeitos. cravo car baralhe i, bolas butuas, dados
Classe 10
Móveis em gerai ir metal vidro. ir Aço em bruto, aço preparado, aço cereais, cominho. creme de leae. cremes enigmas, logos instrutivas bondem seaço, marte,ra estofados ou não tacto doce, aço para tipos- aço fundido aço alimenticios, croquetes, compotas, can. na, piães. eduiaturaa de e098114 e sê'
.sive móveis para escritórios: Ari/árida parcialmente trabalhado aço pálio, aço gica. coalhada, castanha, cebola, condi- luas de sala, casinha e guano pala
armários para banheiro a para roupa* refinado, bronze, bronze em bruto ou mentos para alimento* . Mofentas. brinquedos, redes, roia.as, taboleiras
usadas. almotadaa acolchoados para parcialmente trabalhado, bronze de chouriços, dendê, doces, doces de frui- tacos de Wlhar mesas de Ilibar. ragu-
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res. focos &maduras de artigos e ob4e. para caixas, bandejas barris, baldes, tura, csormet ou tricotagens, linhas era carteiras de metais pasdoeos, colara
de metais precioso* ou semi-preciosoa,
meadas ounovelce, retrozes
tos usados ne vicm reta, pare brinquedos. batedores de carne,-caixas caixões, caicontas de metal' preciosos. copa de
Clame 38
b.necos o e a turas le aniniais para xotes, cavaletes, cunhas cruzetas cubas
' brinquedos, bichinha de peirscia. piás. caçamba. colheres, cestos para paca Para distinguir' Artefatos de material metais prado" dedals de metia pretico ou borracha
capuz para cozinha, cabo' para ferra. plástico e de ayion: Reciplentea falei' ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro,.
Classe 48
mentaa, cantoneiras, engradados, eetra• cados de material plástico, revestiriam fio de prata, fivelas de instala precioPara distinguir: Perfumes, e,s‘aéacias, ex- dos, amarinhas estojos eapremedeiras. tos confeccionados de substancias ani- so& geketelme e metais preciosos. jóias,
tratos, água de colónia, água de touca- embalagens de madeira, aceda, for- mais e vegetais: Argolas, açucareiros Jóias falsas, lantejolas de metais precador, água de beleza, água de quina, mas, guaraipos para porta-blocos, armações para óculos, bules, bandejas. ciosos medalhas de ratais preciosos
seml-preciosos e suas imitações palitos.
água de rosas, água de alfazema, água guarnicties para cortinas, garnidies de base. para teleonea. baldes, bacias.
para barba, loções e tónicos para os madeiras para taaasílios domésticos, ia& caixas, carteiras • chapas. caboe de ouro, pedras preciosas parti abut, pecabelos e para a pele, brilhantina, ban- malas de madeira, palitar, pratos pi- para ferramenta, e utensílios. ermas& dras send-preciosas pane gana, pérolas
dolina, "batons", cosméticos, fixadores pas, pinos puxadores prendedores de caixas para acoodidonamento de ali e imitações de pérolas, pratos de mede penteados, petróleos. óleos para os toa, pasinhas garfinhos e colheres para mentol. caixa de material plástico para tais preciosos, serviços de chil e de café
cabelo, creve rejuvenescente, damas gor- arvetea, palitos para denta, táboas baterias, coadores, coas, canecas to- de metais precloaos, serviço. de teor
durosos e panadas para limpeza da de passar roupas. tabas de carne. lheres, conchas, catas para pão, testi de metal precioso, atraiçoa de mim",
empas para álbum e para livra de metal precioso, serviços de *alada
pele e "maquilage", depilatórios, desotorneiras, tambores tampas ato aba
Mias,. cata, castiçais pare velas. de frutas de metal prado" serviço. da
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz topas,
rola,
portes de rodeira, redinha,
Masa para guarda de objetos. orok sorvete de metal prado" sopeiras de
• talco perfumado ou Mo, lápis para
rosários e sacos
:hos. coadores para cha, descanso para metal precioso, taças de metais pradopestana e sobranceira*, preparados para
Prata copos . e capinha* da paia"- sos. talheres de metais Faciosa. tua.
Classe 25
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rodo e para oe lábios. sabão e creme Arvores de atai, tabelou, bolas para para sorvetes, caixinhete .de ~tico bulo. de metal, humanas lapidada e
vemos de tostais precisam.
para barbear. sabão liquido perfumado enlates de árvores de natal, cartas Dera sorvara. colherinbas, patinhas
Classe 18
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó, geográficas. cartões postais, cartazes, ^diabos de plástico pare sorvetes lar.
pasta ou liquido, sais perfumados para displays, desenhos artistica& desenhos minhas de plástico para sorvetes discos Alfange& balas, canhões, carabinas,
banhos, pentes, vaporizadores de perfu- di calcomania para tecidos, estátuas, embreagena de material plástico acabe- chumbo para caça; cartuchos, espoletas,
me, escovas para dentes, cabelos, unhas estatuetas, estampas, gravuras, frutas de lapas de material plástico paste sorve- explosivos, espingardas, frisi& fogos de
e cilia& saquinhos perfumado, prepara- vidro, figuras de ornatos. festões, foto- ta estola para . objetos, 'espumas de artificia pistolas, pólvora e revolver
Unam
dos em pó, pasta, líquidos e tijolos grafias, frutas de louças. figuras para to eryloa. esteiras. enfeites para :tuteareis
para o tratamento das unhas. dissol- feitas bolos de aniversi ior • basteados. veia, massas aati-ruidos. *secadores de Adubos, ácidos saaltária, água data.
vestes e vernizes. removedores da cutí- nmanentoz e outras quaasquer comem°. pratos funil, formas para doces. Eitos fetantes e para fine eanitásios. ~aba
cula, glicerina perfumada para os cabe- rações, gravuras imagens, letreiros, ma- 410/Itates, filmes: fios de ceado*. termos abica e insetos (de goma e a
los e preparados para descolorir unhas, smorra. maquetas, obras artistims oarae Para bolas, facas, guarnições guarni- papelão). alcali; bactericida&
caioe e pintas ou sinais artificiais, óleos le nina ra painéis• cartazes oare de. ções pare chupetas e mamadeiras. guar ceias carrapaticidati. cread. ar
corações e para exposição, palato& alçou para aorta -blocos. guarnições ou, ,
deeodoreatea dedal/imo
para a peie .
mostruários de mercadorias diversas,. e Para liciniditicadora e para batedeiras ta &Nadares. extanninadorea
Classe 31
Adesivos para vedação, argolas *atra Iara propagandas, suporta intuitos Se truta e legumes. guarnições le ame Praga e turvas daninhas, ataralihms•
vedação, arruelas para vedação, eoridas, para vitrines, estatuetas para adornos terial plástico para ctensiiloa e objetos tee erabroatções pare animais, eamea.
e para fins artísticos e tabolens • guaraidles para bolsa*, gados galerias toe, farinha de amo& tertflizantes kma
cordões, correias de transmissão de sada
oara cortinas, jarros, Moinados. Pia. latos, • foralicichts fungiddas, furaigato
• espécie, esferas para vedação, lanhos
Classe 24
para amarradios. lonas, lonas para :mios Alamare& atacadores para espartilhas icor, lancheiras manteguetras. malas Sn. /Name para lias veterinários,
de veiculas, mangueiras, massas para e calçados, ataduras de algodão para ~is, vendedores de roupas, pUxado soe. baba:Idas lasetlftrgoe,
inedicaatearaos para ade
vedação, molas para vedação, ro'has, diversos fins, exceto para fins medici- MI para móveis pires. oraras palitei microbicidas.
aves e peixes. óleo* desinfetantes
tendas, tiras para vedação, tubos para nais, bandeiras, bardados, braçadeiras, aos. pás de casinha pedras ~nes. arte azai&
veterinários petróleo* sanitárias
vedação. tubulações para vedaão, vál- borlas, cadeados caas ara móveis e aos, protetora para documentos. Pu- iesirdetantes papel
fulanatório pia
adores
de
água
para
uso
doméstico
vulas para vedação e anéis para
pianos,, carapuças para cavalos,. corinseticidas arasitieldas,
giddee e
•
vedação
dões. debruns, lã. fitas forros franja. em outras classes, Para •sa pare lealafetantes. ~amaçass mi
e produtos
Classe 34
festão. feltro para órgão. fofos galar- cortumes, para marcin.eiros. para sapa- inseticidas asauricidas. desinfetantes
Para distinguir: Cortinas, capachos. cor- dates, lamparinas, mochilas, mosquitei- teiros, para vidros nassa adesiva pari veterinários, raticidas, reradial par*
tinados e congóleos. enceradas, estra- ros, nesgas, ombreiras , e enchimentos porta-copos, porta-niqueis, porte -notas, tias veterinários, sabões veterinária e
dos, linóleos, oleados, panos para as- para roupas de • homens e senhoras, porta-documeatos. placas, rebites, rodi. destaktantes. Mis Peta 4138 aggládi
soalhos e paredes, mosquiteiros, passa- Panos para enfeites de móveis, não abas, recipientes. suportes su portes Para boi-Mala& senados e veterildrioa
deiras, sanefas, tapétes
fazendo parti dos mesmos, palmilhas. guardanapos, seleiros tubos, tigelas fatos, euperfosfato& vacinas para meai
.
Classe 35' .
passamaries, pavios, rédeas, rendas re- tubos para ampolas, tubos para seria. r animais, venenos contra lasetas,
Cocros e peles preparadas ou não, ca- des, sacas,' sinhaninhas para vestidos pai, travessas, tipos de material pitomais e itervaa daninha,
murças, cromos, vaquetas pelicas e ar- telas, tampos para almofadas, não fa- tico. sacolas, sacos, saquinho*. vasilhaClasse 4
mes
para
acondicionamento,
vasos,
xátefatos dos mesmos: Almofadas dt cou- zendo parte de móveis, artigos êstes
Substâncias e produtos de origem anta
caras. colas a frio e colas 'não inekidas
ros arreios, bolsas, carteiras, chicotes, feitos de algodrio, cânhamo, linho. juta, correia& peita e pedras pare afiar mal, vedeta] ou mineral, em bruto ott
seda, ration lã pelo e fibras não
carneiras, estojos, embalagens de couro
rebolos. adaivos para tacos, adesivo* parcialmente preparados: Abrasivos em
incitam em outras classes
capas para álbuns, guarnições de couro
para
!adilaras e adesivos para azulejos. bruto, argila refratária, adaltico em
•
Classe 23
para automóveis, para porta blocos,
anéis. carretéis per tecelagem e var. bruto, algodão' em bruto,- borracha em
malas, porta-notas, 'porta-chaves, porta- Para distinguir tecidos em geral: tecidos alçou de material plástico para ladrai- bruto, baustita, benjoim breu. cid"
bruto, 'chifres, ceras de plantes case
fiqueis, pastas, sacos par aviagens e para cosifecções em geral, para tapeça.
tria girai de olásticoa
das e para artigos de cama e mesa:
vegetais de carnaúba e• aricuri, criam
solados
• Classe 29
Algodao, alpaca, ciinhamó, cetim, casai, Escovas comuns (não incluídas nas de avelo, crina em geral, cortiça em
Classe 27
'
Para distinguir artefatos de palha ou casimiras, fazendas e tecidos de lã em classes 6. 11;17 e 48), lambazes, rodos, bruto, amas vegetais, impado, errai
medicinais, extasiam oleoso& estopas,
fibra: Cestas, cestos, cabos para uten- peças, juta, jensey. linho. nylon. Paco
espanadores e vassouras
enxofre, falhas, faaras vegetal& goza
silios, cestos para costuras, cestos para paco, percalina, rasai. ralam sada na.
•
Clame 13
pães. caixas para.
.
acondicionamentos, tural. tecidos plásticos tecidos imper. Adereços de metais, preciosos semi; secas, grafites, zo
bruto, grazina
caixas para enfeites, • esteiras.. ambos- • rimáveis, tecidos de pano couro e
preciosos e suas imitaçõea, adereços de em bruto, idosa ur, liqtralos de plane
veludos''
•• anis. embalagens, estojos; guarniçõei •
taa lasez em
MI parcialaa
pedras preciosas e suas Imitações,
para utensiros. guarnições para calçanoa de metais preciosos, seml-preciosas preparados, minérios mealhas,
Classe 22
. dos. malas. 'palmilhas. redes, rédeas, 83% Cânhamo em fio ou 'em linha. estambre• e suas imitações, alianças, anéis, arti- tas em bruto ou pareanimente Unhar
colas, sacos, telas para assentos de de seda ou de lã, fios de algodão, juta, gos de fantasia da .metais peoreloSetu. limadas, eia toras, serradas e aplainad
cadeiras
lã. linho, plástico, ratai, rayon. seda na- balagandans de metais preclaros, ou nata, 'massacres agir bruto, 6ixdo
Classe 16
tural para tecelagem ou uso comum. semi-preciosos taxelejas de metais pre- manganês, óleos de emas v
Artefatos de madeira em geral: Argi juta em fia; ou emlinha , lã torcida, ciosos. badalara de metal ~ciosa Óleos eat bruto.** paacidatente pja
las alguidares armações para balcõe linhas e =toadas ou novelos, linhas brincos de more 'precioso, ou semi- radas, plostbapii4P- • tas bruto, pó
e para vitrines, artetatos de madeira brilhantes, linhas para bordar, para coa- asseiam, bules de metais -preciosa moldagem posa firmeltegrea, pedras fut.

em
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r\A ARCAS D EP OSITADAS
•
PubliCação tanta d tter,ardo cone art. 133 do Catliao da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara a

taiiirer a prazo da 63 aias para o deferanicata era pedala. Durante ama prazo poderfo apresentar suas oposições' ao Departamentla

Nacional da *Propriedade InU ratial aqueles que se julgarem prejudicados pont a coriciado do registro requerido

taifas, :piche ':em bruto, pedra calcaria.
plantas medicamis, pedras em Prato
guebracho, raizes vegetais, resinas, resines naturais, resíduos, texteis,
*eiva., talai) em bruto, xisto, lista
betuteineao e 'Xale
a. Classe 3
Substâncias químicas, produtos epréparadas para serem usados na medicina
mi na farmácia
1: Classe
Para astinguir instalaçbes hospitalares.:
Abaixa-línguas, aparelhos de raios X,
agulhas para, seringas, aparelhos elétrodentárias. ciárgicos e elétro-diagniastica, aparelhos: para gabinetes de clinica
e prótese deitaria, braços para mesas
auxiliares, cadeiras para clinica médica
e dentara, colheres cortantes, aparelhos
de correção para os dentes, armários
para lias rospita iares. assentos para etafermosal carnai Carrinhos para transpor
tes de enfermos, anuas para operações
• ferramen.tas..cirsiz gicas para operações
e seringai.

estojos para instrumentos musicais, eataudarte, algosas, tlautas, maracas. pitança pandeiros, ate-acras, pianos, pratos,
pistão. rabecão, teu.cos, surdinas, saxoSanes, timbares. Ma/taxas, violas, violão
e violino
Termo na 725.020, de 18-11-1965
Analton Teixeira Godoy, Luiz Chaves
Oliveira da Paz e Rubens Alberto
Barsotti
São Paulo

uno TRIO
Classe 33

Tjarsações imobiliaaas, boita, instituto
de beleza, lavanderia, prapaganda, dna,
teatro estádio fotográfico, operações
bancárias, seguros, despachos junto as
repartições, tran.sportas, oficina merani.
ca, garagem,, tipografia decorações- cicbe recreativo, pronto socôrro, programas radioaõnicos e televisionados, rádio
emissra, botei, turismo; investianemos,
engenharia, pesquisas de mercado -instalações técnicas promoção de veadas,
coordenação, ,hospital explcrraçã dt
fazendas exposições, feiras de amostras
comatosos, competições, obras de pintaia, serviços de buír a ,arelier de confecções, conservação de prédios, administração dt 'bens, gravações, conjuntos
musicais, instrumental e vocais, distribuição e produção de filmes

Abaceracates. 'acetona. acidas. acataias
agentes quinsicos para o tratamento e
lotação de kibfas, tecidos. couros • ce
lidam,: agua tas. Alcool, allomnina.
alurnena: alvaiade, alve1antes ia
dustriais, ahno ein pó amoniaco
anti-Incrustantea, • aati-ocialaniea.
otWMWM.s. aMd-corromvoa. agi-de:man
toa sizotatoa„ • agua a:Sal:dada Para
acemadadores» !alia oxigenada para -Tarmos as. 725.021, de 18-11-1965
bicarbonatos de sódio, de potássio: ca Amidton Teixeira Godoy, Luiz Chaves
flas industriais, amónia; banhos para
Oliveira da Paz e 'Rubens Alberto
galeasização, benzina, benzol, betumes
Barsotti
viram, carubas, carbonstos,• esitarizaSão Paulo
&res. celulose. chapas totograficaa
composições e:ti:emes de incêndia.
te, corrosivos_Cromatos, corantes, cemZIMBO TRIO
sotom descorantes, cdesincrtmtantea, disso/ventes; emulsões fotograficas. !elmo4.,:o Paulo—Capital
tre. crer: esmaltes estereatos: fernd,
Ines sensibilizados para lotogra" - et:adores. tormol, foslatos Industriais. %alem, ladustrials fluoretos; galvanizado
Classes; 1 a ata
em gelatina pira lotogratas e pintura
Insígnia de Comércio:
Wirerinn "í. hidrato& tildrosullitos,
Vamos os. 725.022 a 7254)28, de
hapernteabilizantes, • lodinetoa; lacas;
18-11-1965
autuas para pintura, inagnésici„ mercado; retratos, -meutralizadores. caltroce LAMS/ Laminação e Artefatos de
Metais S.A.
Mos.; -óxidos.' cair:Untes. dilersa parai
;datará. 44eo de Ainhaça; produto. qui
São Paulo
laicas para impressão. potassa' indas,
Mal papéda eaudaloskoveis para a •
toara/ia. papéis de turnesol, papéis lie.
bimetálicos a. Pellcsdak
ommiveta papila para !otoarajm e anilhes de 2aborat6rio. ~entoa, potaits.
pée mdálloas para a compondo de
thstaa, preparações para • fotografias
produtos -para atquelar: pratear e um
'Mac produtos para daiir tintas prosais.'
Ozs reallvoa, • temovedorea, errelearresi
sadzilo -neutra, sada. salictiaroa. amures
stlinatos, Doia
oologeos guinarias de uso iiidugtrIat solvenbea, matrina tintas era: . at liquidas 'Elidas
OS pastosa/ para madelre. tem, por.6RAMEIRA
Os i)a.coRas
.
disse 9 •
Anardedts. Imodollas, banjo"' loodolimbaterias. oentrastmoa, caleja: claittie;Cb., 5
Ma, toadas para instrumentos inusitada.
bisão. a(' O ratena;r10 , ateu
CRãethhoias, =atm. dartnapara tipos, aço landi& aço
n

parcialmente. trabalhado, • aço pálio, aço
aefiziado, bronze, bronze em. bruto - ,na
parcialmente, trabalhado, bronze da
manganês,., bronze' 'em pó, bronze em
barra, em fica chumbo em', brutó ou
paraialmente preparado cimento metálico, -.cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalsacio, ferio em, brigo
em barra, tarro manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente traba
lhado, gusa temperado, gusa -.malcávei.
lâminas de Metal, lata em liara. lata)
em bala, latão em chapas, latão eia'
vergalhões,• ligas metálicas, lir:Galhas
magnésio, manganês; metais não zraba.
lhados ou parcialmente trabalhados. me. tais em massa. metas estampalos.
. metais para solla, ruquel e zinco
Classe 16 ,•
Para distinguir:. Materiais para construções e decorações: Argamasisas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento; blocos para paaimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas dágna,
caixas de descarga para eixos, edificações premolciadas, estuque, • emulsão de
base asfãtico, estacas, .esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de ¡unção. lagesa lageotas. material Isolante contra frio e calor; manilhas, massas - para revestimentos de partdei. madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impenneabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revtstintento e outros como na pavimentação," peças ornamentais de cimento ou gesso para .tetos e 'paredes,'
papel pare forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, parquetes, portas. - portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de i vtntilaçao, tan.
ques de cimento, vigas, vigamentos e
•
Classe 21 À
Pana disauguir: -Veiculai e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, auto.
móveis, auto-caminhões, aviões. aaiortecedores, alavancas de câmbio ba..coa
tragues. braços para veicubs. :
-as carrinhos de -mão e Carreta's
nhonetea. carros ambulantes. caarniões
:arras, tratores. carros-berços carrosalagues. carros-irrigadoes. ',carros.. caraça& mercearias.
' Chama. chapas circulares para veiculas, cubos de veiculas
zorrediços para veleuio.s direção. desltcadeiras, estribos, escadas iolanree eiévadores para passageiros e para' carga.
engates 'Para carros, eixos de direção
freios, fronteiras para veician.s. aliada°
acomotivaa, lanchas, motoricloa, molas
motocicletas. motocargas. moto furgões
manivelas. navios; Ónibus, oara-choquas
para-lamas. para-briam. Pedais, pantaes
orlas para bicicletas, raios mira trickle
tas. reboque, ractadores grffr4 veiculo.
rodas para 'veiculei. :caris -rc`clos , ti'
rarctes Tiara velculos. vagões velocine'
4es varam tfie 'contrõle Armado? •
ffff, rleradrn tróleis trole:bus ;:caraes de
carros, toletes sara ~a,

Classe 11
bandeitas, bacias, baldes, bimbonieres:
arame liso ou farpado, assadeiras, açu-,
careiros; brocas, ' bigornas, baixelas,
cutelaria - em geral e outris artigos de
metal a saber: Alicates, alavancas, armações de . metal, abridores ' de latas
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros correntes, cabides:
chaves: cremones. chaves de parahisos.
conexões para encanamento, colunas,
caixas de metal para portões, canos de
meatl, chaves de fenda, chaves isglasa,
cabeções, canecas, aipos. cachepots,
centros de meia, coqueteleiras. caixas
para - acondicionamento de alimentos,
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cateteiras, conrhas, coadores; distintivos dobradiças; enaadas, enxadões, esferas.
engates, esguichos, enfeites para arreias
estribos, es
. feras para arreios, espanadeiras; formões. „foices, ferro para ,iirtax
capim: ferrolhis, facas, facões, atchaduras ferro cumula a carvão, terute'res.
funis , fôrmas para doces, freios Para
estradas de 'ferro, frigideiras, ganhos,
grelhas garaos. ganchos para quadros
aonals para' datanagens; insigniam
laminas, liroreiros, latas de lixo;
¡arras; machadinhas, molas para parta,
molas para venezianas,- martelos .- Jarretas, matrizes; navalhas; puas; pás, pregos; parafusos, picões, aorta-243; laza
seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros
panelas, roldatias, ralos -para pias, rebites; regadores; "serviços de chã e café. •
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; tesouras, talheres, atlhadeiras, torquezea
tenazes, travadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento,.
trilhos para pirtas . de correr, taças,
travessas, turibulos; vasos, 'vasilhames
e verruma
Classe 8
Aspiradores, aquecedores, aparelhos de
secas, batedeiras, chuveiros, enceradeiras. exaustores, ferro de passar roupas.
fonagrafos fogões geladeiras, panelas de
pressão abat-jours, liquidificadores, lastres, refrigeradores, rádios, torradeiras,
televisores e balançai .'
Clavo, 12
•
Artigos de metal- comum e Miudezas de
armarinho: Alfinetes, alfinetes de segeranças, agulhas, argolas, botões, colchetes, dedais 'fivelas e fechos corrediços garras, grifas de metal paia mofei..
- tes de vestidos ilhoses.
miisangas e presilhas
...111:511t

Para' distinguir: Amalgamas, aguilaaa
para injeção, 'assentos para 'enfermos.
aparelhos. de distermia abaixalinguas,
aparelhas de Raio ' X. aparelros ' ir hafro-:vercaeiba. aparelhos para surde:.
insturiz. seta para articulação é incrustação, cera coiante cadeiras' para clinicas médicas dentes artificiais J'iltatduraW. espátulas, 'cesso. nu-nistações-nerumentos eiruegicos, para . Operações.limas para ossos_ massas plásticas para
lisas odmrtologieus. poste ,moveis e mo.
res fixas, para fitas cdornologicos , pata;
moveis e ' pontes ataras 'padiolas, ore.'
aervata rins mia c éto nara ga-glmas
pés artificiais sacos para gelo sondas
seringas hipodeaticai
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ARCAS DEPOSITADAS
'

Publicação fatia de actlrdo com o art. IÃO do Código ' !a Propriedade Inátstriei. Da data da publicaçais .Cameçará a
• cerrar orazá da 69 dias para o deferiMento do pedido: Durante astse prazo poderão apresentar 'suas oposições ao Departamente
3Zszlona1 da Propriedade. Industrial aquele; que se juigarem prejudicados com a concessão do registro requerida
Tármo n.? 725.043, de 18-11-65
Termo n.° 725.039, de 18-11-65
•
Classe 11
Confecções "Kid" Ltda.
Arue/as, cnexões de Metal, conchas, Consórcio "Coroando" de Implantações
São P,aulo
•-•
• e Comércio Ltda,
cacaças metálicas, aparelhos, chasI São Paulo
sis metálicos, caixas para acond:cionaMento de limemos, facas, grelhas, guarIC
D
nições mttál:cas, garfos paselas em 'ç:e
CORONADO
TEM S.A.•
IndústriaBraei/eira
cal., pinos, picadores de -legumes, perfiSao Paulo-Cai)it
APARELHOS ELÉTRICOS
lados de metal, porcas, recipientes, rala•Chisse 24
METALTIRGICOS
, dores, rasouras tubos", metálicos e
'Mamares, •atacadores para espartilhos
talheres '
e. calçadosataduras de algodão- para
Classe '83
'Nome Comercial
diverso; fina, exceto para fins mediei..
.
.
Termo n.° 725.035, de 18-11-65 Para - d:stinguir:, incorporadora, gic`/..4* nais... bandeiras, .bordados. braçadeiras,-T-Crna as. 725.030-a 725.032, de
Móveis e Decorações "Juruá" Ltda.
borlas, • cadeados caas are móveis, a
lária; construtora e administradora
18-11-1965
São Paulo
pianos, carapuças. - para cavalos, eca
Tem S.A. — Aparelhos Elétricos e
Termo n,'725.040, de 18-11-65
dões, • -debruns. 'lã% 'fitas .forros franjas .
'
...Metalúrgicos
DinovIl
Distribuidora • Comercial de festão, feltrc; • .para órgão. fofos 'galar . , •
São Pau/o „. . Novidades Ltda.
detes, lamparinas,' mochilas. , mosguitel.
MÓVEIS E DECORAÇSES
São ;Paulo ..ros, _nesgas. ; ombreiras e' enchimentos •
• "JURUA" LTDA.
para roupas de homens 'e senhoras,
D
24. o, Irpanos para enfeites • de- móveis. nao .
AJ.
Nome comercial
fazendo parte dos- mesmos,, palmilhas,
Class e -13
'oassatnaries,:pavios: . rédeas, rendas re• Ternos as. 825.036 e 725.037, de
des.. sacas. ••• ainhaninhas para vestidos
Adereços
de
:
metais,
preciosos,
Serei.:
18-11-65
INDLiSTRiABRUILERA
Móveis e'- Decorações 'Iuruá" Ltda.' )recios os e 'sues unira ções.r. adereços de telas.- tampos para = almofadai, não ça.
zendo parte de'móveis, _artigos estes
pedras preciosas e Suas imitações,.
•• Cla•sse 8 São 'Paulo '
aos de metais preciosos,. sems-preciosos feitos de- algodão,' canhamo linho, tuia,Aparelhos para . gás e isversão, apare'seda, •, raiou lã pelo . e fibras não
e suas Imitações,, alianças, anéis. ',artilhos televisores, aspiradores de pó; as-,
inch:doe - cai 'outras classes
gos • de fantasia de =. metais , preciosos,
sadeiras elétr:cas, aquecedores em geral,
,JURCA'
balagandans ,de metais , "preciosos, os •
aparelhos de ar refrigerado e ar condiTermo. n.° 725.044, de 18-11-65semi-preciosos. oaLdelas, cie. metais pra
Indústria Èraaileira
cionado, batedeiras* em liquido e em
Furametal Indústria e Comércio Ltda.
berloo
ies
.de
Metal
preciosoe,,
• massa, chuveiros elétricos (churrascaSão Paulo
brincos de ,meta • ' precioso: ou
ria) churrasqueiras elétricas, enceradeiClasse 34
precioso,
bules
..de metais • preciosos
ras, exaustores, fogões em geral:1=os, Capachos, cortinas, cortinas . automátiferros elétricos de engomar e - passar, cas, 'encerados, linóleos, mosquiteiors, carteiras de metais preciosos:, colarei
rnd
• fervedores, liquidificadores rérigerado- oleados„ panos para assoalhos e pare- de metais preciosos ou ,semi-preciosos.
i
res e equipos para refrigeração, tosta' des, passadeiras, sanefas, tapetes. tape- coatas de metais preciosos,. copos de
•
'dores de 'pão e ventiladores e tstufas tes de peles,- de madeira, de esteira. metais preciosos,- dedais - de mets.i preciosos, diamantes lapidados, fio . de, ouro, Para-distinguir: Chapas de metais, perfil.
corda e cortiça
fio de iSrata,' fivelas . ' de ' metais precioClasse 6
. radas - • P ' •
.
" Classe 40
Máquinas para- fabricar geio, máquinas
sos, galreteiras e metais preciosos, jóias,
Terma n.° 725.045, de 18-11-65
para lavar roupa, máquinas para lavar Móveis em gerai de metal, vidro, de jóias falsas,— Mate j olas de.. metais , preCia. de Cigarors •Souza Cruz
• vsiihames, motores, máquinas térmicas, aço, madeira. estofados ou não inclu- ciosos .. medalhas . de ',metais -preciosos
Guanabara
máquinas batedeiras, máquinas de secar sive móveis para escritórios: Armários senil-preciosos e suai imitações palitos
armário, para banheirc e para roupas de ouro, pedras preciosas pare Jóia.' peçmáqc:nas de passar , PRORROGAÇÃO.
isadas, - almofadas.' acolchoados para dras 'semi-preciosas ;pare jóias... pérolas
•Classe 11
„
_
móveis, • bancos. -balcões, banquetas e imitaçõea . de pérolas, pratos 'de ' me•
•.,.
Arruelas, conexões de metal, conchas, handejas domiciliares, berços. biombos. tais presiosos serviços de tbé e de café
carcaças metálicas para aparelhos, chas- -..adeira.a. carrinhos para chá e café. de :metais preciosos, serviços . de -icor
sis metálicos. caixas para acondiciona; :onJuntoe para • dormitórios, conjuntos de metal Precioso. Serviços sie retreicos;
3WJe1f14 mama
mento de limentos; facas, grelhas, guar- oara • sala de jantar sala de • visitas. de .metal precioso, 'serviços de 'salada
nições metálicas; garfos, .panelas em ge- •.onitiatos para terraços, jardim e ansiá. 'de 'frutas de metal precioso: serviços de
Classe 44
ral pinas, picadores de_legumes perfila- :ontantes de' gradeio& e gabinetes para sorvete de meta) precioso.. sopeiras de
Tabaco manufaturado, ou não, inclusive
dos de metal„ porcas, recipientes, rala- :opa e cosinim. camas cabides,metal precioso; taças de' •- metais precio:
cigarros, charutos e rapé
dores tesouras, tubos metálicos e
giratórias.- caeiras 4 balanço 'caixas soa, talheres de metais preciosos, 'hW.
atlheres
bulias
de
metal,'
turmalinas.lapidadai
e
le rádios colchões, colchões de molas.
Tenno n.° 725.046, de 18-11-65
•
vasos de metais . rirecf.osoi• U. C.
A.
tspenses. divisões. divans, discotecas
União Comercial
Termos ns. 725.033 e 725.034, de
le madeira, espreguiçadeiras. escrivani.
Latino Americana Ltda,
18-11-1965
,
Termo
n.°
725.041,
de
18-11-65
. .
São Paula.
Tem S . — 'Aparelhos Elétr:cos e abas. - estantes: guarda-roupas: mesas. Confelt — Condutores e Fios Elétricos
:nesinhas; mesinhas para rádio e televi.
' Ltda.
Metalúrgicos,' .
são,' mesinhas nara televisa°. molduras
Sãrx paulo São Paulo
para quadros. porta-retretos," poltronas
poltronas-camas.. prateleiras, porta-cha.
T
tif
nein. sofás. sofás-camas. travesseiros . e
CONFET.
induetria
,
vitrines
li
Indstrià
13r:121.1 01ra
'
Termo
'-n.°
725
.
038,
de
18-11-65
Classe 8
Consórcio "Coronaclo" de Implantações
Classe 8
Aparelhos de gás e inversão, aparelhos
e Comércio Ltda.
televisores, arpiradores de pó, aquece- São Paulo
Para distinguir: Fios e condutores
dores em geral, assadeiras elétricas, apa• elétricos
relhos de ar refrigerado e ar 1 condicio
_•Termo n. 9 725.042, de 18-11-65
nado batedeiras em liquido e em masOLMO. José de Oliveig
sa, chuveiros elétricos, churrasqueiras
CONSÓRCIO"CORONA DO"
São Paulo
elétricas, ehcerade:ras, exaustores, foDE IMPLANTAÇÕES -E
gões em geral. fornos ferros elétricos
•
-Classe
38
de engomar e passar, ervedores, liquiCOMÉRCIO LT DA
OS .BRucuires
dificadores, refrigeradores e equipos
Arca para g uardanapos
4,2 pipo!,
'Classe - 33 .'
aglutinados..Silbuna (enr branco),
- para refrigtração, tostadores de pão,
tibune
' Expressão de propaganda
para retratos e au
venriladores e estufas
Nome comercial
tógrafos, balaço., low
Termo a* 725.029, de 18-11-1965
Tem S.A. — Aparelhos Elétricos a
-. Metalúrgicos
São Paulo -

--

PuRAlgrTA.L

ustria Brasileira

£LAR1DGE

•

•

2056
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Puhlteaçao feira de arrardo aos:a o art. 130 do adia* da Proariadada I ndtiffealal. Da data da PabDaasão 0073/80ará a
forres ta praao da a0 Cata para o defaahnento do pactilo. Durante éreo paro podertio aareaentar suas oposições *o Depattawneaba
Nacional da Preyriérlade Industrial aquaies mie se juta/trem prejudicados com • concentro do registro requerido

ceto

Pa r a brincareis*.l blOCUY para
Taano n.° 725.050. de 18-11-65
corresponnaucta btaaos para cálculos
11:deki Nishiyania
ba,aos pai anotaasSea. bobinas brochaiSão Paulo
raa co
a mares-as cacemos de eiscrever. caras Jata toariam:uca. carreira
Gaixsa -e pa pe t. diernetas :ander
nos. "aixas artão :auras pau oa.
pelaria. sa :Uca le vis t rab cartões et>
BrASIL EIRA
mara as stata a inra,as contara cat
tonna, caiemos dc papel melimetrado
ra 38
Co"
• em branco para desenho. cadernos _ Lenços de papa. amimado
escolares cartões em aranco. cartuchos
Termo n.° 725.051. de 18-11-65
de cartoPna, crapas manograficaa. ce
Sociedade Imobiliária e Construtor
demos de *est:branca. carreteis ae pa
Progresso da Barra Ltda.
pealo, eavelopea. envaducros para cha
Gttanabara
ruem de papel. encardenaçac de papei
cai papelaca etiquetas. Folhas Indicas
fólhas de celulose. guarianapos, livros
allo impressos. livros fiscais, livros de
contabitidade. mata-borrão ornamentua
de papel transparente. pratos papelinhos, papéta de estanhe e de alumiar°
Papéis sem anpresslio papea eu, nranec
Classe 16
para impressão. papeis fantasia menus Para d:stinguir materiais de construção
para forrar paredes, papel almaço cota
em geral
ou sem p auta papel vapor) papel +3,
Térmo
na'
725.052.
de 18-11-65
seda, papel impermeável. papel em boCasa Califórnia Frutas Ltda.
bina para unpresaão. papei encerado
Guanabara
papel hiaaan:co. papel •npertneaver
1 para copiar, papei pata desenhos pa
pel atira embrulho impermeahrhz id..
papel para encadernar. papei para es
cravei', papel para :a.m.a./y r papel pa
cm.sAttfp-RINIA
raiana p ara embrulhos papel celofane
papel celulose, papei de linho ama.absorvente. papei para embiulhar ta
beco, papeuto. reata:ema. de papel co
setas de oapel, rótulos de papel. rolas
de papel rratisparente stizos de pape:
serpentinas tubos postais de caiaria

"LENCIN"

Progresso da Barra

Tétano n.° 725.047. de 18-11-65
Classe 41
Bastai — Arquitetura e Pré-Fabricados Vendas de frutas. queljo.s, legumes e
Ltda,
conservas
_
São Partas
Tianno ra° 725.053, de 18-11.65
Fomento Nacional S. A. — Crédito.
F:nanciarnento e Investimentos
Guanabara

BASSI

I NDUSTRIA SRA SILEIRA

Classe 16
Para distinguir: Casas pré.fabricadas
postes, caixas d'água, peças de concreto
armado
Vamo a.° 725.043. de 13-11-65
João Mora .nti
São Pau'o

PRORROGAÇÃO
Bar e Restaurante CORSO.

Classes: 41. 42 e 43
Titulo de estabelecirnenra
nato taa 725.049, de 18-11-65
José Francisco Ilowat Gusmão
Guanabara
Radia ZN Cailialt
Classe 2
• Defumador

Fomento Nacional S. A. -Crédito,
Finan

ciamento e Investimentos

Nome comercial
Urino n.° 725.05. de 18-11-65—
Varejo Iábano Ltda.
Rio Grande do Sul

Líbano
Indústria Brasileira
Clame 41
Alcachofra,. alaxia, alho. aspargos
açúcar. alimentos para animais, amais).
antendoas. ameixas, amendoim. araruta
arroz. Muna aveia avelã.. aae're azei.
tonas batina. haeraaan. britaras bslax.

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 le:te. cremes
alimenticios, croquetes. compotas, cata
pica coalhada. castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes.
chouriços. dendê. doces, doces de frutas. espinafre esséraaas alimentares, empadas, ervilhas, enxovas. extrato de toemate, farinhas alimenticias. favas féculas, flocos. tare:o., fermentos. feijão
figos frios. 4rutas séeas naturais e cria
taba-das. glicose, acama de mascar, gorduras, grânulos. carão de hici gelatina.
goiabada. geléias. freava doce herva
mate. hortaliças lagostas, !algum. luta
condensado. le:re em pó. !agraves em
conserva, lentilhas, linguiça louro. nas.
sas alimentícias. mariscos, manteiga.
margarina. mannetada mactarar. massa de tomate. mel e melado, mate. massas para nanstatis. Molhos, moluscos
mostarda, mortadela. nós moscada. nozes, óleos comestivers. ostras, ovas,
paas. paios praanés pimenta, pós para
pudins. pick'es. pe ; xes. presuntos. pa
tas. peei-tuas pastilhas, pizzas pudins.
quailos. rasaas balancearias . p ara aia
mais. requeijões, sal, sana sarninhas
sandurches sorvetes, suei de tomate e de
frutas. torradas tap:oca. afanaras. talha
rim, tremoços. tortaS. tortas para alimento de animais e aves, torrares
toucinho e vinagre
Ti- a lar 725.054. de 13-11-65
Franarao Nacional S. A — Crédito
rnadclatnento e Investimentos

Guanabara

1

Taino n.°- 725.058, de 18-11-65
José Batista de Moraes
Pernambuco

GABOLA
Inrittat r r

Raas,jetta

Classe 42
Para datingtari Aguardentes, vinhos.
comostos. verrnouth quinado, kract.
cognac. duma whisky, bines. aperta- •
ivos. amargos. nobres. gins, absinto.
puma arazette. afaz, genebra, Sarda
inarasquaro e vódca
Tétano ta° 725.059, de 18-11-65
Britasa — Indústria e Comércio Lida.
Pernambuco

BRITASA
I ndústria lirasdeira
Classe 16
Para disangair: âlatcriaia pára coustru.
;sies e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos. batentes, balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas. cimento, cal. cré, chapas
isolantes, caibros. rtaxi:hos, colunas.
darias para c-aberturas, caixas dágua.
.aixas de descarga para etixos, edificaases pasnoldadas, estuque. emulsão de
onse asialiico, estacas, esquadrias. estruturas 'metálicas para construções, lameas de metal, ladrilhos. lambris. luvas
te junção. Sagas. lageotas. material Isolante contra trio e calor, manilhas, massas para n vestiwutos de partdes, madeiras para connruções, mosaicos, pro!utos de base rata:tico, produtos para

tornar impermeabillzantes as arguirassas de cimento e cal, hidráulica, pedra--

Classe 50
Para distinguir impressos em geral
Temo n.° 725 .056, de 18- 11.65
Calçados Archanio Lida.
Guanabara

ARCHANJO
DIDtTSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Calçados

gania produtos bststranosos, impertneaa:Ir:antes líquidos ou sul) outras Formas
para revtstimento e' outros como na pa.
vimentação, s ças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas antiacido.s para uso nas construções, parquetes, portas, portões, Pisos, soleaas
para portas. tijolos, tubos de concreto.
telhas, tacos. tabos de tardança°. tanques de cimento vigas. vigamentos e
vitrõs
_
Ténno n.° 725.060. de 18-11-65
Imobiliária Bom Sucasso Ltda.
Pernambuco

Imobiliária Bom Sucesso

Termo n.° 725.057. de 18-11-65
Rádio D'hisora de Arcovenle Ltda.
Pernambuco

Nome comercial

Rádio Difusora de

Tia mo n.° 725 .061 .de 18-11-65
Lord
Admha rtradora Ltda.
Parnambliep

.A,,, vrrte

ltda

N,wv. comsrcial

Loiu -

ttttttt arrota-trio

Ltda.

PlaÇO DO NUblEEO DE HOJE: CR$ 50

Nome comercial

