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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
•

dispositivo de dependurar
Ti.
keo Yuki:
•
N.° 132.902 - Mvo modelo de
copo-taça
Nilton Sant'Anna.
N.°: 133.407 - 'NU° modelo de
bule
Pascual Rios..
-Um nôvo modelo
N.°, 133:632
•de sandália
A. L. Gerhardt. _
N.°, 134.052 nôvo afina• dor de -'pontas de lápis - Adalberto Costa de Campos Buem
. N. 134.127 Um acendedor
elétrico' com -suporte' para maço
de cigarros - Wolfgang Schweers.
• N.°, 134.157 - NU° tipo de
ferragem com presilhas para. paa.
" tas de -arquivamento , em geral José , Antônio Barba no.
N.° 134.229 -- NiSvo modelo de
.albuns -para. Coleção -de figurinhas
- Domingos Glorgetti.
N.° 134.273 - Nova disposições
introduzidas em :tampas inviolá-.
veis para recipientes em geral Dr. Itubérto Cezar Flori.
• N.° . 134.355 - Suporte extensível para aparelhos de ar condicionado
Indústrias curtidas Max
Wolfson S. A.
•
N.? 134.907 .- Alça - seguradora'
de parafuso', para bujão de gaz josé , Soldan.
N.° 135.141 - Um porta cigarros . 'com acendedor elétrico conjugado, para - uso 'pri nci palm en te
em 'automóveis
George, Demeter
e Lajos . Kadar. •
N,° 135,195 . = Talher de •Peças
encaxámis -.-- „loba mu Glokshttber.
N.° • 135.290
Escada articulável
Domingos; Manuel Pereira.
• N.° 135.416 Cabide articulado e re trata-.Metalúrgica Zhali
Ltda. - • •

rentes 'abaixo mencionados a compaN. 134.380 - Dispositivo de conrecerem à este -Departamento a fim de dução retilinia de um móvel
Padefetuaram o pagamento da primeira Ilard S. A.
anu'clade. dentro do prazo de sessenta I N.9. 134.388 - Processo' e disposi(60) dias, na forma do parágrafo úni- tivopara .fabricação de botões' pedras
co do artigo 33 do Código da Proorie-, para jogos e outros --• Alberto - Aliberdade Industrial, para que sejam expe- ti .
dida sas cartas patentes. .
• N,° 134.900 ' - Elemento de ' ligação
Provilégio de Invenção Deferido
para a extensão de suportes e cabos
Termos:
cilíndricos ou com qualquer outro . perN. 95.925 •
Configuração externa fil- - Olivio Iezzi,
de vibrador para massagem
Irmaos ' N. 135.281 - Nôvo. acendedor
elétrico autotnático para aparelhos a
Mantovani
Cia. 'Lida.
N.° 118.317 - Nevo tipo . de moro- gás -Rosario Zedra Neto, Idineu Rac:cleta - Nascimento Antonio Rabe- mos e Torquato Pires de Paula.
lo.
N.° 135.383 - Barbeadeir • elétrico a
N.° 122.621 - Processo de apertes- sêco - Sperry Rand Corporation.
N.° 135.495 - Um toca-disco aperçoamento das condições de funcionamento dos motores de ignição por com- feiçoado - Manuel Vadadão Leal.
pressão superal:mentados e motores • N.° 135.601 - Aperfeiçoamentos em
adaptadoS para a execução ' deste pra- fechos corredços - Metalúrgica Bracesso - Institut Français Du Petrole. sileira "Ultra" S. A..
Des Carburants et Lubrificants. •
. N.° 135.631 -- Nevo sistema de seN.° 123.598 - Aperfeiçoamento lis. cador de cabelos - João Roberto
troduzido em latas para embalar e Massena da Silva. ;
conservar alimentos - Frigoríficos
N.°. 135.931 , - Aperfeiçoamentos
Wilson do Brasil S. A.
N,° 125.079 - Recipiente de gás em secador de cabelo - Rozsenann
comprimido aplicável a aparelhos eje- Produtos de Beleza Ltda.
N.° 136.751 - Nova máquina para
tores de substâncias liquidas ou em
furar papel e outros, reforçeado os
pó. - JoR Francisco da Silva.
ros - Dr.-, Luigi ; Spada • e ,Gincana
N.° 127.006 - Aperfeiçoamentos Conti . •
. ,
•,
em máquina de café com alimentação
136.862
«Aparelho
para espei"N.
9
por cartucho de água de infusão lhar ou semear materiais granulares ou
Officine Cimbali Giuseppe S.P. A.
• pulverizados -= Cornas . jan • Steketee
Expediente do Diretár Gerai
N.° 130.072 -- Tapetes ,passadeiN. 9 137.005 ' - .Dispositivo para
ras, almofadas e semelhantes, de mate- apurar a afinação de instrumentos de
Rio, 2 de maio de 1966
rial esponjoso impermeável e processo corda como, por exemplo, o violão Pedido de Reconsideração de Despacho pare a sua fabricação .1.- A G A • Arti= Bruno Hertel. '
'
Tovar, GO(IICS E, Cia. Ltda . - no coli Gomma Affini S.p . A .
137.415' Novas disPosições
pcdido de reconsideração do despacho
N.° 134.120 -- Nova válvula 'In, introduzidas nos meios de tração e
N." 135,438 - Um .enciisto' rede deferimento do termo 76.136 - dráulica de segurança para , acinecedo- direção dos veículos • de brinquedo --privilégio e • invenção de The Pyramid nas de água - Nicolino Guimarães Genovesi 6 Cia. S. A. Comércio e clinável - Mário Gabriel Fabri.
N.° 135.569 Nôvo tipo de es•
Rubber Contpany.
•
Moreira.
Indústria.
p remedor mecânico para limão e
N.° 134.327 - Processo para a ecè.
Modelo de utilidade (14erido outros - (Uno Signorini,
'agem de papel -- Scan-Vax, Fahri•N.° 114.962 -- NU° e, origina •
N.°, 135.609 - NOvo 'Modelo de
D'visão de Patentes ".
kations, Forslmings - OCH Forsall- .bocal de mamadeira para recipicanela
L1, ferográfica,"in. tinta lin'ngs Ab.
entes térmicos e análogos'- Olavc
quida
- Ileleno Barbirato.
N.° 134.058 - Porta-eixos de mã.
EXPEDIENTE ,D0 DIRETOR
uarte
de
Barros.'
.
•
•
.
quinas de fiar Etablissements PaioN.° . 135.830 i.-.= . NU° modelo de
NU°
modelo
de
1
L.
.
N.
126.91
-R:o, 2 dr maio de 1966
bougeas.
chaveiro -, Marco Ivanov Mant-1 pinçoa depiladora - Roberto Piva
Not f cação:
'N.° 134.139 - Dispositivo pera `.0 i ch ev', 1
.
'
. , „N. 135.8137- Lamplãoç e lanelétricit •-- :. Orbit Indústria
Uma vez decorrido o prazo de re- acondicionamento asséptico de mate- . N.° 128.241 '.:-.- Régua flexível 1terna
.-iff i. or..hetica e . Plástica
rial de- consumo esterilizado - Alpu k
Ltda.
consideração, ,'.irevsto pelo artigo
para' desenhos , - Joaz Campos
N:° t15.90-1;
Mesa .1.
da lei 4.048, de dezembro de ra AG.
',
•
s ,
ilgueira.
, : ou ;elástica ‘-,- -Tubex Móveis Tu196l h tu2 ; s dez dias para eventuais N.° 134.341 - - Aperfe'çdamentos F.
N.° 131.297 --MI/o modelo de bex Móveis Tubulares S. A.
luntaas de reconsideraeõrs, e se do em ou' referentes a calandras para p asecador de roupw com suporte . N.°.. 136.033 - Cafeteira automesmo não . . se .tiver val:do nenhem in-1 pel e outro similar material de (-filha
•
vertical de graduação _de altura e; inática - Ralo Giacciolli.
teressado, ficam, notificados os regueLimited.

Rio, 2 de maio de 1966
Heitor Vaccani - recorrendo do
despacho que deferiu o termo 357.841
- merca: Secialan - do requerente
José de • Lobão Portellada Netto.
•
O Sr. . Ministro exarou o seguinte
• despacho:
Dou provimento ao recurso para negar o ' registro da marca - Sedalan
- face ao disposto no artigo 95 n.°
17 do Código.
Em 25 de abril de 1966. - ass.)
Paulo Egydio Martins - Ministro da
Indústria e Comércio.
Studart S. A. Indústria e Comércio -e Laboratórios Leite de Rosas S.
A. -- ambos recorrendo do despacho que deferiu o termo 377.367 marca: Colônia Quatro Rosas La Rochel -- do requerente - Bozzano S.
A. Comercial, Industrial e Importadora.
O Senhor Ministro exarou o seguinte despacuo:
Nego provimento aos recursos, e
mantenho o despacho de deferimento
de fls . 10 que concedeu o registro.
Rio, 25 de abril de 1966. - Aas)
Paulo Egyd'o Martins - Ministro da
Indústria e Cotnércw. •

• -

•
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- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas • até 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e as
DIRETOR GERAL
iniciadas, em qualquer época,
15 hora.
- ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
- As reclamações pertinen.
Cie
SEÇÃO
Dl
~AÇU)
ci-latait
- A fim de possibilitar a
te's à matéria retribuída, nosi CHEFE DO DERviço ráa PUBLICAÇASES
FL °MANO GUIMARÂE.S remessa de valores acompaMURILO
FERREIRA
ALVES
casos de erros ou omissões,
,nhados de esclarecimentos
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL.'
quanto a sua aplicação, sou.
perito, à Seção de Redação,
SEÇÃO
citamos usem os interessados
das 13 às 16 horas, no máxi5øÇ6o da publicidade do expadlente de Ci•Pertamoobe
preferencialmente cheque ou
mo até 72 horas após a saída
Nacional de Propriadado induatrlal do ~datário
vale postal, emitidos a favor
dos órgãos oficiais.'
da indústria a Comercio
do
Tesoureiro do De parta.
Impresso nas Of 'cones do Occartennnto de.. impulsa Nacional
- Os originais deverão ser
mento de Imprensa Nacional.
dactilografados e autentica- Os suplementos às edidos, ressalvadas, por quem de
ções
dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
direito, rasuras e emendas.
fornecerão aos as'sinanies que
- Excetuadas as para o
ãs solicitarem no ato da asFUNCIONÃRTOS
exterior, que serão sempre REPARTIÇÕES E 'PARTICULARES i
sinatura.
.
Capital e Interior: .Cap;.tale Interior:
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer Seme'stre . -. . 'Cr$ • 6.000: Semestre . . . Cr$ 4.500 - O funcionário público
Cr 12.000! Ano . .- . .
. Cr$ 9.0h0 federal, para fazer jus ao desépoca, par seis meses ou um Ano
conto indicado, deverá provar
, ano.
- Exterior: . _ .
Exterior: .
esta condição no ato da asi
Cr$ - 13.000 . Ano • . . . . . Cr$ 10.000 sihatura.
- As assinaturas vencidas Ano
poderão ser suspensas seta
• O custo de cada exem.
aviso prévio.
vão -.impressos o numero do dos jornais, devem os as- piar atrasado dos órgãos ofiPara facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e O sinantes providenciar a res- ciais será, na venda avulsa,
tes a verificação do prazo de ano em que findará.
pectiva renovação com ante- acrescido de Cr$ 5 se do mesA fim de evitar soluçãó
validade de suas assinaturas,
cedência mínima de trinta mo anos e de Cr$ 10 por ano
aa• parte superior do enderêço- continuidade no recebimento (30) dias.
decorrido.
•
•

Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diariamente, até às
; -- As

EXP-EDIENTE

na

N.° 136.086 Nôvo tipo de
bomba pedal para macacos hidrálicos - Pedro Paulo Sá Fortes,
N.° 136.201 - Elevador manual
para autos - Macaco - Dja/ma
d eOliveira.
N.° 136.219 - Brinquedo na
forma de boneco cilista - Antônio Alfonso Fernandes.
N.° 136.264 ---' Aperfeiçoamentos introduzidos em escovas para
limpesa automática de peneiras de
beneficiadoras de café e outros
- grãos - Serafim Blasi & Cia.
N. 136.434 Novas disposições construtivas em canivetes Patrizio Boldrini.
N.' 136.456 -- Nova disposição
inrtoduzidas em folhinhas - João
René de Mattos e Alcides Smi.
derle.
N.° 136.470 - Dispositivo para
retirar a mercadoria pelo fundo
Zilmo Fonseca.
dos depósitos
N.° 136.574 - Cabide múltiplo
conjugado - Luiza Ana Prezioso.
N.° 136.971 - NU° tipo de ferramenta desmontável para cortar
capim, gramas e , outros - Humberto Torloni.
Uma caixa forte
N.' 136.992
desarmável - Klabin Irmãos
Cia.
N.• 137.130 Original dispositivo para fechar saquinhos de
papel, plástico, tecido e outros
usos - Otto Felts de La Roca.
.N.• 137.245 - Um bico verte
dor plástico com tampa para irascoe outros recipientes - Plasmei
Indústria de Matérias Plásticas
e Metais Ltda.
N. 137.346 - Um Vivo 12,roto
tor,de velas de ignição - Miem
Pecas e Aoessérios Ude.

N.° 150.450 - Original desenho a volantes para direção de anta
•N.° 137.401 - Aparelho portátil
para testar parte elétrica de veí- de rastro aplicável a soldados de - Waltêr Rodrigues, Rocha.
N.* 159.014 -- Original modeh
culos Walita S. A. Eletro In- borracha e similares - Indústria
de Calçados" Transmontana Ltda. de garrafa plástica para acondli
dústria.
N.° 151.275 -- Nova configura- cionamento de óleos e outros 11
N. 137.458 - Gradil desarmavel para crianças - Miguel Joa- ção para cabos de talheres e peças quidos - S. A. Indústrias Rei)
de faqueiros em geral - Hercules • nidas . F. Matarazzo.
quim Rosado.
N.° 137.491 --- Cabide multiplo S. A. Fábrica de Talheres.
N.° 159.017 Nova forma ot
e extensível - Dr. Cyrus José
N.° 153.119 - Modelo de car- configuração de vigas premolda
retel de plástico para fita adesiva das - Adelaide Maria Vaccani
Ferraz de Marinis.
N.° 137.495 - Caixa de cambia - Adezite S. A. Produtos Ade- Paixão.
•
de velocidade - Sedo Simeone. sivos.
N.° 153.252 - Nova e original N.° 159.054 - Nôvo modelo dl
N. 137.577 - Urna tranca para configuração
introduzida em 'su- bomba de gasolina - Symington•
alavanca de mudanças de automó- porte para rolo
de fita adesiva - wayne Corporation.
Ary . Bittencourt Cotrim.
veis
Shellmar
Embalagem
Moderna SoN. 159.057 =- Original modela
N.° 137.864 Nôvo modelo de
de calça tipo biquini, para bebei
Anônima.
colher para retenção de gema da ciedade
N. 153.484 - Nôvo Lodelo de - D.° Thea Klein Thiemann.
ôvo - Spitale Santo.
suporte para carretel de linha
N.° 160.334 - Nôvo modelo di
N. 1,43.075 -.Novo tipo de va- para niáquina de costura - The recipiente
- Rexall Drug And
ral regulável e removível para Singer Manufacturing Company.
Chemical Company,
roubas - João Maria Rodrigues
N. 154.442 - Nelson Ferreira N.° 160_336 - Nôvo modelo de
Vaz de Madureira Lobo.
de Mattos - Nôvo modelo de ca- suporte - Rexall Drug And Che.
Desenhos e modelos indus- bide.
mica' Company.
trias deferidos:
N.° 155.631 - Nôvo modelo dei N.° 160.337 - Nôvo modelo de
N. 121.660 --Sola de material tampa decorativa para faróis e' tampa para açucareiros bu semeelástico - Pirelli Societá Per lanternas - Irlemp S. A. Indús-t lhantes - Rexall Drug And Chetria e Comércio.
Azioni.
Company.
N. 158.411 - N-vo modelo de mical
N.° 160.338 - - Nôvo modelo de
N.• 129.994 - Nôvo desenha. frasco' para esmalte de unhas -recipiente para , líquidos, -- tais
ornamental para papéis 'de emba-I Indústrias York S. A. Produtos como
leite, sucos e semelhantes
lagens cartonagens e encaderna.. Cirúrgicos.
•
Rexall Drug And Chemical
ções - Indústria Rotativa de Pa-1
N. 158.421 - Um modelo de Company.
péis Ltda.
N.• 130.360 Original modelo garrafa - Refrigerantes Limonap N.° 160.441 - Tampa aplicadode ornato port-retratos - Walter' pia Ltda.
para um recipiente sob pressão
N. 158.537 - Nôvo e Original ra
Pereira.
- Robert Henry Aholanaln.
modelo
de
rinquedo
Ilyuko
Ni" 131.327 - NOVO modelo de
N.° 160.442
anlicadoisqueiro de bolso -- Etablissement S. A. Indústria, Comércio e Im-' ra para um recipiro +e 5. - h pressão
portação.
Rostan.
Rohert Henry Abolanaln.
N. 158.715 - Nôvo _e original
N. 132.872 -- Cobertura pneuN.o -160.443
Ta rron a pPeadodesenho
ornamental
para
tecidos
mátiea (pneu) para rodas de ydra • para um recipien*e c.^b pre'são
culos - Pirelli Societá Per Azioni _ S. A. Indústrias Reunidas F.
Robert Henry Ab-lanahi.
•N.° 140.142 -.Original modelo a.arazzo. ; N. 160.444 - Tamra aplicadode circulador de are abat-jour
N.° 158.739 - Nova e original ra para um recinieo‘e ,--1) Pressão
Meisonehade e Mojsze Melamed.
n-dignp-ação ornamental aplicada
Robert Henry Abplanalp.
•
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N.° 160,473 - Nôvo modelo de
cadeira' de ,balanço- Siney Pereira -de. Souza.'
l• N." 160.587 -Original
mação de isqueiro
Ilerman
Zahn. .1- •
• Privilégio de invenção
inde,

.N. 137.853
137.853 - Powers Wire N. 452.548 - Vulcaplac VulN.° 463.328 -- Beter - Cone
Products Company, Inc.
can Material Plástico S. A. - trutora Beter Ltda. --- Classe 16."
N.° 137.896 - Arervulo Wer- Classe 28.
N.° 464.336 - Lillomicina Franco Genofre.•neck
N.° 454.83 - Plastiscope
• - .N." -137.920 - Olavo Silveira Plasticope
Laboratório Litiocal Ltda. - Claa‘
Ind. de'Plásticos Mo- se
3.
•
Pereira. _
dernos Ltda. - Classe 28.
N.° 465.193 -- Chaves -- Pedro
N.°
464.272
-O
Direito
de
JulN.° 138.110 - Francesco Gobbi.
Classe 6.
- Nelio Oswaldo Gomes - Teixeira Chaves
'N.° . 138.146 --- Finanoel Flores. gar
Classe
32.
,
N.°:•467.204
-Divina
_N.° 138.177 -- ,-. Eltronik -L-.-In126.160 Cobertura plás- •dústria
de Bebidas Indústria e Comércio
N.°
464.550
e
Comércio
de
/Artigos
Deserila
Santica para garrafas --L Capas_Plás- Eletrônico Ltda.
Ltda. - Classe 42. • ,
doz S. A. - Classe 3./
ticas C 'Olorfc 112.,
• N.° 138.277 - Izael Sinern.
N.° 467.092 - Astral - Gráfica N.° 467.539 •,,,-- Sacy -. Para Re-Aperfeiçoamen•,
• ....N.° 134.446
Dominici
N.° 138.559
Astral Ltda. - Classe 38.
frigerantes S.L A. - Classe 43.
tos, em brinquedos - Albertus nação'. Moderna S. A.
N.° 467.451 - Charrua -.- Agên- • N.° 467.548 - Sacy Perere Daimler 'Benz cia de Representações Amendoei- Para Refrigerantes S. A. Wagempker e JohanseS - Gerhardus
N.°- 138.607Cortmap. •
Aktiengesellschaft.
ra S. A. --- Classe 47.
se 43.
N.° 138.712
Kazuo Onoê.
N.° 468.838 - Bom Jardim Modelo de `utilidade
indefe..... N.° 133.754 -- Antônio) Queiroz Bar e Lanches Bom Jardim Ltda. . N.° 467.710 - Ruber Aço --rido:'
Metalúrgica Ruber Aço Ltda.
- Classe 41.
do • Ainaral.." '
Classe 40.
N." 126.934
Nova disposição
N.° 138.828 -L-- Persianas IndúsN.° 468.420 - 32 - Chocolates
eowtrutiva em' armários eincgeral tria
,e Cornércin SA.
•
Dizioli S. A. - Classe 41.
Edson Agrio.'
- N." 138.831 - - Persianas 'nausDivisão de Marcas
469.122 - Blindex -- Santa
-Exig-ências
tria'e Comércio S. A.'Lucia Cristais Ltda. -- Classe 21.
N.°,,
138.872
Nicolino
GuirnaN.°
469.101
Santa
Maria
Tênnos coM .exigências
•N.°' 469.805 - Nobile
Giuraes Moreira. •
Deeorações de Louças Santa Ma- seppe.•
Velzi
Classe 48.
Nieolino
Guima• N'," 138.875
ria
Ltda.
Classe
15.
•
.
N.° , 470.468 - Ah Kolynos Viva
Manufatura de Brinquedos - ,Es- Files \Moreira.
N.° 472.664 -- Café Romanelli a -Vida
-' Laboratórios Anakol
trêla S: A. --No pedido de *Nur
António
Romanelli
-- Geo J. Meyer n".° 41.
Ltda.' -.
48.
sição ao têm° 133.002 de 29-11-61-;
Manufacturing Co. ' •
N.°
472.841
Promintic
N.° 471.590 -__SS Aplicações.
Im- IndfiStria Brasileira .de BicieleN.° 139:228 - Continental Can
Perlai Chemical Industries JLimi- Técnicas Industriais ServoSystem
183 Caloi S. Á, -- No pedido de Company'
- .
Ltda. - Classe 6.
'
reconslderação.'do têrmo 145,4631 • N.°,139.284 L- Jayme 'Mves-111- ted - Classe 2.
; de 13-12-62:
N.° 473.075
beiro.
*Beijar
N.° 474.018 - Sol Nascente SaturMyrtá *S. A. Indústria e Comérnia
S.
A.
Acumuladores
Elétricos
SebaStião
Schultz -• Classe 42.
N.° 139.351 - Metalúrgica Pau- - Classe 38.
cio •---;No p edido clo oposição ao
N.°' 474.468 -- Oiimmec - Car•
,
•
.
lista'S.
,
A.
têrmo 134.091.
N.° 473.150 - . Teleunião
Te- los Hipolito Pedro' Tello Granados
N.° 139.366 • •Fong Yu.
Metalúrgica Tabú , Lida. • - No ' N.° 139.574' - Victor Oswaldo leunião S. A. Ind. .de -Rádios e -- Classe 6.
Televisão - Classe 32.
. ,
( • N.°. 476.480 - Palmer
*pedido: de' o p osição-ao têrmo nú- •
Ind.
mero 157297.
N." 143.411 - Rodolfo Korall
N.° 474.888 - StilbestoS
In- 'Mecânica Palmer -Ltda. - Cias- ; N.° 99.111 - Alberto Ayazian.
„
N,° , 150.637 - Werner Budolf dústrias Orlando - Stevaux S. A,.'1- se 21.
Classe.5. .
N.° 116.510 - Paulo A. Zeymer. Siebert.
. N.° 477.302' - Antar - Discos
• Werner Budolt
N.° 475.407 - Pisatex
N.° 150.638
Ind. R. G. E. Ltda. - Classe 8.,
N.° 116.611 L- 'Adice S. A.,1nSiebert.
,
e Com. de Malhas PisateX Ltda.
duStria e Comércio de Plásticos.
• Titulo de estabelecimento -In.
'N.° 122.751
,
. deferido:
Nestor de Castro^ - N. 150.639 - Werner BUdolf - Classe 36. •,
Siebert.
N.°
481.041
GlucOenergan
-Filho e Brokichi Hoshiro.
N.°
411:333
.---.
A
N.° 1503.641 - Werner Budolt E. 'Merck , Aktiengesellschaft
Marqueza N.° 124.888
Zavody V. I. LeAntônio de Almeida
Classe 3._•
Siebert.
. .Classe 36.
fita Plzen.
N.° 464.987 - .Progresso Co•
N.°
150.643'
Wei-ner
N.°
483.431
-Niquelur
L-,
NiN,* 125.187 - Adamas do Brae Transportadora Pro-.
-•„ quelação e 'Cromação Niquelur Li- merCial
.Siebert.
sil S. A. Fibras e Cartonagem.
grosso
Comercial
e Transportado-,
'Urbana 'Jesus mitada - Classe 1. "
ra Ltda.
N.° 127:147 - Alberto Tabet , N.° 155.129
Classes ,16 e 33.
Lozario'
Cano
e
MoYses
Tobias. •
Frase, de' propaganda defe.Exigências
Netto.
rida: • '
- •
. •
, N. 130.024 - Elopax :Compa--pi.ir:
Têrmo$ com
exigências a cum;
N.° 446.408 - Iluytex , Seu Con•
nhia de .Produtos PláfflicoS
Cria' e Comércio'. •
forto em Espuma de Latex - ArEXPEDI-ENTE DO DIRETOR
-N.° 131.292 - Antônio Orlando
tefatos de Latex S. A.-- Classes - - N.° 351.287 - Ilaphael Molina.
ns. 37 e 40 'art. 121.
de Souza.
De 2 díiaio de U66
, •_
N.° 464.525 - Maria Cecilia
Grunho.
N.°
446.409
Buytex
o
Melhor
N.° 131.882 - Cia. Carioca de
Notificação:
N.° 475.900 -- Colortec de Tiaem Espuma de Latex - Artefatos
- Indústrias Plásticas S. A.' *
(Tina
vez decorrido o prazo de
Latex S. A. - Classes . 37 e,40 tas S: A.
'
N.° 132.370
J.,'11. Araujo & reconsideração previsto pelo arti- de
art. •121.
•
N." 476.322 - Falma Ind. e -Cia. Lida,
go 14 , da Lei 4.048 de 29-12-61
Com. Ltda.'
Nome comercial deferido:
e mais 10 dias para 'wentuc.4s junN.° '134.062 - Trol S„ -.A.
Diversos'
•indústria e Comércio.
tadas de recursos, e do mesmo não
Cia.- Telefônica
N.° 475.366
N.°134.064 - Cii•o Torcinell tendo valido nenhum interessado, Brasileira,-- Cia Telefônica BraTérmos aguardando anteriori..
dades: •
de Toledo.
serão logo expedidos os certifica- sileira
-- Art: 109 n.° 2. • • Titulo
-dos
abaixo.
de
estabelecimento
de..N.° 411.785
N." 134.075 - Geraldo .de - Pau'- _- Manei S. A. Ma- •
ferido:
, nufatura Auto Peças.
!a 'P,arros.
Frase de propaganda.,defe•
• N." 461.910 --- Cabeleireiro Ni. •N.° 4 1_4.228
N 134.384 -:E. S..& A.- norida:
Tetsuo
Mimashight And Day -L" S. Agnello de ma Jarirn Takeam..
• Wilson Moldings) Limited.• • N.° 307.510 *- Kedley Faz o
,
Nt° 134.441 •
Luiz Pires Cor: Elegante e a Elegante Também - Souza - Classe 33r -- Art. 117 núN.° 441.960
Matrix S. A.
mero 1.
'réa. '
•
,
• ,
,
.
dústria e Comércio.
,
File PPo S. A. - ClasN.° '134.513 L..: 'João. Salvador Lanifício
N.° -470.912 -- Corturne São - N.° '452.084 - EXpedito Alves
se
32
art.
121.
Citento.. •,
Nazaretli Baidarian de Castro. ,
Francisco
•„
Marcas
deferidas:
N.° 2,134 811
EgOn Fiscber..
Classe 35 - Art. 117
& Cia.463.857
Brasil TeCnic Co..
N.° :136.432 .-Ernesto Roths- .N.° 419.718 - Amaral --Ali- n.° I.
,
merCial e Importadora Ltda..
chnd.S. • 4. I ndústria e Comércio. mentos
Teverad
io - N.° .467.616 - Casas Pirani-i.
Selecionados Amaral S. A. • N.° 470.914
N.°, 137.252
Shwayder 'Bro - Classe '36.\Clas- S. A. Comércio e Importação.
Odete Wittes dos Santos
. .
thers,' Inc.Ali- se 32 - Art. 117 n.° 1. •
Amaral
.
N.°
419.719
N.° 470.555 - Menezes & Fer'`
•
Joalheria Brasi- reira
N.° 475.268
mento's--Selecionados Amaral S. A.
•
- • :-N.° »137.262 - .Kibon S. A.
Classe
luSa - Abrindo Vieira
.- ^ Classe 37.
N.° .470 572 - Orlando So7zi.
,
Industrias Alimentícias. •
Jockey
Abel
Art.
117
n.°
1.
n.°
13
N.° 448.635 -N.° 471.002 -ind. de Conexões
Indústria Maps
N.°, 137.794
Peças Forj adas Conforia Ltda.
Rodrigues de Carvalho - 2 Classe
Lida.'
Marcas indeferidas:
•
N.° 471.203
Ilaertel & Cia.
N." j 137.817; - Powers ,WIrei n.° 41.
N.° 461.628 Vacipen Ins- Ltda.
•
N. 451.490 -- Old Moore •
cnnipany. Inc,
\•
tituto
Pinheiro
Produtos
TerapêuBonn.•
N.° 473:425 - Magnesita-S.
Aquafilter Cor . Cia. - Cornissaria Alberto.:
137,825'
ticos S. A. - -Classe 3.
N.° 472.299. -- Ind.' Química
glioli - Classe 42.
poratton. .
.

.

•

,

•

,

.

I

.

P .

.
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São Marco Ltda.
N. 472.331 - Alvorada, Engo

-nhariLtd.
Bolsas 2daryrose
N.* 472.500
Ltda.
Bolsas Maryrose
N.° 472.501
Lida
Equipamentos
N.° 472.582
Atômicos Brasilab Lida._
N.* 472.669
Claudio F. Correia & Rodrigues Ltda.
N. 472.777 -- Intermaqui Auto
, Máquinas Distribuidora e Impor' tadora Ltda.
N.* 472.779 - Alexandre Burihan &
N.° 472.794 -L Metalúrgica Rio
S. A. Ind. e Comércio.
N.° 472.815 - :AntôniO Daher.
N.* 473.087
Superohnr Ind.
e Comércio de :Materiais Eletrônicos Ltda..
N.* 473.445
Gibi Magazine
Comércio e Representações Ltda.
N.° 474.312 7-- Panificadora
Real Vita% Ltda.
N." 477, 795 - Carlos Cito.
N.° 479.266 - Metalúrgica Cron
Ltda.
N..° 479.389 - j . Pereira & Cia.
N.° 481.368-*--; Casa Claudio
Lonean Ferragens e Tintas Ltda.
N. 482 959 - Geraldo Damasco
N." 482. 962 -'Antônio Flor &
Irmão.
. N. 482.965 --Daniel Ferreira
Pec únia Editara Ltda.
N.* 482 .967 " = Daniel Ferreira
Pestana Edifôra Lida.
N.:e :482,96R
Daniel Ferreira
Pestana Editfira Ltda.
N. 483.021 - Irmãos Pinto de
Carval h o Tida.
N.° 4,2„439
Campos Meios
Círio
9-.2-Mica Ltda.
Reconsideração de d espa ela os :
'hese Ind. Braeileira de Embalagens S. A. - "Na reconsideração do deenecho . mie deferiu o
termo 429.918 títplo IPE N. A. de
Institeiciso Predial . Eennómica Sociedade Anônima :.- -Reconsideração improcedente mantenho o registro.
Divisão JUrklica
ZXRMMMITIE DO

nnumna

Rio, 2 de maio de 1966
'Exigência
Tèrmo . re, 112.518 - The International Nickel Company tf Canada
Linnted"vilégio. de Invenção:
Cumpra a exi
gência,
•
EXPPEDIENTE - DA SEÇÃO LEGAL
Rio 2 de maio de 1966
Desistência de Processo
Sanctoz S.A. - declara a desistência do pedido de privilégio de
invencão: Processo para a pretereçãe de derivados de furano - tkrrao
n9 122.329 - Homologo a desistência de lis. Arquive-se.
Rdgência
Agro Moageira S.A. - no Pedi
-doetransfêcidoténeúmero 113.858 - privilégio de invenglo - Cumpra a exigência. ,•
Desistência de -Proceaso
• Vemag S.A-. Nreiculos e Máquinas
Agricolas - declara ,as desistências

dos seguintes processos:
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EXPEDIENTE DA BleÇA0 DE
N9 65.832 - privilégio de inven•
0.0;
TRANSFERÉNCIA
E
LICENÇA
456:164
sinal
de
propaganRe
Boxal Fribourg Societé Anonym•
da: DICW Vemag.
RIO, 2 DE MAIO DE 1966
transferência para se unome da
119 456.166 - marca 132CW Ve- Transferências e Alterações de Nome -patente
privilégio de inven69.469
mag.
de Titular de Processos
ção. ,
N9 456.168 - marca DKW Vemag
Foram mandados averbar as seEduard Kusters Maschinenfabrik
N9 456.155 - Sinai de Propagan- guint_s
transferências e alteração de - transferência para seu nome da
da - DaW Vemag.
N9 456.159 - sinal de propaganda nome de titular dos processos abai- patente: 70.258 - privilégio de inxo mencionados:
-- venção.
DKW Vemag.
Bachert Industrial Limitada
N9 455.165 - merca DKW Verlag
American Cyanamid Company transferência para seu nome da pa/19 489.673 - marca Smart
tente número: 65.438 - privilégio transferência- para seu nome da paN9 489.67Z - marca SMART
tente número: 70:323 - privilégio
5
marca Smart - de invenção.
N9 489.675
de invenção.
N9 489.674 marca SMART Dr.
Konrad
Zuse
transferência
Homologo as desistências. Arqui- para seu nome da patente de númeIndústrias Vilares S. A. " - transvem-se OS processos. .
ro: 66.567 - privilégio de inven-ão. ferência para seu nome da patente
M. A. C. Winépress & Machinery número: 71.117 - privilégio de inAlcem Aparelhos Bletenicos Ltda.
- declara a desistência do pedido Co (Pty) Limited - transperência venção. de registro marca Alcem - térmo para seu nome da patente 68.509 - Cecil Wolfson - transferência pan9 468.004 - Homologa a desistên- privilégio de invenção.
ra seu nome da patente de número:
cia. Arquive-se.
Metrox Indústria Metalúrgica Li- 71.372 - transferência para seu no5.A. Indústrias Votorantim -- mitada - transferência para seu no- me da p atente de número: '71.372
declara a desistência do pedido de me do térmo: 1E0.302 - privilégio - privilégio de invenção.
registro da .pressão de propagan- de invenção.
Chocolate Dulcora Sociedade Anôda - E um produto Votofil - têrEletrotécnica Walk Control Socie- nima - transferência para seu nome
'mo n9 477.562 --- Homologa a dedade Anônima - transferência para da ostente de número: i1.750 sistência. Arquive-se. •
privilégio de inveneão.
Montec Montagem-Técnicas de Es- seu nome do termo: 166.997 - pri- Transformadores,
Retificadores - no
truturas Metálicas S.A. - dee_a_a vilégio de invenção.
a desistência do térmo n9 484.911 ' Patent Holding Corporation. --e Pedido de alterarãe. de nome da patente de número 71.750 - privilé- marca Moiatec - face a desistên- transferência para seu nome-da pa- gio
de Invenção.
cia em forma legal - Arquive-se. tente 59.607 :- privilégio de -inveri-,.
Eltra
Corporation - transfer8ncia
Antonio da Fonseca no pedido ção.
de desistência do térmo n9 652.497 Traves Sociedade Anônima Comér- »ara seu nome da Intente de núme--- marca A Triunfante em .prorro- cio e Indústria •- pede para ser ro: 73.373 - privilégio de irifeneão.
gação. Face a desistência, arquive-se anotada dyipatente 3.736 - modêlo Eriez Manufacturing Company o processo.
industrial, a alteração do' nome da trabsferência para seu nome da patitular.
tente 61.454 - privilégio de invenExigências
Eriez
Manufacturing
Company
Processos e Termos com exigências transferência para seu nome da paEriez Manufacturing Company a cumprir
tente número: 00.199 • - privilégio transferência para seu nome de paLúcia Biskup - -titular do regia- de invenção.
tente número: 52.386 - privilégio
trio n9 182.438 - Diga sôbre o peAsSociated Electrical Industrie; de
InvençãO.
dido de caducidade.
(Manchester) Limited - Pede pora
Trade/
Sociedade Anónima - no
Société Commerciale Lambert Ri- ser anotada a alteracão do nome da
de altera ç
ão de nome da ti-.
viere - titular do registro número titular na patente 64.421 ---privi- nedido
tular da ostente de número: 61.639
197.143 - Diga sôbre o pedido de légio de invenção.
privilég
io
de
inveneão.
caducidade.
Halcon International, Inc - pe- Indústrias Villaren Sociedade AnoAlfredo Gomes - no pedido de de para ser anotada na Patente de teima - transferéecia »era qee /Ione
caducidade do registro n9 222.487 - número: 64.434 - privilégio de ,in- da Petente de número: 62.239 vence.° do nome da titular.
Cumpra a exigência.
Privilégio de invenção.
Metalúrgica Tezimar Limitada . Laboratórios Medi! arma Ltda. e-- transferência para seu nome da pa- Armour and Company - transfetitular, do registro 224.620-- Diga tente 64.543 - privilégio de inven- rência para sela nome do tarmo:
sõbre o pedido de caducidade.
131.6t7 - privilég io de inveneklo.
Meti Cia. Nacional de Óleos Ve- Paulo Szoche--- transferência pa- John .7. Mcmullen Associates, Inc
getais - titular o registro 719 251.657 ra seu nome da patente de número: - tranoarência para see nome do
- no pedido de caducidade- cum- 64.493 - privilégio de invenção.
têrmn: 124.821 - privilégio de inpra a exigência.
venção.
GLeceries
de
Saint
Roch
transLaboratórios Andrainaco
- ferên cias p ara seu nome das paten- C. -F. Boehrtne & Boehne G.M.
titular do registro n9 261.437 - Dites de números:
B.H. --- transferência Para seu noga sóbre o pedido de caducidade.
A. Costa Mendes & Cia. Ltda. N° 42.594 - privilégio de invenção; me da Patente 130.850 - privilé- opoente do térmo n9 379.086 - N9 54.403 - privilégio de !elven- gio de invencão.
Prove o que alega.
de contrato da patente 69.834 -- prição;
Têrrnos:
N9 45.866 - Privilégio de inven- v;légio de invenção.
Berna Corporation/-- no pectdo•de
N9 284.202 - Indústria Químicas 0.0;
Santa Cruz Ltda. - diga sôbre o N9 46.428 - privilégio de inven- transferência da patente número 40.986
çfto;
pedido.
- priviléero de invençào.
N9 371.915 - Eletro Metalúrgica N9 46.575 - privilégio de invenGoyana S. A. Indústrias Brasilelção;
Tulsa Ltda.
Ne 375.699 - Aratu) Lottrival N9 48.562 - privilégio de Inven- ras de Matérias Plásticas - no pedi
0.0;
Ferreira.
do de exploráçâo de contrato de paN9
privilégio de inven- teate do número 60.186 49 379.085 - Albino Mendes & ção; 48.664-1
- e ,
Cia. Ltda..
,_249 52.091 -- ,privilégio de inven- de invenção.
.N9 431.978 - X. L. Schlesinger. ção;
.
Stanley Works (Great Britain) LiN9 447.707 - Agil Admtradora N9 53.357 -privilégio de inven- mited no pedido de alteração de
Geral de Imóveis Ltda.
N9 456.778 -- Ivlartino Rauce, ç40;
nome da patente 60.984 r- privilégio
149 60.287 -- privilégio
de inven- de invenção.
Netto.
ção:
149 459.556 - Sociedade de Imó- /19 81.136
privilégio .de %Yen
' - indústrias Químicas Eletro ,Cloro S.
veis Eelilmar Ltda.
ção;
A. (Elclor) - no pedido de averbaN9 468.921 - Keransoe Indústria NO 61.136:
privilégio de Inven- ção de contrato da patente 63.573 -Cerâmica L.da.
ção:
•
privilégio de invenção.
119 474.925 - Farbwerke Hoechst N°63.557 - privilégio de InvenJonhnson & Johnson --- no pedido de
Aktiengsellschaft ,Vomr, Meister „Lu- ção:
N9 70.072
cras & 13runing.
privilégio de Inven- transferência da patente de número
ção:
19 474.989 --f• Cia. Brasileira de
4
N o 59.930
- de inverr- 64.569 - privilégio de invenção.
privileelo
Pavimentações ~rapa.
"elo
Quando
ao
pedido
de anosti- Bretanha Indústria de Papéis Ltda.
19 485.162 - Ary RodrigueaSilva /a, retifique, mediante apostila
1
nome
de transferência para seu
N9 485.216
Antonio 'Melro.
da titular para es Gianeries de-ia - no pedido
nome da - patente 70.109 - privilégio
1 9 485.304 - Indústria de Lirraas eaeee
4
ni
- na última patente.
Centauro S.A.
Phlc fr ornoretion - transferèn- de invenção.
No 485.416- American Radlator " 41
""
nome des patentes de Bendiz do' Brasil Equipamentos para
& Standarrl ~tare Connoaa"on. ,1;•••Nomv •seu
Auto Veículos Ltda. -- no pedido de
'Ne 485.645 - Confecções Dolza
"° 65.825 -- privilégio de inven- eeplo-ação de contrato da patente n,°
Ltda.
00:
70.579 - privilégio 4a tivenção.
lemos:
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Chicopee Manufacturing . Corp - ao
c
Peçlido
de transferência. patente 68.596 - privilégio de invenção 69.589 - privilégio de 'invenção.
Johnson El Johnson - no pedido de
transferência para seu nome da patente 69.720 --- privilégio de invenção.
American Steel Foundries International S. A. - no pedido de averbação
Diversos
,No pediBeecham Group Limited
do de apostila :na - patente n° .73.396
- Privilégio de invenção Retifiquese _mediante apostila.; em face da transferencia.
Swift Australian ComPany; (PTY)
Limíted - No pedido de alteração de
sede junto -a patente número 71.42 Privilégio de invenção - Apostila a
mudança 'de sede, para State . Abbatoir,
Homebua H., Estado de New ..South
-.
•
Waies, Autrália.
Companhia Nacional de Artefatos Metálicos Almac • No pedido de averbação de contrato da .patente n5 61.920
- Privilégio de invenção .- Arquivese o pedido de averbação, por . faita de
cumprimento da exigência. - Quando
ad '.pedido de • bilhas 57 nada há que
deferir, em. face do' parecer da. eeçáo.

Maio de 19'56 2133-

Indústria' de . Resinas EstruturadÃ»
rosca de dois a trinta afias por polis.
Pontos publi a:los em .Lj-.L.,,J1
gada que a faz subir e descer cota ressaltos ou chavetas laterais que se
cado ena.• 18-4-66.
ajustam ás corrediça.; existe-1.e .; na 7:
N 9. 113.839 Privilégio de invenção peça rosqueada no corpo da torneira
para «Distribuidor.. 'de ar comprimido cord-sextavado.
-II - Aperfeiçoapara instalações pneumáticas de freia- mento em torneira caracterizado pelo
gem com dispositivos de ativação do fato de possuir na haste fixada ao
freio motor destinado em parti eular a manipulo uma válvula de retenção ou
veiculosZ> de Fábrica Italiana Magneti um enedato com material vedante cuja
S. P. A. - Pontos publicados em.: 24 contacto é produzido por uma mola
de março de 1966 e retificado em 18 existente -na base do manipula que
de -abril de 1566.
•
evita o gotejamento no•ponto onde CO.
Ficam os pontos raracteristicos(. abi- =mente é utilizada a gaxeta.
xo 'mencionados republicados • por terem
Tudo como descrito no presente mesa:do com incorreções °? dia 5-4-66:
morial e ilustrado nos desenhos em
1\1 5 127.255 - Privilégio de inven- anexo.
ção para «Escávadeira» de Development
N° 121.269 , priv, invenção para
- -.
Industrial Patents '1 , 1. t i
- "Engrenagem cilíndrica de inversão de •
- Retifico te- inicio do 1 5 ponto: •.Es- duas velocidades própria em particular
cavadára (.0...e.. a
: ''
s -': 'para viaturas aquáticas, de Meybach
'. •
•.
ter seu e:ernearJ eti,
Motorenbau G M B H, pontos pulai.
N5 127.795 .- Privilégio de - in y en- . cados em 6 de :abril da 1966.
çãa para «Motor de combustão 'de . iaN°. 123:357• modelo -industrial para
jeção» de Dairnler Benz Aktiengesells"Mero tipo- de, suporte para ;foeões
.
chaft..
e " geladeiras", da Edval Soares , MooN5 127.823 .- 'Privilég.o -de • inven- teiro, pontos ' publicados
em
6
de abril .
.
ção 'para «Aparelho para intiodução de . de '196
. .
•
-• '
cartuchos de explosivos em . furoa . abe:- . N. 137.956 Modêlo
de tralidade
'
5
. .
tos e •-broca na rocha viva» : de Nitro-. • para "NU° modelo
de copo com iam,
glycerin.. Aktienbalaget -a- Fica ' retil:ca :- ,
garrafas", de Ge. -;
Retficações
pa deG. Bruinje S.. A., pontos . pu- do . o 85 ponto: Aparelho 'para .introdu- . resa
• blicailos .. em '. 6 de abril de 1966, reti.
Ficana os panzos característicos abai- zir explosivos em furos abertos . a. broca
.
• pressão
para
o inicio .do
' l', ponto: 1 ,-.--- Novo ,
xo mencionauos republicados por teria na rocha viva-*construido d.spesto e}Jondestinado a operar substancialmente con- modelo de • CoPo com tampa de : pressão :e
saido com incorreçoas: forme
descrito
com
referência
aos
dese• • . • para garrafas, etc...
.
• nhos anexos. ..
T e rm os:
. .
.
..•,
Ficam ose pontos - característicos abai. a
N° 111.302 -- Privilégio de invenFinalmente . o' depositante reiviridi- xo Mencionados republicados Por terem
In.
ção para • «formação de fratura.; em ca •de•acôrdo com a Convenção
,
-com O saído com : incorreções - no dia- 11 de
poças . de . perluração - Aerojet Gene- ternacional e de conformidade
,.••
ral Corp pontos publicados em -16-3-66 art. 21 do código' a prioridade do abril de' ' I966:
correspondente
pedida
depositado
na
•
•
. . .
e retiirecato em 1-4-66.
. ermos: .
.
de Patentes ' da Suécia em
N 9 131.580 - Privilégio de inven- Releu:ação
N° 108.193 :.- • priv. invenção para 22
de
março
de
1960
sob
ó
numero
ção para erIckups de •fonoirago -.a-. De
"AleleraçanientO de barras • de seção
,
_
Sonotone Çorp pentos publicados em 2.880-60.
- circular", de :Union Carbide Corp, ,dem
"
16-3-66 e retificado em 15-4-66.
- N9 127.^Al.-'vi' '-;‘aa . 'nye/Y. 5.o positado em 27 de janeiro de 1959.
fica
Modelo de utilidade- de .1.Inited States. Steel Corp
1\12 138.295
0° 116.128 pri-v. de :avença) para
para «Base deslizante para cadeiras para .‘'S'elo ieu.t'ia ,p ala, eixos" 'Dispositivo de engate', de Cifton
giratórias» .L De Girotiex Sociedade' retificado o ponto 29 --, Um • selo de Fran i< Stuart.
fluido de acôrdo 'com o ponto 1, Ca,
Anõn.ma Cadeiras e Poitronas racerizado pelo fato de que as cita- • N? 127.805 priv: invenção • "Acotos pubiicados. em 17-3-66 e .. retificado das superfícies anulares de anel
plamentos flexíveis"; de, Borg Werner a
em 18-/-66.• •
de flange são complementares e "'cle Corp .
•
'
•
an ,..
N 5 157.690 - Medeio industrial para finem juntas um compartimento
Neva configuração introduzida em sal- lar em , que, é recebido. o citado tubo. - 127.999 priv, .invenção „.
va • vidas portátil» de John Jaffe 6 FiN9 159-518 - Privilegio de inven.- "Sistema Servo", de Rosa Gear. .and
lho Limitada -, Pontos publicados em ção para "Materiais de tipo diazo de Tool Co Inc., fica. republicado o 10°
dois componentes foto sensive1s apro- pçnto: Um -sisrema . servo carauer:zaa
18-3-66 e retificâdo em 18-4-66. .
priados para termo- revelação" de do 'por' estar .substanciairrente de acena.
Ni 158.409-- Modelo 'industrial pora AGeneral Aniline & Film Corp.
do com o que aqui se descreveu com
eNõvo inedélo de gravata metálica uni-,
N9 1C0.055 Privilégio invenção referência desenna anexo. A priolateral» de E. M. C. Equipamentos para `.`Artigo de vidro e processo para ridade do pedido aetaesitado na ReMetálicos para Construções Limitada -7- fazê-lo" de Vidros Corning • Brasil- Partição de Patentes dos Estadas Uni'
Pontos publicados em 18-3-66 e retifica- S. Anônima*.
dos da América em- 4 de abril de 1960
••
do em 18-4-66.
126.075
Privilegia
invenção sob n° 19.693.
N9
N5 ' 158:923 - Desenho industrial Para "Combinação da válvula de ciN° 128-.360 priv invenção para
para ovo e original desenha orna- lindro e regulador" de Fisher Go"Plataforma anti choque para vagões
mentP.I pora tecidos» • de Iris Silveira vernor Co.
•
Moriich - Pontos publicados em 18-3-66 • N 9 135.795 -- Privilégio invenção de , carga ferroviários", de Pullman In.
para "Processo e :dispositivo para o
e..retificado em 18-4-66. . ' •
. .
• Champion Fibre S. .A: - no pediiSolamento antibrant,e de motores al- 931v
.
invenção
para
N,
128.767
'priv.
.
N°- 158.919 -• Desenho industrial ternados fixos" de Societá Aplitnziodo de averbação de contrato e subli-"Amortecedor de choques )iidroimielle
cenciarmnto ern favor; de Paname para «Nevo e original desenho orna- ti Gomina Lntivibranti Saga SPA, máticos e telescópico agregado de mor:cana Textii, S. A. - 'atualmente: mental para tecidos» de íris Silveira N9 135.970 - Privilégio invenção
I . :os ou dispositivo selim.
Chapion Celulose S. A. - na paten- Monich - Pontos pt.olicados eia 18 para "Aperfeiçoamentos em isolado- la ; para ve
lhante",
de
'clic:1.21 banchs A G, .
dê
março
de
1966
e
retificado
em
18
rea"
de
Compagnie
Generale
D'Electe. 67.768 -- privilégio de invenção.
tro Ceramique.
27 de abril de 1961. •
deositado
em
abril de 1966 Rexail Ag. ou Rexall S. A. -ou Re- de1\1°
103.559
Privilégio
invençã
.
159.637
Desenho
industrial
N9
N°
133.973
priv. inVen-ão para•
•
xall Inc.. ,no: pedido de alter ação para eNeavo e original
desenho orna- para "Processo e iinstalação pata 59 "Más-cara • para proteção contra peses
de. nome da patente 67.785 - p
mental para tecidos» de :Iris Silveira prensagem •de metais e ligas ec cor- venenosos", de Ministero Dei Ditesa
•
lég'o de :invenção. ,
Monich - Pontos publicados em 18-3-66 dão" de Hans . Joachim Fuchs Me- Esercito Direzione Generale Artigeetallverke pontos ,publicados em 6
'ria e Pirelli Societa Per -Az•on
American Can ' International, : In c e e retificado em 18-4-66.
abril de 1966. •
N° 130.473 • priv, inveneãa n:ira
Metalgráfica Careci , S. A. - ar nbas
159.651 .-. Desenh industr.•ai
•
o
N° 122.797 modelo' de utilidade para "Quadro' auxiliar para a suspensão ria
-N°
• nos pedi:'os de averbação . de co 8radesenho
ornamen_ para eNavo e °regulai
tos da patente da número 67.78 pria tal para tecidos» de Iras Silveira Moni- "Novo tipo de a-ai/eira' de ..A,iteria, eixo dianteiro de velcu'os rnot.)rizados•
Lopes de Castro Moreira, Poiets ate de! Daimler. Benz Aktien1;jesellschatt.
priVilégio . da'Inv:- .r1cEio 68.573 - . 930 ch
Pontos publicados em 18:3-66 e blicados em 6 de bril de 1956, pai.- i depositado . em 30 de bunho le
; 6a .77070
' vilégio de lave
retificado em 18 4 66.
tos antigos.- seguem-se os novos ocoN9 : 132.421 priv. inven-A , para
'de invenção 71.395
,lVfoclJo 'industrial os: 1 - Aperfeiçoamento em tornei- "Processo de plastiticação interna de
privi'égio de l Invençãa, 71.396 e-- pri-I N5 162.383 .0
pa . para ra caracterizaaa por uma peça ,..móvel laticces ,sintéticos".- de The. C. F. .
-N.)v,-) mi
privi- pára
vilégio de inv-ueão 70.462
Sociedade
Anónima cilíndrica com vedan ra aue :e,ntérn uma Garelrich ' Co.
iveiculos:a
de
Copa
r
légio de
in.vencão
•
•.
• Dow Pradutos: Químicos Ltda.. no pedido de transferência da patente
“71.974 - privilégio de invenção.
Glaverbel - -transferência para seu
nome da, patente de número 61.130 -privilégio de invenção.
Ethicon,
- no pedido de transferência da patente de número 61.512
- privilégio de invenção.
Societe Lyonna:se de Ventilation
Indostrielle Solyvent - no pedido "de
retificacão do seu nome no termo n.5
135.042 - privilégio • de invenção. Ernesto Rothshild S. A. Indústria
e Comércio -- no Pedido de transferenria do termo 116.821 - modelo de
utilidade .
'
•
Mapesa S. A. Indústria - e Co
mércio -. transferência para seu nome do termo 157.965 - privilégio de
invenção.
Indashor Manuratura de Artefatos de Borracha Ltda.,- - no pedido
de transferência para seu nome do
te:mo 159.685 - privilégio de inven.
Captocap Ltd. - no pedido de
transferência para seu nome da patente de número 69.058.
transferênStanislaw Glowinski
cia para seu nome das patentes:
4.710 - modelo industrial;
4.874- - mo e'elo industrial;
4875 - modelo industrial;
• 4.881 - modelo industrial.
Averbação de Contrato de Patente
Magal S, A. Indústria e Comércio
- pede para ser anotada na patente
de número 70.907 - privilégio de in
vençao e contrato de sua exploração
- Averbe-se o contrato de'exploração.
Exigências
. Processos e • Térreos, com Exigencias a Cumprir:
Amy Woller Mc Clelland - no pedido de transferência da patente 65,220
- privilégio de invenção.
no pedido de
johnson Ei Johnson
• transferenc'a da :patente 65.290 - privilég!o de invenção.
• Ch'copee -Manufacturing Corporation
•
no pedido de transferência da pa
privilégio de inve,nção
.. tente 67.246
e 67.435 --‘ . privilég'o de invenção.
Metalúrgica Canco S. A. - no 'pedido cl e expl oração de contrato , da paprivilégio de inventente 67.760
ção. .
.
American Can International, Inc. no pedido de averbação de Contrato da
patente de . número 67.760
•e
•gio de invenção. .

137.873 modelo de utilidade
para "Limpador manual para velas
de ignição" — Hentz Coachman Huber.
N9 120.820 priv: invenção para
"Processo para preparar, novos fosforos
xaidatos composições pragálcidas ou
pesticidas incorporando os mesn'os
processo para combater pragas pelo
uso das mesmas', de The Dow Chelaical Co., pontos publicados em 13
de abril de 1966. N9 129.553 priv. i nvenção para
"Processo para a polimerização de olefinas por meio de catalizadores ácidos", de Elprochine •S. A., pontos
publicados em 13 de abril de 1966,
retifico o 8° ponto: Processo de adirdo com o ponto 7, caracterizado pelo
fato de se empregarem para a produção de produto& predeterminac;is de
cadeia curta misturas catalíticas 'orandas e para aumentar o comprimento
da cadeia tnisht ras c-italticas de intensidade crescente.
N9 131.767 priv. invenção ;ara
• "Aperfeiçoamentos em ou relativo3 a
fabricação de tapeçarias, tapetes, passadeiras e congêneres", de Luis Emile
Laure, pontos publicados em 13 de
abril de 1966.
N9
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N9 s135.987 modelo de utilidade para

"Recipientes de papelão ou material
semelhante", de Fritz Josef Bar, pontos publicados em 13 de abril de 1956,
retifico o final do ptnto: eleirento mecânico de fechamento, tudo smbstancialmente conforme descrito, reivindicado e, ilustrado nos desenhos ane.
xos.
N° 136.112 modelo de utilidade para
"Novas disposições em articuia76o e
de cadeiras ou poltronas"; de Oswaldo
revestimento de encásto ou espaldar
Colombo,- pontos publicados em 13 de
abril de 1966.
N9 128.983 — , priv. invenção para
"Aperfeiçoamentos em virabrequim
para motor de combustN) fy.;n>rna",
Agrícolas Limitada pontes em 14 de
de Marukyu e Indústria de Máquinas
abril de 1966 retifico o final do 19
ponto: .,..uma arruela cônica.
‘N9‘ 131.185 — modelo de utilidade
para: *Conjunto balcão servidor móvel para bares domést4 -^s". de Zoltan Vertes pontos pubEndos em 144-66.
No 131.197 — priv. -invenção para:
"Implement,, aperfeiçoado nivelador
de lona para tratores", de The Everman MFG Co, pontos publicados em
14-4-66.

149 291.263 — privilégio de Invençãopara: "Pjoeesso de redução de
teor de anidrido maleico de um gás
que contém anidrido malêico — de
Halcon Internacional Inc, pontos publicados em 14-4-66.
N9 134.593 — privilégio de invenção para: "Mecanismo aperfeiçoado
para levantar e arriar o quadro assentador de paus numa máquina res,
tabelecedora dos paus de boliche"
de • Bowl Mor Co Inc, pontos publicados' em 14 de abril de 1966 .fica
retificado no interior do 79 ponto
...em combinação por um carro diapositivo montado o dito carro para
deslocamento vertical alternativo,
etc....
N9 132.275 — privilégio de - invenção para: "Aperfeiçoamento em motores à explosão e de combustão interna", de Rubens Gilbert Fink, pontos publicados em 14 de abril de 1966
1 — Aperfeiçoamento em motores à
explosão e de combustão interna, cara eteri7adn nela qubstituicão das
clássicas bielas retilíneo por uma
biela formada de dois _braços principais _articulados com um terceiro
braço que oscila num eixo de apoio
de form aa modificar as velocidades
de avanço e retrocesso de pistão,
conseqüentemente a duração dos ciclos respectivos. Tudo ermo nescritn
no presente memorial e ilustrado nos
desenhos anexos.

N5 134.222 — modelo de utilidade
para: "Nova e original disposição
em lâmina de barbear de três gumes
e respectivo apraelho", de Sigmar
Kaufmann, pontos publicados em 14
de abril de 1966.
N9 134.796 — privilégio de invenção para: "Novo vaso para plantas
em geral", de Seiti Yamarawa, pontos publicados em 14 de abril de
1966.
N9 134.854 — privilégio de invenção para: "Aperfeiçoamentos introduzidos em suspensão para veículos
rodoviários" de Trivellato Sociedade
Anónima Eng., Ind. e Com., pontos em 14 de abril de 1966..
N9 135.623 — privilégio de invenção para: "Novo cabeçge reviver
para tôrno", de Moal Ind. Mecânica
Limitada, pontos publicados em 14
de abril de 1966.
N9 135.725 — privilégio de Invenção - para: "Aperfeiçoamentos em ou
relativos a circuitos de ignição de
ignitrns". de N. V. Philips Gloeimlampenfabrieken, pontos publicados
em 14-4-66.
N9 135.8'79 •-=. privilégio de invenção para: "Máquina de fissuração
por meio de lâmina em fita" de Mas
chinenfabrik , Turner Aktiengesellschaft, pontos publicados ev•I 14 de
abril de 1966.

REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA
Do
SUPREMO 1RIBUNAL FEDERAL
Volume 23 — janeiro
Volume 24 —

de 1963

Preço: Cr$ 2.400
1963 — Preçoi Cr$ 3.600

Volume 32 —

Fasciculo 1 — abril de 1965
** Fasciculo 11 — abril de 1965
— " 11 Fasciculo tri— abril de 1965

Volume 33
-

* Fasciculo
1*

'

Cr$ 1.300
Cr$ 1.400

Cr$ 1.200

1 — julho de 1965 ......

Fasdculo 11 — agósto de 1965
Fasdculo 111 — setembro de 1965

Cr$ 1.300

• • • •••

Volume 34 — * Fasdculo 1 — outubro de 1965 • • • VI
** Fascículo 11 -- novembro de 1965 ....
" e Fascicule 111 — dezembro de 1965...,

Cr$ 2.100
Cr$ 2.100.
Cr$ 1.500

-Cr$ 1,800
Cr$ 1.400

Na Guanabara

Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves n' 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
A VENDA

Atende-se , pelo Serviço de Reembõlso Postal
Em Brasília

Na Sede do D:I.N.

- Sexta-feira 6

DIÁRIO OFICIAL- (Seção Ilt;

Maio de 1966 2135 I
—r

10,411n11.1•11...~-e...

'PATENTES DE

INVENÇÃO

*morri.
• • Publicação feita de acôrdo cem o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
I' 29 ria data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o Prazo para o deferimemto do pedido, durante 30 dias
padarão apresentar suas oposições ao Departamento Naetional da Propriedade , Industrial aqueles que se Jul garem prejudicado&

interior do casquilho para controlar
dita ' posição escolhida pela posição
angular de dito furo radial em relaData 17 de novembro de 1960
ção ack. mesmo.
Requerente — Mono-Cam Limited
- 10 . — Uma bomba de acôrdo com
-- Inglesa.
qualquer uma das reivindicações 3 a
•
Titulo — -Bombas de injeção de 9, caracterizada pelo fato q's.3 ela tem
• combustível para motores de com- u mconjunto único de bombeamento
•
' bustão interna.
de Pistão e cilindro no qual o corpo
•
1 — Uma boinba , de • injeção de de válvula fica disposto coaxialmente
• combustível do tipo especificado, ca- para corno pistão. '
racterizado pelo rato que na mesma 11 — Uma bomba de acôrdo ;com
• os meios reguladores ficam expostos qualquer
'uma dás reivindicações 3 . a
à uma pressão de combustível no cotendo um conjunto único de bommeço de um curso de injeção que é a 9,
função do período de tempo entre o beamento de pistão e cilindro no qual
•começo de• um curso de injeção e o o' corpo de válvula fica disposto com
• fim do curso de injeção imediatamen- o seu 'eixo perpendicular ao do pistão.
•
te procedente:
•
12 Uma bomba de acôrdo com
2 — Uma bomba de acôrdo com a
• fato que na mesma uma restrição a reivindicaçao 11, caracterizada pelo
fica providenciada para controlar fato que na mesma fica providenciadurante dito peroído de tempo o es- do um batente ajustável para limicape de pressão -de combustível en- tar /a entrada da válvula para dengendrada no fim .de um curso de in- tro do casquilho sob a influência
jeção para uma região de pressão dos- -meios de mola. •'
mais baixa para proeidc •c..ar no fim
13 — Uma bomba de acôrdo com
de e ; to período ae 'tempo dita pres- a reivindicação 12, caracterizada pelo
são de combustível à qual ditos meios fato que na mesma o batente pode
reguladores f:aam expostos.
ser deslocado para fora do corpo de
3 — Uma * bomba de acôrdo com a válvula para aumentar a quantidade
reivindicação 2, caracterizada pelo de combustível fornecida peal bomba
fato que na mesma os meios regula- para fins de arranq • .
. dores compreendem um corpo de válUma - bomba de acôrdo com
14
:aula cilíndrica exposto numa, extre- a reivindicação 12 ou reivindicação
midade à dita pressão de combustí- 13, caracterizada .pelo fato que,
vel e deslizável dentro de um cas- mesma o batente compreende uma
quilho, contra o efeito de meios de haste de controle estendendo-se para
mola.
dentro do casquilho através de um
4 — Urna bomba de" acôrdo Com tampão que fica ajustável' por rosca
as reivindi ca es 2 e 3, caracterizada em relação 'ao - casquilho uma mola
pelo fato que na mesma o corpo de de Controle ficando providenciada
• válvula fica recortado na sua pari- perpendicularmente • para reter a has, feria para dermir uma câmara par- te de contrôle e o tampão numa pocialmente anular constituindo dita siçâ-o reiatiea suestanciaaaente constante. e •restrição.
15 — Uma bomba de acôrdo com
• 5 — Uma bomba de ,côrdo com
a reivindicação caracterizada pelo a reivindicação 14, caracterizada peio
fatia-que na mesma a câmara parai- fato que na _nesma imana providen• almente anular fica, excêntrica em ciados meios para' deslocar a haste
volta do eixo do corpo de válvula, de de : contrôle em relação ao tampão
o. efeito da mola de controle
maneire que dito restrição é variável contra
pela ajustagem angular do corpo de para retirar a haste de controle do
casquilho
e aum íitar a quantidade
válvula.
de combust"ivel pela bomba para
a
• _6 Urna • bomba t. ac -do com fins de arranque.
a reivindicação 5, caracterizada pelo 16 :— Urna bomba de acôrdo Com
fato que na mesma o corpo de vál- •
a.r. • das reiv indicações . 10
vula tem ui cai esab .formaaia com qualquer
15, caracterizada pelo fato que na
alças, sendo que com isto a posição a
mesma
o
corpo de válvula é formado corpo de válvula pode ser manu- do :'cera urna
parte de diâmetro realmente ajustada.'
duzido definindo com o casquilho
7 — Uma bomba dê acôrdo cum uma câmara anular disposta para
qualquer uma das reivind ções 3 a colocar o cilindro em comunicação
6, caracterizada pelo fato , que na com o lado-de baixa pressão da bommesma um corpO de válvula fica pro- ba numa posição predeterminada do
vido de um —to í..xial estendendo-se corpo de válvula , no casquilho.'
de, dita' extrern.dale s uo mesmo Para • 17 — Lima bomba de acenado com
u miare° radial disposto para comuuma das reivindicações 10
nicar Com a I- baixa pressão da qualquer
. 16, caracterizada pelo fato que na
bomba numa posição escolhida do amesma
dita uma extremidade do cor. corpo de . válvala no .asquilho , para po de válvula • comunica através
limitar o . deslocamento para fora do restrição com uni alargamento do cicorpo de válvula.•
lindro no qual um alargamento do
8 — 'Urna ticum de acürdo corri pistão funciona para gerar pressão de
a r,reivindicação 7;-- caracterizado pelo combustível; e • também :comunica
' fato que' na -mesma meios ficam- pro- com o alargamento do cilindro' por
videnciados para variar dita posição Meio de uma passagem incorporando
escolhida do corpo de 'y avula pelo des- uma válvula' de não-retorno adapta.
. da Pa,ra abrir somente no curso de
locam ento. e
liba de acôrdo com injeção do pistão sendo o arranjo tal
Urna,
a r fl. r --acter n ida pelo que a' pressão do combustível à qual
fato, que -na meema ditos meios para dita uma extremidade, do corpo de
variar a posição compreendem' uma válvula fica ' exposta no começo . de
passagem ou fenda abrindo para o um curso de injeção é - ui-- função
• TERMO N9 124.239

•

de dito período de tempo durante o
qual o escape de pressão de combustível de dita uma extremidade do corpo de válvula através da restrição é
controlado e a - posição do corpo de
válvula dentro do casquilho no começo de um ,curso de injeção .é tarei=
bém uma função de dito período de
tempo.
18 — Uma , bomba de acôrdo com
qualquer unia 'das reivindicações 3 a
17, caracterizada pelo fato que na
mesma o corpo de válvula é formado
com Mn plano estendendo-se de uma
extremidade do mesmo e disposto numa posição selecionada angular do
corpo de válvula correspondendo ao
assentamento para arrancar o • motor, para colocar dita uma extremidade do corpo de válvula era comunicação com uma• passagem de derrame levando para o lado de baixa
_
pressão da bomba: •

bustível à qual dita uma extremidas
de do corpo de válvula fica exposta
rne começo de um curso de injeção
'é uma função de dito período de
tempo durante o qual o escape de
pressão de combustível no tanque de
pressão do combustível é controlado
pela restrição. •
22 — Uma bomba de injeção de
combustível do tipo especificado
construída, 'disposta e adaptada para
funcionar substancialmente conforme
aqui descrito com referência às figuras 1 e 2, figura 3, figura 4 ou Éta
figuras 5, 6 e 7 dos desenhos anexos.
(N9 20.109 -- 26-4-1966 — Cr$ 10),
TÊRMO N.° 137.719
- De 4 de abril de. 1962
Requerente: Flaminaire Marcel Quer.
cie, Paris , (Sena), França:
:"Dispositivo comportando um reser.
satório, de preferência amovível, (ton.
tendo tini flido sob pressão:.

19 Uma bomba de atairclo • com
as reivindicações 4 e 18; caracterizada pelo fato que na mesma dito
plano e foi-macio na lado do corpo, de
válvilla oposto a dita cámara parciPontos Característicos
almente anular e rica disposi'o para
comunicar com dita passagem de der1
',Dispositivo
comportando um rerame quando ' : arestrição proporcionada pela dita câmara parciaimente servatório, de. preferência amovível,
contendo um fluido sob pressão e no
anular' está num máximo.
qual o reservatório está ligado a -uma
20 — lima bomba de côrdo com abertura de 'escapamento - por um cona reivindicação 1, caracterizacia pelo duto, no qual está montada uma vã/.
rato que ela tem um conjunto de vula de escapamento, estando um dis.
bombeamento singelo de pistao e cl- tensor vantajosamente montado no dita
amara no qual os , meios reguladores conduto á montante *da válvula de ca..
compreendem uma corpo de válvula caparnento, especialmente • isqueiro, lancilíndrica dealizavel num furo 'sob a
influencia de dita pressão de combus- terna, fogareiro , de gás„ pulverizador'
tível contra o efeito cie meios de mola ou análogo, caracterizado pelo fato do
um . alargamento do pistão disposto conduto que se .encontra a jusante da
num , alargamento do cilindro para válvula de escapamento ser, pelo menos
bombear combuslavel paar urna ex- em parte, constituído por uma, ranhura
tremidade do corpo de válvula atra- prevista em uma parede do dispositivo
vés de . urna passagem contendo '..unia e recoberta por umalám:na especial.
válvula de não-retorno disposta para mente uma fita adesiva :impermeável,
abrir somente durante uni curso de
injeção do pistão, mais numa passa2. Dispositivo, segundo o ponto 1,
gem estendendo se do alargamento caracterizado pelo fato da ranhura codo cilindro para dito . furo, unia res- municar com o orifício, que atravestrição providenciada por uma parte sa a parede,' na qual se . encontra a rarecortada da • periferia do corpo de nhura e desembocar no lado da
válvula definindo com a parede do
furo unia câmara parcialmente anu- dita parede' em uma união apropriada
lar, excêntrica em volta do eixo do na rgação estanque do reservatório no
carpia de válvula, a restrição man- dispositivo.
tendo dita utra passageom .em cmu3. Dispositivo, segundo o ponto 1,
nicação com dita uma extremidade caracterizado
pelo fato da ranhura ca.,
do corpo . de válvula, e urna parte' do
diâmetro reduzido do corpo de vál- iriiinicar com 'um orifício ou canal as.
vula definindo com a parede do furo segurado no corpo do drspositívo, no
uma ,câmara, • 'anular disposta para qual se encontra a ranhura, a' Pin de
colocar o cilindro era comunicapção prolongar o canal forma(' opor esta até
com o lado de baixa pressão da bom- ta
ivo
b
a . errara de escapamento do disposi.
ba mim determinado deslocamento
do corpo de válvula, no furo.
4. Isque:ro de gás, segundo o ponto
21 — 'Uma bomba de acordo com 2, caracterizado pelo fato da ranhura,
a reivindicação 3, caarcterizada pelo constituindo o conduto de pás, ser as•
Lata • que ela • • tem 'um conjunto de seourada na face externa de unia pabombeamento singelo de pistão e ci- rede, fa,zendo parte da caixa do isqueilindro no qual dita uma extremidade ro e de . urna campânula elástica para
do corpo de válvula comunica com ligação ao reservatório de gás amovíu malargamento do cilindro no qual
funciona um alargamento 'do pistão vel, no . qual está montada a válvula de
para . gerar uma pressão de combus- gás, estar fixada na face interna da
tível e, através de uma válvula de sobredita parede por me'o de um TeNte
não-retorno; com ti mtanque de pres- tico cujo orifício Ou canal axial estasão-de • combustível que, por sua , vai, belece a- comunicação entre a. ranhura
comunica com o lado de baixa' 'pres- e o interior da campânula elástica.- são da , bomba através 'da restrição',
dita válvula - de • não-retorno disposta ‘ 5. Isqueiro de gás, segundo o ponto
rara abrir no começo de um curso 2, caracterizado pelo fato da ranhura,
-le. injeção° tal que a pressão de com- constituindo o conduto de gás, es,:and
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Pup ila:içá° fezta ae acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
ti 2° Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a Correr o
prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dial
pactua° apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que
se julgarem prejudicados.
111M=1~~1•Iv

ger um seio cilíndrico que faz perpen-.
dieulaonente jato sõbre a parede, pela
qual é sol dár.o e sõbre a qual está
metida urna campânula de matéria elástica constituindo uma campânula axialmente perfurada, para a ligação do reservatório de gás amovível, tendo uma
passagem assegurada na face externa
do sobred1to seio, para fazer comunicar
a ranhura com o interior da catimnuta
na parte interna da perfuração axial
desta última.
Finalmente, a depos:tante reivindica.
de acórdo com a Convenção Internacional e de conform idade com o artigo
21 do Código da Propriedade Inustrial
e , prioriade do correspondente pedido,
depositado na Repartição de . Patentes da
França, eia 5 de abri Ide 1961, sob n.°
857.782.

TÊRMO N.o' 138.143
Depositada em: 17 de abril de 1962.
Requerente: Janos Babiceak — São
Paulo. -

TERMO N.9 138.142
De 17 de abril de 1962
Depositada em 17-4-1962.
.
Requerente: Saad tl Cia. Ltda. —
São Paulo.
"Aperfeiçoamentos em solado de calçados".
Pontos Característicos
1.9 ) "Ap erfeiçoamentos era solado
de calçados", caracterizam-se pelo fato
de quando da operação de moldagem ou
prensagem do solado inteiriço de borracha ou de material congênere, ser
dito solado fabricado de maneira ao
seu bordo superior apresentar-se com
um friso saliente continuo em texla e
periferia, com seção eni meia-cana (1).
podendo este friso ser também Inter.
rompido.
2.9 ) — "Aperfeiçoamentos em solado
de calçados" de aceirdo com o ponto
precedente e tudo conforme substancialmente descrito, reivindicado e pelos desenhos aneroa.

Depositado em : 22 de abril de 1958

Requerente: Imo Schincariol — São
Paulo — Modélo de Utilidade.
' Titulo: "Quadro múltiplo pára expoe
-Original disposição em envelopes.
sição de documentos".

Reivindicações
1.)° "Quadro múltiplo para exposição de documentos", constituído por
armário: de pequena profundidade, fixável a . altura conveniente por presilhas apropriadas, dotado de porta anterior envidraçada, caracterizado .peld
fto de que ao armário se encontra ligada pluralidade de Rilhas de papelão,
placas de fibra ou'similar, articuladas
por dobracnas entre si ao longo de
um dos bordos laterais verticais.
2.°) "Quadro múlt'plo para exposição
de documentos", conforme reivindicação
TERMO N.9 138.115
anterior, tudo substancialmente como
De 16 de abril de 1962
descritÃo relatório e ilustrado nos de"NU° modelo de suporte-prato para senho 'pensos ao presente memorial.
espirais inseticidas".

Reqte.: Carlos Rodrigues — Belfort
Roxo — Rio de Janeiro.
Pontos Característicos.
•
1. Moo modelo de suporte-prato
para espirais inseticidas, caracterizado
pelo faio de cempreender uma base redonda em forma de prato, provido ao
centro de três entalhes, nos quais é .presa pela 'aba ou flange a pela ou elemento de encaixe da esp'ral, dotado em
sua parte superior de um espigão ou
ponta e lateralmente de duas aberturas verticais para colocação dos pedaços ou partes quebradas, por manuseio ou combustão ela espiral.
2. Neivo modelo de suporte-prato
para esp'rais inseticidas, substancialmente como descrito e reivi ndicado, com
referência ao desenho anexo e para os
fins asneei Ceados .
Rio de Taneiro. 16 de abril de 1962,
p p. Rubem dos Santos Querido.
Reivindicações

- TERMO N.° 101.836,

TERMO N.9 138.281
Dep. em: 22 de novembro de 1961.
Titulo: Novas disposições em dispos:tivo publicitár:o.\,
Requerente: Dr. Acyr R. Girao —
S. Paulo — Cap'tai.
. Caracterist:cos
1.°) Novas disposições em dispositivo publicitário" caracterizadas essenc'a/mente por compreender um painel
ou cartaz fixo de proporções relativas
a sua localização e contendo o mesmo a figura de um ser hrmano em trajes íntimos; pelo fato ainda de sol)re
este painel correrem telas transparentes
sobrepostas e conjugadas a cilindros
concêntricos com comandos indepene;entes, telas essas que contém cada
qual a figura de uma peça de vesittnenta, e de tal modo que o conjunto das
mesmas formem progress ivamente o traje completo: pelo fato ainda das figarE - que representam as peças da vestimenta, de uma para outra tela ou película ocuparem pos i çõ.es discordantes
porém, na mesma ordem notaral do
vestir e nas dimensões. contornos -e posições correspondentes e exigidas pela
figura principal básica e de tal- modo
que a superposição das mesmas sôbre
esta figura principal de a idéia precisa da pessoa se vest i ndo, e finalmente
pelo fato de ao invés de Serem aplicadas --sôbre películas transparentes poderem estas mesmás peças que completam
a vestimenta ou' traia constituirem peças de contornos definidos- amarradas
ou conjugadas por meio de eelmentO s
apropriados que permitam seu livre movimento, Independente uma da outra
sõbre a figura principal, empregando
se cordões tirantes, gulas ou 'equivalentes.
.
2,4'). Novas disposições om dispositivo publicitário" de acôrdo com o ponto precedente -e tudo conforme substancialmente descrito, -acima reivindicado e
ilustrado nos desenhos antxos demonstrativos.
'

Pontos característicos
1.°) t OriDinal Disposição em envelopes», -caracteriza-se por determinada
porção da superfide interna da folha do
envelope, e que corresponde .ao verso
da face frontal do mesmo, dita 'gião
interna apresentar-se carbonacia, podendo
esta situar-se em qualquer' zona da dita
superfície: a face externa da fõlha do
envelope pode possuir uma marcação oq
margem indicativa e correspondente ao
perímetro ou perímetros da região ou
regiões internas carbooadas; • a porção
carbonada pode também sé dispor na
superfície interna da Rilha do envelope,
em correspondência ao' verso da face
porterior do mesmo.
2. 0 ) *Original disposição em envelopes», de acôrdo cont o ponto precedente e tudo conforme -substancialmente
descrito, reivindicado e pelos desenhos
anexos demonstrativos.

tamanho da peça do ematerial em bruto,
separando-se as peças substancialmente
livres de material não-ferrosos, e compactando-se e conglomerando-se em ees.
feras individualmente as peças separadas
para densificá-las embora mantendo sua
individualidade, den conseqüência de que
é obtida uma massa fluente.
5 — Um processo para a refinação de
material de sucata portador de minério
ferroso em bruto, caracterizado por çorn.
preender as etapas de reduzir-se o tamanho aia peça do material da sucata, de
purificar-se o material da sucata, e compactando-se e conglomerando-se em esferas individualmente as peças separadas'
do material de sucata para densificá-las
embora mantendo sua individualidade, em
conseqüência do que é obtida uma massa
fluente.

' 6 — Um processo, de conformidade
com o ponto 1, compreendendo uma
etapa adicional de passar-se o material
compactado por uma peneira rotativa.
7 — Um processo de conformidade
com os pontos 1 ou 2, caracterizado pelo
fato do material de sucata Lamas° ter
pelo menos uma grande propoeção de
material em chapa de fieira no mínimo
n.° 28 e não ter mais do que uma
pequena proporção de material estanha'FUMO DE PATENTE
do, e no qual a fragmentação do material
em bruto inclui a redução do materfal
N.° 103.707
para atravessar uma grelha de aberturas
De 1L de julho de 1958
com 0,30 na., e material mais ferroso
Proler Steel Corporation
Estados sendo magneticamente separado do restante do material, a ustulação do dito
Unidos da América.
material sendo executada à uma tempera.
Título: cProcesso e Produto de refina- tura de 704°C. à 981°C., e o material
ção de sucata».
ustulado 'sendo compactado enquanto
ainda aquecido.
Pontos característicos
8 -- Um processo, de conformidade
1 — Um processo para a refinação de
material de sucata ferroso contaminado com () ponto 7, caracterizado pelo mateem bruto, compreendendo as etapas de rial de sucata -ser um material de sucata
fragmentar-se o material de sucata em ferroso tendo material era chapa nãobruto, do separar-se da material frag- estanhado que, se enfardado, seria das.
mentado o material máis ferroso, de sif.cado como fardos sói:unte de número
ustular-se o material fragmento mais fer- 2 ou 'número 3, para produzir um matee do compactar-se ,ou comprimir-se rial de carregamento de fôrno refinado
comparável aos fardos de , número 1,
a material ustulado.
2 — Um processo para a refinação de compreendendo as etapas de fragmentarmaterial de sucata portador de minério se o material de sucata em bruto num
ferroso em bruto, caracterizado por . com- moinho à martelos para atravessar grepreender as etapas de fragmentar-se o lhas ou grades providas de aberturas não
material de sucata em bruto, separando- superiores a 0,30m, em sua dimensão
se o material fragmentado mais ferroso máxima, do separar-se magneticamente o
do material de sucata em bruto menos material de sucata portador de material
ferroso, e compactanda-se e , conglome- mais fcrroso do restante da sucata fragrando-se em esperas individualmente as mentada, do limpar-se .o material sepapeças do material fragmentador mais rado varão do material contra-cor:rente
ferroso para densificá-lo embora man- através um Rimo rotativo de aquecitendo a individualidade das peças eepa- mento , direto Para queimar, fundir, evaradas, em conseqüência do que é obtida porar e ustular os materfais não-ferrosos
aderentes, e do passar se o material
unia massa fluente.
.
limpo através rolos de compactação para
3 — Um processo para a refinação de aumentar sua densidade à pelo menos
material de sucata portador de 'minério 705,00 kg/m3
ferroso em bruto, caracterizado por com9 — Um material de sucata ferroso
preender as etapas de reduzir-se o tanta
nho da peça do material em bruto, de refinado produzido de acôrdo com o
separar-se as . .p. ças substancialmente processo apresentado nos pontos 1 à .8,
livres de materiais não'-ferram, e pas- compr-rn:ndo uma sucat ode aço fragsando-se separadamente- as peças separa- mentada. essencialmente ustulada, subsdas individualmente . através uma lami- tamea:mente livre de material não-ferroso
adertntt e absorvido e tendo uma dimennadara.
•
são naNaima das peças inferior à 0.30m•
4 Um processa para a refinação de e uma &mansão mínima das peças supemat:r al de sucata . portador de miné eio- ri or à fieira n." 28 (3968 min) e tendo
ferroso em brpto, caracterizado por uma densidade de peo menos 705,000
compreender as etapas de reduzir-se o kg/m3.
'

DIÁRIO OFICIAL (Seção Hl)

e -te.:feka 6

Maio de 1966 2137

PATENTEá_ D . E • INVENÇÃO
Publicaoão feita de acôrr iioni e art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
-?--.
,
- 1 29 . Da data da ptib~o de que trata o Presente artigo, começará a-oorr o -prazo para o deferimento do pedida. durante 30 dia*
._
..
-:
•
„
riodesto apresentar suas oposip6es ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem _prelukhcaelos.
,
.
•
1•
,_ . .
-.
10'
Um processo, • essencialmente
•Nonforme -precedentemente descrito com
• referência - à e conforme ilustrado nos
aesenhos apensos. •
••
11Um material' de sucata ferroso
' refinado essencialmente conforme prece- ,dentemente descrito com referência a e
rèotifoime ilustrado nos de-senhos apensos
i
•
A Requerente -reivindica de acôrdo
: Com , a Convenção Internacional e o
rbrt. -21- do Decreto-Lei n.° 7.903, de
1 . 27 de agôsto de . 1945, ' a prioridade do
Correspondente pedido depositado na Re- :partição de Patentes dos Estados Unidos
'da AmériCa, em 12 de agósto ' de 1957,
Sob ri.° 677.514.
TÉRMO D EPATENTE N.9 104.347
• De 8 de agôsto de 1958
Áluminiunt Laboratories Limited -Canadá.
Título: "Aparelho para recuperação
• de alumínio ria Wstilação de subhalogenetos".
Pontos -característicos
1 - Aparelho para decompor sub-

vos para formar uma chuva de alumínio fundido no espaço do vaso acima do alumínio fundido por onde circula a corrente de sub-halogeneto gasoso e dispositivo para circular o alumínio fundido em contato com o sal
mantido na câmara.
7 - Aparelho de acôrdo com o
ponto 6, caracterizado porque o dispositivo de formar a chuva e o de
circulação são constituídos por um
impulsor que mergulha no alumínio
fundido para, simultaneamente, elevar um borrifo de alumínio fundido
para o dito espaço "e agitar a massa
de alumínio fundido para a circulação
"
acima citada.
_ •
8 - Aparelho para decompor subhalogeneto de alumínio gasoso, construido e adaptado para operar substancialmente' como aqui descrito com
referência aos desenhos anexos. "'•A requerente reivindica' de acôrdo
com a Convenção -Internacional e o
Art.' 21 do Decreto-lei ri.9 7.903, , de
27 de agôsto de / 1945, a prioridade
do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 9 de
agôsto de 1957, sob n.9 677.318.

TERMO N. 109.842
• halogenetos de alumínio gasoso, para
, kecuperar alumínio metálico, carac
•
Data:
18 de abril dé 1959
• térizado por compreender uni: - vaso
echado para conter uma massa-de Requerente: Compagnie de Pont-àFrança:
alumínio fundida com um espaço sô- Mousson
- pre a mesma, dispositivos' para- con- ,Titiulo: Processo de moldagem de
duzir um fluxo de sub-halogeneto de peças tubulares por' centrifugação e
:alumínio gasoso para o dido espaço produto destinado à sua aplicação.1 - Processo de moldagem por ceno pôr em contato íntimo com o aluMínio fundido a uma temperatura trifugação de peças tubulares de ferMais baixa que o gás' e ser assim res- ro fundido- num molde metálico rofriado para depositar- alumínio, dis- tativo, dito processo sendo caractepositivo para retirar o gás usado do rizado porque consiste em rec'hbrir de
dito espaço, uma câmara separada uma delgada camada de uni produto
- do espaço para receber uma massa de revestimento pulverulento de grãos
--'de sal 'fundido em contato de troca finos, refratário a sêco, a superfície
, de calor com o dito alumínio fun- interna do ,molde metálico . arrastado
dido ,e dêle remover calor e resfria- a uma velocidade de rotação ao me. dores para remover calor do. sal fun- nos igual àquela pela qual o ferro
dido, estando os ditos resfriadores dis- fundido pode ser aplicado pela força
postos de modo, a não entrarem em centrifuga contra a parede do molde,
Contato com -o alumínio fundido.
depois em vasar dito feno fundido
dito molde cuja velocidade de ro2 - 'Alumínio --(de acôrdo com o em
ponto 1, caracterizado porque o res- tação é mantida até o fim da Coagem.
• friador compreende serpentinas de 2 - Processo segundo o ponto 1,
resfriamento para circulação de flui- caracterizado porque . se utiliza como
do de refrigeração nele e dispostas produto de revestimento farinha de
- para serem expostas a massa de sal sílica em estado seco e finamente difundido e protegidas por ela da massa_ vidida.
• de alumínio fundido.
3 - Processo áegundo o ponto 2,
3 - Aparelho de acôrdo com o pon- caracterizado porque se utiliza uma
to 1, caracterizado porque o resfria- sílica celular proveniente de sedimendor compreende trocadores de calor tos de diatomitas.
externamente a dita câmara de ma- 4 - Processo segundo o ponto 2,
' ,nutenção de sal e dispositivo para caracterizado
- porque se - utiliza um
circular o sal fundido entre a câma- produto pulverulento
tendo a seguinra e ,os ditos •trocadores de calor.
composição em pêso:
•4 - Aparelho de acôrdo com qual- te Sílica
(sedimentos de dia, quer dos pontos 1- a 3, caracterizado tomitas)celular
- 99%;
porque 'a câmara é adaptada para
; manter sal fundido de mais baixa Óxidos metálicos (de ferro e de aludensidade que o alumínio fundido, e mínio, especialmente) - 0,3%;
o resfriador é disposto para operação Cal - 0,1%;
,
com o dito sal, fundido em uma zona
Água
e
diversos
- 0,6%;
do vaso acima" e 'em contato com a
massa de alumínio fundido,
5
Produto
pulverulento
e sêco,
5 - :Aparelho de acôrdo com qual- destinado à aplicação do processo
sequer dos pontos 1 a 3, caracterizado gundo
o ponto 2, caracterizado por
porque a câmara é adaptada para ser constituído por farinha de silica
receber as1 fundido de 'densidade mais no estado sêco e finamente dividida.
alta que o alumínio fundido, e o resfriador, está disposto para operação 6 - Produto segundo o ponto 2,
com o dito sal fundido, em uma zona caracterizado por ter, a seguinte com; do vaso abaixo e em contato com a posição em pêso:
massa de alumínio fundido. Sílica celular '(sedimentos de dia• 6 . Aparelho de acôrdo com qual- tomitas) - 99%;
quer dispositivo dos pontos 1 a 5 ca- Óxidos metálicos (de ferro e de alu- racterizado por incorporar dispositi- mínio, notadamente) - 0,3%;

Cal - 0,1% •, •-•
Agua e produtos diversos eliminados pelo calor - 0,6%.
-7 - Produto segundo o ponto 5 ou
6, caracterizado porque sua granulometria é tal que o diâmetro dos
grãos está compreendido entre 0,03 e
0,09 mm. • ,
8Processo • de \ moldagem por
centrifuáaçã
o de peças tubul,ares de
ferro fundido num molde metálico
rotativo„. substancialmente como descrito.
:Finalmente, a requerente reivindica,
de acôrdo com a Convenção Internacional e o Código da Propriedade
Industrial em vigor,- a prioridade' do
correspondente pedido depositado s na
Repartição de Patentes da França, em
23 de abril -de 1958, sob n.9 763.936.
TERMO N9, 111.266
De 22 de junho de 1959
Montecatini Societá Generale Per
L'Industria Mineraria e Chunica. • Título: Processo para a preparação
_de ciclo-dodecanona a partir de Ci.
clo-dodecano
Pontos Característicos

ção "de cloreto de amônio, a 309
609C com uma solução . de um cal !
alcalino do nitro-ciclo-dodecano en%
água e metanol, adiciona-se à mis.
tura uma quantidade de ácido clori.
drico diluido-suficiente para conser
vár o NI da mistura baixo (preferentemente em tôtno de 3), adicionam-se sulfato ou cloridrato de hidroxilamina e acetato de sódio e, depois da mistura ter sido fervida, .a
oxima de ciclo-doclecanona é separada; obtendo-se dela acetona pura por
intermédio da, ação de ácido sulfúrico diluido.
A - requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei- n9 7.903,. de
27 de agósto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Itália, em
26 de junho de 1958, sob n9 9.897.
_

TÊRMO N9 111.507 • •
Data: - 6 de julho de_1959
-Dispositivo eletrónieo de ignição,
constituído por dispositivos eletronicoS conversores da tensão de alimentação para a ignição -das velas :los
motores de explosão e pára qualquer .
aparelho que possa requerer seu uso.
Faera
Finanziaria
Elettroniche Holding S. A., firma
coinercial suiçaestabelecida
,
em - Lugano; S;:ça.
•

'1 - Um processo para a preparação de ciclo-dodecanona, a partir de
ciclo-dodecano, caracterizado pelo
fato de que o ciclo-dodecano é submetido à nitração, o nitro-ciclo-dodecano é ' separado dos produtos dessa
reação, ' êste composto é transformado em um dos seus sais alcalinos, e o
Reivindicações .
ciclo-dodecanona é obtida desse sal.
1 ' -' Dispositivo eletrônico de 'Igi,12 -- `Um processo, de acôrdo com ção, constituído por dispositivos eleo ponto 1 caracterizado pelo fato' rle -Irônicos conversores da tensão de alique o .nitro-ciclo-dodecano é obtido mentação para -velas nos /motores de.
fazendo-se com que ácido nitrico ten- • explostro :e para qualquer aparelho
do uma baixa concentração, compre- que possa requerer seu uso, funcioendedida entre 26 e 40% e não ex- nando como gerador de alta tensas ,
cedendo • à quantidade estequiométri- caracterizado pelo fato „que é "Intelca, reaja com o ciclo'-dodecann numa4, ramente • acionado ' mediante transis.
temperatura entre, 100 9 e-1709C, pre- tores e,'ou válvulas •termoionicas
ferentemente entre 1109 e 140 9C,• em dendo ser montado, indiferentemente,
uma autoclave vibratória ou em uma junto • ao cabeçote do distribuidpr, à,
autoclave dotada de um agitádor.•
bateria e', ao motor de arranque. •
-3 - ,Um processo, de acôrdos • com
2 - Dispositivo eletrônico de 'ignios Pontos 1 e 2, caracterizado pelo f-- ção,
eonstituido por dispositivos cie- to de. que -o nitro-cicio-dodecano 'é
obtido da mistura de reação,, sepa- Irônicos 'conversores da tensao de alirando, em primeiro lugar, o produto mentação para -velas - nos • motores Ve
Ieagido a cêrca de 809C, da camada 'explosão e para qualquer ápat'eitto
aquosa, depois tratando o mesmo que pôssl, ' requerer seu uso,' conforma •
•• 1, caracterizado, peio .
produto reagido, com uma solução reivindicação
que é constituído de um - circuito
de hidróxido alcalino em álcool meti- fato
tangular,' sinusoidal, serrilhada com lico (preferentemente hidróxido de impulsos
ou assimétrica dispondo
potássio)-, resfriando a, - mistura da
qual a maior parte .do ciclo-dodeca- um transformador com núcleo de ferou de siticio para alta. freqüênno não reagido é- separada por filtra- rito
cia até 200-300 KH2) e tendo um
ção, diluindo com água a solução do oscilador
de freqüência variável.
sal alcalino \ de nitro-ciclo-dodecanona e finalmente, recuperando o úl-„ " .2
-Dispositivo eletrônico de ignitimo composto por extração •corn ção constituido por dispositivos ele- .•
éter.
trônicôs ' conversores da tensão de ali. •
.
para velas nos motores o e
4 -L• Um processo, de acôrdo com mentaçao
os pontos 1, 2 e 3, caracterizado :pelo explosão • e para ; qualquer. aparelho,
fato de que se faz reagir uma so/u- que po.w.s _requerer seu uso: conforme
cao, de um sal alcalino de nitro-ci- reivindicaçao 1 e 2 caracterizado ne'o
clo-dodecano em água e metanol fato que é previsto tina" circuito pilôto
numa temperatura abaixo da tem- Oscilante ,tendo um ou mais estágtos
peratura- ambiente, e a ciclo-dodeca- amplificadores de potência e de ten..'
nona, depois de longa agitação, é di- são dotado, na entrada de adequacio
retamente extraída da mistura, de divisor de • tensão tendo, inseridos' "
reacão, • quer por extração quer put ' entre os estágios, transformadues de
destilacão da mistura da qual são acoplamento de tipo de resistência e
separados. primeiro o metanol e de- capacidade ou eletrônico.
nois acetona.
4 Dispositivo eletrônico de .igi-á5 - Um processo, de acôrdo com ção,- constituído Por dispositivos eler
os pontos 1, 2 e 3, caracterizado pelo trônicos conversores da tensão' de alifato de que se faz reagir uma ES411- ,mentaoao para velas nos motoneS de
•

)
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Pub11ca:4o feita de acõrdo com o art. 26 do Codigo de Propriedade Industrial: ••
1 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido. durante 30. dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles ele 10 julgasses Prejudicados.
explosão e para qualquer aparelho
que possa requerer seu uso, conforme
reivindicação 1, 2 e 3, caracterizado pelo fato que é previsto um dispositivo de segurança constituído por
um porta-fusível isolado ou incorporado na caixa, ligado em série com a
alimentação sendo que dito dispositivo de ignição pode prever, como alternativa circuitai, a introdução de
um circuito endireitador, um filtro;
um regulador e um divisor de tensão.
5 Dispositivo eletrônico de ignição, constituído por dispositivos eletrônicos conversores da tensão ,dé alimentação para velas nos motores de
-explosão e para qualquer aparelho
- que possa requerer seu uso, conforme
reivindicações de 1 a 4 caracterizado pelo fato que é prevista uma
placa de resfriamento escanalada ou
lisa envernizado e colorida anàdicamente de conformidade com a potência total dissipada no coletor.
6 -- Dispositivo eletrônico de igni•
ção, constituído por dispositivos eletrônicos conversores da tensão de ah• mentação para velas nos motores de
explosão e para qualquer , aparelho
, que possa requerer sei uso, conforme
reivindicações 1 a 5, substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.
A requerente reivindica a prioridade de igual pedido depositado na Repartição de Patentes da Itália, sob o
número 12.08, de 12 de agõsto de
1958.
TÉRMO
233.125
De 9 de setereitro 2 cla 1944
" Requerente: laineanto Chame
Company, firma industrial e cocam.
ciai norte-americano.
. Processo para a obtenção de Realmeros vinilicos contendo um ociapnnente de acoplagens naftólico.
Pontos Característicos
1 — Processo paza a preparação da
um polímero vinifico operável, caracterizado por compreender a polimerização de um composto vinifico na
presença de um componente naftólico de acoplamento, a fim de formar
um polímero do mesmo.
2 — Proceso pasra a preparação de
um polímero vinilico corável, caracterizado por compreender a polimerização de nitrila acrílica na presença
de um componente naftólico de acoplagem, a fim de formar um polímero
do mesmo.
3 — Processo para a preparação de
um polímero vinifico corável, caracterizado por compreender a copolimerização de niarila acrílica e acetato
de vinila na presença de um componente naftólico • de acoplamento, a
fim de formar um polímero do mesmo.
4 — Processo para a preparação
de um polimero vinifico corável, caracterizado por compreende/ a poliMerização de meta-acrilato , de metia na presença de um componente

naftólico de acoplamento 'a fim de
formar um polímero do mesmo.

,5 --= Processo para a preparação de
um polímero vinifico corevel, caracterizado por compreender a polimeTinção de cloreto de vinilideno na
presença de um agente naftólico de
acoplamento, a fim de formar um
polímero do mes1no.—

6 — Proceso de acôrdp com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que
o componente de acoplamento é a
anilida do ácido 2,3-oxi-naftóico.
7 -- Processo de acôrdo com o ponto 2, caracterizado pelo fato de-que
o componente .de acoplamento é a
beta-naftalida do ácido 2,3-oxi-naftóico.
8 — Processo de acôrdo com o ponto 3, .caracterizado pelo fato de que
o componente de acoplamento é a
orto-toluidida do ácido 2,3-oxi-naftóico.
9 — Processo de acôrdo com o ponto 4, caracterizado pelo fato de que o
componente de acoplamento é a anilida do ácido 2,3-oxi-naftóico.
1a — Procesos de acôrdo com o
ponto 5. caracterizado pelo -iate de
que o cenponente de acoplamento é a
anilida do acido 2,3-oxienaftóico.
11 — Processo ' para a preparação e
tingimento de filamentos a partir de
um polímero vinifico dotado de propriedades de formação de fibras, caracterizado pelo fato de compreender
a polimerização de um composto vinifico monômero na presença de um
componente naftóico de acoplamento
a fim de formar um polímero do mesmo, a enformaçâo do dito polímero
de maneira a transformá-lo em filamentos, a imersão dos fuementos'ase.
sim formados em uru banho conten,
do componente básico diazotado o
qual se acopla, no - intetior dos filamentos, com o componente de acoplagem 'de maneira a produzir neles
uma..cõr sólida à luz.
12 — Processo para a preparação
• thaginiento do filamentos -a partfr
da tlei pOillIffre vinil/eu dotado de

de diazotizar dito componente básico, mantendo-se o dito polímero no
dito banho, sob condições tais que
dito componente de acoplamento se
acople com a base diazotada a fim de
produzir, no polímero, uma coloração
sólida à luz.
15 — Processo de acôrdo com o
ponto 14, caracterizado pelo fato de
que o composto. vinifico é a nitrila
acrílica.
16 — Processo de acôrdo com o
ponto 15, caracterizado pelo fato de
que o componente naft6lico de acoplamento é a anilida do ácido 2,3oxi-naftóico.
17 Processo de acôrdo com o
ponto 16, caracterizado pelo fato de
que o componente ,básico 'é a betanaftalida do ácido 2,3-oxi-naftóico.
Fin almente, a depositante reivindica de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o
artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 10 de
setembro de 1958, sob o n9 760.097.

ponto 'de amolecimento de modo a
adaptar-se à superfície e ser submetida imediatamente após a jatos de
têmpera.
Prioridade: • Estados Unidos da
América, em 2 de outubro de 1958,
n9 764.816.

TÊRMO N9 116.787
Data: 5 de dezembro de 1960
Titulo: "Aperfeiçoamentos em velai
de ignição".
Requerente: Maggi Luciano — Estado da Guanabara.
Pontos Característicos
1 — Aperfeiçoamentos em velas de
ignição, caracterizados pelo fato da
vela ser \constituída por duas seções:
uma que fica permanentemente atarrachada no bloco -do motor e a -outra que fixa na primeira por meio
de roscamento.
2 — Aperfeiçoamentos em velas de
ignição, de acôrdo com o ponto 1,
caracterizados pelo fato da parte não
permanente. atarrachável na parte
permanente, ser na extremidade inferior • provida de uma pequena cámera nela fixada por roscamento "e que apresenta quatro aberturas lateTÊTLMO N9 113.614
reis e dentro da qual (câmara) fica"
De 29 de setembro de 1959
convenientemente disposto o elemento ignifero, constituído por uma parPittsburgh Plate Gla.ss Company — tilha
ou pequeno disco de platina.
Estados Unidos da América.
-3 — Aperfeiçoamentos em velas de
__ Título: Aperfeiçoamento em pro- Ignição,
de acôrdo com os pontos-1 •
cesso para temperar uma fôlha aque- • II, ~Eterizados'
pele fato da poete
cida de vidro.
atarrachável na parte permanente ser
1 — Aperfeicanamento em processo na parte superior dotada de um eletemperar uma Sônia aquecida tro do que na extremidade superior
llmidro sustentada em uma posição recebe uma resistência elétrica de
korisonta1 compreendendo simulta- carvão e esta recebe na extremidade
propriedades de foraásoão de fibras, neamente
a aplicação de jatos ascen- superior um terminal condutor de
caracterizado por ~prender 'a pe- dentes e descendentes
de fluido de corrente elétrica.
limariração de .nitrila amolece'. de encontre as superfícies superior
•
Inoutro monômero mono-oatteloo coei ferior da referida placa, sendo eesta
4 — Aperfeiçoamentos em velas de
ela polimerizável, na presença da =icaracterizados pelo fato da
em um mebro de susten- Ignição,
lida do ácido 2,3-oxi-naftóico, a Ma sustentada
ser provida internamente de um
taçãotendo capacidade térmica su- vela
de formar, com a mesma, um polime- ficiente
de cristal, dotado na extremidapara moderar a têmpera das tubo
ro dotado de pês° molacular supede superior de um encaixe com morior a 10:000, a dir./Tacão do dito partes de placa nas suas partes em la de pressão para prender o termipolímero em uns solvente para o contato com dito membro, caracteri- nal que vem do distribuidor que é o
mesmo, a extrusão -da solução polí- zado pelo fato de' a fôrça exercida condutor dá corrente,
mero para O interior de um banho sôbre a placa de vidro pelos jatos as5 — Aperfeiçoamentos em velas de
precipitantevisando a formação a cendentes ser maior do que a fôrça
partir da meám
a, - de filamentos, a exercida pelos jatos descendentes por Ignição, de acôrdo com o ponto 4;
retirada de ditos filamentos a partir um valor inferior à massa da referi- caracterizados pelo fato da _vela ser
provida internamente de um condudo dito banho, a purificação dos mes- da féllha de vidro.
-de platina dotado de- 10 ou inale
mos e a subsequente imersão dos fi2 — Aperfeiçoamento em processo tor
lamentos purificados em um banho de acôrdo com o ponto 1, caracteri- câmaras ciu estágios.
contendo um componente básico dia-, zado pelo fato de o excesso de es6 — Aperfeiçoamentos em velas ,de
zotado o qual se acopla, no interior fôrço ascendente ser obtido susten- Ignição, de acõrdo com o ponto 5, cados filamentos, ocm a dita anilida a tando-se a fôlha de vidro mais pró- racterizados pelo fato da vela, que
fim de nela produzir uma coloração xima da fonte dos ascendentes do que provida internamente de um condusólida à luz.
da fonte de jatos descendentes.
tor de platina dotado de 10 ou mais
ou estágios.
13 — Processo de acôrdo com o
3 — Aperfeiçoamento em processo câmaras
6 Aperfeiçoamentos em velas de
ponto 12, caracterizado pelo fato de de acôrdo com os pontos 1 ou 2, caque o componente básico é o clori- racterizado pelo fato de os jatos as- ignição, de acôrdo com o ponto 5,
caracterizados pelo fato da 'vela que
drato de meta-cloro-anilina.
•
cendentes serem aplicados com uma é
provida internamente de uma capa
pressão superior à dos jatos descen.)
ou cobertura de cerâmica protetora,
14'— Processo para a preparação e dentes.
‘ser dotada, no fundo desta capa, de
,
tingimento de, um polímero vinílico
4 — Aperfeiçoamento em processo uma câmara provida -de dois eletrodotado de propriedade formadoras de
fibra caracterizado por compreender de acórdo com qualquer dos pontos dos e de uma pastilha ou disco de
a reação de um composto vinifico na precedentes, caracterizado pelo fato platina, na qual é feita a descarga
presença de um componente naftóli- de a fôlha de vidro ser curvada e ser da corrente elétrica.
co de acoplamento a fim de formar sustentado em' um molde de encur7
Aperfeiçoamentos em velas de
um ,polimero do mesmo, a imersão vamento tendo uma superfície de ignição, de acôrdo com os pontos 5
•
do dito polímero em um banho aquo- sustentação curva.
e 6, caracterizados'pelo fato da vela
so contendo um componente -básico
5 — Aperfeiçoamento em ptocesso ser dotado de um dispositivo interdiazotizável a fim de impregnar
de acõrdo com o ponto 4, caracteri- no provido de rósea feita na parte
dita fibra com o dito banho, a adi- zado pelo fato de a fôlha de vidro superior da câmara de ignição, o
ção de una ácido e de um nitri'.o
rer iniclaimente plena e ser susten- qual se atarracha pela parte inferior
metal alcalino . ao dito banho, a, fim: toda no molde e aquecida até o seu no fundo da vela permanente.
•
'
•
•
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido; durante' 30
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade . Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

8 — 'Aperfeiçoamentos em velas de
ignição, caracterizados pelo fato da
vela, que compreende um corpo de
* furo maleável e provido em sua par, te inferior de um disco, que projetase para a parte externa do corpo da
vela.
9 — Aperfeiçoamentos em velas de
ignição, cie actirdo com o ponto. 8,
caracterizados pelo fato do dito eletrodo, que atravessa tôda a parte
terna e central do corpo , da vela,
ser roscado . à altura adequada nas
extremidades superior e inferior internas.
4

• *10 — Aperfeiçoamentos em veles
de igniçao, de acôrdo -com os pontos
8 e 9, caracterizados pelo fato do
referido eletrodo ser 'provido em sua
_parte superior externa de um cobertura ou rasgo de regulagem do disco,
disposto na -parte inferior'do mesmo
eletrodo. •
• 11-- Aperfeiçoamentos 'em velas
de ignição, de acôrdo com *os pontos
8, 9 e 10, caracterizados pelo fato da
• capa protetora de cerâmica do dito
eletrodo ser provida de iguais rôscas
• para movimentação e fixação do ele•
trodo mutável. ,
12 — Aperfeiçoamentos em , velas
de ignição, de .acôrdo com os pontos
8, 9, 10 e- 11, caracterizados pelo. fato,
do referido eletrodo mutável ser dotado na sua parte externa, e superior
de uma arruela de metal para fixação, e ainda pelo fato da parte inferior roscada da vela ser provida
de vários furos ou aberturas que determinam o grau térmico da mesma.
13 — Aperfeiçoamentos em velas de
Ignição, do tipo que compreende um
eletrodo fixo, caracterizados pelo fato
do eletrodo da vela ser provido de
uma mola espiral fixada entre uma
cinta de . metal rosqueada e um ressalto disposto_ na parte superior do
eletrodo.
14- Aperfeiçoamentos em , velas
de ignição, de- acôrdo com o ponto 13,
caracterizados pelo fato do referido
eletrodo, que atravessa a parte superior e externa do corpo da vela, ser
dotado em sua parte superior interna de uma camisa metálica cilíndrica, aparafusada na capa protetora 3a
cerâmica, sendo que o dito eletrodo
passa através da referida camisa metálica.
15 -- Aperfeiçoamentos em velas
de ignição, de acôrdo com os pontos
13 e 14. caracterizados pelo fato da
parte inferior roscada da vela de Ignição ser provida de 'furos ou aberturas para grau térmico da mesma.
16 — nerfeiçoamentos em velas
de ignicão. -substancialmente como
descritos e reivindicados, com referência às figuras dos desenhos anexos e para os fins especificados.
TORMO 1n79 119.688
, De 25 de maio " de 1960
-Requerente: Ferjaro S. A. —
dilstria e Comércio, brasileira.
"Elevador portátil para conserto de
veículos automóveis". ,
Pontos Característicos
1 — Elevador portátil para conserto de veículos automóveis, caracterizado pelo fato de compreender. um

conjunto de duas vigas paralelas de
secção, substancialmente em U, por
sôbre as quais podem trafegar as rodas do veiculo e pelo fato de que as
referidas vigas, de preferência, ,conjugadas uma com a outra segundo
uma distância ou bitola, eventualmente regulável, se acham articuladas, em tôrno de um mesmo eixo
horizontal, na extremidade superior
de uma estrutura rígida em forma
de cavalete.
2 — Elevador portátil para , conserto de veículos automóveis, de acôrdo
com o ponto, 1, caracterizado pelo
fato de que a articulação do referido
par, de vigas se faz num ponto deslocado dos respectivos centros.
3 — Elevador portátil para conserto de veículos automóveis, de acôre'o
com os pontos 1 e 2, caracterizado
pelo lato de que, um dos extremos
das referidas vigas em T.T. ademais
de elementos retentores articulados de
tipo convencional empregados nos
elevadores comuns, — apresentam escoras, de preferência, do tipo telescópico, que asseguram a estabilidade
do elevador sob o efeito do peso do
veículo em duas ou mais posições
distintas, uma das quais, substancialmente, horizontal.
4 -- Elevador portátil para conserto de veículos automóveis, de acôrda
com qualquer dos pontos precedentes,
caracterizado pelo fato de estarem
previstos dispositivos amortecedores,
de tipo conhecido, entre um dos ramos de, cada uma das referidas vigas
em IS e o cavalete respectivo.
5 — Elevador portátil para consertos de veículos automóveis, de
acôrdo co mqualquer dos pontos precedentes, caracterizado pelo lato de
que as vigas são reunidas uma a outra por uma parte deslizante onde
está previsto um dispositivo fixador
ou retentor do cirassis do veiculo, por
exemplo um macaco.
— Elevador portátil para consertos de veículos automóveis, de acôrdo com qualquer um dos Pontos precedentes, caracterizado pelo fato de
estar montado em uma das vigas,
em sua extremidade provida do elemento retentor, um guincho manual
ou outro. •
TERMO N9 119.975
de 7 de 'junho de :960
Combustion Engineering, Inc. (Estados Unidos da América) . Titulo: Espaçador e guia de montafiem para tubos verticais.
1. Uni conjunto de guia e espaçador para uso com tubos verticalmente dispostos próximamentd espaçados
e adaptados para manter os citados
tubos em alinhamento, permitindo ao
mesmo tempo o movimento axial relativo entre eles, caracterizado por
compreender uma peça de placa meche arqueada (18) adaptada para ser
disposta entre dois tubos adjacente
(20, 26) para ser prêsa com uma de
sues partes (19), como por meio de
solda, a UM (20 n . d es citados tubos
tendo outras partes (28, 30) adaptados para manterem um contato desheante com o outro (26) dos e'd rd:os
tubos, compreendendo as citadas outras partes superior e '.nferlor de forma arqueada para se -adaptarem à

diaa

4. Processo, de acôrdo com qualquer dos pontos 1 a 3,. caracterizedo
por fazer a craquinizsejo numa temperatura de 3009 a 1.0009C.
5. Processo, de acôrdo com o poa-1
to 4, caracterizado pela temperatura
ser de 6009 ae7009C.
.
•
6. Processo; de acôrdo com qualquer dos pontos 1 a 5, caracterizo-do
por , fornecer o 2-metil-penteno-1 a
zona de craquinização em forma
pura, de mistura com outros hidrocarbonetos . ou com" um diluente.
.
•7. Processo, de acôrdo com qualquer dos pontos 1 a' 6, caracterizado
por fazer a craduinização' numa pressão . manométrica de 10inm • de mete;
cúrio -até 35,15 kg/cm2. '
8. Processo, de acôrdo com o pon-d
to '7, - caracterizado pela pressão ser
desde a atmosfera até 7 kg/cm2 manométricos.
9. Processo, de acôrdo com qualquer dos pontos' 1 a 8, caracterizado
por empregar o bromo na proporção
de 0,5 a 50 mols% em relação ao
número total de . mola de 2-raetilpenteno-1s •
TERMO N9 122.541
10. Processo, de acôrdo com o pane
to 9, caracterizado pela proporção ser
• Data: 9 de setembro de 1960
Requerente: Metalúrgica Wallig de 2- a 25 mols%. •
S. Anônima — Rio Grande do Sul,
11. Processo de preparação de- isoe
• Título .— Fogão com visor indireto preno, no qual propileno é dimerizade fôrno e anteparo traseiro Mo- do; para . formar 2-rietil-penteno-1,
delo de utilidade.
numa' temperatura de ordem . de 1809
1 — Fogão com visor indireto de a 2309C, na presença de, pelo menos,
fôrno e anteparo trazeiro, caracteri- um catalisador encolhido dentre tri e •
zado por um anteparo traseiro dis- propil-alumínio, tri-hexil-alumínio,
ou die
posto ao longo de . tôda a largura do di-propil-mono-hexil-aluminio
fogão, dito anteparo tendo embutido hexil-mono-propil-alumínio,. caracteum visor periscôpico de observação rizado pelo fato de o 2-metil-pentee
do fôrno e, adjacente ao visor, um no-1 ser decomposto, para formar
painel com- dois rasgos longitudinais, isopreno, numa . temperatura da oratravés dos quais pode ser lida uma dem de 6009 a . 700 9C, na presença de
tabela de cocção, , disposta ' sôbre cerca 'de '5 a , 10 mols % de brometo
de hidrogênio,' em relação com O
rôlo, giratório, comandado manual- n9
total de mols de 2-metli-pentenomente.
1 e de vapor ser empregado como usa
2 — Fogão com visor indireto de' diluente numa proporção molar de •
, fôrno e anteparo trazeiro, caracte- vapor para 2-metil-penteno-1, de 3
rizado por ser essencialmente como para 4.
descrito, reivindicado e ilustrado nos
Reivindica-se, de' acôrdo - com a •
desenhos anexos. ,
Convenção Internacional e o Artigo
-21 do Código de Propriedade Industrial, a' prioridade do pedido correspondente depositado na Repartição
- TERMO N9 124.274
de Patentes dos Estados Unidos da •
América, em 19 de e abril, de 1960 sob
De 18 de novembro de 1960
n9 23.151.
'
The Goodyear ' Tire Ra Rebber Comjny (Estados Unidos da América)
TERMO N9128.805
Titulo --- Processo de preparação
de isopreno.
_ De 28 de abril de 1961
Pontos Característicos
• Requerente: N. V. PhiliPs'Gloele
Holanda.
1. Processo de preparação de iso- lampenfabrieken
preno, no qual propileno é dimeriza- Titulo: Aperfeiçoamentos em on
do por meio de um catalisador órga- relacionados com, sistemas do tipo
no-metálico para obtenção de 2-me- compreendendo bombas para borbue
til-penteno-1, caracterizado pelo fato lha de vapor.
de craquinizar o 2-metil-penteno-1
.obtido, na presença de bromo,- para 1 — Aperfeiçoamentos em ou relaformar isopreno e recolher o isopre- cionados com um sistema compreene
dendo uma pluralidade r de bombas
no assim formado. para borbulha 'de vapor, para trans2: Processo, de acôrdo com o pon- portar para cima um liquido, por
to 1, caracterizado por aplicar o bro- exemple -Nue gás liquido, caracteriza.
mo sob forma de um composto pro- dos pelo fato de que essas bombas
dutor de bromo.
cOin seus dispositivos de distribuição
3. Processo, de acôrdo com o pon- de calor (dispositivos de' aquecimento 2, caracterizado Pe le ~Poeto to) e acessórios para formar bôlhas
produtor de bromo ser brometo de de vapor, são usadas como elementos
hidrogênio.
de- comutação.
superfície do tubo e opostamente deslocadas"- da citada uma parte, compreendendo o citado =junto ainda
um par de peças fêmeas (22, 24)
que tem unia borda adaptada para
ser presa, como por - melo de solda,
ao citado outro tubo (26) e uma borda oposta (44) de uma forma que
corresponde à superfície do -tubo e
adaptada para manter um contato
deslizante com o citado tubo (20),
tendo cada uma das citadas peças
fêmeas uma projeção em forma de
nervura (25) adaptada, quando montadas, a se estender ,por trás das citadas partes superior e inferior, respectivamente, da citada peça de placa macho para proporcionar uni contato deslizante entre elas.
2: Um conjunto de acôrdo com. o
ponto 1, caracterizado pelo fato de
que as citadas bordas opostas (44)
das peças fêmeas têm a forma de
projeções que se estendem das partes
superior e inferior de cada peça fêmea. •
Prioridade: EE. U17. da América,
em 17 de junho de 1959, N. 820.991.
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
• 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicadas.
anea examee.....nn••~0111.

2 — Um sistema tal como-reivindicado no ponto 1, compreendendo uma
piuralidacie de permutadores de calor adaptados para serem ligados, caracterizado • pelo fato de que cada permutador de calor se comunica" com
uma bomba de borbulha para vapor,
das quais bombas os dispositivos de
•aquecimento são dispostos num sistema de interruptores.
3 —, Um sistema tal como reivindicado no ponto 2, caracterizado pelo
late de que se faz provisão de um
•refrigerador de gás frio, od qual o
dueto de salda do gás liquido . está
em comunicação com as bombas de
borbula de vapor e pelo fato de que
os permutadores de calor se comunicam com o espaço circundando o reservatório frio de refrigerador de gás
frio, e são adaptados para separar
os componentes tais como água e gás
carbônico do gás transportado através dos permutadores de calor.

caracterizado pelo fato de que as
extremidades inferiores dos ductos de
levantamento das bombas para borbulha de vapor são dispostas num
recipiente a ser preenchido com gás
liquido, de modo que este liquido
bloqueio essas extremidades inferiores, ou pelo fato de que o dueto de
descida circunda o dueto de levantamento.
7 — Um sistema compreendendo
uma pluralidade de bombas para borbulha de vapor ,substancialmente como descrito e ilustrado na Fig. 2 do
desenho anexo.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903. de
27 de Reato de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes na Holanda,
em 6 de maio de 1960, sob número
251.313.

4 — Um sistema tal corno reivin-rumo N9 129.500
dicado no ponto 3, caracterizado pelo
fato de que os permutadores de calor
De 26 de maio de 1961
constituem unidades, que se comuni:Reguei:int:é:*
* -GebW, King Limited
cam através de um ducto .dé distri—
buição de gás ou vapor Com o espaço" ..-:•=4 TrigPatèrlit.
' "Aperfeiçoamentos em cx relativos
circundando o reservatório frio.
à elevadores de cargo acionados ele5 — Um sistema tal como reivindi- tricamente".
cado no ponto 4, caracterizado pelo
Reivindicações feto de que os duetos de comunica•
ção -entre os permutadores de calor e 1 — Um elevador eletricamente
acionado,
caracterizado
pelo
fato que
o espaço circundando o reservatório
frio são formados IJOr duetos de le- êle inclue uni tambor de enrolamenvantamento, que são recurvados para to, um motor elétrico e um trem de
baixo a partir de um lugar acima do engrenagens entre dito tambor e dito
reservatório em direção ao espaço cir- motor, e no qual o motor fica disposto
Internamente no tambor de enrolacundando o reservatório.
mento e é sustentado de tal maneira
— Um sistema tal como reivindi- aue dito tambor girará em relação ao
cado em qualquer dos pontos 1 a 4, mesmo.

2 — Um elevador eletricamente porte como unidade, sendo Que em
acionado de acôrdo com a reivindi- seguida, com a remoção do membro
çação 1, caracterizado pelo fato que anular sustentando uma extremidade
no mesmo o conjunto de ,tambor e de tambor e motor pode ser retirado
motor é levado por um quadro exter- completamente dito tambor.
no incorporado um membro fixo de
5 — Um elevador eletricamente
suporte e uni membro de suporte acionado de acordo com a reivindicadestacável disposto numa relação es- ção 3, caracterizado pelo fato que o
paçada para acomodar dito conjunto elemento de saldo do trem de engrede motor e tambor entre êles, o mem- nagens é formado com um flange rabro fixo de sustentação servindo para rialmente dirNido adaptado para ser
sustentar um conjunto de freio apli- ligado num elemento anular disposto
cado numa extremidade do eixo do dentro do tambor e fixamente seguro
motor enquanto o membro de susten- no mesmo.
tação destacável serve para sustentar
o trem de engrenagens no qual a ou6 — Um elevador eletricamente
tra extremidade do eixo do motor acionado de acórdo com a reivindicafica acoplada de 'maneira acionante ção 3, caracterizado pelo fato que no
e num elemento de saída do qual dita mesmo o elemento da salda de trem
outra extremidade do eixo do motor de engrenagens leva um disco dentro
fica• acoplado de maneira acionante do tambor e seguro na sua periferia
e num elemento de salda • do qual na superficie interna do Mesmo.
7 — Um elevador eletricamente
dita outra extremidade do eixo é
sustentada de maneira a ter capaci- acionado caracterizado pelo fato que
dade para uni movimento deslisa,nte ele compreende um tambor de enrolamento; uni motor elétrico disposto
quando fèr preciso.
dentro do tambor de maneira tal que
3 — Um elevador eletricamente o últim- girará em relação ao mesmo,
acionado de acôrdo com a reivindi- urna caixa de engrenagens- servindo
cação 1, caracterizado pelo fato que para provide.xiar uma transmissão
no mesmo o tambor é sustentado nu- de acionamento entre o motor e dito
ma extremidade por um membro tambor e o conjunto de freio, ficando
anular giratbriamente montado no tudo montado de tal forma para de.*
motor e na outta extremidade por tivamente -constituir um - viga e susuni membro associado com o elemen- tentada em dois pontos num quadro
to de salda do trem, de engrenagens. de. sustentação.
4 — Um elevador eletricamente 8 — Um elevador eletricamente
acionado de acôrdo com as reivindi- acionado substaricialment.. conforme
cações 2 e 3, caracterizado pelo fato acima descrito com referência as fl.
que no mesmo o conjunto de freio guras 1 e 2 ou 2 dos desenhos anefica removivelmente montado e o ar- xos.
ranjo é tal .que na remoção do dito
A requerente reivindica a prioridaconjunto e no destacar do membro de de de idêntico pedido depositado na
suporte destacável do quadro externo Repartição de Patentes britânica em
o tambor, motor e trem de engrena- 27 de maio de 1960, sob o número
gens . podem ser retirados de dito su- 18.824-60.
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Repositório de doutrina, decisões administrativas.'
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•
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MARCAS DEP:OSITADAS
Fleitirleslade Industrial. Da data da publiesgto oosmagari
Publicação' feita de stoOrdo.com o art. 190 do Qa da
opoeições -ao Departamtema*
do
pedido.'
~ante
asse
.psecto poderão apresentar atlas
forrar o prado de 60 11. 0.9 para o deferimento
do
resistam requerido
a
coneemão
se,
Salgarem
pre
Mirados
som
apu em que
braolanal da Propriedade ~nal
tarimbas' de plástico' para sorvetes, for- cachecols, calçados. chapéus.. :cinto*.
lanhas de plástico para sorvetes, discos, cintas, ,combinações. .corpinhos, calças
S
regadores;
serviços
de
chá
e
cafe,
tes
emba-, de senhoras e de crianças, .calções.: cal.
-mbreageris
de material
•
-serras, serrotes, sachos, sacarrolha; te..- agens de material
sorve- ças. camisas. camisolas, .,.,csunisetais.
•
pistico
.soaras, talheres, atlhadeiras, :torqueze,'
cuelmte,
-es. estios pára • -objetos.' espumas de cuecas; 'seeroulas. colarinhos,
tenazes, travadeiras, telas dt arame,' tort
n eitea nara autotab- Saías, casacos, • crinelo& dominós, achar.'
nyion,a.
esteiras.
neiras, trincos, tubos Para encanamento.
?e/s. massas: antisruldos, escoadores; de pea . fantaslas, tardas para militares, co.
trilhos ' para • pirtas de correr, taças, 'ratos, - tants, formas para. doces, fitas ' tegiais, .fraldas, 'galochas, gravatas. gás..
travessas, turibulos; vasos a vasilhames solantes, filmes, tios de celulose. fechos ros, jogos de • !ingeria. jaquetas, .1aquês.
s e verruma a .
attra bolsas, tocas. guarnições. guarni- luvas., ligas,. - lenços, mantiSs, meias,
•
Classe 21
;Cies para chupetas . .snarnadeiras- quer- maltar. 'mantas,' mandrião, mantilhas. pa•
Para distinguir: Veiculas e suas liares 1/ções . para porta-blocos. , guarnições letbs, palas, penhoar, pulover. peNrIntaa.
integrantes:- Aros para bicialetas. auto; Iara Houiditicadores e para • batedeiras peugas. pouches, • polainas, pijamas.- pumóveis, auto-caminhões, aviões, :•amor. aas de somar, máqutnas.-cle
nhos, perneiras. • quimonosa regalos.
tecedores. :alavancas ,iie cambio. oareos nata - g aros: . porta-tinteiros. porta.c a riM- robe • ' de-: chambre. • roupáo, sobretudos,
braços
para
veiculas..
bleiçie.
breques. ,
bta,. porta-lápis. porta-canetas: porta. susPensórios..saidas de banho, &andai**
tas. , carrinhos de mo 'e carretas cami- cartas: prensas. prendedores , de ..papéis, sueteres, shorts, sungas, goles ou elatka
nercevelos Papas, perturadarea,
nhonetes. .carros ambulante& -camin
touca,. turbantes,._ternos,,,uniformes
aarros." tratores; carros-berçOs, carros reguas. raspadeiras „de borrões, atendia ..
•.
•
e vestidos
,
, •
rainietagratos,
trutas
e
tinteiros
tanques, a carros-irrigadoes. • carros,' •car.
ara
p
Classe
39
ma,
Neta, ..carrocerias,- _chassis. :chapas cir. ae trutas e legumes, guarnições de
distinguir: Artefatos de borracha,
colares para velo:dosa cubos de veículos, terial, plástico 'para utensílios • Meto., Para `
artefatos , de borracha para
corrediços para veículos, . direção, dali. guarnições para bolsas, gastos.: galerias borracha,artefatos
de 'borracha
veiculos.- '
para
cortinas,.
arras;
latninadoi.
•
clãs.
estribos,
escadas
rolantes,
ele.
gacieiras, - .
cluidos outai classes: Arruelas,,
mantegueirais.
asadas,
dee&
vaddres parar -passageiros e para 'carga.
golas,- amortecedores, . assentos -para caengates para carros, eixos,, de direção.. ar s • ore rui edor de rou p as. puxado. delias, borrachas para- aros, batentéi de
freios, fronteiras 'para veiculeis. geada°. sem de móveis. • pires. pratos... palitei. Cofre, buchas de estabilizados, bucha*,
aicomotivas, lanchas, motociclos, moias. nas. pás de- casinha, pedras Doasses. arti- nuchas. para fumelm,,batente de porta,
ínutocictetes. matocargas. mote . furgões. gos. protatorea Dai &documenta*. , pu- batente de chassis, bicos para mamadefa
ara uso dome/ale-o
, água p
maniVeMs. navios. aSnibui, parischoctuas. sadores
sta-coPos, ciortasnigseis, porta .notaa raa, : braçadeiras. bocais, - bases. para' te.
para-lanas. para-brisas. pedais, pantõent
letones, borrachas para carriphosindult.'
asadas .para ,bicicletas„ para bíc.ele. oorts-documentos p lacas, rebites; Sods triais, - borracha parir.; amortecedores,
recp:entea. iupõrtes. suporte, para
e velculoa.
tas, rebbon . , rackadores , p ara
bainhas de: borracha para rédeas. cochila
rodas Para'. veículos. , selins, xic . cios: tf- fuasdanapos, saleiros,• tubos: tigela.. de Motor, cão:aras de ar. chupetas 'cor.
para
.ampolas.
tubos'
Para
seriatubos.
rantes para veiculas. vagões, velocipe;
. de borracha. cabos -para
massiços
gas, travessas, tipos de material pãs dões
des, varetas de tontróle - do atogador e
ferramentas,
chuveiros, calços de bor•
iéeleradora tróleis: , troleibas -varaea de tico, . sacolas. sacos. aquinhoa.. vasilha; racha, chapas e centros de mesa, cor.
vaaoa,
nes
cara
acondiciónamento,
carros, .roletes Dará carros das de borracha, cápsulas de borracha
•, Classe 26 • • • uras, colas a trio e coleai não tncluidas para centro de mesa„ calços de borra.
tia
outras
classes,
para
borracha:
para
.
Artefatos de asa:feira. em geral: Argo- -.:ortutitea,. para . marcineiros. 'para sapa- cha para máguinas.' copos dei borracha
para • freios, dedeiras, desentupideiras.
las, . alguidares, armações para balcões
e pay s vitrines, artefatos de Madeira salsos, tufa Vidros Pasta ade.siva para discos de mesa, descanso para prato&
para caixas,, bandejas, barris, baldes, :orrelas.' Pasta Pedras, o". • alias encostos, êmbolos; esguichos,' estrados,
batedores 'de carne, caixas, caixões, cai- -*bolos adesivos para tecos, adesivas; eiponias de borracha em quebrajacto
xotes, cavaletes, cunhas, cruzetas, cabas, Para Mdri:bos e adesivos pa se asuleioat para . torneiras, fios de borracha lisos,
giUla•
caçanibas, , colheres, cestos para pães, anéis. carretéis para tecelagem
fôrmas- de borracha, guarnições para
capuz pare cozinha,, cabos para ferra- nições de material plástico: ara, Indds móveis, guarnições de borracha para
- tria 'ama ! de lásticos
mentas, cana:useiras, engradados,' estra.automóveis. guarnições para veicule:a,
' Classe 30 , , • • ' lancheiras para escolares, laminas de
dos, esteirinhas, estojos, espremedeiras,
Para
distinguir:
armações
de
,
guardaembalagens de 'madeira, escada, forborracha para degraus, listas dê borra.
mas, ••• guarnições' :para porta-blocos„ chuvas, armações de guarda-soas, bar- ,ha para mulas e para portas, leneóbt
guarnições para cortinas, g.uarnições de batanas para guarda-chuvas, cabos :de de borracha. inanoplas, maçanetas, pio..
madeiras. para utensílios domésticos, chapéus de sol, capas de algodão, para tetores para para-lamas. protetores, de
malas :de madeira' palitos, pratos, pi- chapéus de sol,- capas de seda para para-choques. pedal de acelerador, pai,
pas, pinos, puxadores, prendedores de chapéus de sol, guarda-sóes, ponteira dal de partida. paras -siara businas,
roupas, 1)U:tinhas. garfinhos e colheres para , bengalas 'e, guarda-chuvas de me- pratinhos, pneumáticos. pontas de borvaretas para racha
bengalas
e muletas,
rodas
para
para sorvetes, palitos pare dentes, tá- tal comum sombrinhas,
boas 'de passar roupas. tábods de carne, ,guarda-chuvas ev irolas de guarda- massiças. rodízios, revestimentos de
chuvas .
borracha, rodas de borracha para' mó.
_tonéis torneiras, -tambores, tampas,
• vais, sanfonas de vácuo, suportes de
s suportes de madeira
Classe
„35
motor. sapatas -do pedal de breque, se.
'Classe.
•
•
Couros e ptleS preparadas cni- •não, caPara distinguir: Artetatos. de mataria,. murças, couros, , vavattas, pelicas. e ar- seenbaio e Isoladores, suportes, semiaiasticet e de nadou: Recipiente* labia. tefato 'dos mesmos: Almofadas de cou- pneumáticos, suportes de cãmbio, sais,
asilos _de material plástico, 'IlVelillatfl• ros, -arreios, ' bolsas; Carteiras, caixas, fonas de partida. saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
NU • confeccionados de substanciar mit- chicotes de couro. - carneiras, capas para
os álbuns e para livros, embalagens de aplicação aos fios telegráfico* e telefa.
s --rgolas. açucareiros
maio 'e• vegetals..A
armações p ara beidos, bules, bandejas. cauro, estojos, guarnições de couro para nicas, travadores de porta. Melas.
botes para telefones, baldes, bacias; boi; automóveis. / guarnições para porta-blo- tubos, tampas de borracha para contagotas, tinas de borracha para elaboração
SiNg , caixas. carteiras, chapas,. cabos cos,, malas, maletas. porta-notas, portade substancias quimicas f
sara ferramentas e uteasIllos. trauma. chaves. porta-niqueis, pastas, pulseiras
:almas paia acondicionamento, de sai- de couro, rédeas, selins, sacos para • viaClasse 49
mentos, .caixas de material plástico pari gem, sacolas, - saltos. solas e solados, Para distinguir: álbuns para recortar e
,ateria* : coadorea, copos. calmam; coarmar, brinquedos em forma de animais
tirantes para arreios e valises
lheres,, conchas, cestas para pão. eme;
e de pessoas, bolas, balões de brin. Classe 36
lhas, 'capas :p ara álbuns e' Para hvros Para d:stinguir: Arbgos de vestuários quedo, baralhos' de cartas, bilhares, boa
cestos. castiçais para • velas
e roupas 'citas em gera): Agasahoa necas, bonecos, brinquedos mecânico*, •
Calmas pare guarda de objetos. 'cartu- aventais, alpargatas . anaaues. blusas brinquedos ean forma . de instrumentos
chos-. coadores para chá. descanso para
botas, botiaas, blusões, boinas. baba. musicais, brinquedos em forma -de ar.
oratos.-' copos ,e , copinhos de plásticcm dobros. bonés.. caPacetes. cartolas. Carta mar, htn
a ouedos era forma de ferra'tara sorvetes. • 'caixinhas de Plástico
capaz. chales mentais, bolinhas de Vidro para brinque.

n rnas ns. 725.666 a 725 .675„ de ' panelas, roldanas, ralos para p:as, rabi-

•

23-11-65
Votecipa Comercial S. A.
São Paulo
_

VOTECIPA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

•

•

•
•

,
•

•

Classe a
• •
Acendedores
eletricos,
alarmes , aliemos
attotalantea, arnpermietros, amplificado. ru, .. para rádios,. 'aparelhos- de sadio.
aparelhai de televisão. ' aparelhos de
• ventilação para edifícios. apareitioasel..,Ár,coi :para banho, aparelhos • e-letra-dl.
'Remiam; „aparelhos. para barbear, aPa.
relros para .instalaçõe.a : telefônicas.. spa;
'relho* .Para ondular e secai • cabeloa,
aparelhos para pasteurizaçáo de leite
, aparelho& pari torrar pão, aquecedorea
elétricos, •spiradores de pó, beniamina
bobina.: _elétricas, • cais ai • de derivaçao
canepainhas elétricas, chave elétricas,.
cigarrai' elétreas, comutadores.. conden
*adores :elétricos. • conectares. • enceradei.
ris estafas de aquecinieuto,- escutas para
* .as para •aecan
coazervar alimentos — M 0
• roupas, tersos :elétricos .• de engomar e
de 'soldar,. filtros ..e melros, shidreametros
Indicadores -autuniaticoa de nivel dágua
. Instrumentos: medidores .de anemia elé.
trica. .astrumentos teletôtsicasai interrup
-- tora, irradiadores. • lâmpadas, liquidifi
cadores, • manõletros, microtones, pica,
opa, p.lbas elétricas,. receptores do! ri'
dlo,- raligeradoreas tomadas; &anasarca
„ dores. •• válvulas 'de. rádio, válvulas para
aparelhes' • de televisão,' ventiladores e
voltímetros
•
'•
Classe 11
•

Ferragens, ferramentas de tôda espécie,
• cutelaria em geral e, outris arEgós
metal a . saber: Alicates, alavancas, ar. inações de metal, abridores da latas
'arame liso ou farpado, assadeiras, açu- careiros; brocas, • bigornas, • baixelas,
bandeijas, bacias, baldes, 'bimbonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres, para pedreiros, correntes, cabides.
chaves; cremones, chaves de parafusos,
, a conexões para encanamento, colunas.
• caixas 'de metal para portões, canos, de
meatl: chaves de fenda, chaves. isglêsa.
• cabeções, canecas. cipos. • cachepots,•
centros de. mesa, coqueteleiras. caixas
pára 'acondicionamento de alimentos,
• caldeirões, 'caçarolas, chaleiras,. cafeteiras, conchas, coadores; distintivos,a dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates, esgu:chos, enfeites para arreios
estribos, esferas para ,arreios, espuMas.
deiras; 'forma:asa, oices, ferro para cortar
capim. • ferrolhis, facas, facões, teahadurasierre comum a carvão, fèrateiras,
funis. fôrmas para doces,. freios para
estradas de ferro, 'frigaleiras; ganchos
grelha.. gar tosa ganchos para quadros.
gonzia para darruagens; insígnias; limas, laminas, liroiciros, latas de lixo;
. . • jaatasS machadinhas,- molas para porta.
molas para venezianas, martelos; darr& a, aarrius; navalhas; puas; Dás,pregoa, parafusos, picões, porta-gelo; pia-

seiras, porta -pão, porta -jóias, paliteiros ara sofwetes, colherizthas, pastilhas, Puç as, casacas, coletes,

a

•

Árie:01,
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9

do, brinquedos de borracha com e sem
Tem:to n. 725.689, de 23-11-65
assovio, cadeiras de brinquedos, cal- Listas Telefônicas Brasileiras S. A. —
çados para bonecos carrinhos, casinhas
Páginas Amarelas
de brinquedo, chocalho e brinquirdos de
Guanabara
corda
Termo n.° 725.683, de 23-11-65
Lajo Maçônica General Sampaio n.° 26
Minas Gerais

PÁGINAS
AMARELAS

LOJA MAÇÔNICA GENERAL

. MOREIRA SAMPAIO N

o: 26-

Termos .as. 725.684 e 725.685, de
23-11:65
•
*
Dr. Júlio Silva Araújo Neto e Dr. Paulo Sérgio Menezes Vieira de Brito
Guanabara
A DE jo /1

1

Clame)
Uma solução ades.va , para ser usada
em feridas operatór:as, com propriedade
antisséptica e curativa
Classe 10
.
Para . assinalar uma solução adesiva,
para ser usada em feridas operatórias,
•
.
sem eleito medicinal
• Termo n, 725.686, de 23-11-65
Aluminum Company ot Canada Limited
Canadá
..

ARVIDAL

Térma. m 9 725. 687, de 23-11-65

• BOTA-FOGO SEARS

. Classes:

1 a 50
Expressão de propaganda

- Termo a.° 725.688, de 23-11-65
Nylok S. A. Ferragens e Ferramentas
São Paulo
. ,

•
.
Nome Comercial

5

nn•

CAPR

.

p
p

p

p
- p p

p

p

p

• p p
p p
p

p

(Prorrogação)
Sears, Roebuck S.-A. Comércio e
Indústria
Guanabara
-

E
FERRAMENTAS

IBÉRIA

- Classt 38
•
Aros para guardanapos de papel
aglutinados. álbuns (em branco) álbuns
sara retratos e autógratos balões (et
zeto ara brinquedos) blocos para
:or-f spondência .blocos para cálculos
aloto: are anotações bobinas brochu
-as não impressas cadernos de cante
ver ca-.ar Part. docii..i.entos • carteiras
caixa, de oaseik cadernetas :atter
aí , zafire• . caixas ara ois
selaria. carMes de visitas carrões ca.
. cilr*C s niik.eá conte!. •car.,
rotina. cadernos de papel, melimetradc
e em brancc ara desenho, cadernos
escolares. Cartões em branco cartuchos
de cartolina, crapas lanográficas, cadernos de lembrança. carretéis de pa
palão. envelopes .envótucros ara charutos de panei. encardenaçãc de papei
ou apelão, etiquetas fõlhas índices
tei'has de celulose, guardanapos. livros
Mão impressos, livros fiscais. livros de
contabilidade, mata-borrão ornamentos
dt apel trans arente ratos . papa
alma napéis de estanho e de alumínio
papéis sem impressão papéis em 'branco
para impressão pa ei!: 'fantasia meisOs
para quadras. orta-retratos. poltronas.
para torrar paredes, papel almaço com
.31) sem pauta papel crepon papel de
seda, papel impermeável, papel em bO
una para imPressão papel encerado
papel" hi iênico papel impermeável
para copiar' papel, ara desenhos. papel • para embrulho in.peaneabilizade
papel para encadernar, papel para escrever. p anei para imprimir papel parafina para embrulhos. papel celofane.
apei 'Fielulose, papel 'de linho, papel
E.bsorvente, papel para embrulhar ta.
Termo n,° 725.692, de 23-11-65
baco, papelão. recipkntes de papel, rosetas de papei, .rótulos de papel, rolos Oficina São Sebastião — Ivan Bagos
de Lacerda
de papel transparente sacos de Papel
Rio de Janeiro
serpentinas, 'tubos. postais de cartão
• e tabefes ,de papel•

g

Classe 8
Condutores elétricos

FERRAGENS

mas, aparadores. aparadores para nos
Termo n.° 725.694, de 23-11-65
médico-cirúrgicos, aparelhos para masMercearia Ibéria Ltda.
sagens.. aparelhos de pressão arterial,
Rio de Janeiro
aparelhos de diatermia, aparelhos de
raios ultra-violeta,. aparelhos de raio X,
aparelhos . de Mira-vermelho: aparelhos
de surdez. assentos para entertnos, ata.
duras: bisturis. cadeiras para clinica
Classe 41
médica, cambraia hidró iia. canulas ca.
Artigos da classe
nulas, cataplasmas de tçltro catgut, cira laminada, cera para incrustações e
Termo n.° 725.695, de 24-11-19-W"
articulações. d/-a colante. cintas para
Livraria e Editeira Capri Ltda.
tina clínicos, cintas umbelicais, colhe
São Paulo
res Cortantes, compressas de tecidos.
costótomos. mareias; 'dentes artificiais
dentaduras. depressores. dilatadores. duchas , drenas. duchas va g inais: elevadoClasse 32
res, espartilhas. espéculos vaginais, esLivros, revistas, jornais e folhetos
ponjas clinicas, estufas, espátulas, esTermo n. 725.696, de 24-11-1965
capelos, escopros extratores, escavadoJulio Cabral Videira
res; fios de linho para feridas, facas.
,
São Paulo
ganchai paras músculos celafómetros
gazes. godivas, goivas gesào, grampos
para saturai. guta-percha: histeróme
BEATLE'S
troa: irrigadores, instrumentos cirúrpi.
Classe 11
cos para operações; ligaduras de 'cá.
Grampos para OS cabelos
nhamo, • liquidos e pós para limpeza e
polimento ara fins odontológicos, lixa
Termo' n.v 725.697, de 24-11-1965
luvas e dedeiras de borracha. limas pa
Panificadora Santa Rosa Ltda.
ra Ossos lancetas, massas plásticas para
São Paulo
fins .odontológicoi. mascaras para anes,
testa, mesas de operações, mesas para
curativos, martelos artificiais; perfura
SANTA ROSA
dores. pés e braços artificiais, placas
para obturações de: canais: porcelanas
protetores para selas pincéis para gar
Classe 41
ganta. pinças anetómicas. protetores.
Pães, bicoito, bolo e doces
rolos cirúrgicos de lã de pau, ruge • e
rodt.j para desgaste .dentário. retorce)
Termo 'n.° 725.698, de 24-11-1965
pio bugia,. ruginas: nadadeiras sanda. Nypatex — Indústria e Comércio Ltda.
raca. sêda e crina., para souturas, sacos
São Paulo
para gelo e bolsas para água quente,
sondas, seringas para lavagens . e laje.
YPATEX
ções. serras, serras para raquiototais.
tampões higiénicos preservativos. &aleite, termômetros, tesouras, trepanaa
- Classe 36
toalhas higiênicas:. ventosas, verniz , isoArtigos de vestuários
lante para fins oduntológicos
Classe 40
Termo n. 725.699, de 24-11-1965
Banquetas hospitalares e pata gabinetes
Hannelore Maria Wolfrum
médicos, cadeiras 'hospitalares, mesas
São Paulo
hospitalares e para gb:netes médicos
cadeiras oftalmológicas, Otorrino e odonPLORICUI/PITRA
tológicas, Mesas de operação e parto
FLOREZ
em geral, 'camas hospitalares

-

Nome civil

NYLOK- S. A.

g

Termos ns. 725.690 e 725.691, de
23-11-65
Mecânica de Precisão "Marwan", Ltda.
Guanabara

,

SÃO SEBASTIÃO
Classe 21
Artigos da classe

9

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 10
Para .distinguir: Abaixa-linguas, abre.
adenótomos afastadores agrafos
- bocas,
agrafos para ossos, agulhas atira mie
00, algodão hid-aiiic, a trR eç amálga

l é

9

9

9

Classe 45 ê
Flores

Termo n. 725.700, de 24-11-1965
- Bar e Café São Fins Ltda.
São Paulo

SIO FINp
- . Ind. Drasileira
Classe 41
Lanches e sanduíches

Termo n. 725.693,. de 23-11-65
Decorações e Móveis 25 de Agento
Ltda.
R.o de Janeiro

Termo n. 725.701 de 24-11-196
• Jotas Bar e Lanches Ltda.São Paulo
-

25 DE AGOSTO

Ind. tsrasileira

* Classe 40
Artigos da classe

9

JCIPA'S

Classe 41
Lanches, refeições e sanduiches •
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• Tèrmo n.o 725102, de 24-11-1965
- Termo n.° 725.707, de 24-11-1965
-,Edairto Hernandes
Arranjo Decorações, Flõres e Arranjos ,
São Paulo
Artificiais Ltda.
São Paulo

,

•
•• •••• ARRANJO •
• ;Ind., Brasileira
,
Classe 45
Flores naturais.:
Termo n.o 725.703, de 24-11-1965
' Papelaria Tráfego Ltda
São Paulo

TRAFEGO
rnd. brasileira

-

_Classe 38
-Blocos paar escrever, cadernos, cartões,
livros fisca:s e papel almaço
• Termo n.2 725.704, de 24-11.1965
Aremar Otganização . de Viagens Ltda .
São Paulo
-

AREmAR
Ind. brasileira
,

Ind. Brasileira

,
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 725.706. de 24-11-1965
Escol Confecções Ltda
São Paulo

ESCOL
Ind. brasileira
--Clisse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
/aventais, alpargatas,' anáguas, blusas.
botas, botinas, _blusões. boinas, babadouros,bonés. capaçetes, cartolas, carapuças, 'casacão, coletes. 'capas, chales.
cachecols, calçados; chapéus. . cintos,
cintas, combinações: corpinhos. calças
de senhoras e de crianças. calções. calcamisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, - colarinhos, cueiros,
salas, casacos, chinelos. dominós. echar• - pez, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, , galochas, gravatas, gorros, logos dt jaquetas. 'agua.
luvas„ ligas, lenços, `- mantes, meias.
maiôs, mantas, mandribo, mastilhas. ma• letós, palas, penhoar. pulover, pelerinas.
• peugas, ponches. polainas, pijamas, punhos, perneiras. químOnos. regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
• suspensórios; saídas de banho, sandálias.
sueteres, shorts. sungas, stolas ou slacks,
toucas, turbantts. ternos, uniformes
, e vestidos •

Classe 41
Artigos da classe.

Classe 42
Aguardente'
,Termos ns. 725.709 e 725.710, de

Termo 'n.° 725.712, de 24-11-1965
Churrascaria -Escondidinho Ltda.
São Paulo
—

Termo n.° 725.711, de 24-11-1965
Pebicon — Comércio Importação e
Exportação S.A.,
- -São Paulo

PEBICON—COMSRCIO
IMPORTAÇXO E
FJCPORTAÇÁO S/A
Nome Comercial
24-11-1965
Pebicon Comércio Importação e
Exportação S.A.
, São Paulo

Classe 33

' IJ 'L NEW014

TORTUGA,
, Ind. Brasileira

SLIOI

•

-

•

'ESCONDIDINHO
braeileir,
Classe 41
.hy,,,,ar, alho, a- rroz, batatas, biscatos,
bolachas, café, cebola, carnes, doces,
ervilha azeites _comestíveis. azeitonas,
feijão, farinhas de trigo, mandioca, fubá,
frutas, lentilhas legumes: manteiga, ma
carrão, massa de tomate, pão, queijo e
'requeijão
•

Têrmo o.° 725.713 de 24-11-1965
Adriano Coelho RodrigceP
São Paulo

R 0 G.O .N
,/
Indústria Brasileira .

Venda de liassagens aéreas. marítimas,
terrestres e câmbio manual
Têrmo . n.2 725.705, d e24-11-1965
- Kicusosuke Trajimaceo
Sáo Paulo
Casses: 12, \-15 e 30

Termo 'ti.12 725.708, de 24-11-1965
,Panificadora ,Toriuga" Ltda.

Casse 4
Substâncias prooutos de origem sal
saa4, vegetal ou mineral. esa beato "
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, asfáltico em
bruto, algodão em bruto, borracha eis
bruto, bauxita, benjoim breu.s canfora
bruto, chifres.
ceras
,
• , de plantas. cera'
vegetais • de carnaúba e aricuri.
de cavalo, crina em geral." cortiça 'eu
bruto, cascas • vegetais, espato.' erva
medicinais. , extratoioleasos, estopas
enxofre fe(lhas.' fibras vegetais,' flores
secas,' grafites, goma em bruto, granito
em bruto. kieselghur. líquidos de plan.(
tas. , latex em bruto ou parcialmente(
preparados
' . minérios metálicos, madeiras ! em bruto ou parcialmente-traba:
'fiadas,' em toras. Serradas e aplainadas
mica. -mármores em _bruto, - (Siado .' de
ii(anganes. óleos:, de cascas vegetais
óleos em bruto ou parcialmente prepa
rados, plombagina cai
pó
moldagem para <fundições, pedras bri
radas,' piche em bruto, pedra calcaria
plantas medicinais, padres em -bruto
4uebracho, raizes . vegetais., resinai, resinas-naturais, residpos. textels. sillcic
seivas, talco em bruto, xIsto, :isto
• betuminoso e .
• Classe 35
Couros e 'piles preparadas. ou não, camurças.' couros, vaquttas, pelicas, e artefato dos mesmos: Almofadas de
arreios, bolsas, carteiras, caixas,
chicotes de couro, 'carneiras: capas' para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos. -guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos. malas, -maletas, ..porta-notas. portachaves; ',porta-níqueis, pastas, 'pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos- para viagem, sacolas, saltos, solas e soladas,
tirantes para arreios e val;ses

'Classe -6
~as e suas partes integrantes para
r-,• a indústria em- 'geral
Têrmo n.2 725.714, de 24-11-1965
Indús
Pedro Jorge, Sobrinho S . A .
tri ae Comércio de Tecidos .
São Paulo
•

_
IHACÉMA

PRORROGAÇXO

Industrio
Brasileiral
.
,
Classe 23

• Tecidos em gerar

• Termok n.2 -725.716, de 24-11 1
Auto Mecânica Vova Ltda,
São Paulo
•710VA'. • .---,tnd.•brasileira
,—•
-- Classe .2,1 -

Para distinguir: Veículos. e - suas partes.
integrantes: : Aros para bicicletas, auto.
336Ve iS... auto-Caminhões, aviões, amor._
ceCedores.' alavancaí de cambio. baleos, , breques, braços' Para veiculoa:Xas, carrinhos de mão e carretas. :uni
ahonetes, carros ambulantes. caminaões,
carros:- tratores. carros-berços, carros,
:afiques. carroi-irrigadoes. • carros. cap.
carrocerias. chassis, chapas cir.,filiares para • veiculos, cubos de veiculos,
•:orrediços , para veieulos, direção,. desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros
-e para carga,
_
angates para carros. eixos .; de _direçáo, •
freios, fronteiras para veie:lios,' guidão,
,ocomotivas. lanchas, motociclos. molas,'
motocicletas. motocargas, :moto furgões,'
•nanivelas.. navios. • ônibus: para-choques,
oara-lamas, para-brisas, pedais pantões.
°dai pára bicicletas.- raios; Jeira , Neida.
reboque: radiadores ..para veiculeis,
rodas Para 'veiemos. elins. rtciclos. ti:antes - para -veie:ulos. vagões' , ve,ocipe. •
tes. varetas de contrOle • do afogador e •
acelerador. tróleis: • troleibus. lvaraes
• !carros,' toletes cara carroa-'
Termo n.o 725.718, de 24-11 196ç,
- Auto Mecânica Vova Lida,
I -;
o
São Paul

GONÇAI.,01.
;Ind. Brasileira
Classes: , 21 e 33- , Expressão de propaganda
Termo . n.2 725.719, de 24-11-1965
Indústrias Modasport Limitada
São Paulo

IndZ°
.
_ Classe 36
•,"
Cuecas para homens e meninos

• Termo n.° 725.715, de24.11-1965
Pedro -Jorge, Sobrinho S.A.— Indús- • Termo n.2 725.720, 1 de 24-li '1965Indústria e Comércio de
tria e Comércio de Tecidos 7 - Coimbra
_ Produtoã' Alimentícios Ltda.
São Paulo
)

1?RORROGAÇXO
-C-E',.GEM \IRACEMA
Classe 23
.
•, Título de Estabelecimento
_ Têrmo n.o 725.717, de 24-11-1965
Auto Mecânica Vova
São Paulo '

USOLUTO
- PUBLICIDADE"Nome Comercial

COILBRA.
•Ind. Brasileira
Classe 41'
Alcachofras, aletria, alho, espargos,
açúcar. aliMentos para animais, am.do,
amendoas, amerias,'amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te-azeitonas, banha, bacalhau, batatas. -balas,
biscoitOs, bonisors bolachas. „baunilha.
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó. ca'cau, carnes, chã,
caramelis, chocolates, confeitos, cravo
ce'reais, 'cominho, creme de le:te; cremes
alimenticios, croquetes,- compotas,' cangica, -. coalhada, cástanha, cebola. condi::
mentos para "alimentos, colorante%

•
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chouriços, dendê, doces, doces d/frutas, espinafre, essências alimentads, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de toé, mate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão
Egos, frioá, trutas secas naturais e cristalizadas, glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bici, gelatina.
goiabada, geléias, herva doce herva
, mate, hortaliças lagostas, línguas, leite
condensado, le:te em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas, eas alimentícias, mariscos, manteiga,
. margarina, marmelada, macarrãi, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para m:ngaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, no' zes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães, paios pralinés pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pastilhas, pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões; sal,- sagú, sardinhas,
'.sanduiches, sorvetes, suci de tomate e de
frutas, torradas, tap:oca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para ali- mento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Termo n.° 725.721, de 24-11-1965
remira — Materiais para Construções
Limitada
São Paulo

• riERCIM
Ind. Brasileira
(Usa 16
Para distinguir: Materiais paar constru.
Cies e decorações: Argamassas, argila.
areia. azeleios, batentes. balaustres blo
coa de cimnto. blocos para pavimenta
ção, calhas cimento, cal. cr& chapar
Isolantes, caibros, caixilhos: colunas.
chapas para coberturas, caixas dâgua
caixas de d escarga para etixos edifica
ções pretnoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru
turas metálicas para construções, lama.
clb metal ladrilhos, lambris, luva:
de junção, lages. lageotas, material tio
lente contra frio e calor, manilras, mas
9CS para revestimentos de paredes, ma
deiras para construções, mosaicos, produtos \de base asfáltico, produtos pare
tornar im permeabilizantes as argamassai de cimente \e cal, hidráulica, padre
gulho. produtr betuminosos, \impermea
•bilizantes ii4uidos ou sob outras formas
para revestin entoa e outros como nas
vimentação, pecar ornamentais de .0
meato ou gesso para tetos e paredes
papel para forrar casas, massas', anti
ácidos para USO nas construções, par
quetas. portas. portões, pisos, soleira.,
para portas, tilolos, tubos de concret(
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan
ques de cimento, vigas. vigamentos e
vitrõs
Termo n.• 725.724, de 24-11 1965
RoliWay Comércio de Rolamentos e
Ferramentas Ltda.
•
São Paulo
ROLLWAT
Ind. Brasileira

Classe 6
Rolamentos

Termo n.o 725.722, de 24-11 1965
Galdepe Caldeiraria Pesada Ltda.
São Paulo

Têrmo n.o 725.727, de 24-11-1965
Young Man Wai
São Paulo

11
S.Paulo—Capital!

CALIEPE
Ind. brasileira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio. aço
'refinado. bronze, h- em bruto ou
parcialmente trabalhado, - bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado cimento me•
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
-trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalsado, ferro em bruto
em barra, ferro manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável,
lâminas de ' metal. , lata em fôlra, latão
em fõlha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, limalhas,
magnésio, manganês metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa metais estampalos,
metais para solta. Dique) e zinco
Termo n.o 725.723 de 24-11-1965
Oficina Mecânica Rossimar Ltda,
São Paulo

íossIMAR

Ind. Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis; auto-caminhões, aviões, r.,,nortecedores, alavancas de câmbio, b;trcos,
breques, braços - para veículos. bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadoes, carros, , caroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos.
corrediços para veículos, direção,- desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para velcu,os, guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos molas.
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas„ ratos para bicicletas, reboque, radiadores para veiculc>s,
rodas para veículos, selins, t-T'ciclos, tirantes para veiculos. vagões. velocípedes, varetas de contrôle do afogador e
acelerador, tróleis, troleihus varaes de
carros, toletes para carros
Têrmo
725,725, de 24-11-1965
Isidro de Azered Silva Jr.

AGENCIA, sztiyA
DE NFORMAÇOES
—Sao Paulo—
Classe 33
• Titulo de , Estabeleciment

Termo n.° 725.726, de 24-11 1965
Foto Estúdio "Cimar" Ltda.
São Paulo

C. IMAR

Classe 33 ,
Titulo

rtálletrla Brastletra

' Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, espargos,
nácar, alimentos para animais, amido,
in.ênd'oas, ameixas, amendoim, araruta,
irrt-..• atum, aveia, avelãs, azeite, ireitonas, banha. bacanau, batatas, balas
uiscoitos, bombons, bolachas. baunilha.
:até em pó e em grão. camarão, canela.
oi Pau e em pó, cacau, carnes.- chã
7aramelos, chocolates, confeitos, cravo.
:areais. cominho. creme de leite, cremes
alimenticios. croquetes, compotas. . cafl.
qica, coalhada, castanha, cebola, cond::
mentos para alimentos, colorantes,
chouriços: dend& docee, doces de fruas espinafre, essências alimentares, em
nufas, ervilhas. enzovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias, favas, férulas, flocos, farelo, fermentos, feitio,
figos. frios, frutas sêcas naturais e 'cria-alizadas: glicose, goma de mascar, gor.
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
.:oiahada, geléias, herva doce, berva
mate. horta!iças, lagostas. linguas. leite
:ondensado, s leite em pó, legumes em
onserva, lentilhaS, linguiça, louro, mas.
sas alimenticias. niariscós, manteiga.
margarina, marmelada, macarrão, mas
sa. de tomate. mel e melado, mate, mas
ias para mingaus. , molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada. no?.es. óleos comestiveis. ostras- ovas.
Aes, paios. pralinés. pimenta, pós para
nudins. 'pick'ea. Peixes, presuntos. pa
rà, petit-pois. pastilhas. pizzas. pudins
rações' balanceadas para ani
mais. requeijões., sal, sacas, sardinhas
sanduíches, salsichas. salames, sopas en.
, rutas: torradas. tapioca, tâmaras talha.
-ins. tremoços. tortas, tortas para ali
, mento de animais e aves, torrões,
latadas, sorvetes suco de toiriates e de
toucinho e vinagre
•

Termo n.o 725.728.' de 24-11 1965
Young 'Man Wai
São Paulo

DIADEMA

• Ind. Brasileira
.‘ Classe 41
Alcachofras. aletria, alho, espargos
méndoas. ameixas amendoim araruta
açúcar, alimentos para animais, amido
arroz- atum aveia, avelãs, azeite azei.
tonas banha bacalhau batatas -ba!as
n iscoitos: bombons ' bolachas baunilha
-m pó e em grão camarão •-•41e.`la
NI" pau e eco ,p6, cacau, _carnes. chã,

caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais. cominho, creme de leite, cremes
almenticios, croquetes, compotas, can.
dica, coalhada, castanha, cebola, conds.
mentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de friaas. espinafre, essências alimentares, em,adas, ervilhas, enxovas, extrato de to»
mate, farinhas alimentícias, favas, fécuias, flocos, farelo, fermentos, leigo,
figos, frios. frutas sêcas naturais e cria.
:abadas; glicose, goma de mascar, gorduras, granulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate. hortaliças, lagostas linguas, leite
condensado, leite em PS, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimenticias, mariscos, manteiga,
margarina. marmelada. macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestiveis, ostras, ovas,
oães. paios, pralinés. pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, pa.
tês, petit-pois. pastilhas- pizzas, pudins:
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões. sal, sagra, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas es,atadas, sorvetes- suco "de tomate, e da
frutas; torradas, tapioca, tâmaras talhatremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo n.• 725.729, de 24-11-1965
Sociedade Civil "Vigilance" Serviços
Especiais de Segurança e Vigilância
Industrial e Particular Ltda,
•
São Paulo

VIGILANCE

S.Paulo—Capital
Classe 33
Titulo
Têrmo n.° 725.730, de 24-11 1965
Inédita — Comércio e Representações
• Limitada
São Paulo

INÉDITA
Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boina, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas. combinaçõ,?s, corpinhos.. calças
de senhoras e de crianças, calções,
ças, camisas, camisolas. camisetas,
cuecas, ceroulas. colar nhos, mieiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, echar-
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Pcittricaçito feita de acôrde cem o art. 130 do Códite da Própriedade Industrial.: Da data
aum. /fria* de 60 dite pare o defeilmento do pedida. lahatiãte a.ase prazo poder/e apresentar da públicaçiio começar* a
sma8 0Pos,içoes ao PePartareen311
MitaIonal da lintopiledads Indústria/ aqueles que se julgarem preJudleados com a Concessão
do registro requerido
fantasias, raraas para militares, coTermo n.° 725.734; de 24-111965
, 3egiais, fraldas, galochas, gravatas, gorDefesa Materiais Elétricos Ltda.
ros, jogos dt lingerie, jaquetas, 'tiques,
São Paulo
-- "Juvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas, mandribo, mastilhas, raaDEFESA
letós, pelas, penhoar, pulover, pelerinas,
Ind. brasileira'
ateugas, pouches, polainas, pijama.s,
Mos, perneiras, quimonos, regalos,
• C.Jasse 8
• robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias, Condutores elétricos, chaves elétricas,
sueteres, shorts, sungas, 'stolas ou elacks, fusíveis, plugs, pinos para tomadas, to:
macias base, porta-fusiveis, rõlha, chave
. toucas, turbantts, ternos, uniformes
'
porta-fusível, rólha, tomadas e
e vestidos
porta-pino
Termo a.° 725.731, de 24-11-1965
Termo n.° 725.735, de 24-11-1965
Indústria de Rádios "Sidelsom" Ltda.
Bambi Produtos Alimentícios Ltda.
São Paulo
São Paulo
•

SIDELS0/1

Classe 8
RádfOs

BALI
Brasileira

In d.

Classe 41 ,
Termo n.o 725.732, de 24-11 1965
Inédita
Comércio e Representações Substâncias alimentícias panificadas, notadamente Pães; biscoitos, bolachas, bat• Limitada .
los, broas doce se coneitos
•
São Paulo

INEDITUS
Ind. 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, cara' puças, casacão,- coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e da crianças; calções, calças, camisas, camisolas, - camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos dt Pagaria, jaquetas, laques,
luvas, ligas, lenços, manais, meias,
maiôs, mantas, mandribo, mastilhas, ma' któs, paias, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe 'de chambre, _ roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e 'vestidos
.

Termo n.° 725.736, de 24-11-1965
Giromec Isdústria Mecânica. Ltda.
São Paulo .

"GIROMEO"
Ind.. brasileira

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas . partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos cie mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, camiráões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadoes, carros, caraça; carrocer- ias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos,
corrediços para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de_ direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, tnotocargas,- moto, furgões,
manivelas, navios, Ónibus, -para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
Termo n.o 725.733, de 24-11-1965
rodas para bicicletas„ raios pura bicicleIndústria e Comércio de Relógios e -- tas, reboque, radiadores para veículos.
Jóias nuri" Ltda.
rodas para veículos, selins, taciclos, tiSão Paulo
rantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas de contróla do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de

JURI .

Ind. Brasileira.

Termo n.o 725.737, de 24-11-1965
Bar e Lanches Boa Maré Ltda.
• São Paulo,

,
•: a
Termo n-.0 725.738, de 24-11-1965 1 Termo n.' 725.744 de 24-11-1965
Argento S.A. Crédito Financiamento e r Redarte — Indústria de Toalhas .
InvestimentO
•
' Plásticas Ltda.,
São Paulo -São Paulo

CLUBE ARGENTO
DE INVESTIDOR

"RENI15..RTE
• Ind.. Brasileira]

Classe 33
Clube esportivo e soCal e
- administrativo

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de' _material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados 'de material plástico, revestimenTermo na 725.739, de 24-11-1965
Argento S.A. Crédito Fmanciamento e tos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros."
_ Investimento
armações' para ócclos, bules, bandeja;
.
São Paulo
bases para telefones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras, --- chapas, cabos.
CLUBE ARGENTO
para 'ferramentas e utensílios, cruzetas,
DO INVESTIDOR
caixas para acondicionamento de ali. •
mentos, caixa de materíal plástico para
'Classe 33
baterias," coadores, copos, canecas, conClube esportivo e socai e
chas, capas para álbuns e para livros,
' administrativo
cálices, cestos, • castiçais para velas,
caixas guarda , de ibjetos, , cartuTermo n.° 725.740, de 24-11-1965 • chos, Coadores para chá, descanso para
Organização Gevenecy de Perfumes pratos, copos e , copinhos de plásticoos •
Limitada
Para- soraetes, caixinhas de plástici
São Paulo
para sorvetes, .colherinnas, pasinhas,
garfinhos -de plástico para sorvetes, for"THES ILHAS!'
minhas dt plástico para sorvetes, discos,
embreagen de material plástico. emba.
Ind. brasileira
lagens de material plástica para sorvetas, estojos para objetos, espumas de
Ciasse 46
Abrasivos; preparados para dar brilho nylon, :esteiras, enfeites para 'automóem rolos, carbureto de sulca, abrasivo veis, massas anti-ruidos, escoadores de
cera em pó ara lustrar madeira, cera pratos, funis, _Minas' para doces, fitas
para po/it cêra para conservar e polir para . bolsas, aacas, guarnições guarnb
móveis e ssoalhos, composições para nições para porta-blocos, guarnições
limpar vidraças, preparados - . para con para liquidificadores e para batedeiras'
servar o escorregamento das correias, de frutas e legumes, gcarnições de ma- •
massa para encerar. pasta para lustrai terial plástico para utensílios e eibletós,
e conservar calçados, ' pópara limar, guarnições para bolsas, garfos,' galerias .
prata, pó para limpar taireres, .preps. para cortinas, ferro laminados, plásrados para conservar couros ticas, • lancheiras, mantegueiras; malas
onnois, prendedores_ de roupas, puxado ...
Termo n:° 725.741, :de 24-114965
res . de móveis, pires, pratos, palitei.
Creações Corão — Calçados Finos
ros, pás de casinha, pedras pomes arta.
Limitada
'aos" protetores . para documentos, puSão Paulo
xadores agua para uso domástico,
porta-copas, "porta-nique:s, porta-notas,
,CORIO"
porta-documentos, placas, rebites roda , •
nhas, recipientes, suportes, suportes ' para
guardanapos, 'saleiro; " tubos, tigelas,
Classe. 36
tubos para ampolas. tubos para seringas, travessas, tipos de material piás.'
•-Calçados
tico, sacolas, sacos,' saquinhos, vasilha-sues para acondiciinamento, vasos, xíTeria° n.o 725.742, de 24-11-1965
caras, colas . a frio e colas são incluídas
Drogaunião Ltda.
•
em outras classes, para- borracha, para
São Paulo
catatuas, para marceneiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
"DROGAUBIXO"
material plástico- e mgeral
Ind. Brasileira-Redarte
Indústria de Toalhas
Plásticas Ltda.
Classe 3
Produtos farmacêuticos
Teraita n.° 725.745, de 24-11-1965
São Paulo
Termo n.o 725.743, de 24-11-1965
Bar I-Ro-Ha Ltda,
"R.E
, DASI
São Paulo

Ind. .rasi1e ira'

Classe 13 ."
Joalheria e artigos de metal preciosps
lirasileira •
•"BOÁ.MARE"
e semi-preciosos e suas imitações, usa
Brasileira'
dos como adorno: alfinetes de gravatas,
, _ élasse 28
33rasileira
alianças, anéis, baixelas, balagandans,
Para distinguir: Artefatos de material
berloques brincos, brilhantes broches,
. Clas s e 4l
plástico e de nylon: Recip:entes
- Classe 41"
" colares cordões de ouro, correntes, diamantes e outras pedras preciosas e
Lanches' de aliChe..niortadela, salsicha; Lanches de aliche, mortadela, presunto, cados de material plástico, revestiram.
que:jo, salsichas roz-bif e e ~ascos tos' confeccionados de substâncias ant.'
queijo, roz:bife e churrascos
sem;•preciosas
•

tn
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MARCAS DEPOSITADAS
Pubilcação feita de, acArdo com o art. 130 do elbódígo da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara a
dlems • prazo da CO dias para o deferinunato do pedido. Delfitelhe Osso prazo . poderio apuser:tu' suas oposições ao Departamento
btaelonel da Propriedade
aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão' do registro requerida

mais e vegetas: Argolas, açucareiros. lhas para jantar. toálhas pata cIV e
armações para, ócclos, .bules, bandejas, café.toalhas para banquetes, guarnibases para telefones, baldes, bacias bol- ções para cama e mesa, toalhinhaa
(cobre pão)
sas, caixas, carteiras, Chapas, cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas,
Termo n.o 725.748, de 24-11-1965
caixas para acondicionamento de . aliConfecções Anfra Ltda.
mentos, caixa de mater:al plástico para
São -Paulo
baterias, coddOres, copos, canecas, conchas, ;capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais P ara • velas,
• IimA c
vgt
caixas para guarda de ibjetos carru• .chos. coado-as para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de plásticoos
para soraetes, ca:xinhas de plástici
Classe 36
para sorVetes. colherinnas,• pasinhas
• garfinhos ' de plástico para sorveres for- Para distnguir: Artigos de vestuários
minha' dt plástico para sorvetes, discos, e roupas feitas em geral: Agasalhos,
embreagen de material plástico, emba- aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
lagens de matetal Plástico para sorve- botas, botinas, blusões, boinas, babareá. estojos para - objetos, espumas de douros, bonés, capacetes, cartolas, caranYlort esteiras, enfeites para au'omó- puças, casacão, coletes, capas, chales,
vais, massas anti-ruidos, escoadores de cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
pratos, tunis. fôrmas para doces, fitas de senhoras e de
Crianças,• calções, calpara bolsas, -acas, guarnições guarni ças, camisas, camisolas. camisetas,
. nições para porta-blocos, guarnições cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
para 1:quidificadores e para batedeiras saias, casacos, chinelos, dominós, acharde frutas e legumes, gcarnições de ,na pes, fantasias, fardas para militares, coteria) plástico para utensílios e eibjetos.- legiais, fraldas, galochas. gravatas, gorguarnições para botas, garfos, galerias ros, jogos dt lingerie, jaquetas, laques,
para cortinas, ferro laminados, piás, luvas, ligas, 'lenços, manitis, meias,
ticos lanche:ras, mantegueiras. malas tna'õs, mantas, mandribo, mastilhas, maorinóis, prendedores de roupas puxado- letós. palas. penhoar. pulover, pelerinas.
res de móveis, pires, pratos. palitei- peugas, pouchés, polainas, pijamas, puros, pás de cosinha, pedras pomes arti- nhos, perneiras, quiraonos, regalos
gos protetores para documenm pu- robe de chambre, roupão, sobretudos.
xadores de água para uso doméstico, suspensórios, saldas de banho, sandálias,
porta-copos, porta-nique:s, porta-notas. sueteres, shorts. sungas, stolas ou slacks
porta-documentos placas. 'rebites toditoucas, turbantts, ternos, uniformes
nhas. recipientes, suportes, suportes para
e vestidos
guardanapos. saleiro, tubos. tigelas.
Termo n.° 725.749, de 24-11-1965
tubos para ampolas. tubos para serinPlácido Comércio de Autos Peças e
gas, travessas, tipos de material plásMecânica Ltda.
tico sacolas, sacos, Sacai:1111os. "asilhaSão Paulo
mes para acondielinaMento, vasos, xlcaras, colas a trio e colas são incluídas
. em outras classes, para borracha para
"PALÁCIO"
corrumes, para marceneiros, para sapaInc),.• Brasileira
teiros, para vidros pasta adesiva para
materSI plástico e ingeral
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, 'auto-caminhões, aviões, amor"ESCRITORIO
tecedores, alavancas de câmbio, barcos,
CONTABIL JA11"
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminbões,
Classe 33
carres, tratores, carros-berços, carros.. Contabilidade e assuntos fiscais
tanques, .carros-irrigadoes, carros, caroços, carrocerias, chassis, chapas cirTermo n.o 725.747, de 24-11-1965
culares para veículos, cubos de veículos,
Walter Pires de Camargo Prado
coricdiços para veículos, direção, desliSão Paulo
gadtiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para „carros, eixos de direção,
enENzjile
freios, fronteiras para veículos, guidão,
Ind. Brasileirt
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas,. motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
Classe 37
para-lamas, para-brisas. pedais, pantões,
Roupas brancas, para cama e mesa: rodas para bicicletas., raios para bicicleAcolchoados para camas- colchas co- tas, reboque.. radiadores para velarlos
bertores, erfregóes fronhas, guardarra. rodas para veículos, selins, ,riciclos. tiDoe, loorm bordados jogos de toalhas. rantes para veículos, ,ragões -velocípe- lençóis, n-antas vara 'amas. P ari /s para des, varetas de contrôle. do -afogador e
Casinha e panos de pratos, toalhas de acelerador, tróleis. troleibus vara.-s rfe
. rosto e banho, toalhas de tnesa, toa
carros, toletes nara :arros
Termo n.° 725.746, de 24-11-1965
•
Aristides Soares
São Paulo

Termo n.° 725.750, de 24-11-1965
Loja Utilidades Domésticas 13attstini
Limitada
• São Paulo

"BATTISTINI"
Ind. 13rasi1eira
. Classe 8
Para distinguir:: Aparelhos de pó,
'
relhos de ar refrigerado. aquecedores
abat-Ioura. alto-talantes, antenas, bate
rias. Usinas. tiarometros. chuveiros elétricos. oobinas. chaves derruas chases
automáticas. comutadores chicotes pa
ra automóveis Cabos e condutores ele
-tricos. diais.- enceradeiras. espremedores'
eiétrie0Sl fogões. miquinas totoasãficas
faróis.,. geladeiras, interruptores. isoladores, aparelhos de intercomunIcaçao,
limpadores' de parahrisas, luzes traseiras
para- veiculas. lanternas. • *mostradores
microfones. panelas elétricas, 'aparelhos
de oefrigeração rádios, refletores. sorveteiras, aareiros , de . televisão. válvulas:
voltimetros,' . e velas elétricas
Termo ri. 725.751, de 24-11-1965
Magazine Marielena Ltda.
São Paulo

"UllIELENA."
Ind. Brasileira

tores geladeiras, aparelhos da Internaatua Cações. liquiditiCadores, limpadores
de parabrisas, luzes traseiras • para 'vet.-.
cuba, • lanternas, mostradores, microio.
nes, Manómetros, panelas 'elétricas. aparelhos de refrigeração, rádios, reffeto..
res, 'Sorveterias. 'aparelh qs . de. televisão.
válvulas..Voltirbetroi e Velas' elétritas
Térino n.o 725.753, de 24 - 114965
Criações Dilu Ltda.
São Paulo

"DILU"
Ind. brasileira- "
Classe á6
Para distinguir: Artigos de vestuário*
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais alpargatas, anáguas, blusas,
botas,- botinas, blusões, boinas, babadouras, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, . camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
pes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos dt lingerie, jaquetas, lumes,
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas, mandribo, mastilhas, maletós, palas, penhoar. pulover, pelerinaa
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, guimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias.
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos

. Classe 36
Para distrnguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, 'cartolas, -ara
puas, casacão; coletes. capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações, corpinhos,, calças
Termo n.° 725.754, de 24-11-1965
de senhoras e de crianças, calções.Sumal Supermercados Ambulantes Ltda.
ças, camisas, . C
' amisolas. camisetas,
São Paulo
cuecas,
cuecas, ceroulas,, colar1nhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos,. dominós, acharpes, fantasias, fardas 'para militares, co3SULIAL
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorSUPEMRCADOS
ros, jogos dt lingerie, jaquetas, laques,
fLL:JdULANTI:S Li' DA
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas, mandr1bo, mastilhas, maNome Comercial
letós, palas, Penhoar, pulover, pelerinas
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu725.756, de 24-11-1965
Termo
nhos, perneiras, quirnonos, regalos, Super Mercado Flor do Bairro Ltda.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
São Paulo
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolas ou elacks,
- toucas, •turbantts, ternos, uniformes
e vestidos

1

Termo a.° 725.752, de 24-11-1965
, Eletrônica Tommy Ltda.
, São Paulo
.
•

"TOLI:Y"
Ind.. Brasileira

4.
FLOR DO' BAIRRO
IND. BRASILEIRA

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, e-ipargos,
açúcar, alimentos para animais, amido,
amendoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs,' aze:te azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
iscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, chá.
caramelis, chocolates, confeitos, cravo

•
Classe 8Para distinguir: Aparelhos de pó. aparelhos de ar refrigerado, aquecedores
abe - loura, alto - falantes antenas, bate.
rias, batedeiras, busitias, barometros
chuveiros' elétricos, chaves, automáticas
comutadores, ch cotes para automóveis
rabos e condlitores elétricos, chaves' de cereais, cominho, creme de te te. cremes
oremedores elétricos, fogões, fusiveis alinienticios, croquetes; compotas, 'Canmá q uinas fotográ9cas, faróis, interrup 1 gica coalhada, castanha, cebola, condi
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.
a.,,
rodas para veículos, selins, triciclos, ti- corttnnei. 'para ,. ,e.rvineftw.. Pa ra sa P 11.• Trino n.° . 725 .760, de 24-11-1965
mentos pala aumentos, colorantes,
chouriços," dendê, doces, doces de fru- Poliadubos -- Companhia Mineira de rantes para . veículos, vagões.' velocípe- Zeif0S, para vidras, pasta ademva para
des, varetas 'de contrôle do efogador e 'correias, pasta e . peciraí para atuar
,Adubo
tas, espinafre, essências, alimentares, emacelerador, tróleis, troleibus. varaes de ' rebolos; adesivos para tacos, adesivos •
Minas Gerais
padas, ervilhas, eaxovas, extrato de toepara ladrilros' e adesivos para azulejo*,
carros, toletes para carros .
mate,
farinhas
alimentícias,
favas,
fé.
anéis, carreteis par tecelagem e guar,
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão
TEERMOFOSFATO
Termo ri, 725.762 ,de 24-11-1965
atções • de material plástico para ludasfigos, frios, !Tinas secas naturais e cris' Ind. brasileira
Pollin — Indústria e Comércio de
.
tria gerai de plásticos
.
talizadas, glicose, goma de mascar, gorPlásticos Ltda.
duras, 'grânulos, grão de bici, gelatina,
Termo n.° 725.764, de 24-11-1965
.
Classe 2
São Paulo
goiabada, geléias, 'herva doce herva Substâncias _ e preparações químicas
Ameropa Indústrias Plásticas Ltda.
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite usadas na agricultura, à saber: adubbs,
São Paulo
uLLIN—INDUSTRI,acondensado, leite em Pó, legumes em adubos artificias para o solo, álcalis
conserva, lentilhas, linguiça, louro,'mas. para - fins agrícolas, bactericidas, ceras
E COMERCIO DE
ANEROPA
osas alimentícias, mariscos, manteiga, para enxertos, cianamide de cálcio
PLÁSTICOS I,/rDA.
ap it al—S.Paulo
margarina, marmelada. macarrãi, mas- como adubo, para o sola, defumaciores,
sa de tomate, mel e melado, mate, mas- desinfetantes usados na agricultura e
Nome Comerc:al
Classe 33
sas para mingaus, molhos,, miluscos, na , horticultura, escórias básicas para
Artes gráficas
mostarda, mortadela, nós moscada, no- adubos, essências . para exterminar aniTermo n.° 725.763, de 24-11-1965
zes, óleos comestíveis, ostras, ovas, mais e plantas daninhas, extratos de
Indústria e Comércio de
Pollin
# Termo n.' 725.765, de 24-11-1965
Plásticos Ltda.
, pães, paios, pralinés pimenta, pós para quassla para. fins horticolas, fertilizanGuilherme Galhardo Martins
, pudins, pickles, peixes; presuntos, pa- tes para o solo, formicida. 'guano, Ines. São Paulo
tês, petit-pois, pastilhas, pizzas .,pudin,s; tífugos, massas :para enxertos, pastilhas
qUeijos. rações balanceadas' para ani- para destruir insetos, preparações para
-POLLIN •
stiais, requeijões, sal, sagú, - sardinhas. preservar _o solo, preparações para des.nd. brasileira,;,
aanduiches, sorvetes, saci de tomate e de tinis insetos,' herVas e plantas daniClaaie' 36 . „,
frutas, torradas, tapioca, tâmaras,' talha- nhas, sais. para fins agrícolas, sais para
•
Clube '21
-Botas, ch:nelos, sandálias 'e sapatos
rim, tremoços, tortas, tortas para
fins horticola,s, Substâncias químicas Pare' distingui!: Artetatosde mataria.
mento de animais" e aves, torrões
para desfruir insetos, hervas e plantas plástico 'e de aviar:: Recipientes tabelTermo n. 9 725.766, de 24-11-65
toucinho e vinagre
daninhas, venenos contra a- vermina. ados de Mate:sal plástico. • revestimen
Empreza Limpadora Cruzeiro Ltda.
venenos para insetos e" visgos
São Paulo
tos conteseionaóoS de , substancias aro
Termo n. 9 725.755, de 24-11-1965 s
contra lagartas
.
mala 'e vegetais!' Argolas, :açucareiros:
Hospital e Maternidade
armações para 'óculos. bulea.. bandeias
Guaianazes S/C.
CRUZEIRO
Termo n.9 725.761, de 24-11-1965
aises . para 'tele 'enes baldes bacia., too.1
ei ra
São Paulo
Policristal Indústria e Comércio de
chapas
saiba:.
:
seta, 'caixas: carieiras
Plásticos Ltda.
varai terramentas e utensilias." cruzetas
Classe 33
•
São Paulo
:aixas oara acondicionamento 'de ali.
Serviços de limpeza de prédios
-. mentos caixas de material plástico cari
'IIUAIANA=S
tratarias.. COaáores. coas. canecas'. Co
Ind.- brasileirr,
Termo n.° 725.767, de 24-11-65
heres, conchas.. cestas ova 'oào. eco'
Eletro Domésticos Oxford Ltda.
lhas capas para allatins e Para São Paulo
caixas para guarda de objetos • 'cru!
Classe 33
:álices. cestos. castiçais P ara veles
Ativdiades hospitalares
OXFORD
coadores Para chá descanso para
ind. Brasileira,
ratos, copos t , copinhos de
Termo n.° 725.757, de 24-11-1965
tara • sorveres. caixinhas de 'plásticf
Bar e Lanches Flaviense Ltda.
aaris sorvetes, colherinhas pas
Classe 8
São Paulo
i artinhos de plástico para sorvetes kar Aparelhos de rádio aparelhos de televk
milhas de plástico 'iara sorvetes disco: ft são, enceradeiras elétricas, fogões e
.
-geladeiras
embreagens de material p •Stster 'aba
+agem! de material plástico Para sorve
Termo n,9 725.768, de 24-11-65
ovion. esteiras. enfeites • oara lutonso
Kodamecânica -- Para Autos Ltda.
res estojos para obletos espumas. d.
---,
São Paulo
vet,s, massas anti . ruidos escoadores ,c14
°rato*.
funis
formas
para
doces.
fita
IND. BRASILEIRA
'sóis:ates, filmes, tios de celulose . te. cho
'tsiDALECA.N IC A ostra bolsas. facas guarni,,ey.p , guarni
Classe 21
.fiéa Clara chu petas e rnarnateiras ;luar
Ind. 13,r:usei 1:ir a.
Para distinguir': Veículos e Silas partes atoes - clara •porta-biocos!, . 1.1 rniçr‘ea
Classe 41
integrantes: Aros para 'bicicletas, auto- vara tiquidificadores e para batedeiras
partes
Latiches, pães, bolos, biscoitos, roscas, móveis, auto-caminhões, aviões,' z.reor- te trutas e legumes guarnições is tra. Par a distinguir: Veículos e suas autosandciches; empadas; pastéis; -tortas:: tecedores, alavancas de câmbio barcos, pare cortina*, sarros larellados piás, ntegrantes: Aros para bibicletat, amorcafé; pizzas; churrascos; croquetes e breques, braços para veículos, , bicicle- ticos, 'lancheiras tnantequeiras. malas móveis, auto-caminhõem stvibea,
tas, carrinhos de mão e carretas, .crani- oritsóis. pendedores- ,de rou pas !SI:irado, `credores, alavancas dst cambio, braço'.
cochinhas
nhonetes. ,carros ambulantes, caminhões, rei para Móveis pires pratos.' palitei- breques, braços para velculos, biciclecarros, tratores, carros-berços,'carros- ros. pis de casinha: pedras 'pomes, arti- tas,' carrinhos de milo e carreta& EIRMi•
Termo n.° 725.759 de . 24-11-1965
tanques, carros-irrigadoes, carros, car- terial plástico para ctensillos • 'objeto' abOneteL. carros ambulantes, caminhões
Agro-Pecuária Bambino S.A.
oças,
carroCerias, chassis, chapas cir- guarnições para bolsas, garfos: galerias arrOt. tsatorea.. carros-berços, carrosSão Paulo
culares'para veículos,' cubos de veículos, las; protetoes para documentos. .pu• #aaques. carros-irrigadores, carros, car- •
corrediços para' veículos, direção, desli- radares de água para uso doméstico roças,.,carocerias, chassis, chapas dr.
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- crorta.copos, porta-niquela,' porta-notas caiares para veiculas, ccbos de veiculoa
'BAMBINO .
vadores para pasSageiros e para carga, norta-documentos. p lacas, • ehites, rodi- carrinhos para máquinas de escrever
dell!.
Ind. brasileira
engates para carros,--eixos de direção, nhai, recipientes, suportes suportes para corrediços, para veiculos, direçSo.
estribos,
escadas
rolantes,
elegaiteiras,
guardanapos,
saleiros'
tubos.
.
Update,
freios, fronteiras para veículos, gu:dão.
ubos- para ampolas. tubos para seria. vadores para . aassageiros e para carga,
t
locomotivas,
lanchas,
motociclos,
molas,
19
motocicletas, rnotocar g as, moto furgões. rias, travessas tipos ie Material ' piás. engates pior carros, eixos da direção.
manivelas,
navios, ônibus, para-choques. tico , sacolas. sacos,- saquinhos, - vasilha.' freios. frordeeras para veicolos, -gnidgo
Para distinguir. Aves e o‘.os eia gerd.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
Inclusive co bicho dá seda. ati tnai! para-laias. para-brisas. pedais, pantões, Pes Para acondicionnmen!o. vasos;
t otocargaa, moto furgões,
vivos, bovinos, , Lavainr- -caprinos, dali iciclas para bicicletas., raios pára bicicle- -Mas' colas a Iro • solas não incicichis nsotockletaa
nutras classes, para borracha, para manivelas, navios, dogma, para-choques.
tas, reboque, radiadores para veículos,
náceos, ovinos e suínos
s
410uêt O
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•

para-lamas, para-brisas, pedais, pantões
todas para bicicletas, raios para mude
Ias, reboques,̀ radiadores para veicuios
todas para veiculas. selins, Incides, et
dez, varetas de controle do afogador
mates para veículos vagões, velocipe.
acelerador, tróleis. troleibus, varaei de
carros. toletes para carrés
Têrom n.° 725.769, de 24-11-65
Papelaria Mercantil Ltda.
São Paulo

Termo n.9 725.778, de 24-11-65
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Horley Ch:odi 6 Cia. Ltda.
de junção, Ines. lageotas, material isoSão Paulo
lante contra frio e calda., manilhas, massas para revestimentos de partdes, madeiras para construções, , mosaicos, proCELEIRO
dutos de base astáltico, produtos para
Ind. Brasileira
tornar impermeabilizantes ai argarnassas de cimento e cai, hidráulica, PedreClasse 32 •
gulho, produtos betuminosos, impermea. Artigos da classe
bilizantes líquidos ou ..sob outras formas
—
para revistimento e outros como na paTermo n.° 7-25.779. de 24-11-65 .
vimentação, peças ornamentais de ci- Pão de Açúcar Comércio de Drogas
mento ou gesso para tetos e paredes,
• Ltda.
papel para forrar casas, massas antiMERCANTIL
ácidos para uso nas construções. parPAO. DE AÇUCAR
quetes, portas, portões, pisos, sole,ras
Industria
Brálai
Ciaase 38
para portas, tijolos, tubos de concreto.
Para distinguir genéricamente papéis e telhas, tacos, tubos de vtntilação, tanseus artefatos e livros não impressos
Classe 3
ques de cimento, vigas, vigamentos e
Para -distinguir como marca genérica,
vitrõs
Tênnos ns. 725.770 e 725.771, de
substâncias e preparações quimicas usa24-11-65
Terrno 11.9 725.774, de 24-11-65
das na agricultura, na horticultura e
•
Irmãos Matteoni Ltda,
Incoproal
In-lústria e ComérciO de
veterinária
e para fins sanitários
São Paulo
•
Produtos Alimentícios Ltda.
Termo n.9 725.780, dz. 24-11-65
São Paulo
Auto Pósto Ibér'a Ltda.
o
•
São Paulo

INCIOPRO,A1,
braslleira

-ind.bras.
' Classe 8

Classe 41
Biscoitos bolachas, coscorão( couro de
porco frito) cangica, cacau, cremes de
leite, doces, farinhas, geléias, gelatinas,
goiabadas, massas alimentícias macarrão, marmelada, pimentas, pós para pudins, pickles, patês, pudins e torradas

Termo n.° 725.775, de 24-11-65
_ Para distinguir: Aparelhos com carreta- Brigadeiro Automóveis Sociedade Civil
Limitada
lhas para a pesca
São Paulo
Classe 28
Para assinalar: linhadas para pasta em
nailon e polietilêno
BRIGADEIRO
Têrmo n. 9 725.772. de 24-11-65
Ind.. brasileira
Ary Elias de Almeida
'São Paulo
Classe 21
• Veículos peças e acessórios era geral
'DORINHA
Termo n.9 725.776, de 24-11-65
' Ind. Brasileira
Anodização e Coloração Art-Color Ltda.
São Paulo
Classe 36
Titulo- de estabelecunví..

LRT—COLOR

Termo n.° 725.773, de 24-11-65
Solimaco Comércio e RepresentaçõeS de
Classe 33
Materiais Para Construções Ltda,
São Paulo
Serviços de anodização e coloração em
panelas de alumínio e outros metais

SOLILICO

Ind. Brasileira

Termo n.° 725.777, de 24-11-65
Loa "Sdit" Lini'tado
São Paulo

ções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, hlo..
tos 6 cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré. chapas
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Isolantes, caibros, caixilhos. colunas.
'chapas para coberturas, caixas .dágua,
caixas de descarga pare etixos, edificações nrernoldadas, ' estuque, emulsão de
Classe 50
base asfáltico, estacas. esquadrias, estru- Para distinguir _impressos de uso et)
turas metálicas nara construções, lameregar rente .

Termo n.9 725.782 de 24-11-65
Representações ."Pad Wall" Ltda.
São Paulo

IBÉRIA
IND. BRASILEIRA

Classe 47
Para distinguir combustíveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, 'carvão a pás hidrocarboreto.
gás metano,-butano t propano. gás engarrafado, gás liquefeito gasolina, gra.
tas hibrlficantes, óleos combustíveis.
óleos lul-rificanres, óleos destinados a
iluminação e ao aquecimento. óleos para
amortecedores, petróleo e querosene
Termo n.° 725.781, de 24-11-65
POr14,-^ ---- Engenharia e Incorporações
S/C
São Paulo

.5t

Classe 36
Para distinguir calçado,.

PUTICO-ENGENFMA
E INCORPORAÇÕES S/C

Termo n. 9 725 . 784, de '24-11-65
Arte-Clichês Ltda.
São Paulo

Termo n.° 725 . 783, de 24-11-65
Maripeças Ltda.
São Paulo

ARTE-CLICHÊS

Classe 16

Pira distinguir: Materiais para constru-

tecedores, alavancas de câmbio, barcos,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas cáminhonetes, carros ambulantes, camidaões,
carros, tratores, carros-berços, carros.
tanques, carros-irrigadoes, carros, cat..
oças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos,
corrediços para- veículos, direção, 641.
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas. moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas., raios para bicicle.
tas. .rebogue, radiadores para veículos,
rodas para veículos, salins, riciclos, tirantes para veículos. vagões, velocipe. .
cies, varetas de contrôle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus. veraes de
'
carros, toletes para carros
Nome civil

MARIPEÇÍ.3
IND.,BRASILEIRA
Classe '21
Pára -distinguir: Veículos e suas partes
i ntegrantes: Aros para bicicletas. automóveis, auto-caminhões. aviões. ' amen,

IND. BRASILEIRA

Classe 17 .
Para distinguir carimbos e clichê
Termo n.° 725.785, dc• 24-11-65
Brancal Indústria e Comércio de
Calcados Ltda,
São Paulo

93RAN CAL "

Ind.. brasileira
Classe 36.
Calçados

_ ' Publicação /ata de acôrdo com o mt. IN do Código da Propriedade_Industrial. Da data da publiaação começará
, eletrret • prato da 00 dias para o de/eximindo do pedido. Durante esse praao poderio apresentar suas oposições ao Departameasts
Macios:sal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a conceasio do registro requerido
,
:rermo n. 0 725..796, de 24-11-365
caixas . de descarga para et tos , edificaTermo n. 9 725.788, de 24-11-65 •
Termo '-n.9 725.786, de 24-11-65
Antonio RamalhoNeto
Máquinas Belem Indústria e' Comércio ções -premOldadas, -estuque, emulsão' de
'brune Elctrornecanica Ltda.
São Paulo
base astáltico, estacas, esquadrias. estrv\ 'Ltda. -São Paulo
turas' metálicas para construções,. lameSão Paulo
las de metal, - ladrilhos, .lartibris.sluvas
"OFICINit"
"IBRA!'E"
de junção. IzSges, lagedtas, Material iso
Ind. Brasileira
- "BELEM"
--Ind. Brasileira
tante contra frio e calor, mandras, mas.
Ind. Brasileira
soa para revestimentos -de paredes,,,na•
- Classe 8
deitas para constrnções.'mosaicos'. faro
- Discos ____
-Classe
6
dutOs d,. base asfáltico, produtos para
CaSse '21 - .
,
Alavancas, amassadeiras de concreto e cornar linspermeabilizantes as argamas725:797„. de 2441-1965
Termo
Para,distingnin- Veludos e suas partes barro, máquinas para abrir chavetas
' pedra
Sociedade Santista ,de
SOCA
Integrantes: Aros para bicicletas.* auto. máquinas para arqueação de embalagens, sas de eimento e cal, hidráulica,
'
Ena'aque Ltda.
móveis auto-caminhões.- aviões, -amor- máquinas compressoras, máquinas adap- julho, produtá betuminosos, impesmea. ou sob outras tormas
São Paulo tecedores, alavancas de câmbio, braços tadas na construção e conservação de bilizantes -iísualoa
breques. • braços , para , veiculas, bicicle- estradas, caáquinas para lavar roupas e oara revestimentos e 'outros como nas
tas, carrinhos de mão e carreta& casai- pratos, máquinas para tecidos de tape- viinearaçao, - ;peças ornamentais de ' ,c1.
mento ot, gesso-para tetos e paredes.
c‘nsocAle
ahonetes, carros ambulantes, caminhões,
çarias,- máquinas pulverizadoras
papel -para forrar casas,' massas anticarros. tratores; -carros-berços'. carros
.brasiIelra
ácidos para uso- nas conatruções, par.
tanques, carrossirrigadores, carros; carTermo, n .- (' 725.789, de 2441-65
quetas. Portas, portões, pisos, soleiras
roça*, carroceria&-chamis. 'chapas -ele.
• , Antonio Rarnalho Neto ,
Clasà-e 33
São Paulo _
para portas. tijolos stulsos de concreto
.
calares 'para , veículos, cabos de veículos
,
-'
•
Ensaquê de rodutos em -geral
telhas, tacos, tubos de ventilação, tancorrediços, para veículos, direção desde
.ques de "cimento, vqas, vigamentos e
gadeireass' estribos, escadas 'solenes, eia.
"FORMskan
Termo n. 725:798, de 24-11;1965
'
.vitreas
Ind..Brasikeira
•
vadores 'Para assageiros se ara -carga •
Marinoaria -13iwan Ltda„.
, engates - para carros, eixos de direçics
São Paulo
Termo n,9 725.792v sie 24-11-65
"frcitSs. kin:teima ^para veictilos, sisuda°
Classe 8
'Laticínios La Montanhesuca Ltda.
locomotivas, lanchas,' motociclos, molas
- Discos
São Paulo
„
, motocicletasSinotoargas, moto furgões.
"BIW.AN"
Ind.-Brasileira
rodas para, bicicletas. raios para bicicleTermo n.° 725.790, de 24-11-65
tas, reboques, ,radiatiores- para, veículos Metal-Plex Indústria e Comércio 'de
LA MONWANHESUCA
Moveis Estofados Ltda.
ss manivelas. navios. -tanibus, para"-choques.
_Classe 1,
-Ind.
Brasileira
ss para mas. para-broas, - . pedais pantbes
São Paulo
"- Granitos e mármores
s,
—
rodas para veicalos„
tricieles, ti.
. selins..
•
Termo n.l° 725.799, rle-24-11s1965
- ;antes para • veiculoss- vagões; • velocipe, "METAL-FLEX"
Classe-41
Jops — Indústria 'e Comércio s& Arte.'
varetas de conta:51e' do eogador e
Ind. 'Brasileira
fatoS de Metais Ltda, s
acelerador, •tróleis,- troleibus; varaes
Queio, „doCe de leite, requeijão.
ss São Paulo •
carro* e toletes pare carros"..
teiga,- Coalhada e yogurth
.aaaelO
Têrmo .°-;725.793, de- 24-11-65
Termo n.°;725.787. de 24-11-65
Móveis em geral, de 'metal, vidro, de
-"JOPS"Construtora Lares Brasileiros' Ltda.
aço, madeira, -estofados'' ou Gaza. indo Hamburger e Restaurante Evora ,Ltda.
/Id. Brasileira:
s
São Paulo
/ São Paulo
sive móvel, para escritórios: Amasio&
irmários para banheiro e para roupas
tas 'as, airnotarte. Acolchoarias -oar,
LARES ,f ClaSse 3 (.
"EVCRA"
móveis. , bancos. balcões. ,banquetas
BRASILEIROS
Aço em , bruta, aços preparada aço
Ind.. Brasileira
nandejas doneciliares. berços, biombos
Ind.. Brasileira-:
lace.' aço para tipos. aço' :fundido. aço
:adeiras. carrinhos para chã e • café
parcialmenta trabalhada aço pálio, aço
:onjuntos para dormitórios. -confiante»
Clas.se-11 : _ refinado. _bronze. bronze em 'bruto- ou-'
Classe 16
sara • sole de tantas e . sala. de visitas'
Pimentões
e
beringelas
recheadas, bata- aarcialrnente ttridsalhado. bronze de
ronjuntoa
pare
terraços.
jardim
earma
Para distinguir:;,MateriaIs para consiste
ções e decorações: Argamassas, argila, zoniuntos de—aradaios e gabinetes pare tas -fritas, maioneze& rizotos, lasanhas, manganês,' bronze em pó, bronze em _
areia, azulejos, batentes, balaustres; blo- copa a cosiráa catana, cabides, cadeiras macarronadas, pizzas, saladas, saladas barra, em fio - chumbo em bruto' ou
cos de cimento, - blocos para :pavimenta- giratórias, cadeiras de balanço. caixas diversas, feijOadas, arroz. leilão, 'arroz Parcialmente, preparados , cimento mes
-- ção,. calhas, cimento, cal, cré, ' chapas de 'rádios solchões, colchões de moles de braga, bifa amilane.za.;bife a imolo, tático, 'cobalto. bruto , ou . parcialmente
a portuguesa, ravioli e . churrascos
trabalhado, couraças, estanho bruto, ou
- isolantes, caibros, s_ caixilhos. 'colunas, fIspensas. divisões. divans, -discotecas
earcialmente trabalhado, ferro ein bruto,
chapas para coberturas, caixas dágua. te madeira, espreguiçadeiras. escrivaniTermo ta* 725.794; de 24-11-65 ,
; caixas de descarga para etixos, edifica- _lhas estantes, guarda-roupas. mesas IPE — Indústria de Produtos Elásticos ase barra, ferro manganês. ferro velho, .
gusa em ;bruto ou partiaknente trabas , ;e
televS
p
ronoldadas,
estuque,
emulsão
de
:
- Vasa
.nesinhas. mesiahas para rádio
ikadci. gusa temperado. gusa maleável,
S._ base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- ião mesinhas para televiso, molduras
São Paulo
Idllsa. lati. laminas de metal. Saia
- -ttiras metálicas para construções, lame- Jaza quadros.- porta-retratos. poltronas
em •181ha, latão em chapas.' bisão
las de snetal, ladrilhos, lambriá, luvas aoltronas-camas. prateleiras, porta-cha
vergalhdes. liga =etílica.
de junção, lages, , lageotas, =ateria]
-léus,' sofás, sofás-camas' travesseir.
ezsagnésio:1 manganês: . metais -não 'trabalante contra frio e calor; manilhas, masn vitrines .
Ind.
lhados ou parcialmente trabalbados . ates
sas para revestimentos de partdes,GiaTermo n.° 725.791.. de 24-11-65
tala ." em -- massa.: metais •; estampados..
deiras ;para construções, 'mosaicos, prometais para solda, níquelS ouro, -cinco dutos de base asfáltico.- produtos _para ' - Construtora Colonial:Ltda.
Classe
24
ss's i. São Paulo
'corrugado e zinco liso em
tornar , impermeabilizantes as argamas/ Elásticos
sai de cimenta e cal, hidráulica, pedreTermo n.° 725.801. de 21-11-1965
gulho, produtos betuminosos, Impe/ pisa"COLONIAL '8
/Termo n.° 725.785, de 24-11-1965
"Maisfacil"
Empreendi:aratus e Adia!Orasileira
bilizantes líquidos ou sob outras formas
Antonio Rarnalho Neto
-nistrações Ltda. ,
para revtstimento e Outros como na paSão Paulo
-São -Pauis:
• visnentação. peças ornamentais de ci1 Classe 16
mento ou gesso Para tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas anti- Para , distinguir: MateriaiSpaar constru
•-MAISP.AeIL
s: Argamassas, argila
/ "ARENA"
\?,
- ácidos' para uso nas construções, par- sões -e- decoraçõe
Ind. Brasileira\Ind., Brasileira
quetes, portas. -portões, pisos, soleiras areia. azulejos, batentes balaustses,
-5s 33 para portas,- tijolos. tubos , de concreto, coa . de c mero blccos para pavimenta
Clalse
ção, calhas, -cimento , cal cré, chapas
• telhas., tacos. tubos de vhatilação,
Administração
de
bens, compra e venda
Classe
- colunas,
ques de cimento-vigas, vigamentos e isolantes caibros, caixilhos:
de
imóveis
e loteameotos
Discos
chapas para cobeitaras, caixas' :Nata
vitrbs
-

1.

Brasileira
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MARCAS DEPOSITA.DAS
Publicação feita de acordo com fi art. 13C do Código da Propriedadi Industrial. Da data da ptzblica;ão começará a
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Termo n.° 725 .f300, de 24-11-1965
Petroil Lubrificantes lgo Ltda.
São Paulo

DEKAvr.

Termo n.° 725.807, de 24-11-1965
_Organização Morex S/C.
_ São Paulo

LIOREX

'2—T —LIOTOR CIL

tnd. Brasileir.

'

passe 33

Tê:mo n. 9 725.810, de 24-11-1965
---zerealista Niterói Limitad a
São Paula

NITER01 -

rnd, Brasileira
Classe 41

Organização dl.. serviços de contabilidade, seguros e coaratagens em geral Alcachbfras, aletria, alho, aspargos,
açgcar, alimentos para animais, amido.
amendoas, ameixas, amendoim: araruta
Têrmo n.° 725.808, de 24-11-1965

Classe 47
Álcool motor, azeite para lamparinas.
carvão mineral e vegetai. céra para ilu.
=inação. combustível. fluidos de atuel. Cia. Nacional de Tecnologi Indugtril
São Paulo
nação. gasolina, geléias e gorduras de
petróleo, ' graxas para lubrificação. gso
óleo para iluminação, petróleo retina e
Di T•1.
lubrificante. óleo para fabricação de gás.
1..nd. Brasileira
querozene e turta
725.802, de -2411-1965
Termo
' Classe 46
Rolo — Diesel S.A. , Comércio de
Alvaiade; amido: anil, abrasivos, ceras
Auto' Peças •
para limpar'e polir, composições para
São Paulo

"ROLO—DIESEL"
Ind.. Brasileira
Classe 21
Alavanca de freios amortecedores, anteparos, barra sde eixo, barras de freios
braçadeiras da. molas, capotas, carrocerias, freios, molas e paralamas
Termo n.° 725.803, de 24-11-1965
Auto Mecânica Sant .— Car
São Paulo

"SANT—Ca"
ind. brasileira
•

Classe 21

'Alavanca de freios amortecedores, an.
teparos, barra sde eixo, barras de freios
braçadeiras de molas, capotas, carrocerias, freios, molas e paralamas
Termo ta° 725.804, de 24-11-1965
Visuarte Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 33
Desenho de propaganda e atividades
correlatas
Têrizio n. 9 725.805. de 24-11-190
Visuarte Ltda.
São Paulo

VISUARTE
Ind. Brasileir,e,
Classe 50
Impressos em geri.

arroz, atum, aveiã, avelãs, aze:te azeitonas banha, bacalhau, batatas, baias,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camião, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, chã,
caramelis, chocolates, confeitos,- cravo
Cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimenticios, croquetes, compotas, cangica, coalhada, castanha, cebola, condimentos . para a alimentos, • colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces •de trulimpar vidraças detergzotes, fécula para tas. espinafre, asseria:as alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de to&
tecidos, fósforos, goma para lavanderi
líquidos para limpar e lustrar metais. mate, lar'inhas alimentícias, favas, feóleos para limpeza pastas e pós para cula.s, flocos, breia, fermentos, feijão
limpar e lustrar, sabão Comum, soda figos, frios,. armas sécas naturais e- criscaustica, pastilhas ou granulados para talizadas, glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos-;, grão de bici, gelatina,
lustrar ou polir e velas
goiabada, geléias, herva doce herva
Têrmo n.9 725.809, de 24-11-1965
maté, hortaliças, lagostas, linguas.
Venac Mecânia de Veiulos Naionais condensado, leite em pó, legumes
Limitada
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
São Paals
4as alimentícias,. mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrãi, " nassa de tomate, .mel e melado, mate. masVEN At;
sas -para. 'mingaus, molhos, miluscos,
Ind.. Brasileira
mostarda, mortadela, nós moscada,' noa
zes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães, paios, pralinés pimenta, pós para
Classe .21
pudins, pickles, peixes, presuntos, paPara distinguir veiculas e suas partes tês. peta-pois. pastilhas, pizzas pudins:
integrantes, a saber: Aeronaves, am.o*, queijos, rações balanceadas para anitatos. aeroplanos, alavancas de tretoa, mais, requeijões, sal, sagú, sardinhas,
amortecedores, ambulâncias, assentos de sanduiches, sorvetes. saci de tomate e de
veículos, aviões automóveis, balões
barcos, bicicletas, barras de freios, bár frutas, torradas, tapaaca, tâmaras, talharas de tração, braçadeiras de caixas rim, tremoços, tortas, tortas para alimento . de animais e aves, torrões
molas, braços de yeiculos, crarretes,
toucinho e vinagre .
carros de bagagens, carretas, carretas
de artilharia, carrinhos de • mão, catai
Têrmo n.° 725.811. de 24-11-1965
nhos para a-si:trairás, carros para carSuka Magestade Automóveis Ltda.
ga. carros para estradai de ferro, car
São Paulo
ros. caminhões. carrocerias, carroças,
carruagens, cariais tanques, camionetas
, SUA LIAGESTADE
caminhões • chassis, carburadores. char
(seiras, coahes conexeias de tope 'de vet .
Ind.. Brasileira
culos. cubos para propulsores,' cubos
destrg-adorea, engates de borracha, enClasse .21
gates de ferro, estribos para carruagens
Automóêveis
estribos, eixos de locomotivas, trelas ao.
tomaticos. , freios pneumáticos. 'Tetos paTêrmo n.° 725.812, de 24-11-1965
ra estrada de ferro. paralama sgaleras. Ccaaa rial Importadora Nortsul Ltda.
hastes - de . veiculo& hélices. iates. 'mie,
São Paulo
torta de locomotivas, logos de enfare.
ontens. logos de rodas lagos de rodas
NORTSUL
para transporte de toras. lanchas. /ao
Ind.k_Brasileira
zhões. liteiras. locomotivas. mo las de
borracha para carros moias de velzulos
Classe 41
motocic.letas, motociclos, monociclos
navios, ónibus painéli de armada de Alcachofras aletria, alho, aspargos,
veiculas, para-choques, para-lamas açúcar. alimentos para animais„ amido
pontões, reboques reboque para trans arnendoas, ameixas, amendoim, araruta
porte, rebocadorea, rodai' ara ve!culos arroz, atum, aveia, avelãs, aze te azeisaveiros. tamborei 'de Freios tenders
tonas banha, haralhau, batatas, balas
butes, tirantes de carros, tratores tro
borr0..ons, ho'achas. baunilha,
les. trenós, triciclos trucks de loecvm café ein'nó e em orara camarão, cana'a
Uvas, vagões, ,vaores e 'velocipedes em pau é em pó. cacau, carnes, chá,

• caramelis, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme dc leae, arenas
alimenticios. croquetes, .compatai, cangica coalhada, castanha, cebola, condi.
mentos para alimentas, colorantas,
chouriços, dendê, doces, doces de fru.,
tas. espinafre essênc.as alimentares, empadas, ervilhas, enxovaa_extrato de to&
mata, farinhas aliMentiCias, lavas . féculas, Laces, tareio, fermentos, feijão
Nos, frios, rtitas secas naturais e Cria.
, talindas, glicose. gama de mascar, gola
duras, grânulos, grão de bici gela* na,
goiabada. galéias, herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, !sate
'condensado, leite em pó, legumes cru
conserva, lentilhas, linguiça louro, mas•
sas alimentícias. mariscos, manteiga,
margarina, marmelada mácarrai, massa de tomate, mel e melado, mate,- massas para mingaus, molhos miluscas, •
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestiveis, ostras, ()vaia,
pães, paios, prallnés pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, Presuntos, patês, eta-pois pastilhas, pizzas pudinsi
queijos, rações balanceadas para aiamais, requeijões, sal, saga, sardinhas.
sanduíches, sorvetes, saci de tomate e de
frutas, torradas taploca, tâmaras, talharim, tremoçOs. tortas, .tortas 'para alimento de animais e aves; torrões
- toucinho e vinagre
"Armo n.° 725.813, de 24-11-1965.,
szpresso Germinal Limitada
São Paulo

GERMINAL
.
.
Classe 33
Ediprêsa entrevadora

Termo n.° 725.814, de 24-11-1965
Lehn & Fink Trading Corporate'
Estados Unidos da Améria

DOROTHY GRAY
Classe 48
fi ara distinguir: Pertumes, essências. ex.
tratos, água de colónia anua de touca.
tom água . -ia Iheleza ágt.:a de Quina
anus de rosas. água de , Itazerna. água
para barba 'acabei e tónicos Para
:atrelas e oara a orle brilhantina, Pari..
Mula "batons. - cosméticos, fixadores.
Denteados petróleos. New- ',ara 01
:anelos) creme evanescente, cremes gor.
.1',rosos e oomadas para limpeza dl
'ele e • maguilla ge - depilatórios deso.
!orantes vinagre aromático. pó de arrot
talco Perfumaria ou não lápis " pari
',nana e sobrancelhas preparados pare
inneiezar cibos e olhos carmim Pin
rosto e Para
sabão e creta+
-are aarhear sauãe lictuido perfuenad<
)ti não. 'sabonetes dentitrIcios ser erã
•rasta ou limado: sais perfumados Pari
lanhos pentes 'vaoorizadore , le fierld
se. escrivas para dentes cabelo, unha,
ditos; dum de louro' sanainhe oeriu
Is,

CIN lábios

ira orerra radas em o6 m,ata Ilaul
k. e riin t rls ()ara o tratamente las unha

iissolventes e vernizes removedores d
• t irn i a: atirerina ',estimada pare e
• ' Seln.S ' e °remirados sara descolori
mha
et nos e p intas ou sinais arlificiais, óleos para a pele
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Publicigies feita diacórdo ootn o art. 11.0 do ,C,641ge da 'Propriedade In4trial. pa data da pub.14aç'l4 Cd:rins-rã ,
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Térmo n.° 725.815, de 24-11-1965
Monsanto Company
Estados Unidos da América

!VI • PAK
Classe 18 • •
Para aistinguir armas e murnçoes de
guerra e caça: Alfanges. inpões, balas,
baionetas, canhões, carabinas, chumbo
para caça, cartuchos, dinamite, espoletas, explosivos, espingardas, fusis, fogos
de artificios metralhadoras, pistolas,
pólvoras, punhal e revolver

Termo n.° 725.816, de 24-11-1965
Monsanto Company
Estados Unidos da Américs

C

Classe 18
Pari distinguir armações e munições de

'guerra e .caça: Alfanges, arpões, balas,
baionetas. canhões, carabinas, chumbos
para caça, cartuchos, dinamite, espoletas,
explosivos, espingardas. tusis, fogos_ de
artifícios, tnetrabadoras, pistolas, pólvora. punhal, [-volver
•

Têrmo n.° 725.817, de 24-11-1965
Clathelpa Comércio e Representações
Limitada
' São, Paulo

CLATBELPA
Classe 21
Peças de câmbio, mola sde automóveis,

peças em geral para a suspensão de
veículos
Têrmo sns. 725.818 a 725.820, de
24-11-1965
Textil Brasilbel S.A .
•
São Paulo

In dás t ri a Brasi 1 eira
• . Classe 23
•
Para thstinguir tecidos em gerai, tecidos para confecções em geral. para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroá, casaniras, ,fazendas e tecidos de
lã em lanas, luta, jersey„ linho, nylon,
paco-paco, percatna, ratni, rayon, seda
. natural, tecidos plásticos. tecidos Impermeáveis. tecidos 'de pano couro, •
veludos
Classe .22Pios em geral, .para bordado e tricote
, gern; tios em geral para tecelagem e
uso comun-a tios de . lã ou' pêlo em
meada ou novélo. -torcida ou não; tios
*de
ou.- pêlo, em meada ou novelo
para bordado. costura,- croché ou tricô;
tunris de costura nara bordar e para
tatotagern.

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, abales,
cachecols, calçados>, chapéus, cintos,
cintes, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, - camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos dt lingerie, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, manais, mcias,
ma:8s, mantas, mandribo, mastilhas, maletas, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, pouches, bolainas, pijamas, punhos, perneiras, guimonos, regalos,
robe de- chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stoIas ou slacks,
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
*Ramo n.° 725.821, de 24-11-1965
_ Textil, Brasibel S.A.
São Paulo,

TEXTIL BRASIBIL

Nome Comercial
Térmo n.° 725.822, de 24-11-1965
Cia. .de Cigarros Indpeendência
São Paulo

Têrrnos as. 725.826 e 725.827, de
•
24.11-1965
Vitrais Conrado Sorgenicht S.A.

COLORLUX/
IndiSetria Brasileira
Claase
Para aistingUir: Materiais paar construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos. batentes, balaustres, blocos de cm :to, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal. cré, chapas
isolantes, caibras, caixilhos: . colunas;
chapas para coberturas; caixas dágua,
caixas de descarga para etixos, edifica.
çóes premoldadas, estuque, emulsão de
base astáltico.*estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lages, lageotas, material iso
lante contra frio e-calor, manilras, massas para revestimentos de paredes, mat'.eiras para construções, mosaicos, produtos de biae asfáltico, produtos para
tornar imperrneabilizantes as argamassas de cimento e cal. 'hidráulica, pedre•
atilho, aradura betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
vimentaçao, peças ornamentais - de 'clmeato ou gesso para tetos e paredes.
papel para forrar 'casas, massas antiácidos par; aso nas construções, parquetas.: portas, portões, pisos, soleiras
para portas: tijolos.. tubos de concreto
aelhas, tacos, tubos de ventilação, animes de cimento vigas, vigamentos e
•
vitrais

CIA. DE CIGARRO%

t NLEPENDWCIA

Ttrmo n.° 725.829, de 24-11-1965

Metalpeças S.A.
São Paulo

•

„,- - MIMALPEÇ AS
andástria Brasileira
Clais- e- 6
Motores e suas partes integrantes: Ala
ternadores, actleradores, anéis de esti&
ras para rolamentis, alavancas de dm.
bio, blocos, b:elas, bombas para óleo,
burrinhos, bronzinas, blocos de motores,
compressores. cubos de placas de em..
breagem, carburadorts, embreagem, caiter da motor, camisas para cilindros,
dínamos, diferencial, dispositivos de ar.:
tanque, eixos, eixos de comando. direção, engrenagens, 'geradores motores
macacos mancais, para " brocas, pistões
pinhõts, parafusos sem fim, platinados
para veiculas, rolamentos, silencaasos,
volante de comando, velas de Ignição
• para motores e vibraquins
Termos as. 725.830 a 725.833, do

24-11-1965
Metalpeças S.A
São Paulo

Classe ' 14

Vidro comum, laminado, traaatnado
em tôdas as formas e preparos, vidro
cristal para todos os fins, vidro industrial, com telas de metal ou composições especiais: ampolas, aquários, as• Classe 44
sadeiras, almofarizes, bandejas, cubeCigarros
tas, cadinhos, cântaras, cálices, centro
de
mesa, cápálas, copos, espelhos, .asTêrrao a.° 725.823. de 24-11-1965
carradeiras, frascos, fôrmas para do es,
Cia. de Cigarros Independência
fôrmas para fórnos, fios de vidro, garSão Paulo
rafas, garrafões, graus, globos, haste,
jarros, jardineiras, licoreiros mamadeiras, mantegueiras,- pratos, pires, portaTCHIBAM
potes, pendentes InIndústria Brasillaira destais,paliteiros,
saladeiras, serviços para' refrescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasas, vasilhames, vidro para viClasse 44
draças, vidro para relógios, varetas.
Cigarros
vidros 'para conta-gotas. vidro pare
automóveis e para bara-brisas e
Termo n.° 725.824, de 24-11-1-965—
xícaras
Cia, de Cigarros IndependênciaTêrmo n.° 725.828, de 24-11-190
São Paulo
Metalpeças S.A.
'
•

•

São Paulo

ROBEBTSON

Classe
Cigarro+

São Paulo

• Nome Comercial

INDEPENDENCIA
Ipotastria Brasileira

Braçileira

725.825, de 24-11-1965
Cia. de Cigarros independência

TênttO 21.°

i'KETALPEÇAS S/A.
Nome Comercia/ a"

e
a
INDÚSTRIA BRASILE4

• Classe 7
ftt...,..nas e utensílios para serem tua
dos exclusivamente na agricultura
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, aduba delas, ancinhos me.
caninos e emplilhadores ocrabinados,
arrumadores a:e-canal:os para agricul•
cura, • batedeiras para cereais. bambu
para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
ceifados para arroz, charruas para gni,
cultura, ,cultIvadorea
debulhadores
destocadorea desentegradores. esmaga- _
/ares para a agricultura, escarrificado•
res. enchovadeiras. facas para iníqua
os agrícolas, ferracieiras, gadanho*,
garras para arado, grades de discos

241 dentes. máquinas batedeiras para
raricultura, máquinas inseticidas. ead,
.minas va porizridoras. máquina, de
nuagir, maaninas niveladaras de terra,.
nkquinas perfuradoras para a agricaL
'Ara. astiquinar de plantar,

tis

21b2 Sexta-feira 5
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MARCAS DEPOSITADAS

PUtalgag3o feita de acordo com o art. 130 do Codigo da Propriedade Industrial. Da data ria publicação começará a
Jogam a prazo de 60 dias paca o deis -intento do pedido. Durante e .se prazo poderão apresensar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquele, que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

n••••

Ouso, esquinas regadeiras -máquiaas de ras,• conchas -coadores: "(11sta:uivos,' dorogar. de semear. para sullawi, de bradiças: enxadas, enxadões. esteias
torquir, de triturar. de esfarelar terra engates, esgachos, enfeites para arraios
pare Irrigar-ao. tiara . a.ateu formigas e estribos,. esferas para arreios, ssputoa.
•Outro' Insetos. para burritat e uulvert• deiras; l ormões. 'vices. ferro para cortai
leu desinfetantes .otssa adubar pare capim .ferrolhis, facas,. facões, te( h a.
agitar • espalhar palha, para colhes duras ferro comum a carvão. termeasis
algodão, pare colher cereais. máqu'inar funis. fôrmas para doces. freios nara
amassadoras para fins •gricolas.
estradas de ferro, frig:cleiras: ganhos.
cortar Arvores, para espalhar. Darei ca grelhas garços, ganchos para quadsos
pinar. máquina combinadas para *e ‘tonzis para .darruagens; insígnias; lileiloar e cultivar, de desbanar pare co mas, lâminas, liroreiros, latas de axo:
afiar máquinas e moinhos para torra jarras; machad:nhas, molas para porta,
gana. máquinas toscadoras. ordenado molas para venezianas, martelos darmecanicos, raladores tnecinicos, ro retas, matrizes; navalhas; puas; pás. ore
las compressores para • agricultura
gos, parafusos, •• aicões, 'porta-gelo: - rua
aacradeiras, semeadeiras. tecedeiras seiras, porta-pão, 'Porta-jóias. paliteiros
semeadores de terra. tosadores de gra
aetneadores de terra. tosadores de gra panelas, roldanas, ralos para p:as. rebites, regadores; • serviços de chá e café.
'IR, tratores agricolas válvulas para
serras, scrrotes. sachos. sacarrolha; temaquinas agricotas
souras, talheres atlhadeiras, torqueze,
•
Classe 6
tenazes, travadeiras, teias dt arame, torMotores e suas partes integrantes; Al- neiras, trincos, tubos para encanamento
ternadores, alavancas de câmbio, blocos, trilhos para pinas de correr, taças,
bielas, câmbio, cabeçotes cruzetas ci- travessas, turibulos; vasos, vasilhames
lindros, compressores, dínamos, eixos
verruma
motores, macacos. mancais para brocas
Termo n.9 725.834, de 24-11-1965
máquinas adaptadas na construção e
Benedito olsé de Jesus
conservação de estradas, pistões, piSão Paulo
nhões, máquins transportadoras. tolamentos silenciosos, velas de ignição
para motores
Classe 21
?ara distinguir: Veículos. e suas psrtes
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aie,es, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminaões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrIgadoes, carros, caroças, carrocerias, chassis, .chapas circulares para veículos, cubos de veículos,
corrediços para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, eleandores para passageiros e para carga,
, engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veicu.os, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos molas,
motocicletas, rnotocarg as, moto furgões.
'manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas,, -aios para bicicletas, reboque, radiadores para ve:culos,
rodas para veículos, selins., rriciclos. ti.
rantes para veículos, vagõaa, velocípedes, varetas de. contrõle cio afogador e
acelerador, tróleis, troleibus. varaes de
carros, toletes para carros
Classe
Ferragens. ferramentas de tôda espécie
cutelaria em geral e outris artigos de
metaLa saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado, assadeiras. açu
careiros; brocas, bigornas. bairelas,
bandeijas, bacias, baldes, bimbonleres,
meras para pedreiros. correntes, cabides
chaves; crernones, chaves de parafusos.
conexões para encanamento, coltunts
caixas de metal para portões, canos de
tnead, chaves de fenda chaves taglesa
cabeções, canecas. tipos, cachepota
bules; cadinhos, Cadeados. castiçais, cocentros de mesa, coquete/eiras caixas
para acondicionamento de al:mentos.

caldeirões, caçarolas, chaleiras. cafetet-

Termo n.° 725.836 'de 21-11-155
Construtora 'Pôrto Neivo" Ltda.
São Paulo

•

'PÔRTO O%

Incitistri a Breai leira

.

a) 7'25.839, de 24-11-1965
Brasil Oiticica S.A
. Guanabara
PRORROGAÇÁo

Pft,,~41R
— c UACICNIA

Classe 16
Para distinguir: Matrria.s para constru,
ções e decorações: Argamassas. argila.
areia. azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento. blocos para pavimentação calhas, cimento, cai. cré. chapas
isolantes, caihros. ca.xiihos, colunas,
chs.pas para coberturas, caixas dava.
caixas de descarga pare etixos, ecliiicaçõeS , prmoldadas, estuque, emulsão de
base asláltico, estacas: esquadrias, estruturas matanças para construções. lamaClasse 91
:as de metal, ladrilhos, lambris, luvas
. Castanhas de cais,
de /unção, Lages, lageotas, material isolante contra trio e calor, man:lhas, masTermo n.9 725.840, de 24-11-1965
sas para revestimentos de patadas, maAmaral Lucena ts Cia. Ltda.
deiras para construções. mosaicos, proGuanabara
dutos de base asfalta:o, produtos para
tomar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cai, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos. impermeabaizantes liquidos ou sob outras formas
Para resostimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais de as
Classes: 33, 11, 42 e 43
mento ou gesso para tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas anti- Bo.te compreendendo shows, refeições e
bebidas
ácidos para uso nas construções, parquetes, portas, portões, pisos. soleiras
Tenni!) ti.° 725.841, de 21-11-1965
para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de . vtntilação, tan- Socrol — Sociedade Recuperadora de
óleos Ltda.
ques de cimento._ vigas. vigamentos e
vitrôs

Jemini

Jvattexce

Classe 42
Vinhos
Térmo n.9 725.835, de 24-11-1965

Ração e Tecelagem São Judas Tadeu
Limitada
'São Paulo

Termo n.o 725.837, de 24-11-luç
Chocolate Dcicora S.A.
Classe 41
São Paulo

dRO JUDAS TA Da,

Classe 1
Tintas, esmaltes e vernizes

Urino n.° 725.8,42, de 24-11-1965

Ineltistria BrMaileira
Classe 24
Alamares. atacadores para espartilhas
e calçados. ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins media)
ciais, bandeiras, bordadas, braçadeiras
bostas, cadeados caas ara móveis
planos, carapuças para cavalos cor
dões, debruns, lã firas. torros trama
festão, feltro para órgão, tolos galar
leres, lamparinas, mochilas. mosquiteiros. nesgas. ombreiras e enchimentos
para roupas de hamens e senhoras
pastos para enfeites de móveis não
aserido parte dos mesmos palmilhas
oassamariea. pavios, rédeas. rendas redes, sacas, ainhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas. não 'a
zendo parte , de móveis. a- Casos estes
E. 4_,s de al godão cânhamo linho luta.
seda. raion lã pelc e fibras 'não
incluldos em moras classes

faclústria Brasileira

Clette Modas Ltda.
Guanabar a

Indústria Brasileira
Chocolate ao leite
Termo n.9 725.838, de 24-111965
• Editõra Egéria S.A.
São Paulo

¡MOIO LOP áDI A DD
NOSSO IDIOMA
• Clsse 32
LivroS1mpressos

PREÇO DO NUMERO DE HOJE: CR$ 50

Classe 36
Artigos de vestuário, inclusive ele
esporte e para crianças
Termo n. 9 725.844, de 24-ii.1965
Atlantic Rosearçh Corporation
Estados Unidos da America
R
Classe 28
Encanamentos plásticos e coneaóes para
tubos, acessgórios e partes pira os
mesmos.. incluindo válvulas

