• DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Divisão

de Marcas

EXPEDIENTE DO DIRETOR
Dia 5 de maio de 1966
Notificação

Urna vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo art. 14 da
Lei n.9 .4.048, de 29-12-61 e mais dez
'dias para eventuais juntadas de recursos e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado serão logo
expedidos os certificados abaixo:
Marcas deferidas
N.9 476.255 - O Forte de Maga-

,

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 1968

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N. 406.939- Itaguassu "-- . Itaguas- N.9 468.367 - Araraquara - Pesu S.A; Engenharia Ind. , e Comér- troara Distribuidora de Petróleo Aracio - Cl. 16.
raquara Ltda. - Classe 47.
N.9 468.551.- Café Pinhal- - CoRestauração de sinal de propaganda
operativa de Consumo São Pedro LiN.9 408.578 - Ipanema---- Comp. mitada - Classe 41.
_
de Cimento Ipanema -.
4.
N.9 408.579- Ipanema - Comp. Expressão de propaganda
de Cimento Ipanema - Cl. 11.
.
. indeferida •
Restauração de frase de propaganda
N. O 403.614
As personalidades de N.9 450.103 - Congresso Brasileiro
Minas - Euro Luiz Arantes - Cias- de Banqueiros - Renato de Souza
Freitas - Classe 33.
'
se 32.
'
Frase 'de propaganda indeferida
Restauração de titulo
N.9 455.252 - O Cinema mantém
de estabelecimento
• vivos fatos que nunca mais se reN. 9 411.487
Externato Duque de petem - Produções Lopes SantosLiCaxias - Fausto Martins, -- - Clas- mitada -- Classe 32 38.
se 33.
,
Titulo de estabelecimento

lhães 'Bastos - Casa Ce Materiais
de Construção Loureiro Ltda. - Cl.
8, 16 (sem direito ao uso exclusivo
da expressão Magalhães Bastos),
N. 245.220 - Tumenol Farbwerke
Hoechst A. G. Vorrn Meister Lucius
Marcas indefericas
& Bruning - Cl. 3.
.
N..
- Pitanguelras - PI- N.9 254.468- Tropical' Tex
,Mitangueiras Comércio e Indústria Ltda. chel Pergaminik -.Classe 36.
- Cl. - 16.
- N.9 469.919 - Pluinbum
Plumbum S.A. Ind. Brasileira de MineRestauração - de marcas
ração -, Cl. - 4.
_
N.9 150.622 -E
Cia. Brasileira N. '469.920 - Plumbum Pium.
de Vidros - Cl. 15.
bum S.A. Ind. Brasileira de MineN9 150.870 - Rio' Branco - Cia. ração
- Cl. 5.
Brasileira de Vidros - Cl. 15.
N.9 476.021 - 'Marron - Luiz BarN.9 261.522 - Normândia - Pa- bosa
da Costa Sobrinho
Classe 41.
nificadora Normândia Ltda. 4-- Classe 41.
N.9 476.396 Chapa 'Fáb. dê
N.9 326 521 - 5 M
to Maior Grampos e Máquinas Onça Ltda. áot
S.A. Tecidos e Armarinho
Clas- Classe 11.
se 23.
' ,
N.9 476.483
Jundial - MudeiJundiaí Ltda. - Classe 4.
N.9 387.479 - Sabará
Vorney reira
N.9
,478.028
Deroupa
Deroupa
Minghini - Cl. 41.
Ltda. - Cl. 36.
N.9 408.571 - Ipanema - COM), Confecções
N.9
478.941
Artequíznica
Arde Cimento Ipanema - Cl. 11.
Produtos Quimicos e MeN.9 408.573
Ipanema -- Comp. tequímica
talúrgicos Ltda. - CL 46.
• de Cimento Ipanema - Cl. 4.
N.9 479.244 - Nobuo Magaoka..N.9 409.205 - Proclame - Procla- Classe
36. •
me Publicidade Ltda. - Classe 32.
N.
9 479.466 - Breton •J-- ind. e
N9 417.407 - Planeta -' Brinque- Patrício Ltda. - Classe 41.
dos Planeta Ltda. - Cl. , 49.
N. 480.345 -- IBBRA
Eletro
' N.9 421.757 - Café Zoavia - Gen- Mecânica
Ibbra Ltda. - Classe 6.
til Silva - Cl. 41.. --,N.9 '482.610- Taxi - Pirelli S.A.
N.9 424.423 - Dlo P - DPP Cia.
Industrial Brasileira - Classe
Distribuidora de Produtos do Petró- 39.
'
leo Ltda. - Classe 2.
9 483.574 - Espacial - General
N.
N.9 427.272 - Nastaz
FiaçáO Electric S.A. - Cl. 8.
de La Nastar Ltda. - Classe 24.
- Artesanato - ArteN.9- 439.181Sigla.Sigla S.A. 4 N.9 484.488
_ em Biipiaturas d Vidro
Ind. e Com. de Artefatos de Borra. rtnato Arte
cha - Cl. • 39.
„
Gaslenha
Nendir
N. 439.935 - Paraná Magazine - N.9 '484.940
Adauto Araujo Santos. -- Classe 32. Roxo e Mário Ferreira da Silva N.9 442.474 - eharmak -- Irmãos Classe 8.
, Tchakmakian - Classe 36.
- Café Canibuquira -N.9 443.383 - Marechal - Ind. N. 394.501
Moller - Cl. 41. '
Reunidas São Jorge S.A. - Clas- Frederico
9 462.27 -n - Inhamuns - Maria
N.
se 28.
,
Rosa Soares Lobo • - Cl. 41.
'N. 9 449[663 - B C E - Cii. BraN.9 466.397 - Catanduva Conssileira de Comércio e Empreendimen- trutora Catanduva Ltda. - Clastos BCE -- Classe 16.
•
se 16.

indeferido

N. 9 475.643 - Instituto'Paidista de
Abreugrafia - Dr. Hélio . Martins
Fontes - Classe 33.
Exigências
Têrmos com exigências' a cumprir:
Casa Santoro Vidros e Papéis' Ltda.
(opoente do têrmo n. 9 410,128).
N9 , 82.380 - Robert Basch G M
N.9 186.435 *--- Quimica Industrial
Medicinalis S.A.
'
N. 9 180.436 --- Química Industrial
Medicinalis S.A.
N.9 253.478- De Maio Gallo S.A.
Ind. e Comércio de Peças para Automóveis.
N.9 401.962 - , Mato gromineir Litnitada.

N. 411.678 - Soc. Técnica de
Administração e Comércio Ltda. Sotac.
.
.
N.9 441.402 - Shell 'Brasil S.A.
Petróleo.
N.9 441.403 --' Shell Brasil S.A.
Petróleo.
•
'
'
N. 9 476.902 - 'Werkápoor N. V.
N.9 479,535 -- Gráfica Giradelva
Ltda.

-N. 341.778 - Engarrafamento Pitu
pacho de arquivamento -e determino o
prosseguimento ,do processo.
N 9 413.468 - Emp. Carbofiltro
Tratamento de 'Agua Limitada - Torno sem efeito o despacho de arquivamento e determino o prosseguimento do
processo.
424.428
'DP13 . Distribuidora
de Produtos de Petróleo Limitada
Nada há que defrir.

N 9 439.815 - Micro-Espuma Altera.
tos de Borracha Limitada - Prossigase com exclusão de esteiras e rolhas.
N' - Estaleiros Santistak
Sociedade Anônima - Prossiga-se com
os exemplares.
N 9 478:802 --Felipe Ramos - Arquive-se.
N 9 478.541 - Adão Silva
Arquive-se.
N9 479.544 - Fluvio Benetti - Ar.
quive-sz.
1\1 9 477.218 - Ernani Camargo
Prossiga-se com "os exemplares.
Arquivamtnto de Processos
Ficam os Processos abaixo mencionados arquivadoe - Artigo 192 do Código:
•
N'
Agnes Schloetzer. '
N° 399.566
Schenatto
Gobbato
Limitada.
N 9 399.569 -- ,Schenatto & Gobbato
Limitada.
N9 412.781 - Porsche Diesel Moto.
reribau GMBM.N 9 423.079 - - Frimisa Frigorifico
Minas Gerais Sociedade' Anônima.
N v - 423.080 - Frimisa Frigorífico
Minas Gerais Sociedade Anônima.
_ N9 423.081 .Frimisa --Frigorifico
Minas Gerais 'Sociedade Anônima,

Na 423.088 - Frimisa Frigorifico
Minas Gerais Sociedade Anônima.
' N 9 462 ..424
Adrizyl Resinas Sintéticas :Limitada.
I\19 '468.818 - 'Editora Momento Na.
cional Limitada.
' .- 1\1 9 475.003
Indústria Portuguesa
Esmaltarte Sociedade Anônima. .
-.1V° 338.054
Laboratório Mercex
Limitada.
N 9 462.422 .-.., Adrizyl Resinas Sintéticas Limitada.

Diversos
Millers' Falis C." à marca
n.9 183.059). Era ' face da informação reconstitua-se o registro- numero
183.059, marca Millers. Fali Tools.
António Maria da Silva & Cia.
(junto ao térmo n. 9 187.405' ArReconsideração de Despachos
quive-se o recurso de acõrdo cum o
art. 197.
,0 Senhor Diretor . da Divisão de,Mar'Soc. , Industrial Plastitex Ltda. as - negou os pedidos :e reconsidera..
(junto ao têrmo 'n.9 188.863) - Ar- sáo abaixo- mencionados a fim de manquive-se _o pedido de fls.
ter as decisões anteriores.
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- As Repartições Públicas
deverão . remeter o expediente
destinado à publicação nos
Jornais, diariamente, até às
15 hora'.
- As reclamações pertinen.
les à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
tu:rito, à Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, no máxi.
mo até 72 horas após a saída
dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualque.r
época, por seis meses ou um
ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
avisa nrévio.
Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de
validade de suas assinaturas,
:?a parle superior do enderêço
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- As Repartições Públicas
;cingir-se-ao às assinatura%
anuais renovadas até 28 de
' DEPARTAMENTO DE - IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e ae
DIRETOR GERAL
iniciadas, em qualquer épo
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
emane DA maça° oe natuwao
CHEFE oce senviço Da PUBLICROME
- A fim de possibilitar
MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GuimARAes remessa de valores acom
nhados de esclareciznent
DIÁRIO OFICIAL.
quanto a sua aplicação, sol
aeçso
citamos usem os interessado
ema. d. ~Moldado do expodlont, 40 DoPorborneran
.
preferencialmente cheque o
Naalenia do Proprl
•nduetrial do IldInkNérto
vale postal, emitidos a favo
da Indõatria o Corniroto
do Tesoureiro do Depart
Imprimem nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
mento de Imprensa Nacionaai
Os suplementos às edN
ções dos órgãos oficiais só 84‘
ASSINATURAS
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no alo da aÉl
REPAIITIOSES E PAwricuuncs
FuNctoSantdS
•
sinatura.
Capital e Interior:
Capital. Interiorf
O funciondrio públicd,
Semestre . . . Cd) 6.000 Semestre • . : Cr$ 4.500
Ano
Cr 12.000 Ano
Cr$ 9.0t0 federal, para fazer jus ao desn'

EXPEDIENTE

Exterior:
Ano

Cr$ 13.000

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

N 9 365.770 - Marca Rowis - Re- N° 487.054 - Barca Barbearia e Caquerepte: Rowis Indústria Metalúrgica beleireiro Limitada.
Limitada.
NI 487.125 - Darcy de Souza Gui\
maràes.
• /V' 384-839 - Marca Panodor N.' 987.158 - Oficina Mecánica,FerRequerente: Franz Meier - Recorret- raz
Limitada. .
te: Inquisa Indústria Química Santo
N." 957.15 - Zilda Meias Elásticas
António Sociedade Anónima.
Limitada.
N° 394.982 - Marca: Neuseda N 9 487.160 - Cigros Comercial e
Requerente: Societe Civile de, Marques Importadora Limitada.
Houde - Recorrente: Laboratório BorN° 487.164 - Lido Automóveis Lidesina Limitada.
mitada.
N° 396.215- Marco: A Noiva N° 487.187 - Copatur Continental
Requerente: Confecções A Noiva Limi- Passagens e Turismo Limitada..
tada.
N° 487.188 - Copatur - ContinenN. 9 389508 - Titulo: Telsorn - Retal Passagens e Turismo Limitada.
querente: Telesom Rádios e Aparelhos
NI 187.190- A. Pedro.
Elétricos Limitada - Recorrente: St- .N° 487.193 - Yard Sociedade Anôqueiros Lopes ô Companhia Limitada. nima Comércio F,xportaçâo e Importaçao •
Reconsideração de Despacho
N° 487.195 - Gráfica Backer LimiBial Farmacéutica Limitada (Recor- tada.
rendo do despacho que deferiu o têm-,
N 9 487.202 - Jorge Margy.
número 395.800 marca Orpam e Orpam
N9 487.207 - Jorge Margy.
Organização Farmacéutica Pan AmeriNs. 487.211 - 487.212 - 487.213
cana Limitada) - Em face da infor- - Jorge Margy.
mação retro reconsidero o despacho ,de
N' 187.215 - Renzo Rosoni.
registre-se para o efeito de este processo aguardar a solução do térrao anteritt: INT* 487.216 - Movigram Indústria
e Comércio de Armações de Aço Plásde número 300.109.
ticos e Borracha Limitada.
N° 543.177 - Marca: Mãe Preta N° 487.217 - Ernest Jose! LamCervejaria Mãe Preta Sociedade Anónima - O Senhor Diretor reconsiderou berg.
N.° 487.218 - Ernst Josef Lama fim de ser paga as taxas devidas aos
berg.
Oltimos.trienios.

Exterior:
Ano

Cr$, 10.000

dos jornais, devem Os assinantes providenciar a respectiva renovação com antecedência mínima de trinta
(30) dias.

conto indicado, deve.rd provam
esta condição no ato (Ia as=
sinatura.
- O custo de cada exern.,,
piar atrasado dos órgãos of
ciais será, na venda avulsa:kl
acrescido de Cr$ 5 se do tnea
mo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.

N.° 487.310 - Fides Máquinas
N. 486.418 - Bar Sorriden
e Acessórios Texteis Ltda.
Ltda.
N.° 487.322 - Metaltest EstamN. 486.448 - Corretores AssOw
paria Ltda.
ciados Planejamentos e Venda 44
N. 487.338 - Pai Narodni Imóveis Ltda.
Podnik.
- N.° 486.575 - Motobronz In*
e Comércio Ltda.
N.° 487.345 - Eletrônica Will-, (tiniria
N.
486.609
- Perfumes Siomai
demar Ltda.
N.° 487.346 - Ind. e Comércio, ia Ltda.
'I
de Madeiras e Móveis Villaverdel N.° 486.640 - Confecçeós Granti
Ltda.
Ltda.

N. 487.479 - Got Lins Artigosl N.° 486.641 para Escritório Ltda.
ris)ha.
N.' 487.782 - Laia Costa Velho
N.° 486.647
e Antônio Pacot.
Limited.
•N.° 487.858 - Giovani Grassi.
N.° 686.648 -

N.° 487.859 - Bruno Rocha.
N. 487.860 - Tadeu Graficartes Ltda.
N.° 485.315 - Auto Pdsto Comendador Ltda.
•
N. 485.316 - Bar Santa Candida Ltda. - Prossiga-se como
indicado pela seção.
N. 485.317 - Bar e Lanches
São Damião Ltda. - Prossiga-se
como indicado pela seção.
N.° 485.318 - Gráfica Elenica
Ltda.
N.° 485.908 - Motobus MU/ui
nas e Veículos Ltda.
N.' 485.972 - Atlas Copco Industriai Paulista S. A.

• N.° 487.219 - Farmácia Droga- N.° 486.172 - Harness Tire do
lons Ltda.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Brasil Ind. Com . Ltda.
EXAMES FORMAL DE MARCAS
N.* 487.220 - General Magnetic N.' 486.414
Bar Central do
Ind. Com . Ltda.
Rio Comprido Ltda.
Ra 4 de maio de 1966
N.' 487.228 - A Nacional Mo. !
N.° 486.415 - Café e Bar dos
Termos com exigénclas a cumprir das'e Confecções Ltda.
Pracinhas Ltda.
N.° 487.273 - Tubex Móveis • N.° 486.416 - Café São FranN• 487.015 - John Lenhardt.
N° 487.020 - Mono Soldas Forne- Tubulares Ltda.
cisco Ltda.
N. 487.308 - Botica ao Veado N.° 486:417 - Café e
cedora Geral de Materiais para Soldas
Bar. Sã)
D'Ouro Ltda.
Limitada'.
Domingos Ltda.

Eduardo N. Fim
Eberhardt

Max Eberhardt
Limited.N.° 486.660 - Orgeru Organizar
ção e Contrôle de Emprésas S. A,
N.° 480.664 - Comércio de Utilidades Domésticas Lndelar Ltda.
N. 486.693 - Yardley & Co.
Limited.
N. 486.694 - Yardley & Co.
486.695 - Yardley Co",,
Ns. 486.696, 486.697 e 486.698
N.I

Yardley & Co. Lirnited.
N.° 486.720 - S. A. Ancicnna
Fabrique Georges Piaget (I Co.
N'.° 486.732 - Casa Itiver Lidai
N.° 486 767 - S. A. de Tecidos Votex.
N. 486.769 - 'Padaria e Confeitaria Veneze Ltda.
N. 486.771 - José Joaquim da
Costa.
N.° 486 777 - Ellas Mussi
Filhos.
N.° 486.680 - Cia. Ailtn ;.fli stradoca Casa de Pedra.
N. 486.981 - Confecções Cadima Ltda.
N.° 486.982 - Confecções Caq,
dima Ltda.

L._
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N.• 486.486 - Escritório dein
N.° 475.395 - Ubaldo Genebalformaões e Propaganda . EsirfiTiro
do da Silva.
N.' 475.441 - Bregon.,Represen Ltda.
Sob.' Mecânica
N.° 486.491
tações e Imp. P. Ltda.
N.° 475.464 - Bulova Watch Caravelle Ltda."
Co. Inc.
N.° 486.496
Ind. e Com. de
Flâmulas
Art
Cor
Ltda.
N.°,475.863 - Syntex S. A.
486..506 -. O Iveira & Mui
N.° 476.205 - Fratelli Polli So- lerN.°'
Ltda. ,
ejeta Per Azioni.
N.°
- Rizoleo S. A. InN.° 476.502 - Soc. Internacio- dústria486.509
Com.
Agricultura,
nal de Com. 'Soinco Ltda.
N.° 486.508 ‘- Representações
N.° 476.722 - Reggio Tobacco Guaiba
Ltda.
Corp of New York Limited.
N.° 486.620 - Cerâmica SaniN.° 476.943 - "Adolfo Traub Jr. tária
Porcelitee S. A. N.° 477.707 - Inst. Soro Hor486.626 - Mechanica tiramoterápico Nacional S. A. Ison. niaN.°
Ltda.
,N.° 477.708 - Inst. Soro HorN.° 489.659 - Orgem Organliarnoterápico. Nacional S. A. Ison. ção
de Contrôle de Emprèsas S.A.
N.°'á77.712 - Inst. Soro HorN.°
- Comércio de Utimoterápico Nacional S. A. Ison. lidades486.662
Domésticas Ladelar Ltda.
N. 477.903
Hoshino S. Ho- N.° 36.667
- Impromat Proshino Ltda.
(lutos Quimicos Farmacêuticos LiN.° 479.318 - Damar Com. e mitada,
;
"
Adm. Ltda.
N.° 486.681 - Cia. AdministraN. 480.779 - Caía Editóra dora
Casa de Pedra.
Veccsi Ltda.
N.° 486.718 Polysius GMBH.
N. 485.970 --: Casa dos Toca
N.• 486 .719 - Polysius GMBH.
Discos Catodi Ltda.
N.° 486.734 - Indústria de MoN.° 486.023 - Kingutl S. A. delos Mapema Ltda.
Ind. e Com.
N.° 486.749 - José. de Lobão
N.° 486.374 - Construtora Tay- Portelada Neto.
na S. .A.
• N.° 486.765 - Cia. de Instala•
Técnicas de Eletricidade LiN.c 486.393 - Botica ao Veado ções
mitada CITEI..
D'Ouro Ltda.
•
486.774 -- Ind. de Artefatos
N. 486.461 - Zalneri Indústria deN.°
Madeira
Manhumirim Ltda.
e Comércio Ltda.
N.° 486.785 - Acyr L. Baglioli.
N.' 486.475 - Organização DiaN.° 486.793 - Ferghi Papelaria
dema Ltda.
e Tipografia Ltda.
N.' 486.485 - União Erechim N.° 486.852 - Cibemec S. A.
de Transportes Ltda.
Indústria Técnica Metalúrgica.
N.° 487.305 - Botica, ao Veado
•
D'Ouro Ltda.
N.° 487.306 - Botica ao Veado
D'Ouro Ltda.
N.° 487.354 -.Magazin Pinguim
Ltda.
•
N.° 487.372 - Konrad Hornschuch Aktienges'elischaft " Werk
Weissbach.
N.° 487.373 - Kom •ad Horns,chuch Aktiengesellschaft Werk
Weissbach.
(FORMATO PEQUENO)
N.° 487.375 - Novaplan Melhoramentos Ltda. •
N.° 486.775 - Confecções Elia(Com as Emendas Constitucionais de n's a 15)
ne Ltda.
N.° 371 222,- Vinícola Monferrato Ltda.
Divulgação n' 559
N. 412.975 - Dabi Ind. Brasileira" de Aparelhos" Dentários
S.A.
,
12 edição
\ Sucessão Ant45N. 421.642
ido Almeida.
N.° 123 638 - Enton ManufacPREÇO: Cr$ 500
turing Co.
N.° 443.7;3 - Elia Martins de
Almeida. •
N.° 448.104 - Custodio Jacinto
A VENDA
de Oliveira.
Omino RodriN. 459.003
Na Guanabara
."
gilas Vidigal Filho.
N.• 470 256 - Federal Mogul
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves.
llower Rearings Inc.
Agência 1: Ministério da Fazenda
Titan FaigenliaN.'' 471.629
ria e 'Arquitetura S. A. •
Atende-se a pedidos pelo, Serviço de Reembedso Postai
N.°•473 563 . - Cebec S. A. EnEm Brasília
genharia e Indústria.
N. 474 556 - Latincaiõrio MeNa sede do D.I.N.
dical Ltda.,
N.^ 47 .1.620 - Labs. lloshon
• S. 'A.• ;

N.° 487.001 - Imp. de Máquinas Comerciais Imaco"Ltda.
N.° 487.002 - Micaisola Ind.
de Material Isolante Ltda.
N.° 487.008 - Soc. Brasileira
de Peças S. A. Soaapie.
N.° 487.009 - Soc. Brasileira
de Peças S. A. Sobrafie.
,N.° 487.025 - Nisto Joqueim
Club Ltda.
N.° 487.033 Inaplastic Ind. Nacional de Artefatos de Plásticos
'Ltda.
N.° 487.078 - Mandris Jacobs
Limitada.
N.° 487.116 - Carolina de Lourdes de Souza.
N.° 487.117 - Carolina de Lourdes de Souza.
N.° 487,118 - . Carolina de Lourdes de Souza.
N.° '487.155 - Castor Serviços
Técnicos S. A. • •
N.° 487.165 - Sanaf S. A. Nacional de Aço e Ferro.
N.° 487.178 - Tabacaria Badoro Ltda.
N.° 487.183 - Magazine BB Limitada.
N.° 487.189 - A Pedro.
N.° 487.199 - Jorge Margy.
N.° 487.200 - Jorge ãlargy.
N.° 487.209 - Jorge Margy.
Cipa Ind. de LuN. 67.229
vas Ltda. .•
• N.° 487.253 - driações de Calçados Normand° Ltda.
N. 487.257 - Plásticos Ro Na
Ind. e Com. .Ltda.
N.° 487.276 - Badescu Paula

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
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NI 486854,- Cibeinec S. A,.
Industri Técnica . Mckalúrgica.
N.° .486.861 - Cia. São Paulo
Dislribuidora de Derivados de Petróleo.
N.° 486. .878 - Cibemec S. A.
indústria Técnica Metalúrgica.
N.° 486.880 - Ornatex Organização Mercantil de Indústrias Texteis S. A.
.. •
N. 486.832 - Casa Diana Paolucco S. A. Comercial e Importadora.'
N.° 486.891 - Manoeo José Tavares Pedro.
N.' 1486.919 - Luminar S. A.
Comércio e Representações.
N.* 486.921 - Comercial e Importadora Carmofel Ltda.. N. 486.948 - Mappi do Brasil
Produtos Farmacêuticos Ltda. .
N. 486.959 - Supermercado
Paz S. A.
N.° 486.967 - Ci'escent Dental
Manufacturing Co.
N. 486.978
Beneficiadora de
Cereais. Santo Agostinho Ltda?
Irmãos Mi tsuigui
L tN
d a.°. 486.085
N.° 486.986 - Soc. Civil de
Consultas Técnicas de Engenharia e Administração Consuleng
Ltda. • .
N.° 486.987 Soc. Civil de
Consultas Técnicas de Engenharia e Administração Consuleng
Ltda..
'•
N.° 486.89 - Orlando•Melani.
N.° 486.990 - Tecelagem OcY-.
ney Ltda.
N.° 487.040
Musiletra Editôra
Ltda.
N.° 487:064 - Errepc Relações
Públicas Ltda.
• -N.° 487.150 - Intermáquinas
Comercial Importadora Ltda.
N. 487.152 - Magazin Pinguim
Ltda.
N. 487.1áft - Caiçaras Hotéis
e Turismo Ltda.
•
• N.° 487.309 - Polipeças Usinagema de Peças Ltda.
N.° 487.311 - Polipeças Usinagem de Peças Ltda.
N. 487.320 - D'Olne Cia. de
Tecidos Aurora.
N. 486.337 - Carpintat •ia Leblon Ltda.
N.° 487.382 - Uni Chemie S. A.
N.° 487.170 - • Maria Augusta
Barroso.
N.° 487.307 - Fides Mquinas e
Acessórios Testeis Ltda.
N.° 487.387 - Editóra P. Lemos
Ltda.
N. 487.397 - Einprèsa de
Transportes e Guarda Móveis Limitada.
N.° 487.411 - The .Norwich
Pharinacal• Co.
N.° 487 ..427 - J. Street.
N.• 487.429
Inter Engenharia e Comércio Ltda.
N.° 487.431
Lage Convit S. 'A.
Ind. e Comércio.
N. 487.456 - Fire Fix Brasil
Ind. de Eletrodos Ltda.
N.° 487.457 - Lablaviron Ltda.
N.° 487.466 - '..armácia Não
Aparecida Ltda.
,
N.° 487.468 - Indústria de IscoJantes Terrnicos Colorisol S. A.
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N.° 734.860 - Chimlea Baruel
Porcelanarte So- N.° 487.918 - Comercial euN. 487.741
Ltda. - Indefiro o presente pe.
Barbo 'Ltda.
ciedade Anónima Indústria e Co- portadora Barbo
•
N.° 487.920 - Labs; Jorna Ltda, dido de prorrogação em face (M
mércio.
N.° 487.927 - Soc.:
Arnaldo Registro 211.987 vigorar até
N. 987.744 - Porcelanarte So•
de junho de 1967.
ciedade Anónima Indústria ci Co- José Piccinini,
N.o 487.938 - Promotec S. A.
N. 735.343 - Plutte, Boecke
mércio.
Projetos
e
Montagens
Técnicas
in&
Co. - Aguarde solução do pe•
N.° 487.743 - Porcelanarte Sodido dc anotação de transferênciedade Anônima Indústria e CO- dustriais.
mércio,.
N.° 487.943
Petrominas Pe- cia.
N.° 738.080 - E. R. Squibb
N.' 487.744 - Porcelanarte So- tróleo Minas Gerais S. A.
ciedade Anónima Indústria e CoN.° 487.944 - Petrominas Pe- Sons, Inc. - Aguarde solução d'§
pedido de anotação de transfoo'
mércio.
tróleo Minas Gerais S. A.
N. 487.945 - Petrominas Pe- rência.
N.° 488,747 - Cobras Artigos
Domésticos S. A.
N.° 738.542 - Casa Lyra - Cem
tróleo Minas Gerais S. A.
N.° 487.504 - Café e Bar da
N. 487.753 - Arebras Arqui- N.° 487.946 - Doropal Ind. t mércio e Importação S. A.
Ponte Ltda.
tetura e Engenharia Ltda.
Comércio de Aparelhos e Ferra- Aguarde solução do pedido
N.° 487.505 - Café e Bar Meximenta Ltdra
transferência.
•
,
N,°
487.755
Lino
Tomesani.
sano Ltda.
.
N.°.487.756 - Ind. e Comércio
N. 741.385 Irmãos Ferram
Retificação de clichês:
N.° 487.505-A - Café e Bar Boa de Doces Anadia Ltda.
Metalúrgica S. A. - Aguarde é
N.'
486.655
Marca
Cury
Gran;Viagem Ltda.
N.' 487.760 - J. Marques Ma- de Marca de Chapéus Vicente solução do pedido de anotação dè
N.° 487.514 - Expresso 'Igua- cedo & Cia. Ltda.
de nome.
S. A. - Classe 36 - Clichê alteração
pense Ltda.
N.° 487.776 - Societa Farma- Cury
N.° 741.795 - Sapataria Gamepublicado em 7-6-61.
N. 487.518 - Imobiliária Leão ceutici Italia.
N. 77.368 - Chirana de Fran- bier Ltda. - Aguarde-se a solqção do pedido de anotação dal
Ltda.
N. • 487.777 - Societa Farma- cisco Renault de Castro - Cliché transferência.
N.° 487.531 - Luis H. Ravizza. ceutici
publicado em 24-3-61.
N.° 487.545 - Indústria de TinN.° 487.785 - Securiéo Ind. e N.° 487.898 - Marca oly Prym
Prorrogação de marcas:
Comércio Ltda.
tas e Adesivos Parauto Ltda.
de
Poly
Prym
Com.
Foram
prorrogar q4
e-Ind.
de
N.° 487.549 - Indústria de Cal- N.° 487.787 - Consórcio Alvo- Confecções Ltda. - Classe 36 - seguintesmandados
lêrmos
abaixo
meneieçados Nelson Palermo S. A.
rada Ltda.
Clichê publicado em 8-6.131.
nados.
N.° 487.829 - Roto Finish' Co.
N.° 487.552 - Engenharia e InN.° 486.423 - Marca Trident de
N.° 592.066 Aseptobron N.° 987.831 - Roto Finish Co. The de Havilland Aircraft CO.
ilástria São Luiz Ltda.
Kajer
Meyer S. A. Indústrias Far487.861
-ABC
/móveis
e
N.
N. 487.553 - Luiz Guilherme
Limited - Clichê publicado em macêuticas
- Classe 3.
Administração Ltda.
7-6-61 classe 21.
Gnocchi & Cia. Ltda.
N.° 681.466 - Quina Petróleo
N.° 487.557
Sotral Soe. de
N. 487.865 - Comp. Econô- Perfumaria San Dar S. A. EXPEDIENTE DA SEÇÃO
Transações Imobiliárias Ltda.
mica de Transportes.
Classe 48.
DE
PRORROGACXO
N.° 487.561 - Leias Bralin Li- N.° 487.874 - Produtos QuímiN.° 87.004 - Primor - Adolfci
cos Apretil Ltda.
mitada.
Jun - Classe 8.
De
5
de
maio
de
1906
N. 487.876 - Pietsch & SteN.° 437.562 - Ahraham Lsaac
N.° 80.174 - Supremo VitamiExigências
Phan Ltda.
Ronskier.
•
nol - Joaquim Alonso Gonzalez
Tênnus cora- exigências a cum- -- Classe 95. N.° 987.878 - Ind. de Tecidos
. CMS Inc.
N.'.487.563 - Screen G
prir:
N. 487.564 -' Screen Gems Inc. Belanyl Ltda.
N.° 727.893Palmira (figura
N.° 487.879 - Bar e Café TriN.° 487.567 - General Aniline
de tigre) - Com
p
anhia BrasileiN.°
553.671
Instituto
Teraangulo Ltda.
•
'
& Fila) Corora Carbureto de Cálcio - Classe
pêutico
ActivusLtda.
N. 487.881 - Paulo Ramos:
N." 487.568 - Laboratório LiN.° 615.443 - English Sewing n.° 1.
N.° 487.886 - Produtos Alimen- Cotton
. sarb Ltda.
Co. Ltda.
N. 730.512 - Eloana - ConN. 487.569
Silva Vidal Co- tícios Suelly Ltda.
N.° 712:846 - Lanificio Anglo fecçes Eloana Ltda. - Classe 36.
N.° 487.889 - Ind. de Sacos de Brasileira
mércio de Papéis Ltda.
S. A.
N. 731.352 - Anerat - VensN. 487.580
Café e Bar Glo- Papel Sacopel Ltda.
cher Magnesitwerke Actinen GeN.
734.279
Laboratoire
N." 487.897 - Malharia Alvora- France Parfun
ria Universal Ltda.
selschaft - Classe 16.
S. A.
da Ltda.
N.° 487.589 -- Artfoto Ltda.
N. 732.164 -.2 IBPQ - IndúsN.°
734.625
Irmãos
Lamas
N.° 487.947 - Dompal Ind. e Móveis e Madeiras S. A.
N.° 487.0O2 - Casa dos Médico
tria Brasileira de Produtos QuíComércio de Aparelhos e Ferrar
Lida:
N.° 737.479 -, Martins Irmão micos S. A. - Classe 3.
N.° 487.603
Urbanizadora mantas Ltda.
Indústria
e Comércio S. A.
N.° 732.950 - Elefante - ComN.° 487.948 - Construtora Sou- N.° 737.42.Baia Branca S. A.
Unilever United. panhia Industrial de Conservas
tello S. A.
N. 587.612 - O. H. de Barros.
N.° 737.735 - Laboratório He- Alimentícias CICA - Classe 41.
N" 487.949
N.° 487,621 - J. Martins Ma- trial Fausto Ltda. Mecânica Indus- pacholan S. A.
N.° 733.260 - ,Guarnjet - Lachado & Cia. Ltda.
nifício Inglez S. A. - Classe 23.
N.
738.813
Dra.
Suemis
Pd.
N. 487.950 - Instron S. A. Costa.
N.° 487..0`.32 - Laboratório FarN. 733.325 - Bandeirante Ind. e Comercio.
inneêutiaa Natus Ltda.
Casas Galo - Marli S. A. - ClasN.°
739.418
J.
Salin
S.
A.
N.° 487-.951 - D. Johnston & Indústria e Comércio.
N.° 487.633 - Ludolf & Cia. Lise 41.
Co. Laphroaig Ltda.
i tada.
N.° 734.015 - O Operário N. 739.993
N. 487.952 - D. Johnston &
Agro:. Pecuária Centro Operário Católico MetroN.° 487.634 --- Demayo Indús- Co. Laphroaig Ltda.
Triangulo S. A.
politano - Classe 32.
tria Farmacêutica Ltda.
N. 740.427
N.° 487.953 - Dr. Mais StuhIndústria MusiN.° 487.635 - Lab. Farmacêu- berger.
N.° 734.101 - Nalge - Pancal Rod Ltda.
tico Natos Ltda.
ouimica
S. A. - Classe 3.
N.° 741.125
Chocolates
DlN. • 487.991 - Editôra Floresta zioli S. A.
N" 487.636 - Laboratório ParN.° 734.130 - Cresatina - La-/
•
Ltda.
Natus Ltda.
boratório Frirmannion Ltda. N.' 487.995 - lhana ind. Bra- N. • 741.712 - Myrta S. A. In- Classe 3.
N.° 487.639 - Banco de Crâ- sileira de Alimentos e Técnica dústria e Com ércia.
'aito Excelsior Soc. Cooperativa Agrícola Ltda.
N. 741.726 - Química Médica N.° 734.049 - Dimple - John
le Bcsoonsabilidade Ltda.
Haig & Co. Limited.- Ouse 42.
N• 487.997 - Bode x Expresso Farmacêutica S. A.
N. 741.794 - Sa p ataria 1-Iam- N.° 734.889 - Rotex -- Socie_
N.° 487.676 - Paulo Scrobak. Rodo-viário Ltda.
dade ind.c,l ciai Potex Ltda. N.° 987.690
Percides Torres.
N.' 487.998 - Laboran Franco bier Ltda.
Classe
17.
N. 487.691 - Doces. Confim:- Vele( Ind. Quimica e FarmacêuDiversos;
kns S. A. Ind.e Com.N.° 734.958 - Iodolino de Orh
ica S. A.
N.° 487.905 - Auto Peças Nossa N.° 672.979 Mihai liliescu - - Laberallyrin Químico l'arma-.
N. • 487.693 - •Ind. Textil JaFace a Portaria n.° 52, de 24 de eêniien
f',/ase 3.
Senhora de Lourdes Ltda.
ta S A.
•
•
j
N. 487.909 - Creações Iça Li- unho do ano p. p assado, torno N.° 7Y. ,!?!
e, ta -sem
efeito
o
despacho
supra,
paro
N.° 487.702 - Comp. Paulista mitada.
Cr i ri
•
!
'de Material Elétrico.
N.° 487.910 - Peterle José fim de cobrar a taxa de actirdo
•
com a Lei do Selo em vigor.
N. 487.703 - Republic S. A . V itta.
N 7:34
__
N.° 730.275 - Max Lowenstein 1 'r i . 7'
Ind. e Com.
N. 487.911 - Ind. de Calçados
n i- r' . T
A.
Fábri
ri]
Aliança
de
Arte- ! ,Insse -""
S ylflex Ltda. •
N.° 987.718 - Paulo Ramos.
fatos
de
Metais
• Aguarde-se a: N.' 7 .45
N.° 487.915 - Bavasa Pavaria solução _do
' N. 487.719 - Confecções FalI
• pedido 'de anotação de!
C om. e Administração Ltda.
P:
Dão de Coro Ltda.
transferência.
!JIthi -•
I Clasye 17._
N. 487.474 - Aranami Soc.
Imperial de , Esportes e Cultura.
N.° 487.485 - Salguero & Cia.
N.° 487.486 - Coberpav Coberturas e Pavimentações Ltda.
N. 987.495 - Cerâmica Sanitária Porcelite S. A.
N.° 487.496 - Cerâmica Sanitária Porcelite S. A.
N.° 4817.499 - Cerâmica Sanitária Porcelite S. A.
N. 487.503 - Bar Brasiluzo

•

• - .

Maio de 1956 2197
-

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Quarta-feira 11
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.
9 741.092 simbolo
9 740.442 - Erix Indústrias
PerN. 735.698
Dandy
9 735.452 - É um Produto San''conliança .LupOrini Comércio e
Sociedade Anónicha
fumaria Guedes Sobrinho Ltda. Gessy, Lever Sociedade :Anônima' . - tista
Clak.
Santista• Indústria Gerais s
Classes: Inietria Sociedade . Classe 48.
Classe 48.
-.1
6 .- - 11 - 16
21
i N.° 735,710 -.MeIillo .- Com9 740.721 '
Fia 22 -23-24 - 34 - 3&b-.40 seS: 5
G Doiningo
•
:
-• •
30
41
.
e
46.
t'
panhja de Calçados Bordallo
Sociedade São Paulo - Classe 32.
N°741:814 nome *garante o proN° 737.210 -+ 1001, - :Transporte
Classe _30.
9 740.828 - Wirémold •
' The
- Cias.
N.° 735.898 - Gottás Vitais
Wirenaold Compan&
Cla'sie 11.
' 1001 Cruzeiro Limitada - Classe 33. duto - The Singer. -Company
12 -26 -31
9 739.985 - Emblemática - As- ses: 6 - 8 - 11
Casa Granado, Laboratórios, 'FarN° 741.061 - Nefrolase Institu40.
ínácias e Drogarias Lida: - Cias- to Biochimico .Socierade' Anónima - sociação de Assistência à Criança De- - INIçn
Isto faz .um bem
741.817
feituosa.
e3.
• Paulo 'Proença - Classe 3. • .
The Coca-Cola Export Corporation N° 741.187 .- Rola - Cooperativa
Frase de Propaganda Prorogada
•
se 43.
N. 736.763 - Avenida - Cia. Agro-Pecuária -Alto Taquari Limitada
'de Roupas .T. Rabello
Classe - Classe 41,
N° 692.769 - Açucar União, dupla- Expressão de Propaganda Prorrogada •
6.° 37.
mente filtrado adoça mais - Companhia
9 734.009 - Polvilho de Diachi-•
N.° 736.282 -,Ferrartc - Casa • N° 741.427 - Fgiueira - Casa' Nu- União dos Refinadores
Açucar e
Chimica Baruel Limitada Ião Baruel
Mattos, Papelaria e Livraria S. A. -nes Martins Limitada - Classe 42.
Café -- Classe 41.
- Classe 48. •
Haig's Whisky 9 741.6C6
-- Classe 1.
N°
732.652
«Companhia
City»
a
kClasse
• N. 736.829 - Ferraria - Casa John Haig ô Co. Limited
N° 734.013 - Oferta do mês . - Dismaior Organização Imobiliária e Urba-Mattos, Papelaria e Livraria 8; A. 42.
tribuidora Comercial Paulista Sociedade
nistica
da
América
do
Sul'
-ClasN9 741.694 - A S B - Academia
Ciasse-14.
Anônima - Classes: 5 - 6 - 7 Scoesnáfica de Belleza Ma,dame Campos se 33.
8 .-' 9 - 11 - 13
14 - 15 - .
N. 730.830 -- Ferraria rj- Casa Limitada - Classe 48.
•
••
N° 734.054 - A linha do seu busto 17 - 18 - ' 20 -21 _31- 33 •
Muitos, Papelaria e Livraria S. A.
• N° 741.696 - Rainha da Hungria é a linha da sua idade - De Minus - 35 - 34 - 36 47 - 37 39
Classe 17.
Comércio- e Indústria de Roupas So- - 40 - 49 - 38.
N. 736.831 - Ferraria a- Casa -- Academia Scientifica de Bellza Ma- ciedade Anônima - Classe 36.
dame
Campos
Limitada
Classe
48.
1‘1° 734.881 - Sotcma - Sociedade
Mattos, Papelaria e Livraria 8. A.
N°
734.149
Casa
Bambini
a
giganN° 741.709.- Igara - Kaspar Win
Técnica de Materiais eSotema» .Limi- Classe 25:
kler & Co. Inhaber Dr. Schenker Win te das . crianças - Zylbekan & Irmão tada
4 - 5 - 11
Classes: 1
N.° 7366.832 - Ferraria
Casa kler - ,Classe I.
- Classe 36.
•
- 12-14- 15- 16-19-21
Maltes, Papelaria e Livraria S. A.
1\1' 735.976 - Identifique o produto - 39 ..- 31 - 47.
N° 741.803 - • Tosseflór - Brasil
• Classe 38;
pela sua coleira de palhinha - PalhiN° 735.649 - Tintas Ypiranga ProChimica Limitada - Classe 3.
' N. 737.588 - Vinho Verde N°. 741.820 Fabrikoid -- E. I. nha Sociedade Anônima Indústria e Co- tegem e embelezam - Condoroil Tintas
pondarin - Casa Nanes Martins Do Pont de Nemours And CoMpany mércio de Bebidas em Geral - Clas- Sociedade Anônima - Classe 1.
1
•
•
•
Ltda. - Classe 42.
se 42. ' `.
- Classe 36.. N° 737.318 .7^ E a publicidade durará
N° 736.762 -- Lysoform 'com a Qui-N.° 737.653 - Brillo
Purcx
maisl com o uso da loção Restauradomica
a
Higiene
e
a
Saúde
Indústrias
Corporation Ltd. - Classe 12.
PRORROGAÇÃO DE MARCAS
Químicas Anhembi Sociedade Anônima ra Juvënia - . Bozzano Sociedade Anô• N.° 737.035 -- Esleella - Te- . Foram mandados prorrogar os - seguin- -. Classe 2.
nima Comércial, Industrial e Importatidos Almeida Santos Ltda. - tes tèrmos abaixo, com as apostilas indora - Classes . 3 - 48.
N° -737.168 - Escolínha União
Classe 36.
dicadas pela Seção.
•
Companhia •
N° 737.522 -7- Inter
Companhia União dos Reiinadores Açu, • Intersul de Crédito Financiamento e In, N.° 737.749 - -Telechron -- GeN° 733.265 - Saturnia - Saturnia car o Café - Classe 41.
•
ieral Electric Company - Cias- Sociedade Anônima - Acumuladores
vestimentos - Classes 33 - 38.
N° 737.640 - Fatos do mês d'uma •
Elétricos - Classe 8.
:•4° 737.753 - Pneu remodelado pela
N° 734.957 - C1uxosedativ-a4 (Regu- vez Hernandez Dental Sociedade
N.' 737.750 - Mazda --- Gene.
Tyresoles Tyresoles do Brasil SoAnônima - Classe 10.
lador
Vieira)
,Classe
3.
•
rel Electric Company - Classe3. In19 737.941 - Martini - Martini
9 737.697 - Filmando ou fotogra- ciedade Anônima Regeneração de Pneus
N.° 737.755 - ()leoa de Mesa Rossi S.p.A. - Classe 42.
fando procure Luiz - Ferrando - LIA; - Classe 39.
.
.
Mino Sanbra - Sociedade Algo9 737.756 --- Pneu TyresoladO DiN9 740.678 Formode - The Knox Ferrando Ótica e Instrumental Cientinoeira do Nordeste Brasileira Company
fico Sociedade Anónima - Classes !: 1 nheiro Economizado Tyresoles do
Classe 3.
•
Br"/ Sociedade Anônima Regeneração
S. A. '--,Classe 41.
- 8 - 25: .
N° 740.679 - Amosaa The Knox
de Pneus - Classes 33 - 39.
N. 737.778 - Les Partuna de Company
N° 738,088 .--- Onde o conforto custa
Classe 3.
•
N' 737.895 -- Bambolé - A nova Coty - Perfumes Coty S. A. 11, N.' 740.819 - Iomuni - Instituto menos -- Casa Victor Sociedade AndManufatura de Brinquedos EsClasse 48.
Vital Brasil - Laboratório de Produtos nifna Radiorefrigeradora - Classes: 8 inania
trela Sociedade Anônima - Classe 49..
•
N.° 737.897 - Doce Mariola - Químicos e Biológicos Sociedade Anô- - 17-40.
N° 740.425 - Bom bom mesmo, só
Cia.,- 41.
Jorge Meixo
nima - Classe 3.
N° 738.122 - Refresque-se com se- Dizioli - Chocolates Dizioli Sociedade
yen-up Company, -- Classe 43.
N.° 737.898 - Ceci- - Jorge
Insignia Prorrogada
Anônima - Classe 41.
N° 739.442 A tradição sustenta
Aleixo & Cia .. - Classe 41.
N°
735.191
Casa
Lucas
EletriciNão peço piedade,
N° 740.438
esta
marca
I,
A:
P.
Importadora
N.° 737.923 -- Urotherpe Laboratórios Biosintética S.. A. dade - D. R. Mouro Eletricidade - Agro Pecuária Sociedade Anônimo - quero apenas uma oportunidade AsSociedade Anônima (Casa Lucas) - Clasess: 1 - 2 --- 8 -- 41.
sociação de Assistência à Criança De• Classe 3.
Classe 8. ,•
feituosa - Classe 33.
N. 737.940 - Rossi N° 739.982 -. Absoluta perfeição -,
* Rossi S. p. A. - . Classe 42.
La Fonte a fechadura N-740.709
Melhor
rendimento
real
garantia
máxiSINAL DE PROPAGANDAN.° 738.515 - Coty - Pariuma economia eis o que justifica-a prefe- que fecha e dura - Metalúrgica La
PRORROGADO
Ines Coty S. A. B. - Classe 48.
rência das máquinas invicta -símbolo de Fonte Sociedade Anônima - Classe 11.
9 733.000 - A Veloz Sociedade perfeição' da Indústria Brasileira N°'741.81'5 - /fintas International
N.° 738.933 - D'Orsay - ComDagnie Française doa Parfuns Anônima - A Veloz Sociedade Anôni- Indústria Máquinas «Invicta» Sociedade de fama mundial - Tintas Internatiima Comercial, Industrial e Importadora Anônima - Classe 6..
Classe 1 .
nal .Sociedade Anônima
D'Orsay - Classe 48.
•
- Classes 5 - 6 - 7 - 8 - 11 N.° 739.415 - Branquinho - 21 - 31 - 39 - 40 - 47 . - 33.
N° 740.131 "--.Bamina - A Casa no- Título de Estabelecimento Prorrogado
N. -Sfanograsso S. -A. bletilaria N° 744.979 - Lambreta - Inabcdn- morada da Cidade - ' Restaurante e N° 731.347 - Café Portuense elerd •- Classe 42.
ti Societã Generale Per L'Indústria Me- Bares Reunidos eRebar» Limitada - Café e Bar Portuense Limitada - ClasN.° 739.475 - Aphrosan - 1..a- tallúrgica e Meccanica -- Classes: 1 Clasies: 33 - 41 - 42 - 43.
ses: 41 - 42 - 43 - 44.
horatórios Mino*: S.,A. a 50.
1\19 740.134 - Removedor 'recorde, ,N° 731.348 - Edifício Mayapan
ge 3.
N° 737.720 - BLIAO - Banco da por Onde passa limpa - Recorde So- Companhia de Imóveis do Rio de Ia.
N.° 739.629 - Lavrador - Co- Lavoura de Minas Gerais - Classe 33. ciedade Anônima Indústrias Químicas neirc, - Classe 33..
twIto Irmãos. Tëenlea e Comercial N° 739.476 - A. A. C. D. - As- - *Classes 1 - 46;
Movelaria Bõavista
• N° • 733.522
sociação de Assistência á Criança De3. A. - Classe 2.
- Lojas Boa Vista Sociedade Anônima
N°
740.137
Como
sempre
Clark
N.° 739.848 - Ce.ndo - Cari feituosa - Classe 33.
-- Classe 40.
No 740.611 - Produtos Acco a sua vale o seu preço -.Companhia CalçaLeoni jnI. V. -- Classe 44.
do Clark - Classes: 24 - 35 - 36
9 7.7.298 - Companhia Comercial
Garantia
Anderson
Clayton
Co.
8
739.649 -- Ultra -- Cari Leoa!
37 - 39 - 46 - 49.
de Vidros do Brasil .C. V. B. do Sul
Sociedade Anônima Indústria e Comér- - N°
N. V. - Classe 44. ‘
740.271 - Economize exigindo o
N° 739.858 - Caran D'Ache - Pa.- cio - Classes: 2 -- 4 - 22 - 23 - melhor --- Companhia União dos Refi- - Companhia Comercial de Vidros do
Brasil - Classe 14.
24
41
42
43
45
46
. igue Suisse de Craysse de Crayons
nadores - Açucar e Café - Classe 41.
'
N° 737.300 - Companhia Comercial
aran D'Ache Societé Anonyme - 47 - 48.
N° 740.272
Hora doce - Com- de Vidros do Brasil C. V. B. 'do Sul
N° 740.718 - Dulcora Sociedade
asse 17.
panhia
União
dos
Refinadores
aA çu- -- Companhia Comercial .de Vidros. do
9 739.892 - Crlefina - Laborató- Anônima Chocolate Dulcora Sociedade car e Café - Classe 41. '" Brasil - Classe 14. -Anónima
Classe
41.
s Andrómaco Sociedade Anônima -N° 740.743 - Quando a palhinha
r
Classe 3.
No 737.589 Malharia Sedan SoN° 732.257 - Emblematica
chega, o resfriado corre, a alegria volN.° 739.946 - Odontina - Casar Renner Sociedade Anônima - Indústria ta e a tristeza morre - Palhinha So- ciedade Anônima - Malharia Sedan
¡Santos 8 Companhia Limitada - das- do Vestuário - Classes: 6 - 23 - ciedade Anónima Indústria e Comércio Sociedade Anônima - Classes: 28 -.
R3.
31 - 36- 49.
24 - 35 2- 36 -- 37.
)1
tia Bebidas em Geral - Classe 42.
I !

--

N

N

A

•

!

N

N

N

N

-

N

N

N

N

N

N

N°

N

E
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N9 440.099 - Ga/cri adas Lonas Classes:
Galeria' das Lonas Limitada
12 - 22 - 23 ' - 24 - 26 - 29
- 30,.- 31 - 34 - 36 - 39-40.
Nome Comercial Prorrogado
N° 731.617 - Imepa Socieade Anoima Importadora Exportadora de Produtos Agríco1as Imépa Sociedade
Anônima Importadora Exportadora de
Produtos Agrícolas. .
N° 735.454 - Orquima - Indústria
Química Reunidas Sociedade Anônima
-'Orquima - Indústrias Qii:rnicas
Reun'das Sociedade Anónima.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
'E SEÇÕES REPUBLICADAS
Dia 4 de maio de 1966
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de recons.dcração previsto , Peio artigo 14 da
Lei número 4.048 de 29 de dezembro
de 1961 e mais dez dias para eventuais
juntadas de recursos e do mesmo no
tendo valido nenhu /Minere-tad° serão
logo expedidos os certificados' abaixo:
Marcas Deferidas
N° 470.873 - Royal Plasti - São
Paulo Alpargatas Sociedade Anónima 'classe "23.
N° 474.961 - Fucoma . - Paul Fun1(e ô Co. G. M.-B. - Classe 8.
N9 471..500 - Distribuidora Indústria
e Comércio de Artefatos de Metais 7
;Vistes Limitada Dicarn
Classe 6.
I
Frase de Propaganda Deferida
' N°.460.212 - Semana da Economia
• Cassio Muniz Sociedade Anónima
Inivo-tação e Comércio - Classes 1 -6 a 11 - 14 a 18 - 20 - 21 -31 -.34 - 35 - 40 - 96 - .47
• 49 (artigo 121).

Marcas Indeferidas
N° 452.083 Siva - Expedido Alves de Castro -Classe 33.
N° 467.258 - Paulista Industrial
Paulista de Madeiras Limitada - Ciasse 4,
?armo Cirurgica Du.
N° 469.845
lipen Limitada
Classe 10 -. Dulipen,
NQ 465.561 Demo Triein - Instituto Farmacêutico Coral Limitada Classe 3.
Exigências
Termos com exigências a cumprir:
N. - 402.262
Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi.
N. 460.986 - Recol Representações
e Com. Ltda.
N. 471.559 - Alvorada S.A. Compra e Venda de Imóveis.
N. 404.848 - Importar Insp. e Exp.
de Aparelhos Ltda.'
N.. 485.379 - Dr. Wilimar &Imabe Smbh,
N. 485.902 - Jomaara Importadora
e Exportadora Ltda. - Marca Jornaara - Clichê publicado em 3-6-61.
N. 486.276 - Ednezer S.A. Comercial e Agrícola.
N. 486.370 - Alpont S.A. Produtos Siderúrgicos.
N. 484.865 - Cartonagem Lamal.
Ltda. •
N. 484.881 - Ind. e Com. de A
tefatos de Bambu Itapira Ltda.
N. 484,883 - Ind. e Com. de A
tefatee de Bambu 1tapira Ltda.
N. 486.517 - Eneas de Oliveira.
N. 486.624 - C,eramica Sanitária
Porcelite S.A.
N. 486.629 - Superlit Reve..stinien.
tos Ltda.

• Maio de 1966

Antártica PauN. 486.678 lista Ind. Brasileira de Bebidas e Conexos.
N. 481.043- João Antonio N'icoli.
N. 487.259
Bar Bola Preta
mitada.
N. 487.370 -- Dedo Alfonso- Jaeintho de Mello.
Diversos
N. 43.242- Termic Ind. e Comer.
do Ltda. - Arquive-se.
N. 485..408 - International Basic
Economy Corp --- Prossiga-se na classe 6.
N. 475.388 - Brazolanda Com. e
Representações Lida, - Prossiga-se
substituindo a classe 50 pela 38.
N. 487.270- Tubex Moveis Tabu.
lares Ltda. - 'Prossiga-se na classe 40.
N. 469.926 - Comercial Agro Pecuária Cabucu Ltda. - Aguarcie-ae.
N. 468.878 - Auto Mar Ltda. Aguarde-se.
N. 455.351 - Magnesita S.A.
Aguarde-se.
/
Prorropação de Marca
N. 732:863 - Cia. Qu ímic a Duas
Ancoras - Fabrica 2 Ancoras - Classe 1, 46 e 47 -- Prorrogue-se o regtstro.
N. 734.918 -- Teperman - Moveis Teperman S.A. Cl. 27.- Prol..
rogue-se o registro com apostila feita
pela ação. •

N.2 (ou
ou 7,)
(Beta-Ilidr°
Di Etileno ' -a- Dia Amint
xI-Etil)
Tetra - Cichna - Privl
Metil
légio de invenção.
Requerente:
Société D'Etudee,., de Recherches Et
D'Applications - Scientifiques Et Ma.
França
dicales E.R.A.S.M.A.
R4., tificado por ter saldo com várias ins:
correções - Em 3-3 .1966. .
Processo para a preparação de feno.
xl-inetil-penIcilinato de N2 (ou 9, ou
7) - 4' - (beta-hidroxi-etil)
leis() - di-arnincarnetil-tetra-ciclina, 48
fórmula: • '
caracterizado por fazer reagir, entre fit,
num solvente comum, quantidades substancialmente equiraolecularea de fenoxl•
raetil-penicilina, tetracislina e N-hidro.
xi-meül.411-etileno.c11-amina

Processo, de acórdo com o ponto 1.
caracterizado pelo fato de o solvente co
aluo utilizado ser água e de o produto
obtido ser isolado por liofilização.
Processo, de noárdo com o ponto lp
caracterizado pelo fato de o solventra
comum ser tnn solvente orgánico t4
ilienr•n•n•n
como metano' e de Isolar o produtS
Ál O TIC I Á R IO
por precipitação por éter e filtração.
Reivindlea.se, de acórdo com a Cop.
Retificaçáes_
' venço Internacional e o Art. 21 dÀs'
Diário de 3 de. março de 1966)
Código da Própriedade Industrial, At
Termo:
prioridade do pedidocorreapondente,
N. 218.213 - Privilégio de in-ven- porsitado na RepartMo e Patentes
cão para - Processo para a prepara- Inglaterra, em 31 da mamo da
t ão de Fenoxi-Metil-Penicilinato - de sob /1 9 10.887.

•

OBRAS COMPLETAS DE Rtil BA
Vodauns
'

Volume

Praso

ropte

OSA

Assunte

.,

X1117 -11
XXIX
1111
XXXI 1
111
XXXII 1

Trabalhos Diversos
Réplica
..
Traba/b0;1urldicoa

Traballos urichcos

!

400, XXXIV

XXXV
120; XXXIX
-,.. 1.000,
XL

** •• *
,...*.

1 Trahath.as uridleos
ma.. e q • •

120

li .1

xr.
sair

1111.1ffillattmn

A VENDA x
Guednabana
ficçao de

Vendas: Atonkta Rodrigo,. Ahmo
Agènda Is MInIsterio da Fazenda
Ateolt-as a pedido pelo Serviço da Rtambedso
Em Baldia
ommb do Dia

Decursos, Parlamentares 99, 99 •
TrabalhosIuridleos
......•
Trabalhos urklIcos •...sem.
Trabalhos uridicot "rd o mato o
alhoin ar/afta t I i il 40.4* o
Wto tereataduaIs

• 250
700
400
400
3.000
1.000
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Quarta-feira 111

DE 11NIVENIÇ:40
Publicação feita de ae8rdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:a correr o-prazo para o cleferimente do pedido. tliwault 30 dica
29 Da data da-publicação de que trata o presente artigo, começaráApodera° apresentar suas opaaições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicadas,
n••

TERMO N° 122.257
De 26 de agósto de 1960
- Requerente: E. 'Merck Aktiengesells,Ighaft, firma industrial e comercial ale(na, estabeledda em Darmstadt, Alemanha.
• :Processo para a produçâ'o -de bar
.
bgeno-esteróides insaturados"
k 'Retificação — Dia 2 de março
• •
de 1966
Pontos característicos

• 1 Processo para a produç,ão de

lialogenp-esteróldes insaturados, caracterizado pelo fato • de se transformar
im 6-alfa, 7-alfa-óxido-esteróide de
•
fórmula I
t40.
'

1
"

• .1/
p,

s"
;V

ê
4•• n••
'•••W' 41( 4:9;1'
o'
• •O
•
•

tmlo tratamento com um laalogeneto de
Isidrogenio, rio halogeno-hids-oxf-este16ide correspondente, e de se tratasformar este último, por meio de reação
Vim um- agente desidratante. em uni
7-halogeneto-3-ceto-esten4ide insaturado
na fórmula II

na qual - R1, it 2, X e Z: possuem O
significado mencionado urna e Hal

e

significa F; Cl ou Br.
2 Processo dc cem o
ponto 1, caracterizado pe .() fato de
Are empregar, ,Para' a des:dratação, Um
excesso dO ácido ha1ogenidrá2o.
gado para a rutura do ,anel exporidíco.
3 ProJesso acórdo com o
ponto 1, c-aracter,rado pela- tato de 'se
introduzir; 'adieionalmentr, na posição
tririo
uma h l a -1:g 4..rin
tratamento X*111 agvntes 'brados de
1 itYY;10-0
ação ..des drortirnt tif-lhr,.
4 •e.:teses a,..Urdo com o
ponto 1,(.r .i.ac,crii....nla 'prl.) lato de se
transionlirlreni çjiiipainento%
preseMes "na molécula, cm grupamentos
0-ULlia por toc;o de processos" de esterilictik.Lá usuais.

, purificando-se
Infla/mente, a depoSitante reivindiCa para cima situada per entre as est,. tante entre 189 e 21o
. da outra e remotremidades
do
braço
e
destinada
ao
separando-se
uma
de acórdo com a Convenção Interna- suporte-, articulado domesano; e unia vendo-se, eventaialroente o halogecional, e de conformidade com o ar- segunda superfície convexa e voltigo 21 do Código da Propriedade In- tada para baixo, de cooperação com 3 — Processo para obtenção de
dustrial, a prioridade do correspondente uni cano, situada na outra estremi- ped.9oeilyina
e psliwina, de acordo
pedido, depositado na Repartição de tilade do braço base~ e desti- com o ponto 1.9 , caracterizado pelo Patentes da Alemanha, em' 26 de age:is- nada a um contato de' ele'-sU'auleale fato 'de. empregar-se, como material
. de partida; o fungo strophorfa cubou.
to de 1959, sob o si9 M 42.545 com um cano operador rotativo,
,
,
I'Vb/12 -o.
' 20 ---- Um conjunto de ;braço base ais eaxle. , e,.
culante pata o-acionamento de -Vale" 4. 9 — 'Processo para a obtenção de
Termos:
vula, de adõrdo com o pano 19, Ca- r ,.,
e psilecina de acõrdo com
- N° 129,450 — rivilégif; de inven- racterizado pelo fato de compreender osilocibina
ponto 1. 9, caracterizado pelo fato
ção para Compostos químicos e pro- um yriineiro e um segundo br
de empregar-se, Como material de
st --ruídaços
cesso para sua preparação -- Reque- basculantes no
-os de acordo partida, o fungo psiMeybe . sempre
- -11
rente: Pfizem: Corporation Pontos com o ponto 19; um dispositivo sue viva heim et cailleux. "
publicados em 3 de março de 1966. •perior de suporte -. ou suelentação; 5. 9 --Processo para a obtenção de
de ' acôrdo
e psilociria
1\1,9 '162.651 --- modelo industrial um primeiro e segundo pino, ambos p.siloc,ibina19,
tato
caracterizado
peto com
para: Anúncio flutinate — Requerente: dirigidos para -. ba,ixo, atarrachados, o ponto
Roberto Algermon de 'Courcy Lyons de malandra ajustável, no referido dia- de empregar-se, fato de que as subs-- Pontos publicados em I de abril positivo de suporte e -dotadas de su-, tancias ativas obtidas, contendo hade 1966 e retificado em 27 de abra Perneies de apoio inferiores, fragrnen- logênio, são libertadas de halogênio
ladamente, esféricai que ' cooperam,
' tratamento por carbonato
de 1966. Data depositada para 15 de visando a uma sustentaçao com as mediante
de prata antes ou depois de a sua
setembro de 1964.
superfícies de apoio dos braços; um separação.
'
".'
cano situado por entre esses braços,
N- modelo Mdustrial: em
Finalmente a requerente reivindica,
contato
de
deslizamento
corri
as
Anúncio Flutuante — Requerente: Ro- referidas segundas superficies dos de acordo com a legislação aplicáberto Algermon de Courcy Lyons — mesmos; e válvulas de escapamento vel, a prioridade dos correspondentes
Pontos publicados em I.° de abril de e de entrada em cooperação com as pedidos de patente depositados na
1966 — Data depositada para .15 de referidas primeiras superfícies dos repartição de _patentes da Suíça, em
21 de fevereiro de 1568, Sob no 56.143
setembro de1964 e 'retificada em 27 respectivos braços.
e em 30 de julho de 3958, sob núde abril de -1966.
N.9 126.216 Privilégio de inven- mero a2.393.
ção
—
Aperfeiçoamentos
;introduziN° 134.703 Privilegia de Me
venção: Aperfeiçoamentos eia bombas dos em bancos para veículos de transde gasolina para motores de explosão porte coletivo. — Requerente: RízTERMÓ N° 134:544
Requerente: Indústria e Comércio zieri Squaásoni.
para
Automóveis
Brosol
invende Peças
Data: 27 de noVembra de 1961
N9 137.892 — Privilégio de
mitada -- Pontos publicados em 15 ção — Cinturão com meios friccioRequerente:
Yawata IrOn ei Steel Co.
nais. — Requerente: Textile Salas
de abril de 1966.
•
•
•
Ltd. — Japão,
Company.
Pontos publicados com incorceções em
Titulo: Processo para separação da
Os pontos acima mencionados, fo- Escória não fundida de minérios de
15 de abril de 1966 — Ficam aqui
ram retificados por terem saído...com ferro, contendo niquel-cromo..
rctilicarlos.
incoreeções no Boletim do dia 15 de
•_
,
1 Processo para separação de esTêrmo 116.963 — MMélo . de . 116-1 ab il rde 1966.
'idade para: Original modelo' de ca-' - N. 108.627..— Privilégio -de inven- coria não fundida por redução seletiva
deira de descanso -.--- Retificados os çâo — Processo para a obtenção de de minérios de ferro, contendo níquelnomes . dos -requerentes: Benito Gaiba psilacibina e psilocina e- , Privilégio cromo, caracterizado pelo fato de se
de invenção — Requerente: Sandoz moldar um minério de ferro, contendo
e Andréa Gianfranco: .
,
Sociedade Anônima
niquel-cromo, em pellets e se reduzir
' - .
*
o
'teimo
125.à68
— para privilégi
'•
incorreções
m
sek-tvamente, por aquecimento, de modo
de invenção: Porta corrediça ou ao- Pontos publicados 'co
•
' '
que o tftrido- de ferro na dita pellet ser
r e m 1-5 de marco de 1-986:
tepara de est uturA -dobrável ao modo
para a obtenção reduzido a uma . temperatura abaixo de,
o
de f le em execução .aperfeiçoada — ' 19 ‘— Processo
Requerente: Cano Giordani. • : • dos compostos psilocibina e; psilocina temperatura, na qual o ferro metálico
- de ação psicotrópica, até agora des- reduzido será derretido por fusão e, no
"
— privilegiO • de in- conheCidos, em estado puro, a par- mesmo tempo, o ferro,-metálico reduzido
- Termo 128.074
i em e rela- ti' de espécies. de'funges," caraeter - pode ser agregado na parte externa da
venção: Aperfeiçoamentos
tivos :a montagens acionadoras, para do pelo fato de que são extraídas as . pellet, a•escória pode ser produzida seveículos' de motor ^-7 Requerente.: substâncias ativas • de material de paradamente na parte interna da pellet
fungos. de origem natural das espé- e o óxido de cromo . pode ser movido,
Mant Orei ' Aktiergesellschaft. - Pà1.1~
eles PailDe31)?; .str°Pharia
não' reduzido, na escória e, após
Termo
132.201
.•
—
para
privilégio
:
conocybe amimta ou russula„ cnt em como
ele , invenção: Aperfeiçoamentos sobre material de fungos cultivados artifi- resfriamento, o ferro -metálico e a escóou relativos a produção de vidros cur- ciahnente, obtido de cultures destes ria são separadas um do outro.
vados endurecidos — Requerente: Pil- fungos ou' suas variedades! ou .mu- • 2 — . Processo -para separação da es./ tuações biológicas,. mediante inocula- cória não fundida, por redução seletiva
•
kington ,Brottiers Limited.
ção de meios nutritivos naturais ou de, minérios de ferro, contendo níquelartificiais e incubação destas cultu- cromo, caracterizado pelo fato de se
.
Termo n..9 135.572 e- Peivilegio de ras à luz solar ou no escuro a! uma moldar em pellets um -minério de ferrot
9
invenção — Dispositivos acionadores temperatura
constante
entre 18
a contendo niquei-croctio, com a adição
, purificando-se,
separando-se
uma
de válvulas. — Requerente: Thomp- 279
ao mesmo de pedra calcária carbonaremovendo-se,
'
eventualoutra
e,
da
son Ramo Woo/drigdeInc.
tada, uma substância de alto teor de
mente,
o
halogénio.
ções mais
cara incluídos nas reivindica
2.9 — Processo para a obtenção de alumina e silica, e .se reduzir seletivaos pontos 19 e 20.
psilocibina e psilocina, caracterizado metne por aquecimento em -um forno
19 — ein conjunto de . braço bas- pelo fato de oue se extraem as subs- de redução, a uma temperatura inferior
zelante para acionamento de válvula, tancias ativas de psilecybe mexicana át temperatura, na qual o ferro metálico
a ser montado, articuladamente, ca- heim ou de material de fungos culti- reduzido serã derretido por fusão e.
racterizado pelo fato de compreendei' vados artificialmente, obtido de cultu- ao mesmo tempo, o ferro metálico reUM braço basculante; uma, 'válvula ras isoladas de variedades ou . mu- duzido pode ser agregado na parte exconvexa voltada para baixo, em 'co- tações biológicas dêstes fungos, Me- terna da pellet, a escória pode ser pro.
operação com uma primeira supern- diante inoculação sôbre meios nutriseparadamente na parte Interna
cie numa das extremidades do braço, tivos naturais ou artificiais e incuba- duzkla .
e o *óxido de cromo pode ser
da
pellet
ção
Cestas
cultoras
.11
luz
'solar
ou
de
apoio
',Ornava
e,
uma superficie
OMS- movido, como não reduzido', na escó;
fragmentadamente, esférica e voltada DO escuro. -a uma temperatura
.

,

.

,ct ut.r utuarta-reira
-
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PATENTES DE 'INVENÇÃO
1

•

t

r

,

puboeacao teita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
2 9 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará, a correr o prazo para o deferimento do Pedido. duranto 30 Mim
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

ria c. após resfriamento, o ferro metá- dondada óca e volumosa com uma das longitudinais terem unia formação de combustão produzidos pela combuslico e a escória são separados um do projeção cilíndrica dirigida para 1 aixo dentada retangular, sendo a distância tão do gás rico em CO que é despren.
outro.
roscada na parte inferior por onde-.se entre os dentes igual a y 2 %êzes • a dido no forno elétrico.
3 • Processo, de acordo com os atarracha em uma base pesada re- espessura de um elemento, estando os
3 — Um processo de acordo com o
pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato donda e com uma abertura circular elementos inclinados relativamente -ao
da temperatura de redução para as pel- roscada no centro.
plano do suporte, por um ângulo de ponto 1, caracterizado porque a carga
lets ser a 1000" até 1400IC.
5° "Protetor, Desintegrador e Su- 35'16, e estando elementos adjacentes contém calcáreo bruto e porque o preagador
de Líquidos Gasosos em Gar- deslocados lateralmente, cada vez, pela quecimento é realizado até que o calca4 — Processo, de acôrdo com os
rafas
Sifão",
como nos pontos ante- metade de uma divisão dentada, de reo esteja parcialmente calcinado.
pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato da
4 Um processo de acordo com o
forriaiha de redução ser escolhida de riores, caracterizado pelo fato de ser modo a ser produzido um modelo cúbi- ponto 1, caracterizado porque o tempo
uni grupo, consistindo de fornalhas de guarnecido de uma peça anular, larga co regular.
de permanência na zona de temperatue roscada internamente na borda sucui-.1 e tornos q.ratól:os.
4.
Aperfeiçoamentos em ferramen- ra, acima de 700°C, no forno de cúpuperior.
5 Processo, de acordo com o
6° "Protetor, Desintegrddor e Su- tas, conforme especificado no ponto 2, la, é reduzido a um máximo de 30 mi.
ponto 2," caracterizado pelo fato de se gador de Líquidos Gasosos em Gar- para fazer um modelo cúbico regular, nutos.
adicionar a pedra. calcarea carbonatada, rafas Sifão", como substaaciamente caracterizados pelo fato do ângulo das
5 __ Um processo de acOrdo com
bordas dentadas serem ligeiramente meuma substância de alto teor de alumina descrito, desenhado e reivindicado.
o ponto 1, caracterizado porque usado
nores
de
909.
e ,a cr a qu a escória propelo menos um forno de cúpula por
duzida possa consistir de 2 a 15% de
5. — Aperfeiçoamentos em ferra- eletrodo do forno elétrico, com uma reTERMO N° 133.809
mentas, conforme especificado no ponto serva de carga sob a forma de uma
ácido silicico, 35 a 65% -de- alumina e
1, caracterizados pelo fato dos elemen- tremonha ou silo de forno, acima da
30 a 50% de dolomita • e cal.
Data: 4 de maio de 1962
tos Individuais serem discos circulares zona de aquecimento do forno de cúpuna!m . :nte, a deposaanie • reivind,ca,
Requerente: Sul-Química Ltda. — Rio e terem uma borda periférica, na qual la com conexões tubulares entre os
de acordo com a Convenção Internaciofoi elaborada uma forma dentada, es- fornos de cúpula e o teto do forno elénal e de conformidade com o artigo 21 Grande do Sul.
"Suporte para espirais inseticidas"
tando os elementos montados num mon- trico.
do Código da Propriedade Industrial, a
•
te comum, de mode que suas boidas
prioridade do corresponente pedido, de- Modelo de Utilidade.
A requerente reivindica de acordo
dentadas formem um modélo de super- com a Convenção Internacional e O
pos RrTautição de Patentes do
• .
Reivindicaç 5es
fície regular numa superfície cilíndrica. Art. 21 do Decreto-tei n9 7.903 de
Japão, em 29 de novembro de 1960, sob
1 — Suporte para espirais insetiicdas 6. — Aperfeiçoamentos em ferra- 27 de agosto de 1945, a prioridade do
o número 47.121.
caracterizado por um fio flexível mentas, conforme especificado no ponto Repartição de Patentes da Noruega,
dobrado vários vêzes segundo curvas 4, caracterizados pelo fato das bordas era 4 de maio de 1960, sob o número
de diferentes raios, formando uma fi- periféricas terem uma forma dentada 135.850.
TÈRIVIO N° 138.619 •
gura nço plana, sendo uma extermi- retangular, sendo curvada, relativamenData: 30 de abril de 1962
dade dobrada em forma de virola te ao plano clod isco do elemento, num
=MO N9 128.755
Requerente: Carlos Hrdlicka
Es- capaz de reter no seu interior a espi- ângulo de 3516', que a distância dos
ral
inseticida,
De 24 de abril de 1961
tado da Guanabara.
dentes é V 2 VêZeS a espessura doa
2 — Suporte para espirais inseticique
os
elementos
adjacenelementos
e
"Sistema Acionador çie Macaco 111Título: Protetor, desintegrador e su- das caracterizado por ser essencialgador de liquhtos gasosos em. arraias mente como descrito, reivindicado e mente por metade de uma divisão de dráulico para Veículos".
dente de serra, de modo que é formado
sifão.
ilustrado nos desenhos anexos'.
José Nemeth e Jaroslav Dures
um modélo cúbico regular.
Oapital do Estado de São Paulo.
1° "Protetor, Desinfetador e Suga7. Aperfeiçoamentos em ferramendor de Liquidos Gasosos ou Garrafas
Pontos Característicos
tas, conforme especificado no ponto 5,
de Sifão", caracterizado pelo fato de
para
fazer
umas
uperficie
regular,
caSistema acionador de maoa0
TERMO
DE
PATENTE
N°
127.350
1.
—
ser formada de duas seções conetadas
racterizados „pelo fato dos kigulos das hidráulico para veículos, caracterisk.
por meio de roscamento, sendo unta
bordas dentadas serem ligeiramente me- do por ser constituído de uma capa
De 3 de março de 1961
das seções constiutida de uma peça
percursora que funciona conjugada
flores de 90°.
básica em forma de sino (tronco de
Depositante: Ciba Société Anonyme
uma haste mediante açâo do opeFinalmente, a depositante reivindica-, rador.
cone) óca, com a parede externa lisa; (em alemão Ciba Aktienge Sellschaft),
de acordo com a Convenção Internaroscada externamente na borda infe- Basiléia, Suiça.
2. — Sistema acionador de macaco
cional e de conformidade com o artigo
rior e dotada na parede interna, de
Aperfeiçoamentos
em
ou
referentes
a
21 do Código da Propriedade Indus- hidráulico para veículos, de acórdo
um desenho no qual se destacam em
relevo, pontas cortantes salientes; dita ferramentas para fazer moldes na su- trial, a prioridade do correspondente com' o ponto 1, caracterizado ainda
pedido, depositado na Repartição de pelo fato de que dita haste, quando da
peça • bisica na parte superior osde perficie. (privilégio de . invenção) .
da capa percursora, pelo
bgonuipmfpl mipâ tnfpâ inipa mm
Patentes da Suiça em 4 de março de movimento
operador introduzindo - se em um tuisq,
Ponéoa característicos
2 9 "Protetor, Desintegrador e Su1960, sob o n.° 2.519-60.
comprime o ()leo nele existente qui
gador de Liquidos Gasosos em Gar- , 1.
pressiona, em seguida, uma esfera
— Aperfeiçoamentos em ferramenrafas de Sifão", como no ponto ande vedação, permitindo que dito éded
terior, caracterizado pelo fato de dis- tas para fazer moldes na superfície,'
atravesse da camara do Óleo para O
tendo
uma
pluralidade
de
elementoa
128.295
TRRMO
N.
por de diversos anéis, colocáveiS um justapostos, cada um, com uma borda
tubo de suspensão, promovendo o lede cada vez, na parte inferior da
vantamento do mesmo.
Data: 11 de abri/ de 1961
dentada,
caracterizados
pelo
feto
dos
bas- em forma de sino, referida no
elementos
estarem
dispostos
de
tal
ma3. — Sistema acionador o‘e macaco
Requerente: RIdetrokemiek ÀS. —
ponto 1.
hidráulico para veículos, de acordo
neira que as bordas dentadas formam bruega.
39 "Protetor, Desintegrador e Sue conjuntamente um modêlo de auperlicie
com os pontos le 2, caracterizado aingador de Líquidos Gasosos em Garra- regular.
Titulo: Peoeemo de ProdueSo de Li- da por possuir na capa percursora, na

fas Sifão", como nos postos anteriores. caracterizado pelo fato de um
dos anéis referidos no ponto 2, ser
provido de um filtro comum, disculde
e dotado de aberturas menores do que
a dotubo que se atarrracha na parte
Superior da peça básica.
49 "Protetor, Desintegrador e Sugador de Liuldos Gasosos em Garrafas Sifão'', como, nos pontos anteriores, caracterizado pelo fato de sw:
provido de um anel protetor constituldo de um tecido elástico e dotado
de movimentações; com ufa abertura
circular no centro sede de um elo. mento de equitlbrioformadogor ama
eça constituída de uma cabeça asce-

2. — Aperfeiçoamentos em ferrameutal, conforme especificado no pano 1;
caracterizados pelo fatos dos elemento.
individuais serem tiras e cada uma ter
duas faces laterais chatas, uma borda
longitudinal lisa e uma borda longitudinal, na qual foi elaborada uma forma
dentada, sendo todos Mei elementos
suportados por sua borda longitudia/
lisa num suporte plano e Inclinado, relativamente a °me suporte, ma ns!“00
angulo, de modo que ima
tades formam um nsodgobese t p2:
cie lisa, re
3
itt11,14ear

gee Contendo Mangan4s.
1 — Um processo para a produção
de ferro-manganès em forws de fusão
eletrieof cobertos, caracterizado porque
a carga é preaquecida, e, se desejado
pat-redusida em um ou mais fornos de
adessla situados diretamente acima do
forno de fusão, onde a carga é aquecida aproximadamente a 500-950°C, em
uma aguente de gases ...prãticamente
isento , de oxigénio, e depois transferipara õ foraq *tétrico.; sem resfriamento Intene~.
Um
areOrdo oom o

05:=

parte superior, um enroscamento ao
cilindro que serve para destravar o
conjunto de acionamento, permitindo
uma vedação de fixação entre as partes.
4. — Sistema acionador de macaco
hidráulico para veículos, de acordo
com os pontos 1 a 3, caracterizado
ainda por possuir uma peça que limita a percursito da haste, parafusos
que servem para a colocação do óleo

quando necessário.
5. — Sistema acionador de macaco
hidráulico para veiculot de act5rdo
com os pontos anteriores, tudo subatanciaLmente como aqui descrito
revjs
e .ntado eequemáticamente noa

ma".

•

t"
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Publicação feita de acôrdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
39 eàr
•
data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo Para o deferimento do pado, durante 31S diga
nas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem P rOadioa40a-

poderão apres

"toa5o rus PATENTE Ne 129.054

ranjo hidráulico, quer a urna fonte de
=MO Ne 130.2e3
4 — O processo de ateado com o
pressão constante para contrabalanponto 1, caracterizado pelo fato do
çar dita Vare, quer a urna válvula • Data: 26 de Junho de 1901
veículo líquido ser uma mistura de
de contrôle que é operável, seletivaum solvente e de um não solvente para
mente, para admitir fluido sob alta Requerente: Didier-Werke A. G. o material resinoso, e de uma parte
pressão ao dito primeiro arranjo hi- estabelecida em Wiesbaden, Alemanha do material resinoso formar películas
dráulico, ou para sangrar fluido do Ocidental.
e ser solúvel na fração dissolvente do
•
arranjo hidráulico para efetuar mo- "Massa Ref;atária, especialmente veículo líquido, ao passo que a parte
Pontos Caracteristicos
vimento da Cara com relação ao dito para queimadores de fornos de fusão restante do mesmo é uma resina sin.
1. Um aparêlho para conduzir ou cais.
de vidro",
tética, altamente polimerizada, a qual
transferir fluidos entre duas estações,
não é solúvel no solvente e não f6rma
Aparelho
de
acôrdo
com
o
ponto
Reivindicação
tais como um conduto numa cala e
películas às temperaturas atingidas
característico
8,
caracterizado
por
um tubo vertical de tomada num naMassa de prensagem refratária, na pratica do processo.
alo, caracterizado pelo lato de' com- compreender um segundo arranjo hi- para fornos de fusão, especialmente
preender uma torre montada para dráulico para efetuar movimento da para queimadores de fornos de fusão 6 — 'Cm processo para preparar,
movimento pivotante ao redor -de um haste com relação à Urre, e um ter- de vidro, caracterizada pelo fato de para efeito de acabamento, a super.
eixo horizontal próximo de sua base, ceiro arranjo Aidre,ulico Para efetuar que ela consiste em acido silicico-vi. lide de uma peça de material, tal
. /ando dita tOrre uma haste, seine- Movimento do braço com relaço
treo, granulado, cem granulometria como madeira, que tem poros que de.
Manta a uma haste de guindaste, haste.
não maior que 10 milímetros, e um ci- vem ser preenchidos para assegurar
montada para movimento pivottinte 8. Aparelho de acôrdo com o ponto mento
que, sob a ação do calor, soli- uni bom acabamento, como modaliao redor de um eixo horizontal, adja- característico 7, caracterizado pelo fa- difica cerâmicamente
e eventualmente dade ou variante do processo do poncente ao topo da dita tOrre, na di- to da tairre ser girava' ao redor de um aglutinante orgânico que, com to 1, caracterizado pelo fato do proreção para e afastado do tubo verti- um eixo vertical bem como para mo- baixa temperatura, permite conservar cesso compreender: umedecer a super.,
cal de tomada, um conduto flexível, movimento do braço com relação a a forma.
tele com urna composição líquida,
incorporado na dita haste e Ware, vimento de inclinação em ,direção
contendo uma resina que é capaz de
A requerente reivindica a priorida- formar um ligante para as partículas
9 ligado com uma de suas extremida- para e afastado do navio, tendo o
idee ao dito conduto no cais, sendo conduto no cais uma conexão para de de idêntico pedido depositado na abradidas, ou lixadas, para fóra
que dita haste carrega um arranjo mivomento universal com respeito a Repartição de Patentes Japonesa cai superfície, e que adere à dita super.
operatório para manobrar a outra porção do conduto flexível na torre. 29 de julho de 1960, sob o ne 32.897-60. lide; passar a peça de material atraextremidade do conduto flexível para
vés de uma zona de abrasão, ou lixa.
urna posição adjacente ao tubo ver- 9. Aparélho de acôrdo cOna o ponto
mento; aliada ou lixar, na dita zona
tical de tomada, tendo dita outra ex- caracteriatico 7 ou 8, caracterizado
e por meio de um elemento de abraTÉRMO N 130.53?, tremidade do conduto flexível, nela pelo fato da teare estar montada nusão ou de lixamento,, teado uma su.
um arranjo de acoplamento para aco- ma base montada no cais para .rotaperficie abrasiva, particulas para feira
de
1961
•De
30
de
junho
plar, de um modo soltável, dita outra çao, ao redor de um eixo vertical, por
da superfície assim umedecida; reves.
aztremidade do conduto flexível ao um quarto arranjo hidráulico.
• Gilbert Frederick Hoffmann — Es- tir as partículas com a composição, e
dito tubo vertical de tomada.
Impelir as partículas revestidas pare
10. Aparelho de acôrdo com o ponto tados Unidos da América.
2. Aparelho de acôrdo C9In o ponto característico 7 Cu 8, caracterizado por Título; "Processo para aparelhar ou dentro dos poros da superfície: e
aaracteristico 1, caracterizado pelo fa- compreender um arranja controlador preparar •superfícies de madeira e ale manter a superfície abrasiva do ele.
to da haste ter um braço pivotante. para controlar, seletivamente, o pri- painéis, feitos de particulaa, para re.. mento lixado; isenta de acumulações.
as quais diminuiriam a sua capacidade
mente ligado A extremidade -externa meiro, segundo e terceiro arranjos hi- vestimento".
dc abradir, -ou lixar, g superfície da
¢a mesma, compreendendo o conduto dráulicos para efetuar movimento propeça, mediante umedecimento comple.
Jlexivel, pelo menos, três Iseções rígi- pulsionado da torre, haste e o braço,
Pontos características
to da superfície abrasiva da peça com
e4az e juntas de tubo giratórias Inter- um em relação ao outro, e um arranligando, pivotantemente, seções adja- jo energizante para energizar, sele- 1 — Processo_ de preparar uma su- um liquido que é, quando muito, uni
centes localizadas na tôrre, . haste e tivamente o arranjo controlador para perfície de madeira, ou superfície si- solvente fraco para a-resina na dile
•
efetuar movimento propulsionado da rililar, para efeito de acabamento, ca- composição.
braço, respectivamente.,
racetrizado
por
compreender;
umededita
torre,
haste,
e
braço,
um
em
re— O processo de acôrdo com •
• 3. Aparelho de acôrdo com o ponto lação ao outro, ou para ligar, trans- cer a superfície com unia composição
característico 1 ou 2, caracterizado versalmente, ditas primeiro, segundo e líquida, que contém um material re- ponto 5, caracterizado pelo fato dt
r compreender um mecanismo de terceiro arranjos hidrálicoe, para efe- sinoso e um veiculo liquido que seja composição, líquida, usada para ume
decer a superfície sobre a qual st
trapeso para contrabalançar a hasà temperatura atingida na pra- atua,
compreender unia composição th
te, incluindo um mecanismo hidrau- tuar movimento livre dos ditos Vare, volátil
tica do processo e no qual dito mateDco de contrapeso montado na Ware baste, e braço, um em relação ao ou- rial resinoso seja insolúvel, sendo o revestimento para superfície de madel.
tro, quando o navio .se move em rea qual, quando da evaporação eb
para aplicar fôrça • ft haste, excentri- lação
material resinoso infusivel as tempe- ra,
ao cais.
seu
solvente, fórma uma película, e
camente com relação ao seu eixo de 1/. Aparelho
de acôrdo com O ponto raturas atingidas na prática do pro- assim, veda a superfície à qual é apli
rotação e numa distancia radial do
10, caracterizado par cesso e incapaz de formar uma pelí- cada; e da superfície abrasiva do ela
• Piemo que varia à medida que o cen- característico
compreender um arranjo de desloca- cula enquanto estiver dispersado no mento lixado: ser. mantida. funciona
tro de gravidade da haste altera a mento
para deslocar o mecanismo M- dito veiculo liquido; e, enquanto a su- por se manter a zona de contacto
sua distancia horizontal do dito eixo
estiver úmida com dita com- entre o * elemento lixador, e a superff
pivot da haste, sendo que a força de d:Mn/cio, de contrapeso, para o con- per/fele
líquida, submete-la a uma
contrapeso, hidráulica, atuando sôbre traia do arranjo controlador para o posição
operação combinada de abrasão, ou cie sobre a qual se atua, úmedecidi
gi haste, varia por um arranjo que res- segundo arranjo hidráulico, através de lixamentoa e enchimento de - poros, ou molhada com um líquido que a
um certo ralo de movimento da haste
quanto muito, um solvente fraco pari
ponde a movimento da tOrre.
quando dito arranjo controlador tôr sendo que esta operação compreende: composição de revestimento, part
4. Aparelho de acordo com o ponto energize.do, sendo dito mecanismo de abradir, ou lixar, dita super/leia {uni- aassim,
evitar que a composição de re
raracteristico 3, carüterizado por contrapeso hidráulico, ligado ao ar- da para, assim, abradir, ou lixar, peri
aompreender um arranjo de admiasae ranjo de admissão de fluido através quenas partículas para fóra da super- vestimenta, forme urna película
de fluido para admitir fluido sob do restante do raio de movimento da fície, misturar e combinar as parti- dita zona_
•pressão ao mecanismo hidráulico; de haste e quando dito arranjo contro- cuias abradidas, ou lixadas, com o 7 —.O processo de acôrdo com
contrapeso, para desenvolver a força lador fór desenergizado independente- material resinoso, e comprimir e com- ponto 6, caracterizado ainda pelo ee
de -contrapeso.
pactar a resultante mistura para tágio de adição de um material colo
mente da posição da haste.
rante à composição de revestimento.
V. Aparelho de acórdo com o ponto 12. Aparelho para conduzir fluidos dentro doe poros de superficle.
carateristico 4 por compreender . um entre duas estaçôes, tal como um con- 2 — O processo de acôrdo com o 8 — O processo de acórdo com
ponto. 5, caracterizado pelo fato ti
arranjo que responde à posição da duto num cais e um tubo vertical de
• baste com relação ã tbrre para variar tomada num navio, substancialmente ponto 1, caracterizado pelo fato do vomposição líquida ser uma mistur
resinoso, na composição li- de uma ' composição de revestiment
e braço -de momento efetivo da f Orça como acima descrito e Ilustrado nos material
quida, ser uma rezina sintética, alta- para superfícies de madeira ,a qua
• dontrapaso.
desenhos anexos.
•
mente polimerizada.
quando da evaporação do seu solvenb
e. Aparélho de atôrdo com o ponto A requerente reivindica, de acérdo 3— O processo de aoôrdo com o fôrma
tuna película e, assim, veda
• característico 4 ou 5, caracterizado Com a Convenção' Internacional e o ponto 1, caracterizado pelo fato do veí- superfície
qual é aplicada, e mu
por compreender um primeiro arran- art. 21 do Decreto-Lei n' 7.903, de culo .liquido ser uma mistata de um ponmerizatoàde
resina sintética.
jo hidráulico montado no cais- para 27 de ageeto de 1945, a prioridade do solvente e de um não solvente para o mente ; polimerizada,
dispersado n
controlar o movimento de inalinaçâo correspondetne pedido depositado na material /assinam, e Ack aterjal _rasie• o qual é •nfusível
de, dita tôrre com relação ao cais, Repartição de. .Patentes doslastestosiI nos° toa:nat., , uma -película', svedanta ComPloaição,atiagida.s
nbapratiaa , c'
•sendo que o arranjo; que adnaitte
Unidos dá América; em 9 de Maio de sobre *a. surieiticié ap6s o Mie se eva! te""tilra0
processo e o qual é inwlúvel na con
do, liga seletivamente o primeiro ar- 1960, sob ne 27.91r
para o irão solvente.
paskao de revestimento;
De 9 de maio de 1981
FMC Corporation — reatados Unidos
da América.
Título: "Aparelho para Conduzir
em Transferir Fluidoa".

•
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Publicação feita de acôrdo com o art, 26 do Código de Propriedade Industrial: '
e 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prato para 9 deeerteaento dee p
poderão apresentar suas oposIçée. ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgaria prejuduidoz, edidos dereate ãe
freie abrasiva do elemento lixador ser mento da superfície ser feito median- de contato e terminais, incluindo um e uma conexão entre o elemento de
mantida funcional por se manter a te aplicação da dita composição de contato- formado de fio flexível e .um redução e o membro de trava para
tona de contacto, entre o elemento resina a superfície abrasiva da correia elemento terminal se acoplando com operar este, quando a retenção ajusuma extremidade do dito fio, os-ditos tável encontra o elemento de redulixador e a superficie sobre a qual se lixadora.
atua, urnidecida ou molhada com um IS — O processo de acôrdo com o dispositivos de apoio incluindo par- ção e durante o movimento da rei.
liquido que é, quando muito, um sol- ponto 12, caracterizado pelo fato de tes do dito alojamento que se esten- tenção ajustável, para ligar a tetenvente fraco para a composição de re- se efetuar a aplicação da dita compo- dem lateralmente para o interior da, ão permanentemente colocada.
dita reentrância e sôbre o dito flo''
vestimento.
sição de resina à correia lixadora me- para sujeitar o dito fio i interior 2 — Aperfeiçoamentos em menta9 — Ura processo mediante o que diante bonificação da composição da dita reentrância, os ditos dispo- nas de escrever, para amortecer o
uma superfície de madeira pode ter sobre a superfície abrasiva da correia sitivos de apoio também incluindo retórno do carro, a tabulação ou ame
os seus poros de superfície preenchi- lixadora imediatamente antes que esta partes dos dito alojamento que se bos, conforme o ponto 1, caracteriem que a conexão é uma ligados, e a sua usperfície vedada e lixada última entra em contacto com a su- acoplam com o dito elemetno termi- zados
nal contra ,deslocamento em direções ção combinada e uni meio de mola
até ficar lisa, tudo numa só operação, perfície em vias de preparação.
ao longo de um plano paralelo ao para resistir, elàsticamente, o movicomo modalidade a variante do prolado do dito alojamento, o dito mento do elemento de redução.
cesso de acôrdo com o ponto 1 ou 5, 14 — O processo de acôrdo com o dito
terminal sendo sujeito no
caracterizado . por compreender: apli, ponto 10, caracterizado pelo fato de se elemento
interior da dita reentrância pelo dito 3 — Aperfeiçoamento em máquinas
car a dita superfície uma composição efetuar a abrasão, ou lixamento, por fio.
de escrever, para amortecer o retArliquida de revestimento, contendo as engajamento progressivo da. superfície,
no do carro, a tabulação ou ambos,
componente resinoso ,dissolvido, que é a ser preparada, com um membro 2 Um suporte de conformidade compreendendo uma cremalheira de
capaz de formar um ligante para par- aplicador de pressão, de supsrfície com o ponto 1, caracterizado pelo tabulador, uma retenção ajustável na
tículas de madeira abradidas, ou lixa- lisa, de movimento rápido ,e alimen- fato do dito fio elástico ser provido cremalheira; uma retenção permadas para fóra da superfície, e que terão de partículas abrasivas, soltas, de um isolamento elétrico que reco- nente relacionada com o percurso da
o dito fio do dito elemento ter- retenção ajustável; uma cremalheira
fôrma uma película vedante sobre a entre o membro aplicador de pressão bre
até uma parte abaixo da ex- de carro com uma retenção ajustável
superfície à medida que seu solvente e a superfície a ser preparada, medi- minal
tremidade
livre do dito fio, a parte e uma retenção permanente relacioante
incorporação
das
partículas
evapora; abradir, ou lixar, a superf1extrema livre não-isolada do dito fio nada com o espaço da retenção ajusabrasivas,
soltas,
entre
o
membro
• cie, enquanto esta estiver úmida ou
sendo apropriada para acoplamento
últimamente mencionada, caracmolhada com dita composição líquida aplicador de pressão e a superfície a com uma haste de contato de uni tável
teribados por compreender elementos
ser
preparada,
mediante
incorporação
de revestimento, com uni elemento lidispositivo elétrico,' tal como soquete de redução entre as ,retenções eprxador, tendo uma superfície abrasiva, das partículas abrasivas na dita com- de lâmpada.
manentes e ajustávis, respectivas, e
para assim, abradir, mi lixar, partífàcilmente móveis em alinhamento
3
—
Um
suporte
de
acôrdo
com
o
15 — O processo de Preparar uma ponto 1 ou 2; caracterizado pelo fato lateral com as retenções permanenculas de madeira para fóra daquela
superfiele; revestir as partículas com superfície de madeira prosa ou su- do dito alojamento incluir seções es- tes, por meio das retenções ajustáa composkão de revestimento e im, posição de resina.
paçadas que se acoplam com os ditos veis; um membro de 'trave e conexões
pelir as partículas revestidas para perficie similar, como modalidade ou dispoeitivos terminais e de contato entre os elementos de redução e O
dentro dos poros da superfície; e man- variante do ponto 10 caracterizado em lados opostos das ditas partes do membro de trave, per meio das quais
ter funcional a .superfície abrasiva do por compreender: umedecer dita su- alojamento de forma a compelir o a operação do elemento de redução
elemento lixador, mediante umedeci- perfície porosa com uma composição dito durante sua inserção a se encai- opera o membro de trava até que'
'elemento de redução e movimento da zona de contacto operatória, que compreende um polimerizado de xar por ação de mola sob as partes cada
mentado em alinhamento lateral com
entre o elemento lixador, e a superfí- resina sintética, altamente polimeriza- do dito alojamento.
a
sua
retenção permanente, correscie sobre a qual se atua, com um li- da, dispersado num veicule liquido, 4-- Um suporte de acôrdo com o pondente:
quido que é volátil as temperaturas sendo o polimerizado infusível às tem- ponto 3,. caracterizado pelas superfí- pectiva. por meio da retenção resatingidas na prática do processo e que peraturas atingidas na prática do pro_ cies contrapostas das ditas seções esé, quando muito, um solvente fraco .cesso e incapaz de formar uma pelí- paçadas do alojamento serem afila- 4 — Aperfeiçoamentos em máquinas
para o componente resinoso da com- cula; e enquanto a dita superfície ex- das uma contra a outra para o inte- de escrever,' para amortecer 'o retArtiver, assim, umedecida, submeeê-la a rior da dita reentrância para facili- no do carro, a tubulação ou ambos,
posição de revestimento.
uma operação de abrasão ou lixamen- tar a orientação do dito fio durante conforme ponto 3, caracterizados por
serem as conexões feitas de forma
10 — O processo de prep,arar super- to, e preenchimento de poros, a qual sua inserção.
tal que a operação de uma ligação
fícies de madeira altamente porosas, e compreende, simultaneamente, abradir 5 — Um suporte de acôrdo com não
superfícies como similares, como mo- ou lixar partículas finas de material qualquer um dos pontos. precedentes, versa.afeta a operação da outra e vicedalidade ou variante do processo de pára tira da dita superfície umedeci- caracterizado pelo fato do dito aloadirdo com o ponto 1 ou caracterizado da, combinar ditas partículas abradi- jamento ter um par das ditas reen- 5 —• Aperfeiçoamentos em máquipor compreender: umedecer a super- das ou lixadas, com dito polimerizato trâncias alongadas, dispostas para nas de escrever, para amortecer o rifície com uma composição que com- de resina dispersado, e forçar a com- proporcionarem centato para •um par Ulmo do carro, a tabulação ou ampreender: umedecer a superfície com binação assim produzida, de partículas de hastes ou pinos de uma lâmpada bos, conforme ponto 3, caracterizade
em que as conexões compreendem um
uma composição que compreende um e resina para dentro dos poros da dita elétrica.
cotovelo com três braços, sendo um
polimerizato de resina sintética, alta- superfície porosa.
6 — Um suporte para lâmpada .de dos braços ligado ao membro de tramente polimerizada, dispersado num O requerente reivindica de-aeôrdo descarga elétrica, tal como um porta- va, um ligado a um elemento de reliquido no qual a dita. resina é inso- com a Convenção Internacional, e o lâmpada essencialmente conforme des- dução e o terceiro ligado com o outra
lúvel, sendo dita resina infusível e in, Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de 27 crito precedentemente, com referên- elemento, de redução, sendo a conecapaz de formar uma película as tem- de agôsto de 1945, a prioridade do cor- cia aos desenhos apenses ou conforme xão entre este último braço e o mi
neles ilustrado.
•
peraturas atingidas na prática do respondente
elemento de redução de modo a perpedido depositado na Reprocesso; e enquanto a dita superfície partição de Patentes
TERMO DE PATENTE Ne 130.538 mitir a 'operação do membro de trave
dos
Estados
Uniestiver, assim, umedecida, ou malhada
pelo elemento de redução primeirada América, em 19 de julho de De 30 de junho de 1961
submete-la a uma operação combina- dos
mente mencionado, sem afetar a dis1960,
sob
n9
40.332.
da de abrasão ou lixamento, e preenSperry Rand Corporation — Esta- posição normal, do segundo elemento
de redução
chimento de poros, a qual compreende
dos Unidos da América.
lixar, a superfície, assim, umedecida,
Titulo: "Aperfeiçoamentos em má- o — Aperfeiçoamentos em maquina.,
para, mediante isto, abradir, ou lixar, TERMO DE PATENTE N.9 130,537 quinas de esèrever, para amortecer o de escrever, para amortecer o retbrpequenas partículas para fóra de euretArno do carro, a tabulação ou am- no do carro, a tabulação ou ambos,
bos".
nerfície, misturar e combinar as parconforme ponto 5, caracterizados era
De
30
de
junho
de
1981
tículas abradias, ou lixadas, com O DOque o segundo elemento de redução
Pontos característicos
lirnerizato dispersado, e comprimir • Westinghouse Electric Corporation
é pivotalniente montado numa extre1 — Aperfeiçoamentos em máqui- midade do cotovê/o, cuja outra extra.
Estados Unidos da América.
compactar a resultante mistura para
nas
de
escrever,
para
amortecer
o
é provida de uma fenda alondentro dos poros de superfície.
Título: Um suporte para lâmpada/4 reberno do carro, a tabulação ou am- midade
gada; uma ligação extendida do terde
descarga
elétrica".
bos, compreendendo uma cremalheira ceiro braço do primeiro 'cotovelo men11 — O processo 'de acôrdo com O
móvel, uma retenção ajustável na cionado,- possuindo um pino que reponto 10, caracterizado pelo fato da
Pontos caracteristicos
operação de • abrasão, ou lixamento, 1. — Um suporte para lâmpadas de cremalheira, e um membro de reten- pousa, normalmente,. numa extremie
ção disposto numa posição perma- dade da fenda, o que faz a operação
ser efetuada com lixa abrasiva.
descaro elétrica, tal como uni porta- nente e no percurso de movimento do primeiro elemento de redução molâmpada,
caracterizado
por
compreenda retenção ajustável, caracterizados vimentar a legação sem operar o se12 — O processo de acôrdo com o
um alojamento inteiriço de mate- por compreender um elemento de re- gundo cotovêlo mencionado.
ponto 10, caracterizado pelo fato da der
rial
isolante
tendo
pelo
in
Mos
uma
abrasão, ou lixamento, ser feito po reentrencia, alongada se atendendo dução disposto entre as retenções e 7 — Aperfeiçoamentos em máquinas
fkilmente móvel além e num plano
escrever, para amortecer o retOrmeio de uma máquina lixa,dora, do ;ti para
o interior de um dos seus lados, adjacente ao membro de retenção de
no do carro, a tabulação ou ambos,
' po de correia ou fita, tendo Una 'cor Caput
de
apoio
tar:te/vIli
em
peitra
ltelnirtneolocacip
compreendendo uma cremalheira de
dispoZvoi Lritiatave
reia lixadora'sem fim, e do umedeci rem na . ta reent
znembo
tabulador, uma retenção ajustável na
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PATENTES DE INVENÇÃO;
-Publicação feita de acórdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o delerimento do pedido: durante 39 ditd
poderão apreaentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgar= prejudicados.
' Cremalheira, uma retenção permaTERMO - N° 135.037
nente em relação com o percurso da
retenção ajustável, uma cremalheira
de
dezembro
de
1961
Data:
15
de carro com uma retenção ajustável
C uma retenção permanente em rela"Nova cobertura paar botija° de
0.o com o percurso da retenção ajus- gás".
•
tável ultimamente mencionada, caracterizados por compreender um mem- '.Pedro de Oliveira Rosa, residente
bro de trava com uma haste, uma na cidade de Curitiba, Estado do ' Paalavanca em cotovelo, com três bra- raná .
ços, pivotalmente montada, sendo uni
braço do cotovelo ligado à haste, uni
Pontos característicos
cotovélo com dois braços pivotalmente montado, com um braço disposto
1 — Nova cobertura para botijão
• itob um segundo braço do cotovêlo
• de três braços, atuando ae outro coto- de gás, caracterizada por compreender
Velo de três -braços como um ele- 'Inicialmente uma placa, recortada em
Mento de redução e repousando no madeira ou similar, com a configurapercurso entre as retenções de regu- ção da metade superior de um corpo
/agem e permanente relacionadas com feminino, e tendo em sua face antea cremalheira do carro ;outro cotove- rior a representação, plana ou em relo de dois braços pivotalmente mon- levo, do referido corpo, obtida por
tado, tendo um dos seus braços uma
•fenda; tuna conexão ligada, numa pintura, estampa colada, modelagem ou
extremidade, ao terceiro braço do co- processo equivalente, placa esta que
tovelo de três braços; uni pino na é aplicada vertical e superiormente ao
_Outra 'extremidade da ligação, repou- botijão de gás, e sendo coberta, junsando na fenda; uni segundo elemen- tamente com este último, - por um vesto da retenção pivotalmente montado tido ou apenas uma saia;
no segundo braço do cotovelo de dois
2 — Nova cobertura para botijjáo
braços eltimamente mencionado;' e
melo para levantar o elemento refe- de gás, como reivindicada em 1, carido para o percurso entre as reten- racterizada ainda pelo fato de a reções aj ustáves e permanentes que têm ferida Vaca ser provida, em seu conrelação com a cremalheira do tabu- torno 'inferior, de um pequeno recorte
lador, permitindo a conexão da fenda vertical, contra o qual se aplica o recom o pino a operação do membro
de trava por qualquer elemento de corac de um suporte de base, este forredução, independentemente de outro mado por pequena placa ortogonal
àquela, provida de dente anterior,
elemento de redução.
.
8 — Aperfeiçoamentos em máquinas apoiado sôbre a borda do . botijão, e
de escrever, para amortecer o retem- ainda dotado de um prolongamento
no do carro, a tabulação ou ambos, antero-inferior, encaixado internamente
compreendendo uma cremalheira de à referida borda, e outro postero-sutabulador, urna retenção ajustável na perir, com orifício para fixação da
cremalheira; uma retenção perma- braçadeira dee ligação da tubulação
nente em relação com o espaço da à válvula do botijão de gás.
retenção ajustável; uma cremalheira
3 Nova cobertura para botijão
de carro com uma retenção ajustável e uma retenção permanente em de gás, como reivindicado até 2, subsrelação com • o espaço da retenção tancialmente como descr.ta e ilustrada
ajustável ultimamente mencionada, nos desenhos anexos.
•
caracterizados por compreender elementos de redução entre as reten• •
ções permanente e ajustável, respectivos; um membro de travar coneTERMO N° 135:314
xões entre os elementos de redução
e o membro de . trava, por meio da
qual a operação de qualquer elemenDepositada eisi 28 de dezembro de
to de redução opera o membro de 1961.
trava, compreendendo esses conexões
Titulo: Aperfeiçoametnos em ou reum cotovelo de três braços, sendo um
dos seus braços ligado ao membro de lativos a reprodutores de som pára
trava, um ligado a uni elemento de toca-discos.
retenção e o terceiro ligado ao outro
lemento de redução, sendo a conexão
Requerente: "Sincra" Eletro Sônica
entre o mencionado braço e o seu Lida. ---* São Paulo.
elemento de redução de forma a ,perinter a operação de membro de traEm resumo, reivindica-se, como eleva pelo primeiro - elemento de • redução mencionado, sem afetar a posi- mentos constitutivos de novidade, o
ção • normal do segundo elemento de conteúdo dos seguintes pontos caracredução mencionado, sem afetar a terlsticos:
• posição normal do segundo elemento
1° "Aperfeiçoamentos em ou relati• de redução.
vos .a reprodutores de som para toca9 — Aperfeiçoamentos em máquinas discos" caracterizado pelo fato de
de escrever, para amortecer o retair- consistirem na aplicação, &Wire o suno do carro, a tabulação ou ambos, porte das agulhas, no corpo do repro- conforme ponto 8. caracterizados em dutor de som, de alojamento 'tubular
que o segundo' elemento é pivotal- para carvão granulado e tratado, carmente mcntado numa extremidade de vão êsse etravessado por lâmina' vium COI•O'St i0 - cuja outra extremidade bratória associada ao suporte da agué provida de uma fenda alongada;
• urna ligação que se estende do ter- lha.
•
ceiro braço do cotovelo primeiramen20 "APerielsoatnentos em ou relate mencionado, possuindo um" pino tivos
a reprodutores de som para
que fica, normalmente, numa extre. metade da fenda, por onde a opera- discos", conforme reivindicação anteção do ' primeiro elemento de redução rior, tudo substancialmente como desmovimenta . a ligação mas não onera crito nO relatório e ilustrado nos deu seeunao totcnalo mencionado.
.• senhos apensos ao presente mémorial.

TERMO N° 135.349
Data: 29 de dezembro de
"Original fecho para' armário".
Pado Rovai, brasileiro, industrial,
residente na cidade de São Paulo.
Pontos característicos 1 — Original fecho para armário,
compreendendo inicialmente uma pequena capa cilíndrica, de cuja uma
das extremidades salienta-se -um cabeçote arredondado, assentado sôbre mola
no interior daquele, caracterizado pelo
fato de a dita capa cilíndrica ser disposta verticalmente, COM o cabeçote
arredondado, voltado para cima, e fixado próximo ao extremo superior de
uma aba, saliente ortogonalmente do
corpo do armário, e extendida por tôda
a altura do batente ou apenas em trecho extremo ;superior.
2 — Original fecho para armário.
como reivindicado em 1, caracterizado
por compreender também uma lingueta
de trave pendente verticalmente da
borda livre superior da porta do armário, e ccom a extremidade inferior
recurvada, esta ficando disposta em
altura e com afastamento do lateral
articulado da porta igua:s aos correspondente& do cabeçote arredondado
referido em 1.
3 Original fecho para armário,
como rtivind:cado até - 2, substancialmente como descrito e ilustrado noe
desenhos anexos. ',: - TERMO N9 135.499
Data: 5 de Janeiro da 1962
Requerente: Indústria • de Isqueiros
Alpair Ltda. (Rio Grande do Sul) .
"Aptrfeiçoamentos em isqueiros".
Reivindicaccies —
1 — Aperfeiçoamentos era Isqueiros,
compreendendo um depósito transparente com placa colorida -de inscrição
em uma face externa, ccaracterizado
por um • conjunto baioneta destacável,
Incluindo um suporte da roda dentada
encaixável em uma bucha com rasgoguia, duas molas em aspirai e um
pino-guia, das molas.
2 — Aperfeiçoamentos em isqueiro
caracterizados por uma válvula de admissão - de fluido constituído de haste,
mola envolvente, suporte e vedadoras,
dita haste sendo provida _de uma cabeça de pressão que aflora lateralmente no corpo do isqueiro.
3 — Aperfeiçoamentos em isqueiro
caracterizados por ser a tampa' desmontável através de uma mola em
lâmina com olhete aberto. •
4 — Aperfeiçoamentos em isqueiro
caracterizados por serem essencialmente como descrito, reivindicado eilustrado nos desenhos anexos.
••n•n•n••••n•n•

TÉRMO N° 135.447
Data: 3 de janeiro de 1962
Requerente: Seiichl Shimatai — São
Paulo.
•Titulo: NOvo tipo de colchão Para
fins medicinais e- Modelo , de Utilidade.
1:
•

1 — Nôvo tipo de colchão Para Ima
medicinais, caracterriado por ser for.,
soado de uma série de câmaras pneu.
máticcas flexíveis e de volume cons..
tante, contornadas por tubulações tad
tercomunicantes que formam, no coa.
junto, uma segunda câmara de voe
lume e pressão variáveis, quando cone
venientemente insuflada com ar ou otte
tro fluido qualquer, i na desejada teme
peratura.
2 — Tudo como descrito e Ilustrado
nos desenhos anexos,

TERMO DE PATENTE N. 135.746
De 18 de janeiro de 1962
The Bahnson Company — Estados
Unidos da América.
Titulo: Dispositivo para retirar fiar.
deiras''.
,

•

Pontos característicos

1 — Dispositivo para retirar !ladeiras provenientes de uma enfiada de
fusos aprumados suportados sóbre
uma máquina, caracterizado pelo fato
de compreender um braço elevador
engatável com a dita bobina e' me100
transmissores de uma força de impacto ascendente ao dito braço elee
vader quando engatado com a bobina para transmitir assim uma fórça
igual à bobina para efetuar o seu
soltaniento do fuso e acelerá-la numa
direção ascendente.•
disposiiivo de ae.r3rcin cone
2—
o ponto 1, para retirar bobina, caracterizado pelo fato de incluir meloa
para atuarem o dito braço elevador
numa direção substancialmente horizontal no sentido e contra o sentido
da enfiada de fusos.
3 — Um dispositivo para retirar
bobinas de uma enfiada de "fusos
aprumados suportados sôbre a máquina, caracterizado pelo fato de compreender meios tiradores - movivele
numa posição que engata cada bobina individual, meios de mola, meios
de carga para as ditas molas para
estabelecer uma fôrça eievadora de
bobina potencial e meios para livrarem repentinamente a- fôrça estabelecida nos ditos meios de mola e a
aplicarem através Idos ditos meios
tiradores a uma bobina engatada assim na forma de um impacto ascendente.
.
4 -a Um dispositivo para retirar
oobinas de uma enfiada de fusos
aprumados suportados sôbre uma máquina, caracterizado pelo lato de compreender meios tiradores movíveis
para unia posição que engata cada
bobina individual, meios de mola,
meios de cargo dos ditos meios de
mola para estabelecerem uma fôrça
elevadora de bobine potencial e meioil
atuados quando a ; fôrça estabelecida
nos . ditos meios de' mola alcança um
valor pre-deterimanod para liberar
repentinamente a dita força a aplicála através dos ditos meios tiradores
e uma bobina engatada, na forma de
um impacto ascendente.
5 — um dispositivo de acardo cmia
o ponto 4, para retirar nobinas, caracterizado pelo fato de incluir meios
de fôrça de impacto que aumentam
a fôrça ascendente. aplicada pelos ditos meios de mola na eventualidade
da fôrça elevadora de bobina desenvolvida pelos ditos meios . de mola não
serem suficientes para • desassentarem
•
a:bobina de seu f so. , t .
f
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Publicação feita de acordo com o art. 28 do Código de Propriedade Industzial:
2, Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará 'a correr o prazo para o deferimento do --4440- imanta 99 dia,
padeira° apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aquelas que 98 Julgarem prajudicaddr
6 a-. Um dispositivo para retirar bobinas de uma enfiada . de fusos aprumados Obre uma máquina, caracterizado pelo fato de compreender meios
tiradores movíveis numa posição de
engate de cada bobina individual;
uma mola de compressão, meios compressores da dita. mola para estabelecerem unia fôrça elevadora de bobina potencial e meios atuados quando os ditos meios de mola forem
comprimidos num valor pre-determinado para libertarem repentinamente
a fôrça armazenada ali e a aplicarem, através dos ditos meios • tiradores, a uma bobina engatada, na forma de um impacto ascendente.
7 — Um dispositivo para tirar bobinas de uma enfiada de fusos aprumados suportados sôbre urna máquina, caracterizados pelo fato de compreenderem um braço elevador movivei dentro de uma posição para engatar cada bobina individual, sendo
. a, extremidade frontal do dito braço
elevador engatável com a dita bobina
e sendo a sua extremidade posterior
montada articuladamente em tôrno
de um eixo geométrico' horizontal
para movimento da articulação do
dito braço num plano vertical, meios
de mola, meios de carga dos ditos
meios de mola para estabelecerem
uma fdrça elevadora de bobina potencial e meios atuados quando a fdrça estabelecida nos ditos. meios de
mola alcança um valor pre-determinado para libertar repentinamente a
dita fôrça e aplicá-la através do dito
braço elevador a uma bobina engatada, na forma" de um impacto ascendente.
•
8 — Um dispositivo de aceirdo com
o ponto 7, caracterizado pelo fato de
que os ditos meios de mola são compreendidos por uma mola de compressão.
9 — Um dispositivo para retirar
bobinas de uma enfiada de fusos
aprumados suportados sôbre uma máquina, caracterizado pelo fato de compreender um braço elevador Rivivel
dentro de uma posição para engatar.
cada bobina individual, sendo a extremidade frontal do dito braço elevador engatável com a dita bobina
e sendo a sua extremidade posterior
montada articuladamente em tôrno
de um eixo geométrico • para movimento de articulação- do dito braço
elevador num plano vertical, uma alavanca montada para movimento de
articulação em iam° de uni eixo
geométrico, horizontal e localizado
abaixo do dito braço elevador e engatada com o lado inferior do dito
braço elevador, um mecanismo de lingueta para apreender a dita alavanca
numa posição engatada, meios de
mola, meios de carga dos ditos meios
de mola para estabelecerem uma fôrça elevadora de bobina potencial que
é aplilcada numa direção ascendente
contra a dita alavanca quando na
dita posição engatada e meios atuados quando a fôrça estabelecida nos
ditos • meios de mola alcançam um
valor pre-determinado para libertar
o dito mecanismo de lingueta Para
efetuar assim uma libertação da dita
alavanca e simultaneamente aplicação
da fôrça estabelecida nos ditos meios
de moia através da dita alavanca ao
dito braço elevador e dai a uma bobina eengatada pelo último na forma
de um impacto ascendente.
10 — Um dispositivo de acôrdo com
ponto9, para retirar bobinas, caacterizado pelo fato de çtue a mola
•
i uma mola de eompreedio.

11 — Um dispositivo para retirar
bobinas de uma enfiada de fusos
aprumados suportados sobre uma máquina, caracterizado pelo fato de compreender um braço elevador movível
dentro de uma posição para engatar
cada bobina individual, sendo a extremidade frontal do dito braço elevador engatável com a dita bobina
e sendo a sua extremidade posterior
montada articuladamente em tdrno
de um eixo geométrico horizontal
para movimento de articulação do
dito braço elevador num plano vertical, uma alavanca montada para
movimento de articulação em tOrno
de um eixo geométrico horizontal e
localizada abaixo do dito braço eledo dito braço elevador, um mecanisvador e engatável com o lado inferior
mo de lingueta para segurar a dita
alavanca numa posição engatada
urna mola de compressão disposta
verticalmente, uni tirante de operação movível verticalmente, sendo o
dito tirante engatável com à extremidade inferior da dita mola, e sendo a extremidade superior da dita
mola parada pela dita alavanca quando numa posição engatada, meios
para atuarem o, dito tirante numa
direção ascendente vertical para comprimir assim a dita mola e estabelecer unia fôrça elevadora de bobina
potencial e meios para dispararem o
dito mecanismo de lingueta para libertarem a dita alavancia quando a
compressão na dita mola alcança um
valor pre-determinado efetuando assim uma libertação repentina da dita
fórça de mola e aplicação da mesma
através da dita alavanca o braço elevador a uma bobina engatada pela
última na forma de um impacto ascendente.

12 — Um dispositivo de acôrdo com
o ponto 11 para retirar bobinas, caracterizado pelo fato de que os ditas
meios para dispararem o dito mecanismo de lingueta são sustentados
pelo dito- tirante operante.
13 — Um dispositivo de acôrdo com
o ponto 11 para retirar bobinas, caracterizado pelo fato de que o mecanismo de lingueta é compreendido por
urna alavanca de lingueta montada
articuladamente intermediando as
suas extremidades para movimento de
articulação num plano vertical, sendo uma extremidade da dita alavanca
engatadora engatável com a dita alavanca e sendo a outra extremidade
engatável por meios suportados pelo
dito tirante operador.
14 — Um dispositivo de acordo com
o ponto 11 para retirar bobinas, caracterizado pelo fato de que inclui
meios para desviar o dito braço elevador para trás e para frente entre
urna posição recolhida desirnpedidora
da linha de bobina nos fusos a uma
posição avançada engatável com urna
bobina no fuso.
15 — Um dispositivo de acôrdo com
o ponto 11, caracterizado pelo fato de
que a extremidade frontal do dito
braço elevador termina na forma de
uma lâmina adaptada para engatar
a extremidade de ponta de uma bobina.
16 — Um dispositivo de acôrdo com
o ponto 11 para retirar bobinas, caracterizado pelo fato de que a extremidade frontal do dito brami elevador termina numa borda arqueada
adaptada para engatar e parcialmente
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circundar o pacote enrolado sôbre a
bobina num nível abaixo do ditunetrd
máximo do- pacote. 17 — Um dispositivo de acôrdo com
o ponto 11, para retirar bobinas, caracterizado pelo fato de que a porção
extrema superior do dito tirante °pe.
rador se estende através da dita mola
de compressão para disparar um golpe ascendente contra a dita alavanca
na eventualidade 'de a fôrça elevadora de bobina desenvolvida pela dita
mola não ser suficiente para dessasentar a bobina do seu fuso.
18 — Um dispositivo para retirar
bobinas de uma enfiada de fusos
aprumados suportados ablua uma máquina, caracterizado pelo fato de compreender meios elevadores engatáveis
com a bobina e Meios incluindo os
ditos meios" elevadores para transmitirem uma fôrça de impacto ascendente à bobina e efetuarem a sua
libertação do fuso e a acelerarem
numa direção ascendente.
19 — Um dispositivo para retirar
bobinas de uma enfiada de fusos
aprumados suportados sôbre uma máquina ,caracterizado pelo fato de compreender meios elevadores engatáveis
com a bobina, meios derivadores de
uma fôrça de impacto potencial e
meios libertadores da dita fôrça de
impacto numa direção ascendente
contra os ditos meios elevadores e
bobina para efetuar assim a sua libertação do fuso e acelerá-la numa
direção ascendente.
A requerente reivindica de acórdo
com a Convenção Internacional e Q
Art. 21 do Decreto n.9 7.903, de 27
de agôsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estadaa
tinidos da América, em 18 de janeiro
de 1961, sob o n.9 83.418.
TERMO N9 136.56f
Data: 21 de fevereiro de 1982
Cortador manual de Frios e outros.
Giovanni Tudisco; italiano, industrial, residente na 'cidade de São
Paulo, cessionário de Leopoldo Belletato.
Pontos Caractertsticos
1. Cortador manual de frios e outros, caracterizado por compreender
Inicialmente uma faca comum, de
cuja ltunina salientam-se lateralmente dois pinos •rosqueados, ortogonais
e extremos, nos quais são aplicadoa
os ramos laterais de unia armação
lateral longitudinal em U, de guia e
regulagem para a espessura do corte,
sob comando de porcas-borboleta ou
similares aplicadas nos referidas Pinos rosqueados.
- 2. Cortador manual de frios e outros, como reivindicado em 1, caracterizados pelo fato de que, numa outra forma de realização, os ditos ramos laterais da guia em U referida
em 1 serem dotados de rasgos verticais passantes, atravessados pelos
mesmos pinos rosqueados salientes da
lâmina da faca, pinos éstes mantidos
suspensos por molas helicoidais aloa
jadas o interior dos referidos rasgos.

3. Cortador manual de frios e outros, como reivindicado até 2, substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.
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0.9 726.201, de 25-11-1965
Çondomtnio do Edifício Guajaratuba
Guanabara

CONDOMINIO
,GUAJARATUI3k
Classe 33
U smedificio de apartamentos
l'ermo n.9 726.212, d e 26-A1-1965
Lojas Ki-Bel Ltda„
Pernambuco

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, esséncias, extratos, água de colônia, água de toucacador, água de beleza, ágga de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabe:os e para a pele,. brilhantina, bandolina, "batons", cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo, crave rejuvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage", depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos; carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e -Crtine
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em pó,
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume, escôvas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumado, preparados em pó, pasta, líquidos . e tijolos
para o tratamento das unhas, disso!ventes e vernizes, removedores da. cuticuja, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas,
cilios e pintas ou sinais artificnVs, óleos
para a pele
Termo n.° 726.215, de 26-11-1965
Laboratório Cruzdias Ltda.
Minas Gerais

Classe 36
Artigos de vestuário, rdupas feitas, semi-confeccionadas ou sob medidas, para homens, senhoras e crianças, a saber: Agasalhos feitos de peles naturais
ouartificiaís, anáguas, aventais; batas.
babadores, blusas, blusões, boinas, bonés. Meros; combinações, calçados. cachecóis, camisolas, capacetes, capas
Casaco" casacões, capotes, calças, calça-salas, chinelos, cintos, cintas, camisas, camisetas, calções, cartolas, coletes,
corpinhos, ceroulas, cuecas, colarinhos,
Cueiros, chapéus, dolmans; echarpes,
tolas: fardamentas, gorros, galochas
gravatas, guarda-p6, Impermeáveis, ja• quetas. lenços, leques, lançaria. li gas,
, librés, !ingerias, mantas, meias,- palas,
Paletós, pantufas, pijamas, pe1gnoirs
punhos, peitos e peítinhos para caulims. peler1nes, polainas, ponches, pullover:, quimonos, quépis, regalos, robe
de diambre, rouas de brim ara o trabalho, roupas feitas para crianças, roupões de banho, saias, sapatos, sandálias
Classe 2
aolidéos, shorts, slackes, sungas, gueteTas, suspensórios, soutiens, sobretudos
Produtos ve teri 1:;lá r 10S
Cales. ternos, toucas, tIlleurs, turbantes
Termo n.° 726.216, de 26-11-1965
ung.ormes para empregadas, vestidos,
Laboratório Farmacêutico Clacfer Ltda.
xales
R:o Grande do Sul
Têrmo n.° 726.213, de 26-11-1965
Lojas Ki-Bel Ltda.
Pernambuco

Nom e Comercial

Rlo Grande 'to Sul

@teca Ts9

Classe 14
Vidro comum, laminado trabalhado
em tôdas as formas e preparos, vidro
Indústria Brasileira .
cristal para todos os fins, vidro indusClasse 3
Classe 2
trial, com telas de metal ou compost:
Substâncias e preparações químicas usa- ções especiais: ampolas; aquários, as- Carrapaticidas, desinfettanres, embrocadas na medicina ou na farmácia. Vaci- sadeiras, almofarizes, bandejas, cube- ções para animais, farinh d de
ossos,
nas e bioculturas usadas na medicina ou tas, cadinhos, cântaros, cálices, centro medicamentos para anima:s. aves prede mesa, capatdas, copos, espelhos, as- parado s eprodutos Inseticidas, parasifarmácia

«Claukr»

tajas Ki- Bel Ltda.

rafas, garrafões graus globos. baste.
Jarros, jardineiras, licoreiros tnamacieiras, mantegueiras, pratos pires, portajóias, paliteiros, potes. pendentes • pedestais. saladeiras serviços para refrescos, saleiros, tubos: sigmas. travessas. vascas, vasilhames. vidro para vi.
draças, vidro para relógios varetas
vidros para conta-gotas. sadio pare
automóveis e para bara-brisas e •
xicaraa
Termo n.o 726-:220, de 26-11-1965
Auto Paisto Nlecanica - Diesel" Ltda.
Classe 14
Rio Grande do Sul
Vidro comum., laminado. traorahado
era tôdas dS formas e preparos, viaro
cristal para todos os fins, vidro industrial, com telas de metal ou composições especiais: ampolas, aquários, assadeiras. almolarizes, bandejas, cube' Classe 11
tas, cadinhos. cântaros, cálices, centro Ferragens, ferramentas de sada espécie.
de mesa, cápsulas. copos, espelhos, as- cutelaria em geral e outris artigos de
carradeiras, frascos. fôrmas para do és metal a saber: Alicates. alavancas ar.
fôrmas para tornos. tios de vidro, aár- mações de metal. abridores de lataa
rafas, garrafões. graus, globos, baste. arame liso ou farpado, assadeiras. açujarros, jardineiras, licoreiros mamadei- careiros; brocas, bigornas. baixelas,
ras, mantegueiras, pratos pires, porta- bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres;
jóias, paliteiros. potes, pendentes pe- bules; cadinhos, cadeados. castiçais, codestais. saladeiras. serviços para' re- lheres para pedreiros correnies, cabides:
frescos. saleiros, tubos, tigelas, travas. chaves; cremones. chaves de parafusos.
sas, vasos, vasilhames,, vidro para Viconexões para encanamento, . colunas,
draças, vidro para relógios, varetas, caixas de metal para portões, canos de
vidros para conta-gotas, vidro para
rrazatl, chaves de fenda chaves isgiesa,
automóveis e para bara-brisas e
cabeções, canecas. cipos, cachepots,
xicaras
centros de mesa, coqueteleiras caixas
Termo n.° 826.219. dc 26-11-1965.
para acondicionamento de al:mentos,
Ramiro Costa & Ca.
caldeirões, caçarolas. chaleiras. cafeteiPernambuco
ras, conchas coadores; distintivo, dobradiças; enxadas, enxadões.. esferas.
cngates. esgu:chos, enfeites para arreios,
estribos, esferas para arreios, espamaPRORROGAÇAO
deiras; formões.. rvices. ferro para cortar
capim, ferrolhis, facas, facões, fechaduras ferro comum a carvão. *eruteiras,
funis fôrmas para doces. freios pa:a
estradas de ferro. frigideiras; ganchos,
grelhas, gar'sas, ganchos para quadros
gonzis para darruagens; • insígnias; limas, laminas, liroreiros. latas de lixo;
jarras; machad:nhas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos, darretas, matrizes: navalhas; puas; pás. preClasse 17
gos, parafpsos, picões, porta-gelo: p0Arquivos de aço e cofres de aço
seiras, aorta-pari, porta-jóias. paliteiros.
Termo n.° 726.218, de 26-11-1965
panelas, roldanas, .talos para p:as, rabi- •
Artcris S.A. Indústria e Comércio
tes, regadores; serviços de chá e café,
São Paulo
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; tesouras. talheres atlhadeiras, torqueze,
tenazes, travadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos. tubos para encanamento,
trilhos para pirtas de correr, taças,
travessas. turibulos; vasos vasilhames
e verruma
Indústrias Salubre do Brasil Ltda,

carradeiraa frascos, fôrmas para do es. ticidas, remédios para fias vererinários,
fôrmas para fórnos, fios de vidro, gar- sabões veterinários e desinfetantes, sais
veterinários e desinfetantes, sais véteriTermo n.o 726.214, d e26-11-1965
Termo na 726.217, de 26-11-19E5
Cosmética Cientifica, Socidade Anônima
Artcris S.A. Indústria e Comércio
Industrial & Comercial
, Argentina
São Paulo
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Térmo a.° 726.223, de 26-11-1965
Termos as. 726234 e 726.235, de
arroz. atum. aveia, avelãs, azeite azei__Tijuca Te1113 Club
126-11-1965
tonas, banha, bacalhau. batatas. balas.
Comércio d eCuriosidades Cur.opan
Guanabara
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha.
Sociedade Anónima
OU em pó e em grão. camarão, canéla,
?JORNAL, DO TIJUCA
Guanabara
em Pau e em P6, cacau, carnes, chá,
jearamelis,- chocolates, confeitos, cravo
ipIDDSTRIA BRAMEMAi
cereais, cominho, creme de Je:te, crema
allmenticios, croquetes, compotas, unClasse 32 gias coalhada, castanha, cebola, conW
Artigos da .classe
mentos para alimentos, Colorantes,
Classe 4
Térmos as. 726.228 e 726.229, de
cb3uriçoa, dendê, doces, doces de fruPedras preciosas em bruto, pedras
26-11-1965
ta& espinafre, essências alimentares, emsemi-preciosas, cristais naturais
Big-Lar Imóveis Ltda.
padas, ervilhas, enxovas, extrato de miRio de Janeiro
aste, farinhas alimenticias, favas, féClasse 13
culas, flocos, farelo, fermentos, feijão
Adereços de metais preciosos ,semirz
• tgos, frios, !Turas sêcas naturais e criapreciosos 'e scas imitações, adereços de
II
' balizadas, glicose, goma de mascar, gorpedras preciosas e suas imitações, adorduras, grãnulos, grão de hitt, gelatina.
nos de metais preciosos, semi-preciosos
goiabada, geléias. herva doce herva
t
e suas imitações, alianças, anéis, artimate, hortaliças, lagostas, línguas, feita
Is
gos de lentasia de metais precicoos,
condensado. leíte em pó, legumes eis
S_NDLISTRIA BRASILEIRA I' balagandans de metais preciosos ou
Conserva. lentilhas. linguiça. louro, massemi-preciosos, bandejas de metais preias mariscos, manteiga,
ciosos. berloques de metal preciosos,
Classe 16
margarina, marmelada, macarda. =sbrincos de metal precioso ou semiArtigos da classe
ia de tomate, mel e melado, mate, ma g
preciosos, bules de metais preciosos,
Classe 25
para mingaus, molhos. moluscos-oas
carteiras de metais preciosos, colares
Artigos da classe
mostarda, mortadela, nós moscada, node metais preciosos ou semi-preciosos.
tes, óleos comestivtis, ostras, oves,
Téraso a.° 726230, de 26-11-1965
pães, paioa, pralinés pimenta, pós para I3essuedan Utilidades Domésticas Ltda. contas de metais preciosos, copos de
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro
pudins, pickles, peixes, presuntos. paGuanabara
fio de prata, fivelas de metais preciotês, pett-pois. pastilhas, pizzas pudim;
sos, cafeteiras de metais preciosas. jóias
queijos, rações balanceadas para anijóias falsas.' lantejolas de metais premais, requeijões, sal, sagú. sardinhas,
ciosos, medalhas de metais preciosos
otanduiches, sorvetes, suci de tomate e de
semi-preciosos e suas imitações. palitos
•inget 'suem% • e po:cia; supe.asos ,sepui
rim, tremoços, tortas, tortas para alide ouro pejas preciosas para jóias, peUTILIDADES .
mento de animais e aves, torrões
dras semi-preciosas para, Jóia, pérolas
toucinho e vinagre
DOMÉSTICAS LTDA.
e Imitações de pérolas, pratos de metais preciosos. serviços de chã e de café
Têrtno n.' 726.222, de 26-11-1965
de metais preciosos, serviços de licor
Nome Comerc:al
Chicago Bridge S.A. Engenharia e
de metal precioso, serviços de refres;os
'
Construções
Têrmo n.o 726.231, de 26-11-1965
de metal precioso, serviços de saladas,
Guanabara
Oficina Mecáníca "Castanho" Ltda. de frutas de metal precioso, serviços de
Guanabara
sorvete de metal precioso, talheres de
metais preciosos, turibulos de metal.
turmalinas lapidadas e vasos de
metais preciosos
v °FICOU MECÂNICA
Urino n." 726.236, de 26-11-1965
Comércio d eCuriosidades Cur:opan
Sociedade Anônima
Guanabara
Nome Comercial
Têrmos as. 726.232 e 726.233, de
26-11-1965
aasse 33
Laboratórios Organon do Brasil Ltda.
Engenharia e construa es, montagens
São Paulo
Classes: 4, 8, 11, 13, 25, 32, 33 e 50
Industriais, planejamentos, estudos, pro.
Titul ode Estabelecimento
jetos, cálculos de montagens
:ndustriais
Termo n." 726.237, de 26-11-1965
Termos os. 726.224 a 726.227, de
Produtos Atmenticias Riali S.A.
26-11-1965
Rio Grande d o,Sul
--n
Casas Oliveira Comestíveis S.A. Laboratórios
Guanabara
•

re'rrao 5h,0 726.138. "de IS-Tf-1961 .
Indústrias Salubre do Brasil Ltdriii
RIO Grande do Sul

YERNON1

BESSUEDAN

."CASTELINHO" LTDA.

.GALERIA VERNON

Enercaps

'OLIVEIRA
l'ffilPOSTRIA BRASIIÚRA
Classe 41
Artigos da classe

Classe 42

• Artigos da classe
Classe 43
, Artigos da classe
Classe 46
' Artigos da classe

Organon
do _Brasil Ltd_i
al
_

s,

Classe 2

Carrapaticidas. desinféttante& erabast%
ções para animais, farinha de ossos,
medicamentos para enima's, aves. prew
parado 3 eprodutos Inseticidas, parado

ticida& remédios para fins veterinário"
sabões veterinários e desinfetantes, sala
veterinários e desinfetantes, sais veteri.,
uários, vacinas para aves e animaisig
sais minerais para fins veterinários, pow
:nadas uso veterinário, vermlicdas
veterinário, desinktantes e veterinário(
Tèrmo /1.° 726.240, de 26-11-1965
Indústrias Salubre do Brasil Ltda.
Rio Grande do Sul

.... _,...

•r....... 1 ,

... a r a ogo'
____........_„ ,......__

eratileili
t
ndúsria
I.._

• Classe 2
Carrapaticidas, desinfettantes, embroer.,
ções para animais, farinha de °noa
medicamentos para aniaia:s, aves, praparado s eprodutos inseticidas, parar&
ticidas, remédios para fins veterinários,
sabões veterinários e desinfetantes, ama
veterinários e desinfetantes, saís vette_
ri artes, vacinas para aves e animais,
sais minerais pare Ens veterinários, pomadas uso veterinário, vermiicdas 1130
veterinário, desin getante.s e veterinfl.riot
Térino ta.9 726.221, de 26-11-1965
'Mercearia Paranapiran Ltda.
Guanabara

São Patdo
jndelstria 13rasileir-a;
Classe 2
Um produto veterinário, indicado nas

x.‘

deficiências vitaminicas
Classe 41
Classe 3
Classes: 1 ; 2; t 32; 33; 38; . 41; 42; 43; Alcachofras, aletria, • alho, espargo
Usa produto farmacêutico indicado nas
44; 45; 46; 47; 48 e 50
açúcar, alimentos para JAImais, amido
deficiências vitaminicae
• Insiguia de Comércio
amendoas, ameixas, atnèudoirn. araruta
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726.025, de 25-11-65
veículos e suas partes integrantes, tageO Rodeto e Rijos Sociedade Ani- petas e cortinas, oleados e encerados,
Mina, Industrial y Comercial
artefatos de. borracha, petrechos desArgentina
porivos

Termo n.9 726.031. de 25-11-65
Samuel Franco Ribeiro
Rio Grande do t -rte

Termos na: 725.037 e 726.038. de
25-11-1965
S.A. Laboratório Americano
Guanabara

rermo n,9 726.029, de 25-11-65
Cássio Muniz S. A. Importação e
Comer-rifo
Guanabara

4-rote jra ng u 1 idãO
IC:6FnlifinddErtf
OYA SS 1 CriV1 UNI
(

r I

Classe 49
Baralhos
..êrrao
n.°
726.026,
de 25-11-65
.
Ear .do Brasil Comércio de Lubri,
tas Acessórios Para Automóveis
it.
S.A.
Guanabara

Classes: 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18,
Classe 46
20, 21, 34, 39 e 49
Velas, fósforos, sabão comum e deMáquinas, aparelhos eletro-domésticos, tergeates. Amido, anil e preparações
acessórios de aparelhos elétricos, apa- para a lavanderia. Artigos e prepara
relhos fotográficos, radiofõniocs, e máções para conservar e polir
quinas falantes, discos gravados e filTermo n.0 725.036. de-25-11-1965
mes revelados, instrumentos musicais,
Laboratório Gross S.Ã..
ferragens, ferramentas e cutelaria, viGuanabara
dro e cristais, cermica, armas e munições, petrechos _navais e aeronáuticos,
veículos e suas partes integrantes, tapetas e cortinas, oleados e encerados,
artefatos de borracha, petrechos des.
Classe 47
porivos
P:uidos para isqueiros
Termo
n.9
726.030,
de 25-11-65
tármo n.9 726.027, de 25-11-65
Samuel Franco Ribeiro
I.N11"11 — Companhia Brasileira de
Rio Grande do Norte
E'etrônicos
Santa Catarina

•

Classe 8
Ridois e televisores
térzno n.° 726.028, de 25 - 11 - 65
dein° Munis S. A. Importação e
Comércio
Guanabara

Classe 46
Velas, fósforos, sabão comum e detergentes. Amido, anil e preparações
para a lavanderia. Artigos e preparações para conservar e polir
Terra° n. 9 726.032, de 23-11-65
Samuel Franco Ribeiro
Rio Grande do Norte

Classe 46
Velas, fósforos, sabão comum e detergentes. Amido, anil e preparações
para a lavanderia. Artigos e preparações para conservar e polir
Termo n.° 726.033, de 25 1i 66
Samuel Franco Ribeiro
Rio Grande do Norte

- -

Classe' 3
Especialidades
-farmacêuticas
Termo n.°, 726.034, de 25-11-1965—
Transportadora Uberlândia Ltda.
Minas Gerais

Classe 3
Especialidades farmacêuticas
Termo n. 9 726.039, de 25-11-1965
Laboratório Virex Ltda.
Guanabara
OR
-R OG A CÃ O

VERMELHO
Classe 33
Transportes
Termo n.° 726.050. de 25-11 1965
Construcasa Ltda.
Santa Catarina

LABORATOPAO (57
RUA ASSUAR/ eft

-

Senhora
da 'Ap-re-s-ãtãõãà

' Nossa
Casses: 6. 7, 8, 9. 11. 14, 15, 17, 18.
20, 21, 34. 39 e 49
Máquinas, aparelhos clero-domésticos,
.9cess6r1ce de aparelhos elétricos, aparelhos fotográficos, radiofôniocs, e aláClasse 46
4uinas falantes, discos gravados e filmes revelados, instrumentos musicais, Vdas, fósforos, sabão comum e deferragens, :ferramentas e cutelaria, vi- tergentes.. Amido, anil e preparações
dro e cristais, cermka, amas e. muni- para a lavanderia. Artigo.' e prepara-,
çóes para con s ervar e polir
giss. Peteechos nevam_ e. aeronetutkos.

Classe 10
Artigos da classe
Classe 28
Artigos da classe
Termo n.° 725.035, de 25-11-1965
Laboratório Gross S.A.
Guanabara

Classe 3
Produto farmacêutico
Termo n.° 726.048, de 25 11-1965Construtora Ida Ltda.
Santa Catarina

etulduatc"a
?da cada•
Nome

Cksinei

Nome' Comercial

•
3•
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Publicaçao festa de aoõrdo com o art. 130 do Cbdigo da Propriedade Industrial. Da data da publicação enanspani a
mezo de 00 dias para o deferimento do pedido. Durante asse prazo podara° apresentar euas opodaõea ao Departanoenba
Nac1nna1 da Propriedade Industrial aqueles que se Salgarem prejudicados com a ooncesedo do registro requerida

Termo n.0 726.040, de 25-114965
Matem, Produtos Quimicos Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Termo n.° 726.045, de 25-11-1965
A. S. Propague Ltda.
Santa Catarina

':rênno aà:0 726.05Z de 26-11-1965

Casa Helena Ltda.'
sopt:a C.atarinp

•nn

eX

t

Classe 10
Petrecho (gaze gessaria) para medicina
Termo n.°726.041, de 25-11-1965
Marcos Produtos Quimleos Ltda.
Guanabara

Classe 36
Confer.ções
Termo o.° 726.053, de 2541-1965
Confecções Imperial Ltda.
Santa Catarina

• Confecções
jrnperiai

.44Z"
Nome Comercial
Termo n°. 726.047, de 25-11-1965
Textil Blumenauense Ltda.
Santa Catar:na
Casse 2
Substância química usada para fins
sanitâries

'Termos os. 726.042 e 726.013, de
25-11-196ç
Cia. Ltda.
Cédega
•
-Paraná

urnabei
i3t‘.

Nome Comerciai
'armo n.° 726.051, de 25-11-1965
Cssame — Sul Americana de
Construções Ltda.
Santa Catarina

New

12.
CV
,

Curtume Imperial S. A.

Nome Comercial
Têm() n.° 726.051, de 25-11-1965
Comercial Xaviense Ltda.
Santa Catarina

•
• :
t

.
Casse 1£
Compensados de madeira a prove &agua
usados nas construções
, Classe 28
Placas de madeira compensada, ouim1camente tratadas a prova dágua
Têrmo n.° 726.044, de 25-11-1965
Arrozeira Catarinense Ltda
Senta Catarina

(4rrozeira
Catarinense Ltda.
Cotoéecio e.mgricultura de arroz à
cereais em geral
Cassa 41

Classe 8
Diacoe gravados
Timm° a.° 726.059. de 25-11.19r
ituolidiária Rude Ltda.
Santa Camisa

Innobihá „
ria

Ltc11:

Comércio de- materiais de constru"
corretagem e admiaistração de im6v9
Termo n.*-726.060, de 25-11-1965 .
Jangada Autonihvels Ltda. ...Santa Catarina

Classes: 21 e 33
03:cina mecânica, comérc.lo de autoral
veia e suas partes inegranes
Termo n.° 726.061, de 2541-196r
Marcenaria São José Ltda.
Santa Catarina-

Santa Catarina

Indústria e Comércio

,Gravadorà
Caminho - da- Vida

iangaut

Casse 36
Confecções
Termo n.• 726.019, de 25-11-1965
C,crtunie Imperial S.A. Indústria e
Comércio

4454
oti
b

Termo n.o 726.057, de 25-11-19011
Exportdora Sul Ltda.
Santa Catarina

Nome Comerdal
Termo n.° 726.058, da 25-11.19v
Herasin Klriux Kolenczuk
Paraná

Classe 32 Urna agencia no:
a
Termo 13.. 9 726.046. de 2, ti •1965
Administradora Habitação Popular
Limitada
Santa Catar:na

PRORROGAÇÃO

1

Expiiria5FiSu

•Agencia Catarinense
de Noticias -(ACAN)

/
fi

de . 19456

Nome Comerciai
Ttrzno 0.0 726.055, de 25-11-1965
Distribuidora de Lubrif:canee
Newape Ltda.
Santa Catarina

Distribuidora de Lubriticantas

NEWAPE'

\./.,

0‘

%1Q3

Classe 47
Combustivels e lubrificantes
Termo n.9 726.056, de 2541-1965
Viu Tanztaberger
Santa Catarina

Dedetizadora Florianópolis
DEDEFL-OR:'

Classes: 11, 12, 15, 23, 41, 42 e 43
Ferragens ferramentas miudezas de armarinho locças tec:dos, produtos a/iraera•
Classe 33
as' •
tidos, refrigerantes e bebidas
Serviços de dedetizãtâo, tearatiração e
alcoólicas
lrounizaçâo de res1de:m.1LS

Nome Comercial

Têrrao n.° 726.063, c'e 25Moinho São O1sn6vão Ltda.
Santa Corariam

Moinho
Sã Cristovão Itã;
t
Nome Comercial

Quarta-feira 11

DIÁRIO

grinffla

OFICIAL (Seção III)

1

Main de 166

. .

• .

. •

•

4.
• $$$$$ .

• •

,

• • •

2201
"1

WI ARC.AS
D,EPOSI
TADAS
•_ I
,
,
,
l

„

..

PubliNtsd,0 ilidi% da acprdo min o art. Ito dó a4i4o d‘t ii-iaprlOarie2nduitelal.;Va das da publioagáo soraeasg a
cerres 0 PraW ds Ei dias 17,Iii a, O _d'efe-kisafillfo do pnciidor NONalte sia' raso, poderioegreirntsr suas oposições ao beilatatmeauts
" Moa da Propelireis& Dednéfrial aqueles que m• Manieta prados
'a eonersaito do rezistro reque14da
Trino n.° 726.239, de 26-11-1965
Indústrias Salubre do Brasil Ltda.
Rio Grande do Sul
-

SAL() GALINA

,arorv

travesseiros e" acolchoados para móveis.
Bilhetes de loteria, cabogramas, cartazes, literais de propaganda, cheques, scapulares e notas promissórias
Tèrmo n.° 726.243, de 26-11-1965
Frederico Mentz S.A. — Comércio e
Inclustr:a
Rio Grande do Se

ICÉRED ERICO MENTZ a. A.<CIESE"-•

SAIA) CALINA
Classe 2
Carrapaticidas, desinfectantes, ernbrocações para animais, farinha de ossos,
medicamentos para canlina:s, aves, preparado $ eprodutos inseticidas, parasiticidas, remédios para fins veterinários,
sabões veterinários e desinfetantes, sais
veterinários e desinfetantes, sais veterinários, vacinas para aves e animais,
sais minerais para fins veterinários, pomadas uso veterinário, vermiicdas uso
veterinário, desinSetantes e veterinários
Urna° n.9 726.241, d e26-11-1965
nários, vacinas para aves e animais,
sais minerais para f:ns veterinários, pomadas uso veterinário, vermiicdas uso
Veterinário; desin!,etantes e veterinários
Têrmo n.9 726.242, de 26-11-1965
Frederico Mentz S.A. — Comércio e
Indústr:a
Rio Grande do Sul

Termo n.° 726.244, de 26-11-1965
Colohl G.m.b.H. 451 Co.
s
Alemanha

Classes: 5; 6; 7; 10; 11; 17; 21; 32;
40 e 50
Metais não trabalhados ou parcielmentetrabalh ados, usados nas indústrias.
Mquinas e suas partes integrante. Máquinas de agricultura e horticultura e
suas partes integrantes. Grandes instrumentos agrícolas, inclusive traores. Instrumentos, máquinas, aparelhos e petrechos para a medicina, a arte dentária,
a cirurgia e a higiene, máquinas, aparelhos e instalações hospitalares de expurgo e fins análogos. Ferramentas de tóda espécie, (exceto qcando partes de
máquinas), ferragens e cutelaria em geral. Pequnos art:gos de qualquer metal. Artigos, máquinas e instalações
pare escritórios e desenho. Veículos e
suas partes integrantes, exceto máquinas e-motores. Jornais, revistas e punas e motores. Jornais, revistas e publicações em geral. Álbuns. Programas
radiofônicos. Peças teatrais e cinematográf:cas. Móveis de metal, vidro ou
madeira, estofados ou não. Colchões,
travesseiros e acolchoados para móveis.
Bilhetes de loteria, cabogramas, cartazes, literais de propaganda, cheques, scapulares e notas promissórias
Térmo n.° 726.245, de 26-11-1965 Indústrás Salubre do Brasil r
Rio Grande do Sul

Termo n.9 726.247, de 26-11-10
Indústr:as Salubre do Brasil Ltda,
Rio Grande do Sul

'.:PROFIR00400,a

qua tas FR
Classe 36
Roupas de malha, roupa tecida e tricotada, roupas feitas de pano tecido
Têm° n.9 726.246, de 26-11-1965
Indtistr.as Salubre dp Brasil Ltda.
Rio Grande do Sul
Casse 2'
Carrapaticidas, desinfettant;:s, embroca
ções para animais, farinha de ossos
medicamentos para animas, aves, pra
parado s eprodutos inseticidas, paras!,
ticidus, remédios para fins veterinários,
sabões veterinários e das:afetastes,. sate
veterinários e desinfetantes, sais veterlnários, vacinas para aves e animais,
sais minerais para fins veterinários, po:nadas uso veterinário, vermiicdas usa
veterinário, desinSetantes e veterinário!
Classe 2
Termo n.° 726.248, de 26-11-1965
Carrapaticidas, desinfettantes, embrocaIndústr:as Salubre do Brasil Ltda.
ções para animais, farinha de ossos,
.
• Rio Grande do Sul
medicamentos para anima:s, aves, preparado s eprodutos inseticidas, paras'',
ticidas, remédios para fins veterinários,
sabões veterinários e des:nfetantes, sais
veterinários e desinfetantes, sais veterier •
nários, vacinas para aves e animais,
vi
sais minerais para Las veterinários, pomadas uso veterinário, vermilcdas uso
t.te:5
0.4 %05,
veterinário, desincetantes e veterinários

CiNgsx
wrirx,e.

Termo n.9 726.249, de 26-11-65
losé Miguel ArawPernambuco

,,,4+
ptis0

et!'"

IZE

Classe 2
Carrapaticidas, desinfettantes. ancorou&
ções para animais, farinha de ossos,
medicamentos para anima:s, aves, preparado a eprodutos inseticidas, paras'.
ticidas, remédios para fins veterinários,
sabões veterinários e desinfetantes, sais
veterinários e desinfetantes, sais veteri.
ndrios, vacinas para aves e animais.
sais minerais para fins veterinários, pomadas uso veterinário, vermiicdas uso
veterinário, desinfetantes e veterinários
Térmo a, 726.251, de 26-11-65
INAinpar — Indústria de Luminosos
Ltda.
*Paraná

• , 11190TRIA !MAMEM&
Clames: 51 6; 7; 10: 11; 17; 21; 32;
40 e 50
Metais não trabalhados ou parcialmentetrabalh ados, usados nas indústrias.
Mquinas e suas partes integrante. Máquinas de agricultura e horticultura e
suas partes integrantes. Grandes instrumentos agrícolas, inclusive traores. Instrumentos, máqu:das, aparelhos e petrechos para a medicina, a arte dentária,
a cirurgia e a higiene, máquinas, aparelhos e instalações hospitalares de expurgo e fins análogos. Ferramentas de tóda espécie, (exceto geando partes de
máquinas), ferragens e cutelaria em geral. Pequnos art:gos de qualquer metal. Artigos, máquinas e instalações
para escritórios e desenho. Veículos e
suas partes integrantes, exceto máquinas e motores. Jornais, revistas e publicações em geral. Álbuns. Programas
radiofónicos. Peças teatrais e cinematográfIcas. Móveis de metal, vidro ou
'madeira, estofados ou ião. Colchões,

Classe 46
Sabdolm pó, sapólio • veitte

tórino is.• 726.250, de 26-11- 65
: mareioq Indústria de Cadeiras
00
Alvorada Ltda.
Paraná

Citasse 2
Cerrayowidas detnfettantes, emtmoea.
ções para animais. farinha de osso%
medicamentos para anima:s, aves, preparado s eprodutos inseticidas, parasifield" remédios para fine Veterinário!,
sabões veterinários e desinfetantes, saia
veterinários e desinfetantes, sais vetar!.
narlos, vacinas para aves e animais,
sais minerais para fins veterinários, p0medas tyko veterinário, vermilcdas uso
~Mário, Joisirdetardis i yetarkiários

•
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Termo na 726.252, de 26-11-65
lies, anta-corrosivos, anti-detonantes, azo11.b.s Fiknes Ltda.
tatos, água acidulada para 'acumuladoGaanabz,ra res, agua oxigenada para fins industriais, amónia; banhos para galvanização,
benzinas, beazol, betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio; cal virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas, composições, exClasse 32
tintores de incêndio, cloro, corrosivos,
Alagas da classe
cromatos, corantes, creosotos; descorara
Tatras ma, 726.253, de 26-11-65
tes, desincrustantes, dissolventes; emul
Proclu•aes Cinematograficas Watson sões fotográficas, enxofre, eter, esmallalacêdo Ltda.
'es, eestearatos; fenol, filmes sensib1la:
Guanabara'
talos para fotografias, fixadores, fluidos para freios, formol, fosfato& incluatriais, fósforos industriais, flaoretos,
WATSON .MACEDO
fundentes para solda; galvanizadores,
Classe 32
gelatinas pera • fotografias c pinturas,
Artigos da classe
glicerina; hidratos, hidrosulfitos; imper.
meabilizantes, ioduretos, lacas; massas
-ríamo n, 9 726.254. de 26-11-65
para pintura, magnésio, mercúrio, nitraRibeiro & Lopes Ltda.
tos, neutralizadores, nitrocelulose; proRio de janeiro
°sidos, oxidante, alco para pintura óleo
de linhaça, produtos qatruicos para ina
pressão, potassa industrial, papéis heliografiaos e prcliocopista, pellculas sensíveis, papéis para, fotografias e análiIND(ISTRIA BRASILERA
ses de laboratório,- pigmentos, potassa.
pós metálicos para a composição de tiaClse • 2
tas, preparações para fotografias, produ- Artigos da classe
tos para niquelar, pratear e cromar,
Termo n. 9 726.255. ele 26-11-65
produtos para diluir tintas, prussiatos,
Gonçalves ts IVIorelli Ltda.
reativos, removedores,, sabão neutro,
Rio de janeiro
sais, salicilatos, secantes, sensibilizantea,
sililatos, soda cáustica, soluções
eas de uso industriai Solventes, sulfatos, antas em pó, liquidas. sólidas ou
o o,
pastosas para madeira, ferro, paredes,
construções, decorações. couros, tecidos,
Uras, celulose, barcos e veículos, talco
industrial, •danar, vernizes, 'zarcão
Classe 2
Nome comercial
Substancias
e
preparações químicas
Têm ° na 1726.256, de 26-11-65
usadas na agricultura, a. saber; adubos,
Nicola Castarma
adubos artificiais para o solo, licalle
Guanabara
para fins agrícolas, bactericidas, ceras
para enxertos, ciananside de cálcio
como adubo para o Wh, defumadores,
desinfetantes usados na agricultura e
a; horticultura, escórias básicas para
cintos, essências para exterminar animais e plantas daninhas, extratos de
•1
C asse 36
quassia para fins Isorticolaa, fertilizanArtigos da citas,
tes para o solo, formicida, guano, fasetifugos, massas para enxertos, pastilhas
ri 'a mos as, 726.258 e 726.259 de
para destruir insetos, preparações para
26-11-65
preservar o solo; preparações para des, .Cioroga S. A. Indústaos Químicas
truir beatos, larvas e plantas dana
Sas Paulo
nhas, sais para rins agricolas. sais Para
fins bortieolaa substâncias ataicas
para destruir insetos, 'servas e plantas

Tarmo D. 9 726.260, de 26-11.1048

nonas Bark
Guanabara

Guanabara

sEe
a

fij

Pndústria 13 rasilleirii'
Classe 32
Para disangula álbuns, almanaauea
anuários, boletins, tatálogis, jornaia,
livros, peças teatrais e cbacmatográficas, programas de rádio t televisão,
publicações, revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Termo na G 726.2151, de 26-11-1965
Codráa — Comércio, Dragagem,
Importação Ltda.
Guanabara.

A PISTOLEIRA

cegue

Ttrino e3.9 726.264, de ze-it-15450
bistribtiklora Visiense de Produtos
Subas e Derivados Ltda.

Indtatria filracileSra'
Classe 21
Equipamentos, peças e acessórios paru
embarcações
Termo n:3 726.262. de 26-11-1965
Indústria de Produtos Aliaseatkios
Confiança S.A.

a- -ara

a:-

Classe 41
Artigos da classe
Termo ta' 726.265, de 26-11-1965
Serviços Maritanos Paragon Ltda.
Guanabara

Classe 50
Representação de emprésas de navcoa.
çao da cabotagem, contratação de cda
balagem ou enfardamento, serviços
r1tnnos, agenciamento de fretes ou
carga
Ttrzaos na. 726.266 a 726.270, de
26-114965

Art-Dosa Artigos Domésticos L.da.
&I° Paulo

bleREILI

SO1RÉE
unytsTRIA BEABLERRA,

aduba& venenos contra a verraina,

Paulo
Classe 41
Balas
Tèrmo n. • 726.2634 de 26-11-1963
Indústria
Prodctos Alinsetratios
São

Confiança S.A.
São Paulo

venenos para insetos e visgos
contra lagartas

gaotztoeoni

,3111XIST13IA

Classe 1

Para distinguir: Absorventes, -acetona.

Tênno n' 726.2i7, de 26-11-65
Inveadesentos, Comércio, Organização
e Planejamento Ltda.
Rio de janeiro

LEI 13 A

PREçofeAtxés

Mela% acetato, agentes cparsioos para
tratamento e coloração de fibras, te5 21,
••
, couros e celulose; .6guaaesx, al- Classes: 4, 9, al, 12, 13. 14, 1,
22, 24 .23. 28, 34, 33, g e). R, 40
• 011 II a, ani/inas; alumes, alvaiade,
48 e 49
antes Industriais, alumiai° em pó,
tonifico, antabscrustavass, anti-oxidan•
krAlos erd 430s8is

• Inat
a_ so

350.tus

Classe 8.
Aparelhos de barbear elétrico; aparelho scnenatograiloos; aspáradaras de Pó.
batedeiras de bolo; balanças, binóculos;
enceradeiras * flogões elétricos e a aás;
/arrio elétricos
i
de passar e engomar
roupas; geladeiras; gravadores; Ilquidificadores; panelas de pressão; relógios;
garrafas térmicas; tostadeiras; televiso, reta tientiladores e sorveteiras
Classe 31
Para distinguir os seguintes artigos:
Cortinado, cortinas, capar-hos, enceradoa, estrados, linóleos, oleados, passadeiras. PárI GS para assoalhos, areelers
e topetes
Classe 37
Roupas brancas, para cama • mesa:
Acolchoados para camas cu'.has, cabalares, • stregbeo. fronhas ganrdona
P03, jo gos boidaa s laços 3e !calma
lençóis, mantas pala ”ames av.-a .para
cosinive e panca .de -atas. to ,ahas 4e
rosto e banho, toalhas de nas.a. malhai para Jantas. toalhas par) chá e
cala toalbas para Inmqw.ies quM'nictes Para cama e me-, anlia aans
(cobre 21,?.o)
CL!~ '5G
rIVIÓNieiS cria pcai, Ále .0)mM. vidro ,eit71;
a ça madeira, ~lado. 1141 , n%, 1
SAVe móveis para eSer i t
ir'
1-,; n ;').arasarlos para latchela
parJ .raaaai,
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usadas, almofadas. acolchoados para Térrso a.° 726.273, de 26-11-1965
móveis, bancos, balcões, banquetas, Cresci Comércio e Indústria de Matebandejas domiciliares. berços, biombos,
riaas de Construção Ltda.
cadeiras, carrinhos para chá e café, 1
Gmatabarr,
tonjuatos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
tonjuntas de armários e gabinetes para
copa e coaalla, camas, cabides, cadeiras
airatórias, cadeiras de balanço, caixas
Nae rádios, colchões, colchões de mola&
divisões, &vaus, discotecas
Classe 16
espreguiçadeiras, escrivanie
ilhas, estantes, guarda-roupas, mesas,. Materiais de construção em geral
mesinhas mesinhas para rádio e tel-ví•
Termo na? 726.274. de 26-11-1965
tElo, mesinhas para televisão, moldura!:
Antaalo Carlos de Almeida Braga
ara quadros, porta-retratos, poltronas,
Craranabarr
oltronas-camas, prateleiras, porta-chaéus.. sofás, sole-camas, travesseiros c
vitrines
Claus 41
Alcachofras, aletria, alho, aapartai
dçõear. alimentos pear animais. ~ida
tanéndoaa, ameixa& amendoim. araruta.
çgiost. atura, aveia, avais. azeite. azei•
pana& banha, bacalhau, batatas. balas
**adio& bombons, bolachas, baunilha
kafe em p6. em grão. aunado, canela
em Peti e em pd. cacas:. carnes, chá,
ecrantelos, chocolates, confeitos, cravo
't areais, cominho, creme de kite. cremes
-tibmentldos croquetes, compotas. Can.
tjlea, coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes
iem, dend& doces, doces de teurespinafre. essências alimentares, em•
padas. ervilha& amoves, extrato de to.
tinte, farinhas alimentidas, favas, 14
Classe .35
es, flocos, farelo, femaentos, ..fellaa Crédito, financiamento, investimento,
cria. administração de bens, sguros e operaOC. frios. /rufas sécas naturais. cri
sedas; gricoee, goma de marcar, nor
ções bancárias em geral
aa, grânulos, grilo de bico, gelatina
Termo
is.• 726.275, de 26-11-1965,
, datada, geléias, bem doce, bete.
. te, hortaliças, lagostas linguas. leito Herdo Mauricio Weibel Gonçalves
Guanabara
dO, kite em pó, legumes eu
lentilhas, linguiça. louro, ma&
alimentidas, mariscos, manteiga
narina marmelada, macarrão, mude tomate, mal e melado, mate, mas.
.477-5
para mingaus, molho& asohiacos,
mortadela ates moscada aoóleos ccer.estIvels, astral, CIVAL
PIAM manés. pimenta, pós para
dm& picIdes, peixes, presuntos, papetit-pois, pana& pizzas, pudim;
Classe 3t
queijos, rações balanceadas para unimais, requeijões, sal, caga, sardinhas, Para distinguir: Artigos de vestuários
tiluiches, salsichas. salames, sopas eu- e roupas feitas em geral: Agasalhos.
toda& gorrete& sacos de tomates e de aventais, olpargatas, anáguas, blusas,
tiam torradas, tapioca, tâmaras, talha. botas, botina& blusões, boinas, babaalas, tremoços, tortas, tortas para ali' douros, bads, capacetes, cartolas, caraenlato de animais e aves, torram, . paças, casado, coletes, capas, chales,
toucinho e vinagre
cachecol& calçados, chapéus, cintos,
Termo n.o 726.271, de 26-11-1965 cintas, combinações, corpinhos, calças
Art-Dorn Artigos Domésticos Ltda. di senhoras e de crianças, calções, cal.
o& camisas, camisolas, camisetas,
São Paulo
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,

Termo n. o 726.276, de 26-11-1965
Guanabara

ART —DOM ARTIGOS
DOKÉS TIC OS LTDA.

salas, casacos, chinelos, domin6s, adiarpes, tanta-tas, fardas pare militares, co.

legais, fraldas, galochas, gravatas, gorro& tog0.9 de lingerie, jaquetas, laqués,
Nome Comercial
luvas, ligas. lenços, mantós, meias.
aaalós. mantas, mandrio, mantilhas, paTêxmo n•° 726.272, de 26-11-1965
letós, palas. penhoar, pulover, pele:Inas
Djalm aAraúlo
peugas, pouches, polainas, pijamas, puabos, perneiras, quimonos, regalo&
ntfa3A LANÇO
robe de chambre, rolpão, aobretados,
Classe 33
suspensórios, saldas debanho sandálias
Paia assinalar a atividade de um con- susteres, Uris, 4uagas. atolas as ale*,
~tios
junto musical e vocal

maceuticos. Quimicos e OPoterAgicog
Goiás

.Y . 1 . 11GR O41 „

rla=a,

'
fa

Termo n.9 726.279, de 26-11 -1

Herde, Maurício Weibel Gonçalves Indlistr:a "Profarquimo" Produtos aí

Classes: 33. c á
Titulo de F.,stabelecimt,..0
Termo n.° 726.277. de 26-11-1965
Serafim Cader
Guanabara

(NraSTIllA MAMEM/

Clama 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques,
anuários, boletins, catáloaos, jornais,
livros, peças teatrais e cinematográficas. programas de rádio e televisão,
publicações, revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Termo n. o 726.278, de 26-11-1965
Indústria "Profarquirno" Produtos Farmacêuticos, Químicos e Opoterápicos
Goiás

Classe 1
Para distinguir: Absorventes, aceto
ácidos, acetatos, agentes quIralcos pa z
o tratamento e coloração de fibras,
eidos, couros e celulose; água-raz,
bumina, anilinas; elumen, alvaiade, a t)
vejantes industriais, alumínio em p
amoníaco, antaincrustantes, anti-oxidanc
tas, anti-corrosivos, anti-detonantee, azo.;
tatos, água acidulada para acumuladck
res, agua oxigenada para fins industrio
ais, amônia; banhos para galvanizaçãO,
benzinas, henzol, betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio; cal virgem, cat.'
*Wien, carbonatos,• catalizadores, celulose,, <lapas fotográficas, composições, em.
tintores de incêndio, cloro, corrosivO4
cromatos, corantes, creosoto!: descorani;
tes, desincrustantes, dissolventes; emull
sões fotográficas, enxofre, ater, esmaltes, eestearatos; tersol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, fluidos para freios, forma fosfatos induS.
Ciais/ fósforos industriais, fluoreto.s;
fundentes para solda; galvanizadoreei
gelatinas para fotografias e pinturas,
glicerina; hairatos, bidrosulfitos; imper.
meabilizantes, iodureto& lacas; massas
paru pintura, magnésio, mercúrio, nitra.
tos, neutralizadores, nitrocelulose; lret
(atidos, oxidante, óleo para pintura
de linhaça. produtos químicos para km
pressão, potassa industrial. papéis ha.
liográficos e preliocopista peliculas sen.
siveis, papéis para fotografias e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de tia;
tas, preparações para fotografias, produl
tos para niquelar, pratear e croma.t.
produtos para diluir tintas. prussiatoa
reativos, removedores, sabão neute4
sais, salicilatos, secantes, aensabilizantel
sililatos, soda cáustica, soluções cadmia
cas de uso industrial, solventes, sun:
tos, tintas em pó, liquidas, sólidas
pastosas para madeira ferro, pared
construções, decorações, couros, teddoa,
fibras, celulose, barcos e veículos, talai
Industrial, thiner, vernizes, zarcão
Termo n.9 726.280, de 26-11-1965
Indústria "Profarquirao" Produtos Pari:mace:~ Quimicos e Opotereicoe
Goiás

Classe 3
Um produto farmacêutico. indicado no
tratamento do vitiligo
Termo n, 9 T26.306, de 26-11-65
Prororgaç ao )
Laboratórios; Glaxo-Evans do Brasil
S. A.
‘uanabara

C;lasses:
e3
Subi:dr/cias a preparações quedem usadas nas Cndústrias, substâncias e preparações qnlmicas anti-corrosivas e antioxidantes; substâncias "químicas, produtos e preparados para serem asados na
medicina ou na farmácia, vacinas e bioClasse 3
R11245 Dera l erem usados ma zaedleitla Um produto pare o tratamento das
„ aiceras do aparelho digestivo
* PA Jannácia
IIVCLEQ3111

;a: : s?

è1 •
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Publicacko feita d aórdo com o art. 230 do Código cia Propriedade Industrial. Da data da ptiblioaado começará a
Gorar o prazo de 60 dia& para o deferimento do pedido. Durante tese prazo poderdo apresentar suas oposiçdes ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que te julgarem prejudicados com a conceseão do registro requerida

. Termo n. o 726.281, cQ 26-11-1965
Winco Representações Ltda.
Pernambuco
,

Termo n. o 726.283, de 26-11-1965
Gonditti el Irmão Ltda,
Bahia

Indústria Brasileira
Classe 41
Café torrado e moído
Termo 0. 0 726.285, de 26-11-1965
Luiz de Mattos
Guanabara

. • Nome Comercial
èrmo a.° 726.282, de 26-11-1965
ústria "Profarquimo" Produtos Farceuticos, guim:cos e Opoterápicos
Goiás

;2>

—

t ;,n045,",
(‘f1;\1•V

4r- 41>•
N9,

Classe 46
Polimento para assoalho
Termos as. 726)386 e 726.387, de
26-11-1965
Indústr:a Alimentícia Brasiliana S.A.
Guanabara

AGLUTINIL
,u1 ir

Classes: 1 e 3
• 3Ubstâncias e preparações químicas usa- das nas indústrias, substâncias e prepaIndústria Brasileira
rações químicas and-corrosivas e antioxida:lies; substâncias químicas, produClasse 3
:Os e preparados para serem usados na
medic:na ou na farmácia, vacinas e bio- Preparado a base de mandioca para uso
zulturaslirra serem usado soa medicina na fabricação de comprimidos e granulados na indústria farmacêutica
ou na armácia
Classe 3
Virmo n.° 726.284, de 26-11-1965
Fécula e farinha de raspa de mandioca.
Florestal Brasileira S.A.
.Aditivo para fabricação de bolos, fariMato Grosso
nhas e pães a base de mandioca
Têrmos na. 726.28 8e 726.289, de
26-11-1965
-pRORROGAÇÃO
Forlandagrícola e Pecuária S.A.
Guanabara

FORLAN,D
„ rasuelre
,`
indústriaD
INDUSTRIA MAMARA.

Classe I
xtrato tónico para cortcme de peles
ou. couros; extratos de quebracho; produtos químicos para classificar os
extratos tónicos

Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usadas exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, .adubadeiras,. ancinhos mecânicos e empilhadores combinados,
arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para ceerals, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agrlcclttira
cultivadores,., debulhadores,

destocddores, desentegradores; esmagadores para a agricultura escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas ferrad<eiras, gadanhos.
garras para arado, grades de' discos
ou destes, máquinas batedeiras para
agricultura máquinas inset;cidas, máquinas 'vaporizadoras, -máquinas de
fundir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura, máqcinas de plantar, motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear; para asfaltra; de
torquir, de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros Insetos, -para borrifar e, pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para ,colher cereais, máquinas
amassadoras para Sins agrícolas, de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar, para ensacar, máquinas e ancinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadoras mecânicas, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeadeiras, secadéiras,
marcadores de terra, tosadores 'de grama, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agrícolas
Classe 45
Plantas, sementes e mudas para agricultura, horticultura e floricultura:
flores naturais

refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado cimento metálico, 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 taba»
lhado, gusa temperado. gusa Inale:Iva
lâminas de metal, lata em Mira, lataa
em fólha, latão em chapas, latão ma
vergalhões, ligas metálicas, limalha%
magnésio, manganês, metais não caba.'
lhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampalos,
metais para soila, Di q ue: e zinco
Classe 11
Arames trfilados; pregos e parafesos
.
Classe" 16
Material de construção
Classes: 5, 8, 11, 16, 18, 21e 50
Aços, ferro metais pregos parafusos arames treSilados; material de construçâos
aparelhos elétricos; fios; munições; partes de automóveis e impressos em geral
Termo n. o 726.296 de 26-11-1965
Indústria Nordestina de Aço S.A.

(INASA).
Ceará

Têrn2o n. o i26.290, de 26-11-196S
Forland Agrícola e Pecuár:a S.A.
Guanabara

FORMICIDA FORLAND
f~oteitxty
."4"`"nwg
...
INDuSTRIA BRASILEIRA

Classe 2
Formicidas
Termo n.° 726.291, de 26-11-1965
Brasilvita Comércio e Rets,.esentações
Limitada .
Guanabara

BRASILYITA
rNDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 11
Ferragenus e ferramentas
Têrmos na. 726.292 a726.295. de
26-11-1965
Indústria Nordestina de Aço S.A.
(INASA)
Ceará

1 ASA
Indústria Brasileira

Nome Comercial
Termo n 726.297, de 26-11-W1
Calçados Vouga Dão Ltda
Guanabara

VOUGA
tNIXISTRIA oniiitridC
Classe 36
Calçados

Térmo,n.•

726.298, de 2641-1961

Casa j--odyr Armarinho Ltda.
Guanabara

JODYR
nexfSTRIA BRASILEIRA
Casse 12

Agulhas, fechos corrediços, agulhas ft
•
Classe 5
trlcot, agulhas de crochet, botões, aI80
Aço em bruto, aço preparado, 'aço netas comuns colchetes dedais, preglaskle
doce, aço para tipos, aço fundido aço argolas fivelas e grifas para enfeitas ãll
parcialmente trabalhado. mo nano. eco
• vestidos
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nom •
Iftrzeo tu.° 736.299, de 26414965
Paulo Antonio de Andrade Stelankod
Crtatztabara

Teartneas lia 726.507 e 726.3C'8, 42
• 26-11-65

aProrrogação)

durosos e pornaaas para ampeza
Pe l e e - maguilage - , depilatórios, desosloranteaa -vinagre aromático, pó de arar
e talco perfumado ou não, lapis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e cume
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, a.abonatcs, dentifiacios em pó.
Classe :44
pasta ou liquido, sais perfumados para
Flano•utabaco manufaturado on mao banhos, pentes, vapoiazadores de perfume, escarras para dentes, adiados, unhas
Termo n,° 726.311, de 26-11-65
Badiscbe
Soda-Fabrik
e cílios, saquinhos perfumado, preparados em pó, pasta, líquidos e tijolos
Piktien g asai; db al t
para o tratamento das unhas, dissolAlemanha
ventes e vernizes, removedores da cutícula, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas.
dias e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Classe 2
Um agente umectante para uso
Termo a.° 726.315. de 26-11-65
agricultura a horticulttra
(Prorrogação)
Merck f Co.. Inc.
Termos na. 726.212 e 726:215, de
Estados Unidos da América
26-11-65
(Prorrogação)
lalestlé S, A.
Suiça
frêrmo 42. 9 726.10, de 26-11.65
British-American Tobacco Company,
Limited
inglaterra

itNkin

eargamo Electric Company
Estados Unidos da América
Classe 8
ECA MENTERA
ir parelhas de cinematografia, balanças
para uso em laboratórios cinematográ' Witstia &Infletira
ficos e fotogralloos, baterias elétricas
para uso e mcinematografia e fotografia. câmaras fotográficas e cinemaClasse 2
tográficas, filmes fotográficos e cineDefumadores
matográficos, interruptores e demais
Tétano za° 726.300, de 26-11-19d
peças cie aparelhos cinematográficos e
Mario Augusto saias doe Santos
fotográficos, lâmpadas de todos os tipos
Gtranabara
para amo em fotografar e cinematografia, lentes pans uso eia einematogra- fia e fotografia, manipuladores e microfones para uso em cinema, relógios de
precisão para uso em fotografia, seca-1
Classe 3
11ARCA 1103
dores elétricos para filmes revelados e
Pastilhas à base de anti-biótico, para
cópias, barómetros, bússolas, espelhos
o tratamento de infecções da boca e
r indú striti Brasileara.
óticos, focalizadores para cámaras fotoda garganta
Clama .3
; gráficas, lanternas óticas, lentes, microsClasse 3
Termo
n,°
726.317. de 26-1I'-65
Farin'naa
daetéticas
ou
dc
regara:
ópios, obturadores para máquinas foSebastião Mona Ribeiro de VasconClasse 41
latibatancias aparnicaci e preparados para bagráficas, óculos, vidros de aumento
cellos e José Adolpho Abranches
serem usados na znedkina e na
C recluçao, tenna gnetros, psicrônometros, Leite, leite esterilizado, leite evaporado,
Fabris
leite em pó, leite seco, leite condensado
higrômetros
farmácia
f;uanabara
assucarado ou não, leite ciamatado conClasse 8
F.Itionla na. 726.301 e 726.302, de
densado ou não, leite parcialmente desMcdidores de eletricidade, indicadores
26-11-65
café com leite cacao cota leite,
pui,inpet rol — Comércio e Indaatria elétricos, aparelhos verificadores elé- natado,
ehocoIate com leite, leite acabado, leitricos
é
instrumentos
registradoers
eléS. A.
te adicionado de qualquer produto ou
tricos
Guanabara
substâncias, creme de leite, chocolae,
bombons, cacaos, baia& confeitos, doTermo n.4 7264309. de 26-11-65
ces, geiélas, queijos, manteiga, laticíLaboratoires Roja
nios, farinhas lacteas, farinhas maltadas
França
farinhas alimentícias, farinhas
Classe 1
aas ou de regime
Classe 11
bubstanclas a preparações químicas usaFerragens, ferramentas de tóda espécie,
Pats nas indústrias na fotog rafia e
Vamo n.° 726.314, de 26-11-65
cutelaria em geral e outris art:gos
saae análises química; substâncias e
(Prorrogação)
Classe 48
metal a saber: Alicates, alavancas, arDreparações químicas ama-corrosiva. Alumínio do Brasil S. I
Para distinguir: Perfumes. assanclas, exmações de metal,' abridores de latas.
ainti-oxidantes
São Paulo
tratos, água de colónia, água de toucaarame liso ou farpado, assadeiras. açuCassie 2
' careiros; brocas, bigornas. baixelas,
Aulasttncias e preparações químicas cador, égua de beleza, água (3,2 quina,
bandeijas, bacias, baldes, bimbonteres;
ameias na agricultura, na horticultura água de rosas, água de alfazema, água
bules; cadinhos, cadeados, eastiçals, copas veterinária e para fins sanitários ,para barba, loções e keinicos para os
cabeloa e para a pele. brilhantina, banlheres para pedreiros. correntes, cabides*:
ibesolitria
Brada:Ira
Tarato n.° 726.303, de 26-11-65
doliaa, 'bateiras". cosméticoa, fixadores
chaves; cremones, chaves de parafusos.
Qattnartrol — Comércio e Indastria de penteados, petróleos, óleos para os
conexões para encanamento, colunas,
Classe 50
cabelo crave nejuvenescente, cremes gor- Papel metálico e papel de ailunanio caixas de metal para portões, canos de
S. A.
dtmosos e pomadas para limpeza da
Guanabara
menti, chaves de fenda chaves isglêsa,
Termo na' 726.316, de 26-11-65
pele e
depilatórios. desoClases 25
cabeções, caneca& aipos. cachepots,
Colgate-Palmolice
Company
doraatca.
0
aaomático,
,519
arroz
Artefatos e produtos acirados de oricentros de mesa, coqueteleiras caixas
Unidos
da
.Amérka
Estados
e
talea
parfararalo
ou
não,
lama para
gem .anirnal, vegetal ou nancaal. não
pare acondicionamento de atmentos,
tncluidos em outras classes: artefaacsasataz.....- c sabranceiras, preparadas para
caldeirões, caçarolas, -chaleiras. cafetelalas e .olhos, carmim para
substâncias L41111.11 .ICi: Mão 4.1]Citridld',d.
ras, conchas, coadores; distintivos, doo
rasto
c
para
os
Lbios,
tabão
.
creme
e
em outras ..lasses
k
bradlças; enxadas, enxadões, esferas,
•asiacar,
sabão
liquido
perfumado
¡para
•
engates. esgukhos, enfeites para arreios.
Tartnoa ns. 726. arai
726...715, de .iou rc, sabonetcs, dentifrícios em pó,
Classe 48
tribos, esferas para arreios, espumaI -1. aa
ip:-.1yta 011 Liquido, sais perfumados para
P..
Para distinguir. Perfumes, essenciais, ex- doiras; formões. %ices. ferro para cortar
.nS. pente& vaporizadores ale
vs:-a der 'es, cabelos:, unhas tratos, água de colônia, água de touca- capim, ferrolhis, facas, facões, fechade" beleza, água de quina, duras ferro comum a carvão, farofeiras,
(*.:11,.72S. 5(11.11 /1::S prrfurnado, prepara- caclor, água
A !--1
•- r ", past, • ,. liquido:. c tijolos água de rosas, água de alfazema, Água funis. f5rmas para doces, freios liara
• 'a •: :•.:•.• -•:•,,'. 'c d:,r, ar,a7s. cl issol- p7.ra barba, loções e tônicos para os estradas de ferro, frig:deiras: gancllos.
• .:cr, ;3C•re
da ciai- cabelos e para a pele, brilhantina, ban- grelhas gar ros, ganchos para quadros
' • . : -- a "i :. • ta a '.••• r•Lr2,. C:, cabe- domina, "batons", comiéticos, fixadores gonz;L_para darruagens • in ,,Ioulas: lir 1: .r ' r --" .T.,-,rz. .1.-!.rolcr-',r lin!las, de penteador., petróleos, óleos para os mas, lãminas, liroreiros. latas de lixo:
a.... t i: i•a-at ou ,,,naie: artificiais, óleos cabelo, crave rejuvencscente, cremes gor- Jarros; macLadalhas, melas para porta.

ruktADOR
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•Drzer a

molas para venezianas, .maitelos, der- • Termo n.° 726.320, de 26-11-65
1
Térom n,9 726.321, de 26-11-65
retas, matrizes; navalhas; puas; pás, pra.
Rothman,s of,Pall Mall Limited
/Prorrogação)
aos, parafusos, picões, porta-gelo; poVaduz
Alumínio do Brasil S. A.
Seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteircu
São Paulo
panelas, roldanas, ralos para pias, rebi- SIMON DE MONTFORT
tes, regadores; serviços de chã e café,
Classe 44
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; tesouras, talheres atlhadeiras, torqueze, Tabaco manufaturado ou não. Artigos para fumantes, exceto papel
tenazes, travadeiras, telas dt arame, torClasse 12
(classe 38)
neiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos para pirtas de correr, taças,
Cápsulas
de
metal
para vidros, garrafas
Termo 12, 9 726.322, de 26-11-65
travessas, turibulos; vasos, vasilhames
e doces
.
(Prorrogação)
e verruma
Weinget Limited
Têrmo 11. 9 726 . 328, de' 26-11-65
Inglaterra
(Prorrogação)
Termo n.°. 726.318, de 26-11-65
Alumínio do Brasil S. A.
attimuetrol — Comércio e Indústria
São Paulo
WINGET
' S. A.
'Guanabara •
Classe 6
Maquinismos e partes de maquinismos
para misturar, moldar e manipular concreto e materiais semelhantes
Termo n.° 726.323. de 26-11-65
hicastrla Cradol-ri
Parke, Davis & Company
Estados Unidos da América
Classe 39
Aros e válvulas de borracha e guarnições do mesmo material empregados
como acessórios de panelas de
pressão
Classe 3
Termo ri.' 726.329, de 26-11-65
U 01 preparado anti-convulsivo
J.
J. Atkinson Limited
Termo n.° 726.324, de 26-11-65
Ingalterra
(Prorrogação)
National Biscuit Company
Nome comercial
Estados Unidos da América
• Termo n.° 726.319, de 26-11-65
Cia. Cervejaria "José Weiss"
Minas Gerais
I

ALUVIN

MIRO NTIN

( JÇ

Ttulo de estabelecimento
Classes: 41, 42 e 43
Termo n.9 726.321. de 26-11-65
(Prorrogação)
Nestlé S. A.
Suiça

Classe 41
Biscoito, farelo, pão, bolos, bolinhos,
flocos de milho, bolachas farinhas para
bolachas, biscoitos para cachorro, roscas fritas (doughnuts), barars de figo,
pastéis, rosquinhas .(pretzels)1 paus de
rosquinhas, enrolados roscas, sanduichee de bolinhos e bolachas, pão doce
crespo com ou sem frutas, trigo picado, bolos crespos com sabor de ginger, massas em folhas açucaradas.
flocos de trigo, cereal de trigo integra le biscoito
Termo a.° 726.325, de 26-11-65
(Prorrogação)
The Calote% Corporation
Estados Unidos da América
AcO UBTI nn C E LOTEi
Classe 16
thn material para acabamento da decoração das paredes destinados a corrigir a acústica ou a mortecer o som
Terom n.° 726.326, de 26-11-65
(Prorrogção)
Companhia- Ply-Tox do Brasil, S. A.
Guanabara

11...4.305C1
'4T IVAP
áasse 41
Leite condensado

Classe 2
,Inseticidas

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colónia, água de toucacadoz., água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, Água
pa a barba, loções e tónicos— para os
cbe1os e Para a pele, brilhantina, bandolina, "batons", cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo, crave rejuvenescente, cremes gordurosos e panadas para limpeza da
pele e "maquilage", depil0Srios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou líquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume, escóvas para dentes, cabelos, unhas
e ditos, saquinhos perfumado, preparados em pó, pasta, liquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolvente" e vernizes, removedores da cutl-

cula, s glicerina perfumada para os cabe,
los e preparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleo*
. para a pele
Termo a.° 726.330, de 26-11-1965
1. •6 E.
'E Atkinson Limited
nglaterra

Classe 45
Para distinguir: Perfumes essências e:tratos, água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina
para barba,- loções e tónicos -para o$
cabelos e para a pele. brilhantina, bm.
dolina, "batons" cosméticos fixadores

de penteados. petróleos, óleos para os
cabelo creme revanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele a "maquilage". tepilatórios, desodorantee, vinagre aromático, p6 de arroS
e talco perfumado ou não, lapis para
pestana e sobranceiras, pregado' par*
embelezar cibos e olhos. carmim par*
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, Ientifricios em va.
pasta ou liquido. sais perfumados pare
banhos, pentes, vaporizadores de perfis.
me; escóvas para dentes, cabelos, unhei
e cibos, saquinhos perfumado. preparados em pó, pasta, líquidos e tikdoe
praa o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cutl.
cula, glicerina erftumada para os cabelo"
e preparados . para descolo& unhas,
cílios e pintas ou sinais atificiais, óleos
para a Pele
T422210 a.° 726.333, de 26-11-1965
(Prorrogação)
Nestlé S.A.
Suiça

Classe 41
Cacaos em bruto e preparados; chocolates m blocos ;em laminas, em tabletes; em bastões; em bolas ou em pó;
chocolates dissolventes; recheados, com
leite e com creme; chocolates combinads cm avelãs i quaisquer outras frutas,
com me; xaropes; artigo sde 'confettaria e de parietária de tbdas as
-- qualidades
•
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Puttlesodo Ma da *tordo som o Cit. 1/0 do Código da Proprtadode Industrial. Da data da publicaçáo começará a
Maisa g preso de GO dias paia o ~saio do pedido. Durante &se pauso poderio apresentar nuas oposições ao Departamento
janfoual da PropaNdade Industrial aqueles Tu irs julgarem prejudicados 6.om a canoeastio do registro requerido
726.331. de 26-11-1965
- J.. ê E. Atkinson Limited
aglaterras

Classe 48
.6am distinguir: Perfumes, essências ex•
tratos, água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina
água le rosas, água de alfazema. água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons" cosméticos, tixedores
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelo creme revanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele a "maquilage". lepilat.frios,-deso.
dorantee, vinagre aromático. põ de arroz
• talco perfumado ou não, lapis para
pestana e sobranceiras, prepada; para
embelezar cibos e olhos. carmim para
o rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear, 4bão liquido perfumadc
ou não, sabonetes. lentifricios em Pó
pasta ou liquido, sais perfumados Para
banhos. pentes. vaporizadores de perfume; escóvas para dentes, cabelos, unhas
e cibos, saquinhos perfumado, prepara
dos era pó. pasta, liquidos e tijolos
praa o tratamento das unhas, disaol.
ventes e vernizes, removedores da .enti.
cula. glicerina er fumada para os cabelos
e preparados para descoloir unhas
cílios e pintas ou srnais atificials, óleos
para a pele
Termo n.9 726.332. de 26-11-1965
(Prorrogação)
Dow Coramn•georporation
Estados Unidos da América

f•

latimina, Baniram alumen, alvaiade, alvejantes industriais, alumínio em pó,
amoníaco, anti-incrustantes, anti-oxidante& enti-corrosivos, anti-detonantee, azotatos, água acidulada para acumuladores. água oxigenada para fins industriais, amónia; banhos pare galvanização,
benzinas. bemol. betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio; cal virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas, composições, extintores de incêndio, cloro, corrosivos,
cromatos, corantes, creosotos; descorantes, desincrustantes, dissolventes; emulIõeS fotográficas, 'enxofre, 'eter, esmaltes, eestearatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, fluidos para freios, formo/ fosfatas indus-i
triais, fósforos industriais, fluoretos,
fa ickntes pa-a solde; galvanizadores,
gelatinas para fotografias e pintam&
glicerina; hidratos, hidrosulfitos; impermeabilizantes, ioduretos, lacas: massas
para pintura, magnésio, mercado, nitratos, nentralizadores, nitrocelulosei prooxidos, oxidante, óleo para pintura óleo
de linhaça, produtos químicos para impressão, potassa industrial, papéis heliográficos e preliocopista. películas sensíveis, papéis para fotografias e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de tintas preparações para fotografias, produtos para niquelar, pratear e ,cromer,
produtos para diluir tintas, prussiatos,
reativos, removedores, sabão neutro,
sais, salicilatos secantes, senslilizantes
sililatos, soda cáustica, soluções quitnicas de uso industrial. solventes, sulfatos, tintas em p6, liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, paredes,
construções, decorações, couros, tecidos,
fibras, celulose, barcos e veículos, talco
Industrial th:ner, vernizes. zarcão
Termo n.° 726.344, de 26-11-1965
(Prorrogação)
The Cessna Aircraft Cmopany
Estados Unidos da América

.Classe 21'
•
Arap...,nos e partes integrantes dos
mesmos
726.335,
de 26-11-1965
Termo n. o
Mercearia Fragoso Ltd:,
Guanabara

FRAGOSO
Classe 1
Pa distinguir: Absorventes. az--.ttina,
icidos, acetatos, agrntes quimiccp: par.
) tratamt.nto e coloração de fibras. te:idos, couros e celulose; água-raz, ai-

Classe 41
Alcachofras aletria, • alho, espargos.'
acarar. alimentos para animais, amido.
mendoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas

biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em p6 e em grão, camarão, canela,
em pau e em pb, cacau, carnes, chá,
caramells, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de le:te, cremes
alirnenticias, croquetes, compotas, cangica, coalhada, castanha, cebola, condimentos para 'alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas. espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de toe,mate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão
f:gos, frios, frutas secas naturais e cristalizadas, glicose, goma de Mascar, gol%
duras, grânulos, grão de bici, gelatina,
goiabada. geléias, berva doce herva
mate, hortaliças, lagostas. línguas. leite
condensado, le:te em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrãi, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para m:ngaus, -molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes. óleos comestíveis; ostras, ovas,
pães, paios, pralinés pimenta, pés para
pudins, pickles, peixes, presuntos. patês, petit-pois. pastilhas, spizzas pudins:
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagú, sardinhas,
sanduiches, sorvetes, saci de tomate e de
frutas, torradas. tap:oca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Termo _mi 726.336. de 26-11-1965
...Mercearia Fragoso Ltd?
Guanabara

FLÔR DE

ANCHIETA
Classe 41

t¼ petit-pois, pstilhas, pizzas, pudica:
queijos, rações balanceadas bara animais, requeijões, sal sagu,
sancluiches. salsichas. salame), sopas
latadas, sorvetes. SUCOs de toccates e rla
frutas; torradas, tapioca, támaras, talhai
run, tremoços, tortas, tortas para adi
mento de animais e aves, torrões.

toucinho e vinagre
Termo n.• 726.337, de 26-11-1965)
Passamanaria Santo Antonio Ltda.
Guanabara
"SANTO

ANTON:0

INDÜSTRIA BRASIIE.RA
Classe 24
Mamares, atacadores para f'spa.t.lhos
e calçados, ataduras de a' :udão para
diversos fins, exceto para na medicinais. bandeiras, bordados Jraçaat irar/,
borlas, cadeados caos ara móvPis
pianos, carapuças para cavalos. cordões, debruas, lã, fitas forros franjas
festão, feltro para órgão. fofos On/uP.
deres, lamparinas, mochilas, mosquitel-/
roa. nesgas, ombreiras e enchimentoi
pala roupas de homens e senhoras,
panos para enfeites de móveis, aça
fazendo parte dos mesmos, palmilhasi
passamaries, pavios, rédeas, rendas redes. sacas. sinhaninhas para vesudoe
telas, tampos para almofadas, não ta-,
atado parte de móveis. artigos estea,
feitaa de algodão, cânhamo, linho, juta.1
seda, raiou là pelo e fibras não 11
incluidos em outras classes
Termo n.o 726.338, de 26-11-1965
S.E.T.C.O.
Serviços Técnicos erq
Transportes Ltda.
Guanabara

ST _E

cá; 0
Q

G n.
Akachofras. aletria, alho, aspargos
açúcar. alimentos paar animais. antída
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta
Classe 50
arroz. atum, aveia. avelãs, azeite. azel.
Impressos
em geral
fanas, banha. bacalhau. batatas, bala'
biscoitos, bombons, bolachas. baunill
Termo n.o 726.339, de 29-11-1965
café ria pó e em grão. camarão. canal
Produtos Alimentle:os Quaker S.Aci
em nau e em pó. cacau. carnes, chá
Sào Paulo
caramelos, chocolates. confeitos. cavo
cereais. cominho. creme de leite. cremes
PUREJATO
nlimenticios croquetes. compotas. can
cica coalhada, castanha, cebola, condi
atentos para alimentos, colorantes
Indústria Brasileira
chouriços. dendê. doces. doces .de fru.
tas. 'espinafre. essências /alimentares, em.
Classe 41
Padas. ervilhas, enleavas, extrato de to Substâncias alimenticias e seus prepa,
mate, farinhas alimenticias, lavas. fé
Essências alimentícia.
•
flocos, farelo, fermentos. feijão
figca. frios, frotas secas maturals e cris
Termo n.9 726.340, de 29-11-1965
atlizadas: gricose. goma de mascar. gor
Produtos .Alimentleios Quaker
furas. 'grânulos. 'grão de Uca 'gelatina
"
São Paulo
aosabada. geléias, baru doce. herva
mate, hortaliças. lagostas, llnguas. leite
condensado, leite em nó. legumes em
o
conserva, lentilhas, linguiça. :louro. mas
;as alimenticias, mariscos, manteiga.
margarina. marmelada, macarrão. nas
Mestria Brasileira
Re de tomate, mel e melado. enate. massas para mingaus, molhos. moluscos
nuatarda. mortadela, nós moscada. noClasse 41
zes; óleos comestivels, ostras, ovas Substancias alimentícias e seus prefrel
Daca. pisos. prlinés. pimenta. Dós para
rados. ngredientes .de al:mentos.:
pudins, pickles, peixes, presuntos, paEssências alimentícias

ireÁj at
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Termo n.° 721).341, de 29-11-1965 .
Inc., O., Olivetti 2i C., S.p.A.
Itália
•

TBKIE
Classe 17 .
Máquinas de escreve
Temo n.° 726.342, de 29-11-1965
(Protrogação)
Ameican Greetings Corporation
Estados Unidos da América

24‘1.44.41440.60áis
Classe 38
Cartões sociais, isto é, carmes unpres, sos contendo felic:tações, pêsames, convites, agradecimentos e participações;
estojos contendo cartões sociais; etiquetas è rótulos; artigos de Papelaria; papel de tôda espécie para escrever; envelopes; papel de embrulho; livros não
Impressos; cadernos escolares
Termo n.° 726.343, de 29-11-1965
Owens — Corning Fibergas
Corporat:on
Estados Unidos da América

chapas para coberturas, caixas dágua rodas para veiculas, selins, triciclos, ticaixas de descarga para etixos,- edifica. rantes para veiculas.. vagões, velocípeções Premoldadas, estuque, emulsão
des, varetas de controle do afogador e
•a.t2 asfáltico, estacas, esquadrias, estru- acelerador. tróleis, troieibus. varam, de
turas metálicas para construções, lama.
carros, toletes pare carros
'as de metal, ladrilhos, lambris. luva.
Termo n.0 726.349, de 29-11-1965
de junção, lages, iageotas. material isolante contra frio e calor, manaras; mas- Polenghi S.A. Indústria Brasileira de
Produtos Alimentícios
sas para revestimentos de paredes, ma
São Paulo
dei-as para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes -as irgamas
sas de cimento e cal, hidráulica, pedra
gulho, produts betuminosos, unpermea
bilizanies liquidas ou sob outras tomas
para revestimentos\ e outros como na:
Classe 41
ÇAmentaçâo. peças ornamentais de cs
Que:jo provolone
mento ou gesso para tetos e paredes 111
11~3
papel para torrar casas. massas anti
Termo n.° 726.350, de 29-11-1965
icidos para uso nas construções, par Polenghi S.A. Indústria Brasileira de
4uetas, portas, portões, pisos, soleiras
Produtos Alimentícios
para portas, tijolos, tubos de concretc
São Paulo
telhas, tacos, tubos de ventilaçao, tan
ques de cimento vigas,. vigamentos r
vitrõs
Termo n.9 726.348, de 29-11-1965
Empreendimento de Consórcio
Tricrescente Ltda.
o Paolo
Classe 41
Que:jo provolon
EMMEN DIMENTO

FIBE R G TAS
Classe 8
Filtros de ar, chumaços e agiumetados
para !ideação de ar, aglomerados de
contato e de elminação para a filtração
de ar. todos contendo fibras de vidro;
e armações para montar e apoiar
filtros de ar
726.344.
de 29-11-165
0
Termo n.
(Prorrogação) SCM Corporation
Estados Unidos da América

MAInliArIT
Classe 17 Máquinas de calcular
Termos os. 726.345 e 726.346, de
29-11-1965
itatuba — Gran:tos de Ubatuba Ltda.
São Paulo
iT A TU'
a Bras

11 énea

Classe 4
Mármore, granizo e pedras em bruto ou
parcialmente trabalhadas
Classe 16
Para distinguir: Materiais paex constrt.
gies e decoraçõe s: • Argamaesa s, argila
areia, azulejos, batentes. balaustres, blo
co' de citnnta, blocos para pavimentaçjtá, calhas, cimento, cai, cr& chapas
• isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
a

DE C OiSnt) RCIOS TRI CR àSC FSTE LT DA .
Nome Comercial
Termo n.9 726.347, de 29-11-1965
Empreendimento de Consórcio
Tr1crescente Ltda
São Paulo

Termos as. 7236.51 e 726.352, de
.
29-11-1965
Pianofatcra Paulista S.A
São Pálo

reenlos na. 726.353 e'726.354,
•
29-11-1965
Pianofatura Paulista S.A.
São Paula

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Instrumentos de sopro, corda e per.
percussão; Acordeão, bandolins, baterias, cordas para instrumentos musinis,
culcas, clarinetes, cavaquinhos, cometas, gatas, harmônicas, gauta, pistão.
pandeiros, pianoe, rabecão, saxofones,
tuba, tambores, violão e violino
Classe 32
Música impressa e programas musicais,
isidiofónicos e televisionados
Têrmo n.o 726.355, de 2911-1965
Alvites S.A. Comércio e Importação
São Paulo

ALVITES S/A.
C OMRRCIOE WORTACIO

Nome Comerc:al

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes:. Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões amortecedores alavancas de cambio barcos,
breques, braços para veiculas, bicicletas. carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques. canos-irrigadoes, carros, caraças, asrrocerias, chassis, chapas circulares para veiculas. cubos de veículos,
corrediços para velei:loa direção, des11gadeiras. estribos, escadas rolantes, elevadores Para passageiros e para carga.
ngates para- carros, eixos de direção.
reios, fronteiras para veicwos. guidão
locomotivas. lanchas. moroucios, molas,
notocicletas, motocargas moto furgões
a a :mivelas, navios. ónibus, para-choques.
ira-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas,, ratos para bicicletas, reboque, radiadores para veículos,

PREÇO

INDIIS,TRIA BRASILEIRA
Classe 3.
Música impressa e programas musica:5,
radiofónicos e televisionados

Termo n.9 726.360, de 29-11-1965
"Independênc:a" 8 .A. — Crédito, Fk
nanciamento e Investimentos
São Paulo

4 000.12

CRÈIZTO
MOBILLIRA

Classe 9
Para distinguir: Instrumentos musicais
Classe 33
e suas partes integrantes a saber: —
acordeões, cordas para instrumentos muExpressão de propaganda
sicais, assovios, bandolins,- banjos, baTermo
n.o 726.361, de 29-11-1965
terias para lazs-band, barítonos, bombardinos. bumbos, caixas de música, de "Independênc:a" S.A. — Crédito. Fltanciamento e Investimentos
órgão. de piano,' cavaquinhos, tetos, pia.
nos, citras clarins, cimbolos, clarineta.,
São Paulo
concertina l cometas e cornetões, cornetins. 'I UtaS, flautins, guitarras, gaitas, harinorlicas. harmónios, harpas, li•
BANCO DE CRt DITO .
ras, 6raaos, pandeiros, pistões, pratos
de bandas, rabecas, realejos, requintas,
MOBILNRIO
saxofones, tambores, tamborins, tantans.
SIO
PAU IA- C apiial
taroes, timbales, trombones, trompetas,
tubas, violas e violões

ho NÚMERO DE HOJE: CR$ 50

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

