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N9 125.668 - Aperfeiçoamentos errl
rolamentos axiais de rolos- ou de
agulhas --''Alfred Pitner e Societé
Anonyme das Roulements e Aiglillesa
.
Rio 6 de maio de 1866
z N9 125.680 . - Cubo com desliga.
Upediente do Secretário da Indúsmento Seletivo - Dana Corporation..
N9 121.682 Aperfeiçomento ein
N9 124.615 - Aperfeiçoamentos
tria retificado por ter saldo com
N9 125.734 - Diferencial com tra•
Processo para Produzir um material troduzidos em motores a explosão
incorreções
vamento - Dana Corporation.
revestido e aparelhagem aperfeiçoa- Caetano Branco Filhos Ltda. IndúsN9 126.448 Aperfeiçoamentos em
O Senhor Secretário da Indústria da empregada - Werner Hugo Wi- tria & Comércio.
truçue de deslocamento rápido e bal..
- José Accioly de Sá - acolheu o lhelrn Schuller.
N 9 124.731 - Rolete'Triplo - Wil- xo pêso - Sidney Hedley Bingham.
pedido de reconsideração abaixo menN9 122.300 - Aperfeiçoamentos em son Marcondes - Indústria e Cocionado a fim de reformar a decisão freios de tambor com segmentos flu- mércio de Máquinas Ltda.
N9 126.514 -'Máquina Móvel para •
-•
anterior:
N9 124.761 - Retardadores de Va- alinhar ó, superestrutura de estradas
tuantes - The Bendix Corporation.
Térmo - n9 77.726 - Privilégio de
para caminhos de ferro - Gene- de ferro - Franz Plasser Bahnbati•
N9 " 122.308 - Compressor de ar de gões
Invenção - Bomba Hidráulica de
maschinen.
ral Signal Corporation.
Compressão, para trabalhar Submer- refrigeração - Motoren-Werke ManN9 126.706 - Carrinho de Passeio
N9 124.763
Prensas de Moldar sa no líquido - requerente - Quité- nhein A. G. - Vorm. Benz. Abt, L. Schuler A. O.
Dobrável, redutível ao tamanho miria Martins Machado.
Stati Motorenbau:
fluo e transformável em cochezinhO
N9 124.790 - Dispositivo - contra
N9 122.371 .-- Máquina de Processa- vazamento de gasolina ou outros com- - Antonio Ferrentino,
mento de dados e processo de marca- bustíveis provenientes dos tanques .nn
N9 126.801 - Instalação em máqui.
ção de um caracter consistindo de lanchas ou embarcações movidas por nas móveis para corrigir a, superes. ,
Divisão-de Patentes
uma combinação pre-determinada de motores de centro -- Jaime de Botton trura de estradas de ferro
FranZ
.
partes de caracter International BusiN9 124.818 - Rolamentos de esfe- Plasser Bahnbatunaschinen.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
nes Machines Corporation.
N9 126.913 - Processo para a cor..
ras para movimentos rotativos e osciDia 6 de maio de 1966
N9 123.626 - Forno Tubular indi- lantes - induStrieweerk Schaeffler reção da Superestrutura de EstradaS
de Ferro e máquinas para socar asuretamente
aquecido, próprio, em par- Ohg.
Notificação:
perestautura em realização do procesk
ticular, para recozer material . cerâN9 125.776 - Mancais Montados so - Franz Plasser BahnbaumaschW
Uma vez decorrido o prazo de re- mico , sensível à ação da atmosfera elasticamente - Heinz Sernetz.
nen.
consideração, prevista pelo artigo 14 do forno aton plantmgs-und BaugesN9 126.068 - Aperfeiçoamentos em
da Lei 4.048 de 29 de dezembro de sellischaft für Die Keramische In- ou. relativos à sistemas de circulaN9 127.144 - Aperfeiçoamentos re1961; e mais dez dias para eventuais dustrie M. B. H.
ção de Óleo lubrificante para eixos de lativos a 'elevadores transportáveis
juntadas de reconsiderações,- e se do
particularmente a elevadores de caiN9 123.630 -Motor Diesel com an- manivela de moto r es e similares - ros - F.I.S. s.r.l.
mesmo não se tiver valido nenhum
- Fábrica ItaVandervell
Productos
Limited.
Interessado, ficam notificados os re- tecâmara - Maschinenfabrik AugusN9 126.077 - Processo e Aparelhei liana Sollevatorta
-Nõornberg Ag.
querentes abaixo mencionados a com- burg
N9 127.161 - Feramenta Pneuman
para desbastar estópa de filtro " parecerem a este Departamento, a
tiva do tipo percurssor Ingersoll.
N9 123.667 - Dispositivo Mecaniza- Eastman Kodak Company.
.
fim de efetuarem o pagamento da do para guiar - Monroe Auto EquiN9 126.092 - Aperfeiçoamento em Rand - Company.
primeira _anuidade, dentro do • prazo pament Company. •
N9 127.326 - Dispositivo de segufarol para automóvel - General Elésde sessenta (60) dias„ na forma do
rança contra rebate para engrenagenti
tric Company.
Turboventilador
_
*
123.695
N9
parágrafo único do artigo 33 do- Códe direção Zahradfabrik Friedrich+
.
digo da Propriedade Industrial, para Alfred Johann Buchi.
N9 126.3e0 - Aperfeiçoamentos em shaf eu Aktiengesellschaf t.
123.742
--,
Dispositivo
de
CoN9
quesejam expedidas as cartas patenmonocárril e traçado de truque ' N9 127.329- Ventoinha de Correu.
mando Elétrico Regie Nationale viga
Sidney Hedley Bingham.
tes:
.te Transversal - Theodor Helmbold,
des Usines Renault.
N9 126.401 - Aperfeiçoamentos em
N9 127.331 - Compressor .Oscilante
'PRIVILÉGIO DE INVENÇAO
N9 123.786 - Sistema de Injeção de bombas hidráulicas - . Cia. Mecânica /..r.crônico _Munido de um campo
DEFERIDOS .
•Itaúna
S.
A.
Combustível de Modo Continuo magnático alternatfvo - Societé Ant.
Continental Motors Corporation.
N9 126.408 Vagões com amovte- nyme des Usines Chausson.
Termos:
N9 123.787 - Prensa para Moldar cedores de choque sem estrados .de
N9 127.407 - Processo para a remo-.
e Curar Pneumático - The McNeil longo percurso para recipientes de ção de polpa provenientes de um tara.
122.591
Aperfeiçoamentos
em
N9
1Viachine & Engineering Company.
bor centrifugo - Aktiebolaget..Landscarga - Pullman incorporated.
Fogões - Metalúrgica Wallig S. A.
verk.
123.823
Embreagens
do
Tipo
N9
65.199
Dispositivo
de
FlotaN9
N 9 126.427 - Montagens de Impleção para o levantamento, deslocamen- de Duas. Placas - Borg-Warner Cor- mentos de suspensão de trator N9 127.428 - Meios, para reduzir o
-poration.
Massey-Ferguson (Austrália( Limited desgaste das ranhuras do anel de
to e direção de objetos pesados por
Sôbre superfícies irregulares - WiN9 122.830 - Aperfeiçoamento em piston e diminuir o raspar no ali).
N9 123.885 -2'. Aperfeiçoamento em
liam Hamilton Albee.
Bombas de Injeção de Combustível.- reator saturável trifásico tipo estabi- dro - Caterpillar Tractor Co.
N9 127.804 - -Disposição de antelizador „(ballast) - General Electric
N9 112.020 - Montagem de Ro- Mono-Cam Limited.
paro para raspadeira de movimenta•
N9 124.172 - Registrador de Pas- Company.
lamento Anti-Fricção de Centragem
N9 125.182 - Mecanismo de alavan- ção de terra - Caterpillar Tractor
Exata - Alfred Pintner e Societé sagem - Amp.. Incorporated.
ca de muanças - Clark Equiparaet Co.
anonyme des Roulements a Alguilles.
Dispositivo
e
N9 124.186 - Processo
N9 128.001 - Processo para produ.
Company.
zir ferro a partir de minério de ferro
N9 121.281 - Tabique ou Antepara para fundição em pressão Griffin
125.279
Uma
bomba
de
sulN9
Elektrokemisk A. S.
com Esqueleto Metálico - Jean Jo- Whheel. • Company.
fatar - Fausto Berto.
seph Arthur Grisard e Marcel Jean
N9 124.423 - Aperfeiçoamentos ReN9 128.707 - Processo para formar
N9 125.590 - Via para 'dispositivo
Arthur Grisard.
ferentes a Freios - Girmg Limited. de transporte, constituido por uma um revestimento protetor sobre um
N9 121.316 - Aperfeiçoamentos recanalização suspensa em órgãos de teto ou coberturo ou outra suaerfl.
N9 -124.613 -Novas Disposições em rolamento
lativos ao acabamento mecânico de
- Societé D'Etudea et cie exposta-as intempéries e uma bas
ou
relativas
a
motores
a
explosão
superfícies e ao rejuntamento de alD'Exploitation Pour le - Trannort se revestidda- assim obtida - The
Caetano
Branco
Filhos
Ltda.
Indúsvenaria de tijolo e pistola utilizada condiu' par Canalosation Mobile.
Flintkote CompanY.
The Cernentattion Company Limited. tria & Comércio.
•
.

•

' - As Repartições Públicas

deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
Jornais, ,diáriamente, até às
15 hora*.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
rasos de erros ou omissões.
deverão ser formuladas por
escrito, à Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, no máximo até 72 horas após a salda
dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão,
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
!direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
'exterior, que serão sempre
•pintais, as assinaturas poderUte-ão tomar, em qualquer
época, por sei, meses ou um
pno.
- As assinaturas vencidas
erão ser suspensas seta
I *so prévio.
Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de
validade de suas assinaturas,
na parte superior do enderêç.o
N9 129.689 - Sistema de freio hidráulica, composição fluida adequada para uso como fluido de freio hidráulico e processo para preparar
fluido de freio hidráulico - Union
Cardibe Corporation.
• '
N9 129.927 - Aperfeiçoamento em
processo para hldretar zordinio General Dynamics Corporation.
N9 130.374 - Mecanismo para contraia de portas - Lisle Williaro Menzimer.
•
N9 130.769 - Célula para realizar
reações químicas - Nalco Cheralcal
Company.
N9 130.971 - Aperfeiçoamento em
processo e aparelho para desminera
lizar água - General Electric Company.
N9 131.048 - Preparação de Fibras
de alta tenacidade - Celanese Corporation of América.
N9 132.115 - Processo e aparelho
para montagem de conjunto impulsõres e conjunto impulsor. - Puller
Company.
, N9 132.146 -a- Processo para indicar
e ou evitar a aproximação de condiçóes de congelamento ou condensação num carburador e aparelho para
realizar o dito processo - Calvez
Dyer Colvin.
N9 132.478 - Máquina de contabilidade construtora e disposta para
executar operações automáticas de
lançamento em um grupo de contas
- The National Cash Registar Company.
N 9132.982 - Aperfeiçoamentos sóbre ou relativos a objetos de vidro
reforçado e processos para sua manufatura - N. V. Philips'Gloeilsunpenfabrieken.
N0 134.240 - Fiação de Material
Fundido - Imperial Chenntal Industries Limited.
. N9 134.268 - Embreagem para o
diferencial de tratores - Palm a 07.
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ASSINATURAS
REPARTIOES E PARTICULARES

FurNcroWntot

Capital e lnteriorl
Capital e Interior:
Semestre . . • Cr$ 6.000 Semestre . • . Cr$ 4.500
Ano . . . . . Cr 12.000 Ano
Cr$ 9.0t6
Exterior:
Exterior:
Ano •
C4 13.000 Ano
•
Cr 10.000
vão impressos o número do
talão de registro, o mês e o
ano em que findará.
A fim de evitar solução de
continuidade no recebimento

N9 134.320 - Urna fechadura de
segurança portátil - Ricardo rasanela Jr.
Na 134.346 - Aperfeiçoamento em
estrutura de Evaporador para refrigerador doméstico -General Electric Company.
Na. 134.425 - Aperfeiçoamentos na
faaficação de calçados tipo sandália
utilizando sola moldeada - José Maria Carrasco Mana.
N 9 134.487 - Processo e dispositivo
aperfeiçoados para, a fabricação dos
machos de fundição - Compagnie de
Pont-a-Mousson.
N9 134.508 - Navo tipo de válvula
de segurança para veiculo. motorizados - Paul Kosar.
NO 134.577 - Aro Pneumático, e
processo para sua fabricação - The
Firestone Tire fle Rubber Company.
249 134.628 - Aperfeiçoamentos na
fabricação de calçados - Francisco
Rocn Ten.
NO 134.818 - Carda, em particular,
carda com chapéus rotativos - Jose/
Assmichler.
149 135.923 - .Aperfeiçoamento em
meios de fixação remíveis para um
painel - General Electric Company.
N9 135.057 - Processo de limpeza e
lavagem mectualca de louça e aparelho para a dissolução e introdução
dosada regulável de substancias sólidas em líquidos medos no processo
- BÕhme Fettchemie G. 121. b. R.
N9 135.991 -Papel carbono e para
cópias, sob a forma de %lha e de
fita, à base de materiais sintéticos Giinther Wagner.
N9 135.280 - Novas disposições em
bicos de maçaricos para solda migas e gases liquefeitos de petróleo Fábriaa de Manômetros °Record"
S. A.
1 9 135.313 - Processo e aparelhos
4
para fabricação de lona cautchutada
para Pneum gticos - The Firestone
Tire & Rubber Company.

dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovação com ante
cedência mínima de trinta
(30) dias.

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinatura*
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época.
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
qtranto a sua aplicação, solicitamos usem os interessado*
preferencialmtnte cheque ou
vale postal, emitido, a favor
do Tesoureiro do De parta.
mento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos Órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
OS solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público'
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinalara.
- O custo de cada exempiar atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr; 10 por ano
decorrido.

MODÉLOS DE ITTELIDADE
NT 135.423 - Ceitaas de Combastivel para baixa temperatura, destinaINDEFERIDOS
da à geração de eletricidade 127.571
- Novas disposiçõe
"Shell" Research Limited.
construtivas em porta-bagagem pare
N9 135.426 - Agulha de Meia - automóveis - José Maria Ecbevarrii
The Torrizigton Company.
Nunez e Vicente Ais Saez.
149 135.682 - Chave elétrica de reNa 133.359 - Curva Isoaante tér.
versão para !datemos de pistão - mica - Indústria de isolantes tér.
Eletrônica Carrera Ltda.
micos °Calorisor S. A.
N9 135.881 - Uni estabilizador de
Ésigênciae
alta velocidade para veículos automoTérmos com exigências a cumpri,
tores - Silecar Peças e Aceasórios
19 113.271 - Auto Union 0.3a.B.B
4
Ltda.
NO 119.069 - R.udy Manufactu.
149 135.922 - Aperfeiçoamento em ring Company.
máquina para secar roupa - General
Nv 121.374 - Theodorico de Sovai
Pires. João Rodrigues de Olival= e
Electric Company.
N9 136.012 - Nova máquina para Jacy Ilerthel.
bater amendoim - Domingos Vane.
ar 129.761 - Aldo Ftlena.
149 135.1109 - Antonio Abel Conta
Na 136.791 - Vinicio BoteIho de
MODELO DE UTILIDADE
Almeida.
DE:FERIDO
149 129)588 - Novo modélo de for- NO 130.350 - Rockwell - Standard
ma para aquecimento de "Pizza" - Corporatinn.
N, 131.937 - Carlos Ferrar Fortes
Adelino Chiaparin.
e Indústrias Mecánicas Dlamani
N9 95.519 - Nível aplicável a. autos Laia.
em geral - Alwin Rath.
149 133.561 - Philco Corpexation.
N9 92.518 - Nôvo mode° de gongo
N9 135.422 - Solex.
metálico - Metalúrgica Ivani Ltda.
149 336.836 - N. V. PhIlips'Gloei
N9 107.752 - labvo tipo dê abraça- lanmenfabrieken!
dor mecânico para tubos em geral 149 133.912 - N. V. Philips*GloetAuresnede Pires Stephan.
•
/arnp anfabrIeken!
149 122.350 - Nova disposição 149 126.914 - N. V. pialips'Gloel.
construtiva em prolongados' e regula- lamoenfabrieken/
dor de mecanismo de acionamento de Na 138.976 - Molins Machine Comdistribuidor para motores a explosão pany United.
- Dimas dos Santos Aréas.
N9 124.359 - NU° modélo de uniDivisão Jurídica
dade distribuidora para o aquecimento a óleo de fornos ou fomantas
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Tecalemit Limited.
Rio, 6 de maio de 1988
N9 128.711 - Bebedouro Elétrico
Portátil Refrigerado - Walter Bausa
Desistência de Processos
Nistra.
Cea - Luftkuhlergeselischaft
NO 133.771 - Um Uivo dispositivo Happel - Geselachaft - M.B.H. &
de suporte de malas ou valises Mara Co. 'KG. - declara a desistam:ia do
as capotas dos automóveis --Ilidiu pedido privilégio de invenção - Tubo
Queiroz e Paulo de Souza Ranha.
para compnesaçáo de temperatura,
N9 134.467 - Novo limpador, e lu- provido com aletas, bem como procesbrificador de trilhos de portas de aço so para fabrica-lo (- Homologo a
Tetsuo Nakamura.
desistência - Arquive o processo.

Quinta=feirá'12
The Monotype Corporation •Limideclara l ai desistência do-A regis•Iro da marca - Monotype --têrmo
1-402.576 - Homologo á desisfiência.
Arquive-se o-processo.
¡
" Vemag S.. A. .- Veículos e lktáqui' rias Agrícolas -- declaras as desistènda 'dos seguintes processo: -- marca
;e- DICW Vemag'-- têrmo 458.157 •Marca DKW Vemag - têrmo 458.158
. a-- Marca DKW Vemag - tênno número 466.159 --= marca DKW Vemag,
•--- termo 456.160 - Marca DICW Me, Mag - têrmo 456.161 - Marca. DKW
Vemag - têrmo 456.162 - marca DKW Vemag - têrmo 456.163 - HO• Mologuem-se as desistências e arguiVem-se os-T3recessos.
: Terofal Expansão Industrial Ltda.
.- declara a desistência do têrmo -, 485.039 marca Terofal - homologo
A desistência. Ar q uive-se o processo.
Vemag S. A-.-- Veiculos e Máquinas
Agrícolas.- Declara a desistência do
têrmo, 489.672 - marca Smart Homologo a desistência - arquive-se
O processo.
tad -

Exigências -

Vermos com exigências zt. uwnprlr
N9 123.550
Dr. Wolfgang Felix
Ewald
priv. invenção.
No 395.678 -- Certa Contabilidade
Econômica Revises Técnicas e Advogacia S. A. - nome comercial.
N9 441.732 - Tecelagem São Ma-.
Claus S. A. - nome comercial.
'
Diversos

Western Electri Company, Incorporated no pedido de averbação de
contrato de exploração do registro n
47.054 - Arquive-se o pedido de
averbação, aguarde-se o processo.
Cia. Cervejaria Brahma - no pedido de desistência do recursos interposto do têrmo 205.755 - Arquivese o recurso cabendo dar-prosseguimento ao exame do depósito.
Sobenial Sociedade Brasileira de
Engenharia Industrial Ltda. no pedido de desistência do, têrmo 461.299
nome comercial Sobenial Sociedade
Brasileira de Engenharia Industrial
• Ltda. - Face ao alegado as fls. e
ao que consta do porcesso. Arquive-se
Josauto Capotaria Comercial Ltda.
- no pedido de desistência do thrmo
- 463.985 - nome comercial - Josauto Comercial Ltda. - Tendo o
procurador do depósito, Como tem, segundo se inform,. podêres para desistência - Arquive-se o processo.
Publicações Educacionais Ltda. declara a desistência do registro da
marca - Médico Moderno -473.185 - Face a-que'se apura e ao
pedido de -desistência, arquive-se o
processo.
,
Elevadores Schindler do Brasil S.
A. - no pedido de desistência do registro da marca: Transitronic têrmo 478.789 - Tendo o procurador,
como tem, podêres bastante para desistência conforme informa. Arquivose o processo. EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFE:RÊNCIA E LICENÇA
Rio, 6 de maio de 1966
Transferência e' alteração de nome
de titular de processos

Foram mandados averbar as seguintes transferências e as seguintes alterações de nome' dos titulares das
' mencionadas marcas abaixo me9cionadas:
Espólio' de- Bernardo Pedrosa Caldas
- transferência -Para seu nome .da
marca: - Regulador Petrosa ,- número 185,720.)

DfARIO ÕádIAL: (Seção
Humble 011 & Refining•Compan,i
- transferência, para seu nome d.
marca - Progresso - n9.256.354.
Menezes Hoerlja, & Cia4 Ltda:
transferência para seu nome da Marca -- Gomafix
número 301.054.
Irmãos Votri & Cia. Ltda. - transferência para seu nome da marca Café Wanda. n9 308.392.
Tintas Ypiranga S. A. - alteração
de nome da marca Marvelneve número 309.808 - marca Aerodope
- número 309.810.
„Associated Adesivas Lhnited Trasferência para seu nome da marca -- Gloy - número 310.161.
Petróleos Indígenas, Indústria e
Comércio S. •.A. - transferência e
alteração de nome das marcas Tupy - n9 312.516 -Tupina.ens •
número 312.517 - Karijós - número
312.518 - Goytacaa -,- número .-...
312.519.
Guayanaz
numero 307.217 da titular.
'
S. A. Moinho Inglês - alteração
de nome da titular da marca Invencível - número 315.247.
Société des Usines Chirniques Rhône-Poulenc - alteração e transferência para seu nome das marcas .--,RP-,
Dentro de um Oval - número 315.747
- RP dentro de um oval número
315.748 - RP
dentro de um oval
- número 316.200.
•

Exigências

Casa Tupan Cereais S. A. - no
pedido de transferência do registro.
N9 198.675 - Cumpra a exigência
quanto ao pedido feito do registro.
N9 208.066 - Arquive-se, por falta de cumprimento da exigência. .
Laboratórios Trevifarma S. A„ -no pedido de transferência do ,registro 254.282 -- Cumpra a exigência.
Quando ao mesmo pedido feito ao
registro 180.838 e 254.388 - Arquivese por falta de cumprimetpo das exigências.
Diversos

Cia. Brasileira de Linhas para Coser - no pedido de averbação de contrato do registro 138.'790,- Arquivese, o pedido por falta de cumprimento
da exigência.
Química Alfredo Geissler S. A. no pedido de transferência do registro
181.486 - - Arquive-se por falta de
cumprimento da exigência.
Rex Chainbelt Inc - no pedido de
alteração do nome do registro número 190.475 - Arquive-se por falta
de cumprimento 'da exigência.
Laboratório Aclimação Ltda. - no
pedido de trnasferência do registro
201.113 = Arquive-se o pedido por
falta de cumprimento de exigência.
Antônio Bizarra de Lima -- no pedido de transferência do registro ..
231.629 -- Arquive-se por falta de
cumprimento da exigência.
- Norlar S. A. - no pedido de averbação de contrato dos registros número 266.556 e 291.638 -- Arquivem-se
por falta de cumprimento das exigências.
-Breno Gomes de Mattos` no pedido de transferência do registro número 277.343 - Arquive-se por 'falta
de cumprimento da exigência.
Breno Gomes de Mattos no pedido de transferência do registro número 277.349 - Arquive-se por falta
de cumprimento da exigência.
Wandal Mercantil e Administradora S.A. - no pedido de transferência do registro 277.382 - Arquive-se
por falta de cumprimento da exigência.'"
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Lady Modas S. A. Indústria. e Co-..
N9 437.04
Miava .0ervejaria
mércio no ,pedido 'de :alteração no Argentina Sociedade _Ánonima.
nome do registro 293.858 - ArquiveNo 487.842 '-Bar Caipira da Eset por falta de' dumprimento
tréia Ltda.
_
, da eti.-4,
,
gência.
N9 488.847 ••-- Hans Lieberr Mascni'•
• '
• Neopac Embalagens 8. A. - rio nenfabrik.
N9 487.852 -- Hélio Martins. I
pedido de transferência dos registros
N9 488.012- - _Maschinenfabrik
298.668 'e 298.756 - Arquivem-se os
G.rri.b.II. •pedidos por falta de cumprimento da Stroniag
N9 488.014 - Farbwerke Hoechst
digência.
Aktiengesellschaft Vorm Meister Lu- .
EXPEDIENTE' DA SEÇ ÃO DE cius & Bruning.
EXAME FORMAL DE MARCAS
N9 488.021 - Haroldo -A. Antunes
e Herbert Schimidt.
I
N9 488,024 - flaroldo A. Antunes
Rio, 6 de maio de '1966
e Herbert Schirnidt. Exigências . •- .
1‘19 488.029 - José Floriano Peixoto
.
Termos co mexigência a cumprir: Cardoso. r
N'
NO
488.031
Itacolomi
Produtos
- Sulcape
Socieda
Sul Riograndense de Carnes e De- Farmacêuticos Ltda.
rivados Ltda.
No 488.032 -, Itacolomi Produtos
Farmacêuticos
Ltda.
N 9 486.487 - União lErechim de
-de '..N9
488.041-Jorwil
Com
-értio
Transportes Ltda.
Feragens
e
Máquinas
Ltda.
I
N9 486.853 - Ciberaec S. A. - In- raN, 9 488.045
*Miguel ped
o Fe
r rreidústria Técnica Metalúrgica.
N9 486.862 - Indústria de Móveis
N9 488.049 - Abdalla Sudahia.
Rodrisant' Ltda.
Equipamentos MecâN9 488,054
N9 486.950 - • Arte-Técnica Móveis nicos
"Jogofe" Limitada. •
Camará Ltda.
- Indústrias Keros
N9 487.157 - Caiçaras -- Hotel e LtNds9.488•058,
Turismo Ltda.
N ,
- S: c A. Moinho SanN9 487.330 - Indústria de Máqui- tista " Indústrias Gerais.
N9 488.064 - S A: Moinho Sanes:.
nas Marcosfer Ltda.
-,Indústrias Gerais. "
N° 487.383 - Orminda B. Teixeira taN9
- S. A. Moinho San• N9 476.385 - Marfinite Industrial tista -488.066
Indústriasc Gerais.
I
Ltda.'
N9
488.067
S.
A.
Moinho
SanN9 487.415 - Trindade Comércio esta' - Indústrias Gerais.
e Indústria Ltda.
N9 488.069
-Hong-Gong Importa• N° -487.446
Sulmar Indústria .e dora Ltda. .
Pesca Ltda. •
'
488.070 - Arp - Ltda. AcessoN9 487.464 - Doceira Imperial riaN9
e Relações públicas.
Ltda.
N9 488.574 - S. A. Regina. 1NO 488,936 -- Antonio Rebello Car• N9 487.481 - Produtos de Mandioca
doso. I São Paulo Ltda.
N9 488.937 - Tupinambá Tintas
N9 487.484
Silvarroz RepresentaLtda.
ções de Cereais Ltda.
N9 487.491 -- Bar e Mercearia EsN9 488.939 •=-- Indústria 'de Móveis e
perança Ltda.
.
Madeiras "Moema" Ltda.
N9 487:493 - Gondola-Bar
N9 488.940 - Indústria de Móveis
N9 487.506 -• Signode Steel StraP', e Madeiras "Moema" Ltda.
ping Coinpany.
NO 488.944 - Lindoiano Hotel RaLtda.'
I
N9 487.508 - Hamilton Mayer dos diotivas
N9
488.947
-"FF"
Correntes
e
Santos.
Ltda.
N9 487.509 --- Hamilton Mayer dos Adornos
N9 488.948--O. S. P.. Eletrônica
Santos. - • •
do Brasil, Comércio e Indústria Ltda.
N 9 487: 519
Laticínios Riolândia -' N ,
- Instituto de OftalmoLtda.
de São Paulo Ltda.
I
N9 487.551 -- Poços de Caldas, 'VI- logia
• NO 488.964 - Lindoya, Café e Bar
ti-Vinicultores e Indústrias Ltda.
Ltda.
I •
N9 487.570 - Silva,Vidal Comércio
NO 488.965 - Escritório de Contade Papéis Ltda._
.
bilidade e Corretagens Confidente
N9 487.608 - ‘Movearte - Indús- Ltda. . •
'
tria e Coméré.io Ltda.
N9 489.966 - Escritório de ContaN9 487.514
Johann Daroas
bilidade e Corretagens Confidente
Austro Diesel.
Ltda.
"
N9 487.615 - . Johann Daross
N9 488.967 - Escritório de ContaAustro Diesel.
bilidade e Corretagens Confidente
•N9 487.674 - Metalúrgica Suttener Ltda.
, - bilidade -• e Corretagens Confidente
• N9 487.680 - Ropésa - Produtos
NO 488,969 - Frederico Paternina;
Eletrônicos S. A •
vivos Rioja S. A. também chamada
N9 487.681 -- Ropésa
Produtos Federico Paternina S. A.
I
Eletrônicos S. A .
'
NO 488.979-- Rafik Saadi & Cia.
' N9 488.982 - Sermaq - Comércio
N9 487.689
Percides Torres.
Representações Ltda.
i
N9 487.692
-Auto Fiação Chaski e N9
488.983 - Sermaq - Comérci0
Ltda.
e Representações Ltda.
• N9 487.750 - Wylerson S. A. -N9 488,984 - Engenharia, RepreIndústria e Comércio.
N9 487.752 - Arebras -- A rquite- sentações Técnicas Eletrônicas I Ltda.
N9. 488.985 - Massas Alimentícias
tura e Engenharia Ltda.
Imperial Ltda.
N9 487.761 -- Aclamas do Brasil S.
NO 488.991 -- "Emprêsa de PropaA. - Firmas e Cartonagem.
ganda Publicidade e Empresariado
No 487.768 -- Salgian Tecidos e "Hivahy"
Ltda.
Modas Ltda.
No 488.993 - Conservas Brod LiN9 487.828 - Roto-Finish Compa- mitada.
'
ny.
7,
No 489.002'- Distribuidora de P11•
N9 487.830 -- Roto-Finish Company blicações Ltda. DPL..‘
'1
NO 487.833 -- Nueva Cerveceria Ar- No 489.003 '-- Laboratórios-Hosboá
gentina Sociedade .Anonima
f
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ti! 488.12!; &mentes Onzenas -1t

Ltda.
N. 441.479 - Sociedade Dica de
Têrrnos com exigências a cumprir Cia.
/39 nal.128 - Comércio e Represem- Hotéis e Ttnismo, Ltda. - Prossiga• • • •
N9 272. 221 - Terme- Di S. Pelle- taiões Iberobras Ltda.
se substituindo a classe 50 pela 49.
NO 488.129 - Sorveteria Glória
grino S. p.A.
' N9 442.694 -- 'fie Richardson ComLtda.
N2 785.311 - Oficina Eletro Mecâpany - Prossiga-se substituindo a
nica Real.
N 9 488.136 - "recai" - Tecidos classe 8 pela 31.
N9 485.338 - Andrea de Morgan e Confecções "Amozim" Ltda.
N9 475.996 - Dna Representações,
Snen.
N9 488.142 - - Lancha Planalto
importação e Comércio Ltda. petró- Ltda.
No 485.388 - Petrominas
Prossiga-se substituindo a classe 150
leo Minas Gerais S. A.
No 488.14.3 - João Bressan.
pela 38, excluindo "impressos".
N o 488.145 - Elétrex - Redes EléN o 485.447 - Predial Aso Ltda.
..N9 479.185 - Serviço de Proteção
N 9 485.448 - Agência Barceiense trica., Ltda.
N9 488.146 - Fiobra Indústria Ta- ao Crédito (S.P.C.) - Prossiga-se
de Turismo Ltda.
N9 436.450 - Cidamara Imóveis
Ltda.
N9 485.934 - Atlas do Brasil Indústria e Comércio S. A.
N9 486.219 - Comdipa Companhia
Distribuidora de Produtos Anniendcios.
N9 486.396 - Augustus S. A. Administradora e Comercial.
.
No 486.419 - Bar Estréia de Sarnas Ltda. •
N9 486.420 - Bar Democráticos da
Avenida Ltda.
InNO 486.421 - Moraes S. A.
dústria e Comércio.
No 486.467 - Bureau Colombo Ltda
N9 486.468 - Elureau Colombo
-Ltda.
N" 486.469 - Romeu Nunes.
N9 486.488 - Escritório de Cobrança Pôrto Alegrense Ltda.
No 486.495 - Wang Yao Sun Rum
N9 486.497 - M. P. M. Propagan*
da S. A.
No 486.505 - Euclides Garrido da
-Silva.
N" 486.511 M. P. M. Propaganda S, A.
1n19 486.523 - Editora Cinco Quinas
•Ltda.
No 486.661 - Orgem - Organização
de Contrôle 'de Emprezas S. A.
N9 486.733 - A Brangantink Coraérrcio e Indústria Ltda.
N9 486.869 - Ravan - Lubrificantes Ltda.
N9 487.286 - Idea clube - Intercámbto de Engenheiros e Arquitetos.
Nç 487.287 - Idea Clube - Intercâmbio de Engenheiroe e Arquitetos.
N9 487.289 - Mandris Jacibs Limitada.
No 487.426 - Escritório Técnico de
•
Engenharia Ci vil.
No 487.489 - Automóvel Clube do
;Estado de.São 'Paulo.
No 487.490 - Antonio Iádoro da
Silva.
NO 487.613 - Plinio Buem.
N9 487.715 - *Master" indústria e
Comércio Ltda
N9 487,748 - Lino Tomesani.
N9 48/.754 - Lino Toraesani.
N9 . 488.082 - Confecções Scarlati
- Ltda.
Raddad.
No 488.085 -No 488.086 -- Paulo Vichi.
NO 488.092 -- Bar Santa Clara

Ltda.

N 9 488.093 - Comestíveis São José
Ltda.
N 9 438.094 - Armazém Santa Luaia Ltda.
N9 488.095 - Cleuler de Barros
Loiola.
• No 488.096 - Vittorio Or/andi.
- NO 438.109 - International Flanam
& Fragrances Inc.
N 9 483.12,3 - Sementes Jimenes &
Cia. Ltda.
NO4a3.124 - Elevadores internacional Ltda.
No 421.123 - SEmeites Jimenes
Cia. Ltda.

488.999 - Lanches Beata
prossiga-se
*Safiras" Lida. - Pr4
tituindo a classe 50 pela 98.
10 487.588 - Elevadores Sito Limar
tada - Porsalga-se. na classe 21
NQ 487.810 - Carpeti Decoraçõql
Ltda. - Prossiga-se substituindOw.

se a classe 50 pela 38.

/0 487.884 - Pró-Agricola
Ltda. -- Prossiga-se como marca

nérica ou especifica as artigos
mais precisão.
NT 487.737 - Iates 8. A.

e Fitas Elásticos - Proas/os com
alusão de bandeiras e flâmulas
substituindo
a
classe
50
pela
49.
tu Ltda. .
classe 25.
NO 438.149 - - Sociedade Agrícola & 149 438.379 - Mertap Mercado149 487.893 - *Etat" Equiparaen
logia, Propatando S. A. - Pross iga- Telefónicos
Industrial Fortaleza Ltda.
e Ellétricos Ltda.
se
na
classe
38,
excluindo-se:
BilheN9 488.150 - Elinor Requena.
siga-se substituindo a classe 50
imtes
de
loteria
classe
49,
músicas
No 488.152 - Wayrland Ltda.
classe 25; e impressos em ge- 38.
11 9 488.154 - José Angelo Murilo pressas
ral (a determinar).
No 487.000 - Bar a
NO 488.155 - Belamérica S. A. Inulll
Proliga
Ltda. - Rest
No 488.476 - Organiaação Diadema Campanário
dústria e Comércio.
subatituindo a classe 50 pela 38.
N9 488.156 - Belamérica S. A.

in- Ltda. - Prossiga-se na classe 39.

dústria e Comércio.
.N9 486.499 - Mário Evaristo StanNo 488.157 - Be/américa S. A. In- gheriini - Prossiga-se na classe Il.
dústria e Comércio.
149 488.525 - Potatécnico lastraimental de Engenharia Ltda. - ProsNo 488.160 - Willys Fiaanciedora siga-se substituindo a classe I pela 28
S. A. Crédito, Financiamento e InNo 488.670 - Cieagenoaa Jaguaré
vestimentos.
S. A. - Prossiga-se substituindo a
No 488.163 - Paulo Hoffmeister.
ciasse 1 pela 4.
No 488.170 - Willys Financiadora S. A. Crédito Financiamento e
No 486.806 - Chocolates KopeigiaInvestimentos.
gen S. A. - Prossiga-se com excluNo 496.388 - Maquibrás S. A. Má- são de moinhos de vento rurais da
classe 6.
quinas e Equipamentos.
No 486.447 - Corretores Associados
No 486.808 - Chocolates iCopenhaPlanejamentos e Venda de /moveis gen s • A. - Prossiga-te excluindo-se
Ltda.
estojos e estandartes, e substituindo a
. 149 486.477 - Organização Diadema expressão Mano por pitam".
Ltda.
No 588.743 - Parbwerke Efeechst
N9 486.494 - Antonio Frejat.
Aktiengesenschaft Vorm, Maister Ia1NO 486.856 - Cibemec S. A. - cius & Briming. - Prossiga com exIndústria Técnica Metalúrgica.
clusão da expressão finta fitais sbatéNo 486.920 - Papelaria e Tipogra- ticas.
fia Regina Ltda.
No 488.991 - Vedacsuu Indústria
Endústria Mecânica
N 9 486.929
Quimica Ltda. - Porssiga-se subsCondor" Ltda.
tituindo a classe 1 pela 31.
N9 486.952 - Teleserrix S. A.
No 487.469 - Cerâmica Sanitária
149 486.998 - Marta Gigli de AlmeipOrcelite S. A.
da - Prossiga-se substituindo a clasN9 476.480 - Indústria Gráfica se 50 pela 38.
Moma Ltda.
N9 487.487 - Pronto F-n-orro Po/
liclinica Nossa Senhora de Fátima
Ltda.
N9 487.565 - Screen Ganis Inc.
No 487.679 - Danco Representações e Comércio Ltda.
N9 487.695 - Rodoviário Bidinho
Ltda.
N9 487.696 - Arnaldo Alves da
Costa.
No 487.698 - Metalúrgica Artinov
Ltda.
VOLUME) .
No 487.824 - Cia. Aga-Paulista de
ATOS DO PODER
Gás Acumulado.
LEGISLATIVO
No 487.827 - Califórnia Ltda.
Leis de janeiro a março
No 486.849 - Chocolates KopenhaDivulgação n" 961
•
gen S. A.
149 488.059 - Impei Indústria de
Preço: Cr$ 1.600

COLEÇÃO DAS LEIS.
1966

Móveis para Escritório Ltda.
N9 485.895 - Indústria Metihlrgi-

ea Stella C. A.

N9- 486.949 - Master Inales Limitada.
4 9 481.130 - %Costa Azevedo - Co1
mércio Representações Ltda.
N o 487.396 -- Atlas S. A. Incoaposadora e Administradora.
149 487.420 - A. S. Danavix.

N" 487.559 - Ótica Foto Atualidade
Ltda.
N o 487.598 - Artes Gráficas Guiko/za Ltda.
Proaço - Produtos
N 9 48,7.760

de Aço S.• A.
.
N 9 487.716 - Comércio e Representações, Importações Ciai Ltda.
No 487,717 -- Paulo Ramos.
Companhia Fábrica de
487.170
Botões e Artefatos de Meta/.

VOLUME R
ATOS DO PODER
EXECUTO
Dee elos de laneirà a março
Divulgação n° 960

Preço: Cr$ 7.600
VENDA:

Na Guanabara .
Seção de Vendas: Av.
gues Alves. 1.
.
.
Agência E M:nisterio do Fazenda.
/1tende-se \a pedidos pelo :Ser-.
x, iço . de. Reciubáfso Posta.
• Em • BrasifiltuNa sede do D.I.N.

No 481.028 Cafeeira Tupil Ltdia
- Prossiga-se substituindo a dana

50 pela 38.
No 487.028 - Santa Carmen 13.
Agrícola - Comércio Indtlatria
Prossiga-se substituindo e. classe

pela 38.

Transportes
N9 487.029
eril
Ltda. - Prossiga-se substituind

classe 50 pela 88.
No 447.ris - Empório Manifesto dal.
Ipiranga Ltda. - Prossiga-se
titulado a classe 50 peia 38.
N9 487.354 - Bar e Café Itolt
Ltda. -Prosiga-se substituindo

•
clame 50 Pela 38.
No 487.258 - Agri - Top Ainimenf
sura e Topografia Ltda. - Passiga-68
substituindo-se a classe 50 ne 38.
149 486.051 - Fábrica de Adestro,
Atlas Ltda. - Foi mandado proa-aipi
Buir retificado quanto ao nome 4/{)
requerente para: Fábrica de Adesi.
vos Atlas S. A.

No 488.102 - Adsnmas do Brasil S.

A. - Fibras e Cartonagem. - Pr*
siga-se com exclusão indicadas pda
Seção.
49 483.406 - Joaquim R. Lousada
1
- Prossiga-se substituindo a. classl
50 pela 33.
N9 487.720 - Sociedade Comerciei
alarcon.Viase Ltda. - Prossigasubstituindo a classe 50 pela 38.
N 9 4E7.767 - Cettroa Companhia
de Eqiupamentos e Máquinas pari
Lubrificação - Prossiga-se Para máquinas para lubrificação e &impar:lentos que sejam parte, integrante
das mesmas.

RET/P/CAÇA0 DE CLICHÊ
N9 473.516 - Marca: Carenas --r
João Domingos Carenas - Classe 41
- Cliché publicado em 6-2-81.
Ny 487.768 - Marca: Bega Vista Pedreira lata Vista - Classe 4 Clichê publicado em 14-6-61.
No 488.078 Marca: Jan Móveis
Jim Indústria e Comércio Limitada
- Classe 40. - Ciicné publicado em
15-6-61.
N9 488.044 - Marca: Janto - Nisto Reis Alexandre - Classe 36 Clichê 'publicado em 15-6-61.
Marca: Real - Bar
No 488.087
e Café Real Ltda. - classe 42 C..1ict* pub?icado em 15-6-61.
No 458.038 - Marca: Jaeana - Cerâmica Jaçanã Ltda. - cLasse 15 -Clichê publicado em 15-6-61.
No 4:35.332 Gatjhr - Classes: -Elvira 33 - 41 - Clichê pubnercia em n...;
de,196l.
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. op
. rieditde Industrial:
Publicação feita de '846rdo com o art.. 28 do Código de Pr
artigo, começará a correr o prazo para o defecinaanto do pedido, durante 3a dias
f 29 -Da data da publiOação do que trato O presente
da.Propriedade
Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
podado apresentar suas oposições ao Departamento Nacional
•

•

TERMO N9 138.884
Data: 23 de fevereiro de pea

Requerente — Orei S.A. -- Rio
•a
: Titulo — Dobradiça articulada —
Modélo de utilidade.
• 1 — Dobradiça articulada caracteda por duaa placas ligadas entre
por duas barras , articuladas no
uzamento, nas extremidades de Ilação 'às ditas placas e nas outras
emidades que se ligam a barras
, Eetas também articuladaa nasraes• mas fitas placas. •
2 — Dobradiça articulada caracterizada por ser essencialmente corno
ãescrita, reivindicada e - ilustrada nos
desenhos anexos.
Cirande do Sul.

'
rtr

TERMO DE PATENTE /49 237.a22
De 16 de março de 1082
A. J. Fagard & Cie. -- França.
'Título — "Caneta esferográfica
aperfeiçoada".
Po/ás Característicos,
1. Uma caneta esferográfica caracterizada pelo fato do corpo da caneta e o capuz serem aferrolhados
4,m em relação ao outro graças a um
espigão- radial atravessante.
2. Uma . caneta esferográ.fica de
ôrdo com o ponto 1, caracterizada
pelo fato do corpo e o capuz apreentarern duas janelas idênticas cuja
superposição define a posição de flaaçãc desejada, as duas janelas sendo atravessadas pelo espigão.
3. Uma caneta esferográfica de
aeórdo com os pontos 1 e 2, caracterizada pelo fato do espigão ser cana
pasvel.
4. Uma caneta esferográfica de
acôrdo com os pontos 1 a 3, caracterizada pelo fato de eclipasmento ser
de natureza alfática.
5. Uma caneta esferográfica de
acôrdo com os pontos 1 a 4, caracterizada pelo fato do espigão estar pra.;
sente na extremidade de um' ramo de
um órgão em forma de U de abertura
elástica.
.. •
6. Uma -caneta esferográfica de
acôrdo com os pontos 1 a 5, caracterizada pelo fato do dito órgão ser
alojado no interior do -corpo e seu
outro remo tomar apoio sôbre este
último. ,
,.
- - 7. • Uma caneta esferográfica de
acaa do com os pontos.1 a 6, caracterizada pelo fato de elementos elástiNa serem previstos para exercer urna
solicitação longitadinal entre . o corpo e o capuz. •
.
8. Uma caneta esferografica de
acôrrio com os poiaos 1 a 7, caracteralada pelo fato desta solicitação tender a afastar o capuz do corpo. .
9. Uma caneta esferográfica de
acôrdo com os pontos 1 a 8, caracterizada pelo fa ;;f: dos referidos elementos elásticos Ponsistirern em um
bloco de borracha ou similar.
10.. Urna canua esferográfica de
acôrdo com , ps pontos 1 a 8, caracterizada pelo fato dos eleMentos el(*..

ticos consistirem cm uma mola interposta entre à porção do corpo e
o fundo do capita,
•31. Uma caneta esferográfica de
adirdo com o ponto 1, caracterizada
pelo fato das janelas de passagem do
espigão estarem colocadas em frente
da presilha prev1ea para cooperar
e-jat o bolso -1 % um %estuário.
Uma careta esferográfica de
ae:3-clo com a ponto 1, compreendendo diversos cartuchos seletivamente
cor duzlveis oa.:1 posição operatória,
cot eterizada pe,• fato de cada uma
"as molas pr.oi;f as para cclocaç4o
Co cartucho em posialto eclipsada ser
uma mola helicoidal que trabalha
por tração.
13. Uma caneta • esferográfica de
acórdo com os pontos 1 a 12, caracterizada pelo fato da mola apresentar em urna de suas extremidades,
uma ou várias espiras de maior diâmetro servindo para sua ancoragem.
14. Uma caneta esferográfica - de
acôrdo com os pontos 1 a 13, caracterizada pelo fato de um suporte de
cartucho conduzir um casquilho no
interior do qual é introduzida a outra
extremidade da mola, a ancoragem
desta extremidade tendo lugar por
um estreitamento do referido casquilho.
15. Uma caneta esferográfica' • de
acôrdo com os pontos 1 a 14, caracterizada pela fato da extremidade da
mola no interior do cantinho ter um
perfil encurvado nas vizinhanças do
citado estreitamento.
.
16. Uma caneta esferográfica de
acôrdo com os pontos 1 a 12, caracterizada pelo fato do ferrólho ou i&
mina que suporta o espigão que solidariza o corpo e o capuz fazer parte da estrutura interior da caneta
esferográfica, estando interposto entre um disco provido de alojamentos
previstos para a ancoragem das extremidades de molas e o tabique que
limita o movimento de retração dos
suportes- de cartuchos.
A requerente reivindica de acardo
com . a Convenção Internacional e o
Art. 21 , do Decreto-Lei n 9 7.902, de
27 de agosto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado , na
Repartição de Patentes na França,
em 17 de março de 1961, sob numero 858.008.
Ta:RMO N°138.524
De 27 de abril de ,1962
Requerente — Hacob Simon Kamborian — Estados Unidos da -América.
Titulo -- Aparelho. distribuidor de
Adesivo.
• 19 ) Em uma máquina caracterizada
pelo fato de unir por meio de adesivo
duas peças dé trabalho, enquanto
elas são relativamente movidas logo
após um bico, através' do qual o
adesivo é extrudado sôbre, pelo menos,- uma das peças de trabalho, uni
dispositivo para extrudar o adesivo
do referido bico compreendendo: um
vaso; tuna câmara no referido vaso,
em comunicação com o bico; um dispositivo 'para suprir o adesivo à referida câmara' um orifício desembo‘

cando •ni". câmara; um êmbolo mon- bolo• um dispositivo para . suprir . o
tado no orifício, de modo a dislizai; fluído sob pressão ao motor, a fi,o
e um dispositivo para dar o movi- de' dar o movimento de vai e vem ao
mento de vai ,e vem do êmbolo no êmbolo no orifício; • e uni dispositivo
• de aquecimento no vaso para fundir.
aa
orifício.
o adesivo sólido na cavidade e Man29) A máquina de acôrdo com o ter o adesivo • fundido • que tenha
ponto 1 e caracterizada pelo fato de fluido desde a cavidade ate a câcompreender em adição: um dislaad- mara.
tivo de aquecer no vaso para manter
• 69 Em uma máquina destinada a
o adesivo fundido.
unir, por meio de adesivo, a borda
39) - Em uma máquina caracterizada de uma peça de trabalho a uma supelo fato de unir, por meio de ade- perfície de uma segunda peça de tra- „
sivo duas peças de trabalho, eia- balho, a máquina caracterizada .pelo
quanto elas são relativamente movi- fato de- ter um bico através do qual
das logo após um bico, através do o adesivo é extrudado sôbre; pelo
qual o adesivo é extrudado sôbre, menos, .uma das peças de . trabalho,
pelo menos, uma dasPeças de traba- feito o que, as peças de trabalho são •
lho,- um dispositivo para extrudar o movimentadas, um dispositivo para
adesivo do referido bico compreen- extrudar o adesivc do referido bico
dendo: um vaso; uma câmara • no compreendendo: um • vaso; uma câvaso, em comunicação com o bico;
no referido vaso, em Comunium orifício desembocando na câmara; mara
_com o referido bico; um dispoum êmbolo montado no orifício de cação
para suprir o adesivo • à referimodo a desliz tr; um dispositivo para sitivo
da câmara;: um orifício desembocandar o movilW into de .val e vam ao do
na câmara; um &libo:o que pode
êmbolo • no orifício, na direção da deslizar
no orifício; um dispositivo
câmara e para fora - dela: uma c a v i de
para movimentar o êmbolo
para depositar o • adesivo; uma-dae na força
direção da_ câmara e para fora
passagem interposta entre a cavidade dela,
alternadamente;
um dispositivo
e a câmara, através da qual o adesi- de contrôle para controlar
o funciovo flui da cavidade para a câmara; namento
referido dispositivo de
e um dispositivo de válvula associado fôrça; um. do
dispositivo que responde
com a passagem, permitindo normal- à atuação do
referido dispositivo de
mente o fluxo do adesivo através contrôle
fazer . com que o disdela e operando em resposta ao mo- positivo para
de fôrça faça mover o êm- •
vimento do êmbolo na direção da câ- bolo para
a frente na direção da
mara,• a fim de bloquear a passagem. câmara; e um
dispositivo que res49 Um aparelho de. distribuição' de ponde à desativação do referido disadesivo, caracterizado pelo fato de positivo de contrôle, para fazer com
compreender: um vaso; uma câmara que o dispositivo de fôrça acabe com
no vaso; um bico; um tubo que se o movimento para a frente • do êm- •
estende desde a câmara até o bico; bolo na direção que êle tenha atinuma cavidade colocada acima da câ- gido no momento da desativação. mara; um suporte de adesivo na ca79) A máquina de acôrdo com o
vidade; uma passagem no suporte de ponto
6; caracterizada pelo fato de,
adesivo interconectando a cavidade em adição,
compreender: uni dispoe a câmara; um dispositvo de vál- sitivo sensível
atrás do
vula localizado, normalmente, de bico, em relaçãolocalizado
direção do movimodo a haver um espaço entre ale e mento da peça deà trabalho;
um dis- a passagem; um dispositivo de su- positivo que responde ao inicio
do
porte do dispositivo de válvula, a fim movimento de um percurso da borda
lhe permitir mover para a posição após passado o dispositivo sensível;
de bloqueio • em relação à passagem a fim de atuar sare o referido disquando da aplicação da pressão
de contrôle; e um dispositiva
câmara; um orifício no vaso desem- positivo
que responde ao término do movibocando na câmara; um êmbolo mento • do percurso .da borda, após
montarão no . orifício de modo a deso dispositivo sensível, a fim
lizar; • e um dispositivo para "fazer passado
de desativar o referido dispositivó de
o êmbolo movimentar na direção da contrôle.
câmara e para fora dela, alternada-.
mente.
•89) Em uma maquina destinada a
59 ) Um aparelho de distribuição unir, por meio de adesivo, a borda
de adesivo, caracterizado pelo fato de uma peça de trabalho á unia
de compreender: uma base; um vaso superfície de outra peça de trabalho,
montado na base; uma câmara no a referida máquina • caracterizada
vaso; uma saliência que se projeta pelo fato de ter um bico através do
para baixo • da câmara; • um bico qual, um adesivo é extrudado sôbre
fixado à saliência; um tubo que se pelo . menos, uma das peças de traestende através da saliência, desde balho e, feito o que, as peças de
a câmara até "o bico; uma cavidade :ral.,,Álho são movimentadas; um discolocada acima da câmara; um su- positivo' para extrudar o adesivo do
porte de adesivo localizado no fundo referido bico, compreendendo: um
da cavidade; uma passagem no su- vaso; uma câmara no referido vaso;
porte de adesivo, que interconecta a um tubo que se estende desde a câcavidade e a cântara; um dispositivo mara até o referido bico; uma cade válvula localizado de modo a ha- vidade acima da" câmara; um suporte
ver um espaço entre êle e a passa- de adesivo na cavidade; uma I passagem; um dispositivo de suporte do gem no suporte de adesivo para indispositivo de válvula, a fim de 'lhe terconectar a cavidade e a câmara;
permitir mover para, a posição de um dispositivo de válvula localizado;
bloqueio em relação à passagem normalmente, de modo a haver um
quando da aplicação da pressão à espaço entre éle e a passagem; um
câmara; uni orificio no vaso desem- dispositivo' de suporte do dispositivo
bocando na câmara; uni motor acio- de válvula; a • fim de lhe permitir
nado a fluido, tendo uma haste de mover para a posição de bloqueio
êmbolo, montado na base; uru êm- em relação à passagem, quando da
bolo montado no orifício, de modo aplicação da pressão à câmara; um
a, deslizar, conectado à haste do êm- orifício ».no vaso desembocando na
•

•

•
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1..
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade inchnuna:
§ 2' Da data da publicação de qe trata o presente artigo, começara a correr a prazo para o dedesimento do rafado. durante 30 diaa
podara° apresentar suas oposições. ao D rtaãento Nacional da Propriedade Induatria/ aqtreee çue se JalgareM
cs diversos postas de luni.' clendo ser graado, durante o avanço
•lalnara; um motor que tem une ele- ponde ao tirinha° do movimento do
mento de prmiutsão; une êmbolo que permaxso da borda, apôs passado o. canaatem em iêomms osciláveis, ma- da cabeça de ejeção, com o auxilie
um de desa- lerentemente fôrmas. duplas, e em ima de uma condução cônica prevista do
desaaar no ordicia da camara , dispositivo saraivei,
. tipo inferior dos postos de lundição.
e para fora dela, o referido emboto tivaa o diapositivo de eontiC..; na" molde longetudanknente dividido.
sendo conectaaa ao elemento de pro- ¡fazer com que o moto c acabe com
.
poaativo,
de.
acareiocom
o
2.
—
Dat.
10. — Dispositivo, de acartai com
pulsao: um dispositivo de cantrôle mosamenect para a freate do êmbolo, pauto 1, caracternado pelo fato de
os emites 4 a 9, caracterizado pelt
para controlar o funcionannento de I, na posição que ele tenha atingida que
as Mimas, peiuxosçmcne 13r- fato de que a cabeça de ejeçao acha-se
referido motor a para manta-10 nor e no momento, da desativação e movimalmente de modo que o êmbolo fl- atentar o èmba'a para trás, para sua mas danam, e em um cide lenal ligada de maneira facilmente desmon.'
-tud,naleivo. Lavei, com baste de êmbolo do &ateque em uma posição para trás, alas- posição inicial para, pax 'esse meio,
nue de acionamento mediante émbolo.
tado da danara; urre dispositivo que acabar com a extrusão do adesiva
2. — Dispositivo, de acórdo com
responde à atuação do dispositivo de através do laxo, retornar o disposi. perito 1, earactenendo pelo taro oe • 11. Dispositivo,, de ata-rd° cote
contraia para fazer o motor funda- tiro de rahra/a à sua posiata normal qt* as taaaas, pretemeiter rate Du- os pontoe. 4 a 20, caracterizado pele
nar para mover o êmbolo na careça°, e forçar o adesivo para dentro da mas duplas, e o molde saa acicarad.0 lato de que a cabeça de ejeção ponta •
da câmara para, por êsse meio, lazer amara, partindo da cavidade.
inaependentemente. uns caree °atroa. uma caixa, dealacavei can relação a
com que o dispositiva de valitala feagulha do bocal contra a. ação de
1) tara aparelho de extru.são
che a passagem e, concoraitanteinen- adesivo
3. — Diaparativo, de acdrdo com az um mola e apresentando uma bufai,
caracterizado peto fato da,
te, extrude o adesiva
da
.e.arce.ra,
pomes
1
e
2,
caracterizado
peia
Leact
conduzir o mataria/ sintética
através do bico; e unt ~alva . compreender: um vaso: lana can" de que as duas metades do aurano, para
"falida nata iam alta : um tuba de molde longitudinalmente divaudo bucha essa atravessada Pela agulhe
que responde 1. desativação, do dia, na
uma. arca de seção transversal
do bocal, senda que a dita bucha leva
positivo de cantreae para lazer cora , tendo
pequena, que se estena podem ser atnomatecaraente juittadaa na sua extremidade dianteira, usai
que o motor acabe com o movimenta relativamente
e afastadas entre si eia sentida per- tampa(cápsula> de conexão provida
para a frente do êmbolo na poatção, de siada a tramara até o bico; urna,
urna pencacelar à sua sub~a stere nal com tuna abertura feontal.
que êle tenha tingida no morimea CaTICradV uma
Pgem
ter":"
.
da desativação, e movirr_ente o h:a- área de seção transversal maior que piano de deslizamento comum.
que se estende desde a
12. — Dispositivo, de acórdo com
bola para trás para sua posição ta- a. do tubo,
4. — Dispo:ativo,. de =aedo caraaas
atè a câmara.; um disposia pontos
o ponta Ltacaracterizado pelo fato de
arai para, por esse meio, acabar com'cavidade
a_ „a„
1
a
3,
caracterizado
pelo
lato
a„, focalizado. normalque a tampa de conexão posoui um
a extrusão do adesivo através da
aaa,Yaaaaa
modo a. aaaaa aaa esaaaa de que o agregado de injeção consiste anel cie vedação e de isolamento.'
bico, retornar o dispositivo de reavula alr-aaa,
ma uma cabeça de ejeção,. deslocavel
disposigem;
una
entre
ale
e.
a
passa
para sua posição normal e forçar a
suporte do dispositivo de vá!- por une sistema de acionamento, pra-, 13. — Dispositivo, de acôrdo Conl
adesivo para dentro da câraaraa par- tsiV(3
aula.
a.
fim de lhe permitir mover Perentemente mediante êmbolo e pro- os pontoa 1 a 2, em que o agregaca
ando da cavidade. ,,ra a posição
de bloqueia em rea- vida com um bocal de agulha na mesinjeção possui urna, cabeça. de eat
99 ) Em uma máquina destinada a . çan & passagem, quando da aplica- mo- desfocarei, e, ainda, pela rata de de
lenir, por meio de adesivo, a borda de I çara da pressão á camara; um °rifa- que, ao ser iniciada a processa dé. In.- Ocr desiocaver por meio de um sisteuma peça de trabalho a nina super- da na vaso. desembocando na cabia- Jalão mediante deslocamento da ca- ma de acionamento, caracterizado pe
teia de outra peça de trabalba„ a. m.; um êmbolo plantada de moda a beça de ejeção, o dito agregado abre, Ia fato de que a cabeça de ejeção pe
referida marrana caracterizada peia tiesazar no orificica e um. dispositivo por meio da agulha do bocal sola si- de ser deslocada por meto de ow
lato de ter um bico através do qual para dar ao êmbolo o Movimento al- multãnea abertura da bocal da inje- tema de acionamento por êmbolo coi(
o adesivo é • extrudado Ware,, pela ir:nada de vai e vem.
ção da mencionada era,heça„ um dana- relação ao seu sistema de actonamen.
menos, uma das ;aças de trabiatio e,
sittra de fechamento para o canal de to, sendo que o seu sistema de acha
aparelha
de
acôrdo
com
o
1l3
o
leito o que, as peças da trabanap
fracção do respectiyo, pato de fund1- comento por êmbolo serve como agre.
ponta
117,aaracterizado
pelo
fato
de,
são moviraeninclas, um dispositivo
tao, conetituitio par saiu drgão de ve- gado de sucção -e de pressão mut
em,
adiça°,
empreender:
um
disposipara extrudar o adesivo do refecido tivo de aquecer na vaso, para fanfar dação, pôsto sob a ação de urna mola conduzir a massa de material sintébico compreendendo: urna base:: um
adesivo sCiUdo. localizado na cavi- e que„ na posição não silicatada, veda tico do depósito de reserve até o bocal
vaso montado na referida base; uma. adada
de injeção e para injetar a massa cif
e para manter o adesivo fun- o canal de injçção,
câmara no referido vaso; tI1111 Eatê11-.
material sintético na molde.
dida
focalizada
na
câmara.
5.
Dispa/altivo,
de
acôrdo
com
a,
poria
eia que se estende para Dai= da
to
4,
caracterizado
por
mia
dispositi24. -- Diapositivo, de acerda cum o
can-rara; tun "dispositivo ccrneetanda
Kei=vi.ndíct-se, de acirda com a
referido bico . ã referida saliência; um , Cenv~,a, Internacional e o Art. vo de desligamento de pcoceseo de ponto 13, caracterizado pear rafo dç
tubo que se estende através da sa- 21 do Código da Prcprieciade Indus- injeção, constituído por um cantador, que o sistema de acionamento paa
liência, desde a câmara até a bica; tedaa a prioridade do pedida emes- COIriandaCtO por uni êmbolo que, quan- ambulo da cabeça de ejeção acha-se
uma eaaidade co'ocada unira da
pendente depositado na Repartição do a cavidade da molde estiver gaza- montado dana a sistema de acionar
marre; uru suporte de adesiva na ca-, de Patentes dos Mandos Unidos da. pietaxnente preenchida, è acionado mento de maneira facilmente substividade; uma passagem na anparte América, rei 24 de maio de MI, sob pra ora-essa de material q,ue lhe che- tufvel.
de adesivo interconectanda a. cavi- ne 122.417.
ga através de um canal de descarga
dade e a câmara; ara dispositian de
de ar e de material, previsto na ex15. — laspeaativo, de acardo com
valanla localizado; normalmente, de
tremidade ()poeta ao canal de inje- os pantos13 e 24, cereeterizado pelo
medo a haver um espaço entre fies
ção, isto é, na parte superior do qua- Tato de, que., tanto ao encanamento
e a passagem; uni dispositivo de su71:21:3,10 N o 138.539
dro.
adutor de material sintético, -que Cone,
porte do dispositivo de válvula a. irm
6. — Dispositivo, de acôrda cotia ee daz do depósito de raiava para a
de lhe permitir mover para a posiDe 27 de abril de 1962
pontos 4 e 5, caracteriaado pelo Sato cabeça de ejeção, como no canal adução da bloqueia em relação à panagera. quando da aplicação da pressão
aleabert Ludwig. alemão --- Ale- de que o canal de injeção liem como tor do bocal, ha-se instalada uma
o canal de descarga de ar e de ma- válvula de repercussão.
a. amara: um orificia no vasa de- , manha..
na atuara: um matar
terial se acham dispostos no plano de
16. — Dispositivo, de acardo eam
aeinnado a fluída, tendo uma haste ' Dispositivos para aparar, mediante separação do molde longitudinalmen- os pontos 13 a IS, caracterizado pelo
' fundição sob pressaaa solas de mate- te subdividido,
da êmbolo propulsora, manteala
fato de- que o agregada de injeção
base: um • fanfa:ao que pode desama ' rna sintética a partes superiores de
' do com as. pode ser regulado quanto à sua al7. — Dispositivo, de acta
no orifício na direção da câmara e calça&s.
pontos 4 a 9, caracterizado pelo fato tura_
para fora dela, o referido êmbolo
de qua o dispositiva de /achamento
Pardos. Característicos
sendo conectada 1 haste do êmbolo;
17. — Dispositivo, de aedirdo coai
acha-se previsto no plana de sepauni diapositivo de cariaria& para conponto 13, caracterizado por um dia.
trolar o matar, normalmente man1. — Dispositivos, prdPrie Para ração do molde longitudinalmente •opositivo
de fechamento pua o canal
tendo o. êmbolo em uma posição para aplicar, mediante tradição sob pres- subdividido, porém ~ente em uma
de injeção do molde, composto de dois
trás, afastado da câmara; ara dia- sa" aaearaa ncamente solas de mate- das drias metades do molde.
pinos - de vedação, postos sob a ação
positivo sensível localizado na frente rial sintético a pai-ter !superiores de
8. — Dispositivo, de safado com oa de molas a serem abertos por urna
da bico em ralação á direção da mo-, calçados,, caracterizados pelo fato de
vir/tento da peça de trabalha:. uai dia- que, peara a fabricação continua e an- •pontos 4 a 7; caracterizado pelo fato agulha do bocal de injeção.
raiava que responde ao movimento totcratien em sévie, aelea-sa prevista de que o agregado de injeção acha-se
Finalmente, o depositante reivinde um percurso da borda &mis passa- uma combinação dos seguintes carae- disposto abaixo da plano de trans- dica, de acórdo com a Convenção Inainporte
dos
postos
de
fundição,
e,
do o disaaativo sensível; a fim de teristicoa:
ternacional e de conformidade com o
da, pelo fato de que a cabeça de ejeaa;ar sdhre o dispositiva de contraia
artigo
21 da Código da Propriedade
ção
pode
avançar
na
direção
do
lado
rara fazer com que o matar 111GUir
e.) Vários postos de lundição são ieIndustrial,
a prioridade dos corresinterior
doa
moldes,
mente o érnbot na direção da eia- vadias a, uma agregado de injeção aispondentes pedidos, depositados na Reraraa para. por êsse meio, fazer ce..ts te Liga. e sateesaivamente com o auO.
—
Dispositivo,
de
aedrda
coza
e (ikr.gsitive da válvula feche* xilio de uma mesa redonda giratória, cla pontos 1 a 8,, caracterizada pelo partição de Patentes da Alemanha, em
8 de inalo de 1961 e 5 de outubro de
pa aszaan e; concornitaniemente,
transportador (conaeger) ou erga° fato de mie o agregada de Injeção 1981, respectivamente sob oti amer`s. :!;.• (1 adesivo da câmara. atra3zés una
ama/tante,
em
cadência
r~eit
prè- acha-se montado de maneira ligeira- soa _1) 34.015 X-394 e L 40.151
Ca bico; e um dispositivo mie ser-.
-dm:sente afastada;
Mero da ama chaga de borracha, p0- VIla-71e.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acórdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
do pedido. durante 30 dias
1 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento

*dedo apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudvados.

desde a aludida passagem num dita passagem no primeiro eixo men- midade externa montada de fo: ma
• um meio propulsor para estacionária; uni meio 'para montar
dos eixos, até ao membro cônico rio cionado
oo eixo
traseiro
meio de estdjo
em rotação assim em sua dita
outro eixo; meios de engrenagens, acionar
montados nos aludidos eixos e no ao redor dos mencionados eixos, e um extremidade externa; um elemento de
meio de estojo, para entreligarem os meio coletor, destinado a coletai o forma cónica, de cujo ápice se proeixos e para manterem o dito outro fio ao sair de sôbre o pino cónico. jeta um pino cônico axial alongado,
"Prece-se e aparelho para contex- eixo estacionário em relação ao meio 6 — Aparelho para contextursx fiee tendo sua base rigidamente fixada is
'lurar ou encrespar fios têxteis" (Pri- de estojo; um meio .térmico, proven- têxteis, caracterizado por compreen- extremidade externa do eixo (limitei-.
do uma câmara calefatora através da der, em cobinação: um primeiro e um ro; um par de membros cilinclaeos,
. Vilégio de invenção).
qual projeta-se o membro cônico, para segundo eixos, dispostos coaxialmente cada qual montado concêntricamcnte
Pontos caracterieticos
aquecimento do fio espiralado sobre espaçados entre si; um cstójo c:11In- para rotação sôbre um respectivo do
par de eixos, mas espaçados
• 1 — Processo para tratar fios têx- o mesmo' um manancial de fio, para drieo Oco, tendo um rebaixo no mes- aludido
entre si de maneira a proverem uma
teis no sentido de increneentar sua suprir o fio à dita passagem no pri- mo, entre suas extremidades, e sendo abertura
eles; um membro paa
ivolumosidade e diminuir seu enco- meiro eixo mencionado; um meio pro- montado para rotação em ambos os rietal ementre
extensão longitudinal, doe
lhimento residual, caracterizado por pulsor para acionar o meio de estado referidos eixos, as extremidades in- tad° de uma
superfície plana de suoucompreender os estágios operativos em rotação ao redor dos mencionados ternas dos quais se projetam dentro
! de: retirar ou sacar o fio continua- eixos, e um meio coletor, destinado dos rebaixo do estojo oco, sendo o pri- fogem ceie liga entre si os ditos mem..
bros cilíndricos, em um lado da rem
! Mente, numa direção longitudinal, de a coletar o fio ao sair de sôbre o meiro eixo montado fixo, adjacente ferida
abertura, sendo que as extreà sua extremidade externa, fora do
!um manancial supridor; formar es- membro cónico.
piras sucessivas nesse fio, mediante ' 4 — Aparelho para contextuar fios estoj o Oco, e sendo provido de um midades internas doe ditos eixos diano seu enrolamento em torno de um têxteis, de acórdo com o ponto 2, ca- furo axial para movimento do fio teiro e traseiro, quais são afixa,
as engrenagens sobres, projetamImembro cônico, sob um movimento racterizado pelo fato de que o mem- através do mesmo;, um membro em das
dentro da aludida abertura entre
progressivo das espiras na direção da bro cónico alongado é circunferen- forma de cope, para espiralamento se
extremidade cônica reduzida do alu- ciai, projetando-se com sua extremi- do fio no mesmo, cujo membro em os citados membros cilíndricos; um
dido membro; aquecer, e simultânea- dade de menor diâmetro além da forma de cone possui, projetando-se porta-engrenagens planetárias em
mente relaxar, o fio durante parte câmara calefatora do meio térmico para, fora a perde do seu ápice, um montagem fixa sôbre a superfície
do seu movimento ao longo desse por unia distância selecionada, a fim pino circular axial alongado, cuja plana de montagem do membro pop
longitudinal, e dentro da abeas
membro, e esfriar em seguida o fio de que o fio seja ali esfriado sufi- base é afixada positivamente à extre- rietal
durante a última parte do seu mo- cientemente para a consolidação per- midade externa do segundo eixo, e. tura entre os membros cilíndricos,
vimento ao longo do membro, para manente das espiras nele formadas, cujo pino circular tem uma contei- cujo porta-engrenagens apresentar
que as espiras sejam consolidadas em sendo que a conicide.de do membro dade predeterminada, diminuindo as- um rasgo no me-mio; um par de encaráter permanente, com o grau de cônico controla correspondentemente sim de diâmetro, de dentro para fora, grenagens planetárias, dispostas, cada
conicidade do dito membro cônico a magnitude da contração, e por- a partir da sua junção. com o ápice qual, paralela a uma correspondente
permitindo uma contração, de magni- tento o tamanho ou bitola das es- cio membro em. forma de cone, para das engrenauens sobres, e em res•tude predeterminada, do fio durante piras processadas.
controlar a magnitude da. contração pectivo entrosamento com as mesmas,
5 — Aparelho para contexturas fita do— fio no mesmo; uma passagem den - cujas engrenagens planetárias são
O aquecimento asse último.
coaxiais sôbre um fuso cocaracterizado por comprem- see
parede do estado Oco; une montadas
. 2 — Aparelho para contexturar fiou têxteis,
mum, apoiado para rotação dentro
der, em combinação: una primeiro emembro
-tubular,
o
qual
estende-se
têxteis, caracterizado por compreen- um
segundo eixos, dispostos coaxe - atravé s dessa passagem na parede do do dito porta-engrenagens; um furo
der, em combinação: uni membro côse estende longitudinalmente
espaçados
entreuni
si;rebaixo
um estojo
no esteara sendo que o fio se move a que
cilíndrico
Oco, tendo
nico alongado, de uma conicidade pre- mente,
através do membro cilíndrico que vai
partir do diâmetro interno do pri- montado
determinada, montado de forma não mesmo, entre suas exreinidades, e metro
no eixo dianteiro; uni eleeixo, através do ar crido mem.rotatória, e adaptado para permitir sendo montado para rotação em am- bro tubular;
tubular, o qual estende-se des.
um par de engrenagens mento
ó movimento rodai do fio sobre ele boa referidos eixos, as extremidades colares afixadas,
de
um
ponto
na aludida abertura,
cada qual, à odreespiralado, a partir da extremidade internas dos quais" se projetam nudade
perto da extremidade interna do eixo
den-•
interna
de
um
correspondeiMaior do membro, em direção à ex- tro do rebaixo do estojo Oco, sendo te dos aludidos eixos; um membro traseiro, até e através do mencionado
tremidade menor do mesmo; um ca- o primeiro eixo montado fixo, adia- porta-engrenagens, rigidamente tor- rasgo no porta-engrenagens planetálefator de fio, adaptado para aque- emite à sua extremidade externa, fora
rias, e bem assim através do furo
cer o fio durante parte do seu mo- do estojo oco, e sendo provido de nado solidário com o estojo Oco, deis- longitudinal ou diâmetro interno do
vimento ao longo do dito membro; m
furo axial para movimento do taxi do referido rebaixo no mesmo; membro cilíndrico, montado no eixo
u através
um meio rotatório para avançar o fio
do mesmo; um membro uns fuso, apoiado para rotação deis- dianteiro; uma coberta de proteção,
fio, e enrolar o mesmo sôbre o dito em forma de cone, para espiralamen- aro do membro porta-engrenagens; envolvendo o porta-engrena gens piamembro, na extremidade maior dès- to do fio no mesmo, cujo membro um par de engrenagens planetárias, netárias; um calefator, provendo ema
se último, no sentido de formar uma em forma de cone possui, projetando- em montagem fixa sôbre o aludido câmara térmica, sendo que o dito
sucessão de espiras, de sorte que as se para fora a partir do seu ápice, fuso, e cada qual em entresamento pino cônico alongado estende-se atraespiras recém-formadas venham em- um pino cônico axial alongado, cuja com uma correspondente do referido
purrar as espiras anteriormente for- base é afixada positivamente à extre- par de .engrenagens solares, cujos pa- vés dessa câmara térmica, espaçado
madas, na direção de e além do ex- mudado externa do segundo eixo, e res de engrenagens, solares e plane- porém em relação à mesma, e ainda
tremo menor do referido membro, cujo diâmetro diminui em direção Crias, servem para entreligar aqué- se projeto além e para fora dela por
cujo extremo menor projeta-se além para fora, a partir da junção entre les eixos, e manter estacionário -o uma distância predeterminada, proa
do calefator por uma distância pre- o pino e o ápice do enembro-cone, segundo dêles em relação ao estôjo permitir o esfriamento do fio espiras.
determinada, para que o fio, enquan- segundo uma conicidade pre-determi- Oco; um calefator, provendo uma cãto ali, seja esfriado suficientemente nada, para controlar a magnitude da . mera térmica para aquecimento do lado no mesmo, com o fim de conpara efetuar a consolidação perma- contração
das espiras no mesmo; fio, sendo que o pino circular esten- solidar, permanentemente essas aspinente das espiras ou convoluções nele uma passagem, que se estende através de-se através da câmara térmica do ras ou convoluetes no fio, após a sua
formadas sendo que a ore-determina- de uma porção parietal do estôjo Oco; calefator, e ainda. . se projeta além
da conicidade do aludido membro per- um membro tubular, o qual estende- da mesma para fora por uma dis- saida da câmara de calefação; um
mite ao fio, durante o seu aqueci- se através dessa passagem na parede tância predeterminada, a fim de per- manancial de fio, para suprir o fio
mento, sofrer uma pre-determinada do estojo, sendo que o fio se MON' mitir que o fio, depois de termo-con- ao referido furo axial no eixo diane
contração longitudinal; e um meio a partir do diâmetro interno do pri- solidado e relaxado dentro da cimapara coletar, de maneira regular, o fio melro eixo, através do aludido mem- ra térmica, seja esfriado nessa parte tetro; um meio propulsor para lido-.
empurrado de sôbre o membro --em Oro tubular; um meio de engrenagens externamente prolongada do pino, nar o estôjo Oco em rotação ao redor
questão.
planetárias. operativamente tornadas para consolidação permanente das es- dos eixos dianteiro e traseiro; e um
manancial meio coletor, para coletar o fio, reg,
3 — Aparelho para contexturar fios solidárias com os extremos internos piras nele formadas; um a
têxteis, caracterizado por cerni-acen- dos aludidos eixos e com o estoj o de fio, para suprir o fio dita pas- tirando-o de sôbre o pino cônico.
der, em combinação: um par de eixos Oco, dentro do referido rebaixo no sagem no primeiro eixo mencionado;
espaçados, um dos quais em monta- mesmo, para entreligarem aqueles um melo propulsor, para acionar o 8 — Todo e qualquer aspecto mOvel,
gem fixa e dotada de uma passagem eixos, e manterem estacionário o se- meio 'de estojo em rotação ao redor de ou nóvel combinação de aspectos
axial para permitir o movimento do gundo déles; um calefator, provendo dos mencionados eixos, e um meio
fio através do mesmo, enquanto o uma câmara térmica para aqueci- coletor, destinado a coletar o fio ao característicos, aqui divulgados.
outro dos ditos eixos apresenta, tor- mento do fio, sendo que o pino cô- sair de vibre o pino circular.
— Aparelho para contexturas fios Finalmente, a depositante reivindinado solidário cem sua extremidade Me° estende-se através da câmara
externa, um membro cônico alonga- térmica do calefator, e ainda se pro- têxteis espiralados, caracterizado por ca, de acôrdo com a Convenção Indo de uma conicidade pre-determtna- jeta para fora, além da mesma por compreender, em combinação: um par ternacional e de conformidade com
da, em terno do qual o fio é espi- uma distância predeterminada, a fim de eixos . dianteiro e trazeiro, capa- o artigo 21 do-Código da Propriedade
ralado sendo que a área diametral de permitir que o fio, depois de ter- çados em alinhamento axial, e diz- ..hdustrial, a prioridade do correspondesse membro decresce numa dire- mo-consolidado e relaxado dentro da postosponta-a-ponta; uma engrenação em afastamento do outro eixo; câmara térmica, seja esfriado nessa gen solar, rigidamente montada na dente pedido,, depositado na Repare
um meio de estojo, montado para ro- parte externamente 1 longada do extremidade de cada um dêsses eixos, tição de Patentes dos Estados Unidoe
tação em torno dos ditos eixos; um pino, para consoliclaç permanente dos quais o eixo traseiro tem um furo da América do Norte, em 1 de moa)
trespassante, através do qual se
meio de guia, suportado pelo meio das espiras nele formadas; uni ma- axial
de estojo, e servindo para guiar e nanciaJ de fio, para suprir O 110 estende o fio, tendo o eixo sua extre- ide 1961, sob a número 108.721.

TERMO 17.9 138.640
De 30 de abril de 1962
• .0epozitante: Monsanto Chemical
! Company, firma norte-americana.
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PPATENTES DE IINVENÇÃO
1
Publicaçáo feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:!
t 29 Da data da publiceto de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido. durante 30
poderão apresentar suas oposições at. Departamento Nacional da Propriedade Industrial - aquelea que se - julgarem prejudicado,.
,
TERIVICS N9 162.728

cabo, o lano de descanço (8) do ferro te uma projeção para baixo (20) cie posterior (15) ; dita carcaça (12)
uando não em utilização: b) por apre- se assenta na parada posterior (15) apresentando ainda, numa vista de
Data: 17 de setembro de 1964 • Jantar, dita manopla (3), superior- da carcaça (12), de modo a aumen- cima, o formato ogival' Convencional,
Requerente: Celso
Si/va mente, um rebaixo retilíneo (16) do- tar, dita projeção (20) o plano de acompanhando, embora com maio/
tado de uma placa st,perfigial (17) descanço (8) do ferro eletro-domésti- abertura, o contôrno, em vista de
SãO Paluo.
destinada à inscrição da marN -I do Ia- co de acôrdo com o modèlo; dito su- cima, da chapa de acoplamento (9)
Titulo: "Modêlo de ferro eletro-do- bricante e, inferiormente, ui. i face porte traseiro (5) do cabo apresen- acima mencionada; dita .carcaça (12);
(18) de seção substancia'menre para- tando ainda numa vista de frente e apresentando, ainda, uma chanfradura
inestico de passar e engomar'
bolóide e perfil em enva, curva esta pezoidal, a face anterior, isto é, a bilateral (23), a qual, .determinanda
mais acentuada quanto mais próxima de trás um formato .ensivelmente era. em sua interseção com a superfície
o suporte dianteiro' (4) do ,. cabo e vol tada para a chapa de acoplamento da carcaça (12) a linha latera. (22).
i mais atenuada à . medida em 'que se (9), 'sendo dotada com visor-piloto mencionada acima, afeta, numa Vista
' avizinha do suporte traseiro (5) do (6) a face posterior, isto é, a que de cima, um cc>ntórao também ogival,
cabo, aos quais- dita maoopla (3) está corresponde ao ,fflano de deacanço cujo vértice se confunde com o vtr.
í moldada anatOmicamente; c) por com- (8), sendo dotada de uni estreito re- tice da dita chapa 'de acoplamento (9)"
preender, dito 'suporte dianteiro (4) cesso (21) destinado a alojar a //jaca t, cuja. base coincide, aproximadamen4
do cabo, numa vista de lado, um for- de identificação do ferro; e) por apre- te, com a largura, pouca coisa maior,
Mato ligeiramente afuralado de cima sentar, dita chapa de acoplamento (9). da parede poSterior (5), da carcaça
para baixo, isto é, mais encorpado na devidamente provida de um disco gi- (12).
sua extremidade superior que se moi- ratório convencional (10) interruptor
2. Modelo de ferro eletro-doméstica
da à manopla (3) e mais delgado na de corrente e regulador da temperatusua extremidade inferior 'que se molda ra e de um índice (11), um formato, de passar e engomar, substanclalmeott
à chapa de. acoplamento (9) do' cabo, em vista de cima, substancialmente como descrito, reivindicado e reptedito suporte dianteiro (4) do .cabo oival, accompanhando, embora com sentado nos desenhos }untos.
apresentando ainda na '.tia região ad- menor abertura, o contórno convenjacente à manopla (3), e bilateralmen- cional em vista de cima da carcaça
TERMO N9. 162.818
te, reentrâncias anatõm.cas (19) des- (12), abaixo mencionado dita confjReivindicaçã.)
tinadas ao apoio do dedo polegar, seja guração ogival da chapa de acoplaData: 22 de setembro de 1964
1. Modélo de ferro eletro-doméstico da mão direita, seja na mão esquerda, mento (9) estando isosta com a sua
dç passar e engomar, do tipo que tom- dito suporte cliant&ro (4) do cabo abertura voltada para a base inferior
São
Requerente: Hélio Tagliere
preende (vide desenhos) um conjunto apresentando, finalmente, numa vista do suporte traseiro (5) do cabo na Paulo.
fanado par uma unidade de caba (1) de frente, um formato acentuadamente qual mergulha com o seu vértice volTtulo: Nova e original dispogiçao
acoplada por justaposição a uma uni- em "V" com o vértice fundido na tado para o suporte dianteiro (4) do
dade de base (2), unidade de cabo chapa de acoplamento (9) e a' abar- cabo, a cuja extremidade inferior se para bases de móveis em geral de,
Modèlo Industrial.
essa compreendendo, por • seu turno, tura voltada para a manopla (3)
molda e, finalmente; f) por apresentar,
numa peça inteiriça, a manopla pró. qual se liga; d) por compreender, dito dita carcaça (12), devidamente aspriamente dita (3) de conformação suporte traseiro (5) do cabo, numa sentada sôbre • a chapa de deslizamento
anatômica destinada à pega manual, vista de lado, um formato 'substan- (13), esta de área ligelramente maior,
os suportes dianteiros (4) e traseiro cialmente paralelogramico, cuja base numa vista de lado, Uni formato subs(5) do cabo, dito suporte traseiro (5) inferior, porém, se apresenta li
tancialmente trapezoidal cuja Superflsendo dotado de uma lâmpada-pilóto mente maior que a base superior, geiraaque- de é percorrida por uma linha incli(6), de um terminal (7) do fio e!é- la em conjunção com a chapa de aco- nada (22), descenienta, ligeiramente
trico de ligação e ainda de um planh plamento (9) e esta com a extremi- sinuosa, que se inicia no tópo do vérde descanço (8) do ferro eletro-do- dade que lhe corresponde da manopla tice (14) da carena (12) e finda
meskico quando não em utilização e, (3), suporte traseiro (5) asse, provi- na parrede posterior (15) da mesma,
finalmente, dompreendendo ainda, dita do de um terminal (7) do fio elétrico num ponto localizado pouco acém
unidade de cabo, uma chapa de eco. de ligação e avesentando inferiormen. da regia° média da mencionada parede
plamento (9) dessa unidade de cabo
( I à dita unidade de base (2), dita
chapa de acoplamento (9) '!ompreett•
dendo um -botão giratório (10) interruptor de corrente e regulador da
1. Noria e original diaQnsiçao vai%
temperatura e um índice (11), e esta,
bases de móveis em geral, caracter&
zada pelo falo de se cortsdridr- por
isto é, dita unidade de base (2) comcinco suportes em forma de braços rapreendendo, por sua vez, o corpo pródiais dispostos segundo um pez:taparia
priamente dito do ferro, ou carca,Tt
retangular, apresentando reentrancb,
(12) . devidamente acoplada 'à chapa
central para alojamento de raste ou
de deslizamento (13) do mesmo, caeixo de uma poltrona, mesinha ou niew
racterizado: a) por apresentar, numa
vel similar, sendo que se faces
vista de lado, um formato geral substancialmente trapezoidal de cuja airiores dos ditos braços são de largura gradativamente ,convergente ao
turatotal dita unidade de cabo (1)
ocupa aproximadamente as duas terçtas
sentido do centro para as extremidapartes superiores e dita unidade de
des.
base (2) a restante ti*Srça parte, ¡ti2. Nova e original disposição para
feriar, formato trapezo;dal esse do qual
bases de móveis em geral, conforme
a manopla (3) constitua a base, mea reivindicação anterior e caracterizanor; do qual a chapa de deslizamento
da pelo fato de quando a base é vista
• ( 13) 'constitue a base maior; do qual,
em perfil os braços partem de outro
o suporte dianteiro (4, do cabo, proa
em sentido horizontal e conservando a
longado pelo vértice anterior (14) da
mesma espessura, arqueancid-se em secarcaça (1 .2), êste ligeiramente salienguida no sentido descendente e com
te em rel ação à linha, daquele, consespessura diminuindo gradativamente,
tituem um dos lados e; finalmente, do
para formar infleção com terminal hoqual o suporte traseiro (5) do cabo,
r*zontal e provido e protetores.
prolongado, por sua vez, pea pauNde
3. Nova e original disposição para
posterior (15) da zarca.;a (12). pa
bases de móveis em geral, conforme
rede essa acentuadamente recuada co,
as reivindicações anteriores, tudo subsrelação à linha daquele, constituem
tantialmente como descrito no relatólado oposto, lado oposto este que
rio, reivindicado nos pontos caraCte•
.. integra, na superfície exterior deterial.
risticos precedentes e ilustrados nos de.
nada Dor direi suporte traseiro (5) do
senhos anexo, no presente tnensorlate
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Publicação falta da aceado mia o art. 130 do Código da Proprledade Industrial. Da data da publicação emaçará a
mirrar o prazo de GO dias para o deferimento do pedido. Durante lese primo poderias apresentar suas oposições ao Departameate
Racional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a ocaceasilo do registro requerido
Termos as. 726.356 a 726.359,.de
29-11-1965
alaiies S.A. Comércio e Importação
São Paulo

•1th:1in:tida Bra gal eira
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos. almofadas para tintas, abadares de cartas, arquivos. borrachas
berços para ~saboreio. borrachas pára
colas, brochas para desenhos, cofres
canetas. canetas tinteiro. canetas tiara
desenho, cortadores de papel. carbonos.
carimbos, carirnbadores, cola para papel
caiadores, compassas. cestos para cot
esquadros. estojos para lápis, espeto&
grafites. minas para penas, máquinas de
para lapiseiras, goma arábica. gramaraestofos para canetas, estojos com atinas
asa de sanar. máquinas de multiplicar.
estiletes para papéis. furadores, fitas
vara máquinas de escrever. grafam
res, datadores. estofos para descahos
reepondência. desenhadores. duplicado,
dores, lápis em geral. !apeiras. inw
quinas para apontar lápis. atinas para
mata-gatos. porta-tinteiros. porta-carinsbos. porta-latas, porta-canetas, porta'
cartas, prensas. prendedores de papéis.
arretados para papéis. perfuradores
réguas. raspadeiras de borrões. atendi
para mimadas:dos. tintas e tinteiros
Classe 8
Rádios, transformadores, válvulas, registros. chaves elétricas, interru ptores, bldrannetros Indicadores de alveja, mama.
metros, amparo:unos. termometros,
libradores, contadores de rotação, metas trenas, barômetros medidores, torneiras de compressão e fitas métricas

aças. carrocerias. chasáis. chapas cir. ¡sitiai& fraldas, galocha& gravaras, gor=lares para veiculas. cubos de veiculo& ros, jogos de tangeria. 'mictas, amuas.
:orrediços para veículos, direção. desia luvas, hgas, lenços. a anels. meias.
oadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- maiôs, manta& mandrilas, mantilha& pavadores para passageiros e para cana. setós, palas, penboar, palavra. pelerinaa.
engates para carros, eixos de direção.
trelas. fronteiras para veículos, guidão.
locomotivas, lamba& motociclos, moia&
motocicletas. motocargas, moto furgões.
manivelas, navios. ileabus, para-choques.
oara-lamas, para-brisas, pedais. patões.
Sodas para bicicletas., raros atra biecle
ma reboque. radiadores para velculos
ecalas para veiculo*. selins. .rioclos.
cantes para veículos. vagões, velocipe
les. varetas de contraia de afogador e
acelerador. tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes cara cara*
Tênia, n.o 726.362, de 29-11-1965
L . K . . Arteattos Textes Ltda.
São Paulo

'rugas, pouches. polainas. pijamas, pu.
aboa. perneiras, quinamos, regalo&
robe de chambre, rouplia. sobretudos,
suspensórios, saldas de banco. sandálias.
meteres. aborta sunga& moias ou oacks,
e vestido.
Tênno na 726.364. de 29-11-1965
Produtos Alimentícios Bandeirante Ltda,
São Paulo

5D
Indtistri
13ras i 1 ei ra
Clame 36
Para &mingua: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas. anáguas, blusas
botas. botinas, blusões. boinas, babalouros, bonés. capacete, cartolas, cara.
puças, casacão, coletes. capas, abales
cachecol& calçados. chapéu& cintos.
sintas. combinações. corpribos. calças
le senhoras e de crianças, calções. cal
çaa, camisa& camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, catarina:as. cueiros
;abs. casacos. ciline:os. iaminós. achar
aes, fantasias, fardas para militares. :o
legiais, fraldas, galochas gravatas. goram. jogos de lingeria Iaueta& laqués.
luvas, ligas, lenços. mana% meias
033163, mantas. mandrião, mantilhas, paetó& pelas. penhoar. pulover. pelaram
oeugaa, ponches. polainas pijamas, punhos, perneiras, quinamos. regalos.
robe de chambre, roupão. sobretudos.
suspensório& sedas de banho. sandálias.
meteres. 'horta. iansgas. :tolas ou :lecke,
toucas, turbantes. ternos. uniformes

Classe 5
Aço cm bruto, aço preparado, aço
.doce, aço para tipos, aço fundido aço
' parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em p6, bronze em
e vestidos
•
barra. em fio, chumbo em bruto ou
'remo n.0 726.363, de 29-11-1965
parcialmente preparado cimento meL.K.F. Artéatos Testeis Ltda.
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
São Paulo
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalsado, ferro em bruto
em barra, ferro manganês, ferro velho,
3D
gusa em bruto ou parcialmente trabaSn
diastri,
amasiem asna aapendrum asna 'opala
%maneira
lâminas de metal, lata em Rara, latão
em falha, latão em chapas, latão em
Classe 36
aergalhõe s. ligas metálicas, limalha&
magnésio, manganês, metais não trabatoucas. turbantes. ternos. uniformes
lhados ou parcialmente trabalhados, me- Para distinguir: Artigos de vestuários
tais em massa, metais estampalos,
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
metais para solla, saque e zinco
aventais, alpargatas, anáguas. blusas
botas, botinas, blusões. botam, babaClasse 21
Para distIagua: Veiculai e suas .partes douros, bonés, capacetes. caiadas. carabate-jantes: Aros para bicicleta& auto. puças. casacão. coletes, capas. alude&
móveis. auto-caminhões. aviões, amor- cachecols, calçados, chapéus. Cintos
tecedores. alavancas de cambio. barcos. cinta& combinações. corpinhos. calças
brecr4ei. braços para veiculas. Wide- :le senhoras e de crianças, calçam. cal.
-, ; s tas. c -trrip'-..-..s 3 , pião e cariais, cisma cas, camisas. camisolas. camiseta,.
ah,:air fea curros ambulantes. cair:Inata& cuecas. ceroulas. cot:Inalam. cueiros
erma trataras. carias-bera:a. carros- mins, casacos. chinelos. dominó.. achar.
, tanques. carros-Iragadoes, cana% car- Peo, fantasias, fardas para militares. co'

asoaat aia amansai-

Classe 41
Balas, bombons, chocolates, Laramelos,
doces de frutas em mama, em compota, en conserva e cristalizadas
Tann° n.° 726.365, de 29-11-1965
Laticínios Mien Ltda.
" . São Paulo

Téimo n.o 726.368, de 29-1/-1965

Confecções Queval Ltda.
São Paulo

QUICVAL
Brasileira

£nduatrjs

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuãr
e roupas seitas em geral: Agasalt
aventai, alpargatas, anáguas. blut
botas, botinas. blusões. boinas. talia
douro& bonés, capacetea, cartola& ca
maças, casacão, coletes, capas, cisai
cachecols. calçados, chapéus, ciar
cintas, combinações, corpinho& calde senhoras e de criaaam. calções. c
Ca& camisas, camisolas. embati
cuecas. ceroulas. colarinhos, cuco
saias, casacos. anseio& dominós. eca
Pes, fantasias, fardas para militares,
legiais. traidas, galochas. gravatas. sa
roa, jogos de !ingeria. jaquetas, lega
luvas, ligas. lenços, mantes*. soei,
maiôr, mantas, mandrião, mantilhas.
letós. palas. penboar. puiover pelaria
peugas, ponches. polainas pijamas.
Mos. perneiras. aninsonos, rega!,
robe de chambre. roupão. sobrefua
suspansairios, saldas de banho. sandãii
meteres, aborta sungas. atolas ou ala':
touca, turbantes. ternos, unilormer
e vestidos
Tênue na 726.369, de 29-11-1965
Tha-rso Bostas* jóias e Relógios Ltd
São Paulo

PRORROGAÇÃO

"'".:"2~

• v-

•

Classe 41

em geral: leite, leite em pó,
leite conde/pado, manteiga, queijos, requeijão, creme de leite, kefir, coalhada
Latamos

Classes: 8 e 13
&nal de propaganda
•
Termos as. 726.371 a 726.374, a
29-11-1965
Tecelagem Itarapurra S.A.
Sno Paulo

e

e ioghurt
•
Térmo n.o 726.366, de 2941-1965
Ti—amasio do Brasil Ltda. Rabio.

e Metais
Rio Grande do Norte

wientino
BRASIL 111DX.
laItaT OS g VITAIS
ssi01).511nit 6RAIIV"'"^
Nome Comercial
Tanso n.° 726.367, de 29-11-165
Metalpeçaa S.A.
Silo Paulo

PONTO AZUL
a Bratil

Iticg etri

Classe 7 •
Tratores e mim partes

'Re

Classe 37

Roupas balneei oara cama e tle
Acolchoados para camas coabas,
betares, t 5treOes. fronhas filattt.
et&
bordaaas logos de toalb
lana/. munas
:mi,:t ti .ra.•
casinha e Danas de orara/ toalha.
r.osto e banho, toalhas ie
lhas para Minar tasibas
•a'
café. toanas oira
..
ceies para cama, e mesa. toa:hi:.1:.
(cobre pão)
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Ribireitção feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedede'industria1. Da data da publicação começara a
cocr.csvgatii da aa diais para a dearlinerito do pedido. Durante CO- prazo, poderão aprezentar suas oposktfes ao Depattarneutzi
Aaltatcmal da Pacaéladada latdatrial aquele* qua ta julgarem prejudicados aottai etiriaessito do registro requerido

Classe 24*

casinha , panos le pratos, toahas de

Termo n. 726.39, de 29-11-65

café. toalhas para bariquetes, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Taro na' 726.376, de 29-11-65
Disoalbrás Distribuidora Brasileira de
Calçados Ltda.
São Paulo

São Paulo

Iamarea, atacadores para espartilhos rosto e banho, toalhas de mesa, toa- Discalbrás Distribuidora Brasileira de.
calçados, ataduras de algodáo para lhas para jantar, toalhas para chá e
a
-Calçados Ltda.,

[versos fins, exceto para finsamedic•
aia bandeiras, bordados, braçadeiras,
orlas, cadeados caas ara - móveis e
[anos, carapuças para cavalos. corSes, debruns, la, fitas forros franjas
.stao, feltro para órgão, fafos galar.
etes, lamparinas, mochilas, mosquitea
)5, nesgas, ombreiras e enchimentos
ara roupas de homens e senhoras,
anos para enfeites de móveis, ao
azando parte dos mesmos, palmilhas,
assamaries, pavios, rédeas, rendas re.
es sacas, sinhaninhas para vestidos
aas, tampos para almofadas, não ateado parte de móveis, artigos iates
eitos de algodão, canhamo, linho juta
seda, Mon 113 'pelo e fibras não
inchados em outras classes
Classe 22
•
Fios de algodão, cânhamo, celulose.
ora, lã, fios plásticos, fios de seda naoral ra:on para tecelagem, fios para
andar, fios par acosturar, tricotar, fios
)ara crochê, linhas de tôda a espécie e
fio se linhas para pesca
Classe 23. •
'ara distinguir . tecidos em geral, teca[os para confecções em geral, para
apeçarias e para artigos , de cama e
lesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
aroá, casimiras, fazendas e, tecidos dt
1 em peças, juta, falses?, linho, nylon,
•aco-paco, percalina, ratai, rayon, seda
aturai, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos de pano" couro,
veludos
Termo n.° 726.375, de 29-11-65
aiscalbra.s Distribuidora Brasileira de
Calçados Ltda.
São Paulo

São Paulo

BLZI 8 O LAID/ A
Inchintria Bragileira

Classe 37
oupas brancas, para cama e mera:
acachoados para camas. colaaas corares, esfregões, fronhas. guardana•
-as, foças bordaini logos de tjalhas
açóis, mantas tala; camas patos para

JACOBS
In g stria Brasileira

Classe 36
Para 'distinguir calçados em geral: Alpercatas, botas, botinhas, botinas, chinelas, galochas, polainas, perneiras,
Classe 56
sandálias, sapatos sapatos desportivos,
Para distinguir, calçados em geral:
tamancos
percatas, botas, botinhas, botinas, chiTartno
n.
9
726.380,
de 29-11-65
nelos, galochas, polainas, perneiras,
sandálias, sapatos sapatos desportivos. Discelbrás Distribtiidora Brasileira de
Calçados Ltda.
tamancosSão Paulo
Tarmo na 726.377, de 29-11-65
Discalbrás Distribuidora Brasileira de
Calçados Ltda. São Paulo

Classe 36
Para distinguir calçados em geral: Alpercatas, botas, botinhas, botinas, chinelos, galochas, polainas, perneiras,
sandálias, sapatos sapatos desportivos,
tamancos
Termo n. 726.378, de 29-11-65
Disoalbrãs Distribuidora Brasileira de
Classe 36
Calçados Ltda,
ara distinguir calçados ém geral: AlSão Paulo
ercatas, botas, botinhas, botinas, chi
elos, galochas, polainas, = perneiras,
andálias, sapatos sapatos desportivos,
tamancos
Tarrao ia, 726.370, de 29-11-1965
Lojas "Blusolandia" Ltda.

Classe 36
,
Para distinguir calçados em ,geral: Alpercatas, botas, botinhas, botinas, chinelos, galochas, polainas, perneiras,
sandálias, sapatos sapatos desportivos,
tamancos

Tarmos.ns. 726.382 e 726.383, de
, 29-11-65
Mandris Jacobo, Ltda.
São Paulo

•

Classe 36
Para distinguir calçados em ,geral; Alpercatas, botas, botinhas, botinas, chinelos, galochas, polainas, perneiras,
sandálias, sapatos sapatos desportivos,
tamancos
Tarmo na 726.381, de 29-11-65
Disoalbráa Distribuidora Brasileira de
Calçados Ltda.
São Paulo

Classe 11
bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres;
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas.
cutelaria em geral e outris artigos da
metal a saber: Alicates, alavancas, armações .de metal, abridores de latas,
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides:
chaves; cremones, chaves" de parafusos.
conexões para encanamento, ,colunas,
caixas de metal para portões, canos de
meara chaves de fenda: chaves isglêsa,
cabeções, canecas, aipos, cachePots,
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de atMento.,
caldeirões,' caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores; distintivos, dobradiças; , enxadas, enxadões, esferas,
engates, esgu:chos, enfeites para arreios.
estribos, esferas para arreios, espuma&iras; formões, !vices, ferro pare cortar
capim, ferrolhis, facas, facões, tachaduras ferro comum a carvão, teruteirasa
funis. fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frig:deiras; ganchos,
gralhas gar ros, •ganchos para quadroll
gonzis -para. darruagens: insígnias; limas, lâminas, liroreiros, latas de lixos
jarras; machadinhas, molas para porta,
molas "para venezianas, martelos, derretas, matrizes; navalhas; Puas; pás, pre.
gos, parafusos, picões, porta-galo; poseiras, "porta-pão, porta-jóias, paliteiros,
panelas, roldanas, ralos para pias, reba
tes, regadores; serviços de chá e café.
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; tesouras, talheres, atlhadeiras, torqueze,
tenazes, travadeiras, telas dt arame, tora
neiras, trincos, tubos para encanamento,
trilhos , para pirtas de correr, taças,
travessas, turibulos; vasos, vasilhames e verruma .
. Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas parta
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, braço..
brequem, zaços
. para veiculo.. Weidetas, carrinho, de mão e carretas, canga
nhonetea carros ambulantes, caminhes*
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carrosarrigadores. carros. cata roças, carrocerias, chassis, chapas .

ralares para veículos, cabos de veiculas
engates para carros,, eixos de direção,,
corrediços, para veictdos, direção deskgadeires, estribos, escadas Manes, eira
freios, fronteiras pare velculos,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, tnotocargas, moto furgões,
rodas para bicicletas, raios para`bidde.
tas, reboques, radiadores para veiculo.
manivelaa navios, Ónibus, para-choques.
Classe 36
para-lamas, para-brisas, pedala oaatóeo
Para distinguir calçados em geral: Al- rodas para veiculas, selins, triciclos, tipercatas, botas, botinhas, botinas, chi- rantes para veículos, vagões, velocaaa
nelos, galochas, polainas,' perneiras, dei, varetas de contrdle do afogador a
sandálias, sapatos sapatos desportivas, acelerador, tróleis, tro/eibus, varela de
tamancos
carros e toletes pare carros
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MARCAS DEPOSITADAS,
Publicação feita de *cardo com o art. 110 do Cektio da Propriedade Industrial. Da data da publicação começar* a
• correr o prazo dei GO dias para o deferimento do pedido. Mamata km gramo poderão apresentar suas oposições ao Deputamo*,
Mack:~ da Propriods4o Industrial aqueles que toe Sigam prejudicados com a concessão do registro requerido
Vicenzo Curei
Tèrmo a. 726.384, de 29-11-65
São Paulo

Termo n.° 726.389, de 29-11-65
Laboratório Lapa* S. A.
São Paulo

11010 VONTANA
egio Paulo—Capital

PRORROGAÇIO

T Classe 36
Titulo de estabelecimento
%mo n.° /26.385, de 29-11-65
Auto Pasto Alvicar Ltda.
São Paulo

ALVICAR
INDÚSTRIA BRASILEIRA

STREPENINA

Classe 32
Para distinguir: Almanaques. agendas.
boletins impressos. crónicas. folhetos.
jornais, livros, peças dnamatográficas
fpeças teatrais. programas * televisão e
revistas

Tênao a.° 726.400, de 29-1148
Cbill Kupermea
São Paulo

44

Indústria Brasileira
Classe 3
Para distinguir: Uni preparado farmacêutico irulcado no tztamento da tuberculose em suas varias formas e
localizações
Termo a,* 726.390. de 29-11-65
Laboratório Lepetit S. A.
Stio Paulo

•

PRORROGAÇÃO,

STREPTOTIBINA

/Casse 47
Para distingtár combustíveis, lubrificantes. substancias e produtos destinados à
PRORROGAÇIO
Iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto,
gás metano, baiano e propano, gás engarrafado. gás liquefeito, gasolina, graxas lubr.ficantea óleos combustíveis,
!ricos lubrificantes, óleos destinados it
Indústria Brasileira
Ruminação e ao aquecimento. óleos par..
amorrecedores. petróleo e querosene
Casse 3
Um Iroduto farmacêutico, indicado no
Térm on.° 726.386, de 2P-11-65
O Mundo em Noticias Jornais Cine- trat=nento das infecções serisvels aos
ant:bióticos polivalentes em suaa mamatográficos S. A.
nifeetações
São Paulo
Ténno o.* 726.391, de 29-11-65
Laboratório Lepetit S. A.
ECOS DA SEMANA
São Paulo
INDÚSTRIA BRASILEIRA.

Tênue as. 726.394 e726.395. de
29-11-65
Óleos Lubrificantes e Produtos Químicos Norte do Brasil Ltda.
Guanabara

1

Maio de 1466 2227

INDUSTRIA BRASILE IR A-

Classe 35
Artigos da classe
Tèro a.* 726.4014 de 29-1145
Schnefel Bros. Onoration
Estados Unidos da América
Classe I
pRORROGAÇÃO)
Redutor, disSolvente para tintas de
pinr.iras de automóveis
Classe 17
Para dist:nguir combustiveis, lubrificantes. substâncias e produtos destinados à
Iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto.
Classe 43
gás metano, butano t propano. gás en- Clips, lixas e polidores para unhas. re.
garrafado, gás liquefeito, gasolina, gra- :novadores de cravos e espinhas, pa.
xas lubr:ficantes. óleos combustíveis.
óleos lubrificantes, óleos destinados à litro para. ruenicuree inclusive pau
de lar-angeira
iluminação e ao aquecimento. óleos para
Tênno n.° 726.402, de 29-11-65
amortecedores, pttróleo e querosene
G. Molli Indústria e Comércio S.A.
Termo n,* 726.396, de 29•11-65
Paraná
Medeiros G Gu:marães Ltda.
Mato Grosso
.

Cross,

PRORE'OGAÇXO

CAFé URUCUM
MOFINA

Ej 'fa tero•
Indústria Brasileira

Classe 41
•Café torrada moído e em grão
Classe 41
•
Erva mate
Termo :V 726.397, de 29-11-65
Ciasse
3
Têrmo n.• 726.387, de 29-11-65
Alia S. A. CrédIto, Financiamento e
Térmo n.o 726.403, de 29-11-1965
Multifanna — Produtos Farmaduti- Um produto farmacêutico indicado no
Investimento
Strath-Labor Ag.
tratamento
das conjuntivites e afec.
cos. Ltda.
Suiça
Via
dos olhos em 'geral
São Paulo
Termo n.9 726.392, de 29-11-65
Indústria e Comércio de Calçados
Mauriza Ltda.
Classe 50
Rio de Janeiro
Impressos
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Substancias químicas, produtos e pra.
Termo a.* 726.398, de 29-11-65
C!asse 3
laca S. A. Crédito, Financiamento e parados para serem usados na medicina
Para distinguir: Produtos farmacêuticos
Investimento
e na farmácia
INDÚSTRIA BRASILEIRA
, São Paulo
Têrmo a.° 726.388. de 29-11-65
Termos as. 726.404 e 726.405, de
Laboratório Lepetit S. A.
29-11-1965
Classe 36
Sio Paulo
Nespa S.A. — Indústria Farmacêutica
Artigos da classe
- São Paulo
Têrmo n.° 726.393, de 29-11-65
Classe 50
Óleos Lubrificantes e Produtos QuíPRORROGAQI0
Impressos
micos Norce do Brasil Ltda.
Guanabara
Tênno a.* 726.399, de 2941-65
Interlándia S. A. Crédito, Financia.
emito e Investimento
LABS. LEPETIT S.A,
São Paulo

Indústria Brasileira

ALFA

MULTIFARMA

1310-STRATH

MAURIZA

INCA

3ISMuCITHINA
S. PAULO
(!anse 3

Uca preparado 'farmacêutico indicado
• ••
na (sífilis
.
.

Dolcev2."6

O LEU S LUBRIFICANTES
E PRODUTOS QUIMICOS
NORCE DO BRASIL LTDA.

IUTEfliMDIÂ

Nome comercial

Classe 50
Impressos

Indústria Bl
Classe 41
Açúcar e sacox:
Classe 3
Sacarina
.
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MikàbASH: DEPOSITADAS
leda& Industrial. Da dat,a da publicação começara a
Publicação feita de ac6rdo com o art. 130 do Código da
Correi o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. IXirante dese Prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
KaCf01233 da Propriedade Induttrial aqueles que se Julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Têrmo n.° 726.406, de 29-11-1965
Móveis Invencível Ltda .
Guanabara
I PRORROGAÇÃO'

fiNVENCIVEt
indústria Brasileira

copa e cosinha, camas, cabides, _cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de inalas,
dispensas, divisões, divans„ discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escriyania
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
caesinhas, mesinhas para rádio e .televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, pol:ronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás., sofás-camas, travesseiros e vitrines
Têrmo a.° 726.409, de 29-11-1965
La Dame Modas Ltda.
--- Guanabara

Classe 40
-Móveis em geral, de metal, vidro, de
aço. madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupM
usadas, almofadas, acolchoados' para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrinhos::, para chá a café,
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas,
dispensas, divisões„ divans, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para teJevisão, moldaras
para quadtos, porta .rétratos, polconas,
Classe 36
poltronas-camas, prateleiras, .porta-chaArt:gos de vestuário de tôda sorte
péus, sofás sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Têrmos ns. 726.410 e 726.411, de
29-11-1965
Têrmos as. 726.407 e 726.408, de
Catermaq S.A. — Máquinas e Peças
29-11-1965 .
Minas Gerais
Lcia Biskup
Guanabara,

CATERMAQ

PRORROGAÇÃO

T Anil ti'

Classe 6
Máquinas de terraplanagem e pavimenintegrantes
Classe 7
Máquinas - e tratores agricolas e suas
partes integrantes
Têrmos as. 726.414 e 726.415,' de
29-11-1965
Máquinas e Peças
Catermaq
Minas Gerais

.

- ,

Termos xis. 726.412 e '726.413, de
29-11-1965
Catermaq S.A. — Máquinas e Peças
Minas Gerais

Termo n.° 726,421, de 29-11-1965
Farmiatra do Brasil S.A. Produtos
Químicos Farmacêuticos e Biológicos
São Paulo
PRORROGAÇÃO,

CATERMINAS

BILEINA

_

Classe 6
:I ND . BR4 LEidA",
Máquinas de terraplanagem e pavimentação, inclusive tratores e suas partes
Classe P•
/,Integrantes
Um produto farmacêutico indicado nas
Classe 7
dispunções hepáticas
Máquinas e tratores agricolas e suas
partes integrantes
Têmo n.0 726.422, de 29-11-1965
Laboratório Climax
Têrmos as. 72 6.4l6 e 726.417w de
São Paulo
29-11-1965
Catermaq S . A . — Máquinas e 'Peças
• PRORROGAÇÃO
Minas Gerais

anC.ATER

Classe 6
Máquinas de 'terraplanagem e pavimentação, inclusive tratores e suas partes
integrantes
Classe 7
Máquinas e tratores -agrícolas e suas
partes integrantes
Têrmo a.' 726.418, de 29-11-1965
Lecien S.A. Indústria Farmacêutica
São Paulo
PRORROGAa0.4

SAVOGERK
Indústria Brasileira
Classe 3
Antissético
Têrmo n.9 '726.423, de 29-11-1965
Ultraquímica S.A. Indústria e
Comércio
*São Paulo
PRORROGAÇÃO

COMBEUM,

Indústria Brasileirii>
•

-PAPAVERIN
Indústria Brasileira

,Classe 3
Ura produto farmacêutico ind:cado como especifico no tratamento e na preventiva da hipo ou avitaminose BI
Termo n. 9 726.424, de. 29-11-1965
a Novaquirnica, Laboratórios S.A.

Pianofatura Paulista S.A.
Classe 3
Classe g
Um produto fámacêutico ind:cado como
Para distinguir: Artigos e aparelhos
sedativo e antiespasmódico e no trataSão Paulo
eletrônicos: alto-falantes, antenas, agu.
m . ento das tssses
lhas para' fonógrafos, amplificadores,
Térmo n.9 72 .419, de 29-11-1965
bobinas para rádios e televisões, apaPRORROGAÇÃO
Laboratório Clímax S.A.
relhos paar contrôle de sons, condensaSão
Paulo
dores, aparelhos de comunicação interna, diais, discos gravadas, aparelhos de
freqüência modulada, tonógrafos, graPRORROGAÇÃO:
Indústria Brasileira
vadores de discos, gravadores de fitas,
geradores estatísticos e' eletrônicos 'de
alta freqüência que ',funcionam com válClasse 3
vulas, máquinas falantes, aparelhos de
Um produto farmacêutico indicado no
indústria &asilara
receptores de sons, rádios, rádios fotrattamento das nevralgias e trigêmio,
nógrafos, aparelhos de televisão, sinClasse 3
neur:tes, nevralgias e polineurites •
cronizadores, selecionadores, transforAntissético
madores de sons, toca-discos autoniátiTêrmo n.0 726.425, de 29-11-1965
Termo n.0 726.420, de 29-11-1965
cos ou não, transmissores transistores,
Laboratório Climax ILtda.
Farmiatra do Brasil S.A. Produtos
válvulas para, rádios e televisões • São Paulo
Químicos Farmacêuticos e Biológicos
Classe 40
Móveis em geral, de metal, vidro, de
São Paulo
,
aço, madeira, estofados ou não, incluPRORROGAÇÃO
- PRORROGAÇÃO
sive móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para 'roupas
usadas, almofadas,' acolchoados para
,NEO-BILEINA
Classe 6
móveis, bancos, balcões,. banquetas,
Máquinas
de
terraplanagem
e
pavimenbandejas domiciliares, berços biombos,
Indústria BrasiIeir';:è
,471)175TRIA'BRASItEIRA
cadeiras, carrinhos para chá e café, tação, inclusive tratores e' suas partes
integrantes
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Classe 3
aasse 7
Classe 3
para sala de jantar e sala de visitas,
Máquinas
e
tratores
'agrícolas
e
suas
Um produto farmacêutico
Um
preparado
-farm'acêut:co indicado
praia,
conjuntos para terraços, jardim e
partes integrantes
dispunções hepáticas
(hemostatico)
conjuntos , de armários e gabinetes para

DOZELIN-BETI,

PÂRÂGERW

ADRENOXII.
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*dado Industrial. Da data da publicaçao começará a
tIitacéglics falta do ecerde gen o art. 10 d* Código da
Citar= pruri ifoa CO diais parira dOztrihnuto do pedido. VuranWárse prazo poderá° apresentar nas oposições ao Depariamcnto
da atbiAedude Industrial aqueles tatus se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
•
Termo n.° 726.426, de 29-11-1965
Cedo Ebra Societã Per Azioni

',PRORROGA 'AO
.

i

•t
40

luvas, ligas, lenços. mantes, melas,
=AL mantas. mandrião, mantilhas. Pa•
letóa, palas. penhoar, pulover. pelerinas.
pungiu. pouches. polaina& pijamas, punhos, perneira& qui:nono& regalos.
robe de chambre, roupao, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandália&
meteres, aborta, sungas. melas ou Mack&
toucas, turbantes, ternos. uniformes
e vestidas
Termo n.9 726.429, de 29-11-1965
Comestíveis Paolini Indústria e
Comércio Lula
Guanabara

-PAOLINL

t•-

de pressão de óleo, indicadores de
temperatura. instrumentos de precisão,
medidores de luz, relógios em geral.
taxi:actos e quaisquer Jatos instrumentos para painel de veIculos
termo n.9 726.433, de 29-11-65
Empresa Brasileira de Relógios Hora
S. A.
São Paulo

te a ri) oT
r•

Indústria Brasileirair

Classe 8
Bolas de gasolina, conta-giros, hidraINDÜSTRIA .BRASILEIRA
metros, indicadores de carga de bateria, ind..cadores de combustível, indicaClasse 41
dores de nível de gasolina, Indica.ores
Amêndoas, ameixas, arroz, aveia, azei- de pressa° de óleo, indicadores de
te, azeitonas, batatas caramelos e
temperatura, instrumentos de precisão,
balas
medidores de luz, relógios • em geral,
taxímetros e quaisquer outros Instou.'
Termos na. 726.430 e 726.431 de
mentos para painel de veículos
.29-11-1965
Núcleo de Propaganda Ltda.
Termo n.9 726.434, de 29-11-65
São Paulo
Empresa Brasileira de Relógios Hora
S. A.
São Paulo

Virás te MUSS
CZEC1

Classe 3
Um preparado farmacectico indicado
como sedativo
Térmo n.0 726.427, de 29-11-1965
Dr. A. Wander S.A.
SuIça

CR".

PRORROGAÇÃO'
.
)

temperatura. instrumentos de predsauk
medidores de luz, relógios em gvral,
taxímetros e quaisquer outros instrumentos para painel de velculos
Termo n,9 726.936, de 29-11-65
Empresa Bratnl-ira de Relógios Hora
S. A.
s São Paule

•

.4

Indústria Brasileira

Classe 8
Bolas de gasolina, conta-giros. 1)1315metros, indicadores de carga de bateria, Indicadores de combustivel.
dores de nível de gasolina, indicaorez
de pçessão de óleo, indicadores de
temperatura, instrumento, de precisãok
rned:dores de luz. relógios em geral,
taxímetros e quaisquer outros instrumentos para painel de veículos
Termo n.9 726.437, de • 29-11-65
Núcleo de Propaganda Lda.
São Paulo

• s"

DE9

‘42)
riumeo De PROP00011DO UDO.

Classe 3
m produto indicado no tratamento da
ipo e av:taminose D, da indúestria e
comércio da depositante
Temo n.9 726.428, de 29-11-1965
Dior Rodrigues
• Sao Paulo

•neoLed
Indústria Brasileira '

O exercido de tõdas as atividades
de uma agência de propaganda por conta própria ou de terceiros
Termo n.• 726.43& de 29-11-65
Núcleo de Propaganda Lda.
São Paulo
n•••

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, anuários.
albuna Impressos, boletins, catálogos.
Classe 8
nume° De PROPCIGOilDle
edições impressas, folhetos, !ornai& IP Bolas de. gasolina, conta-giros, hidravros impressos, publicações impressas. metros, indicadores de carga de bateClasses: 33 e 50
orgaos de publicidade, programas ia. ria, Indicadores de combustível, indicadiofemicos e rádio-televisionados, peças dores de nível de gasolina, indicaores O exercido de Mas ao atividades de
teatrais e cinematográficas, programas de pressão de óleo, Indicadores de uma agência de propaganda por conta
drcenses e revistas
própria ou de terceiros
temperatura. Instrumentos de precisão,.
Classe 50
medidores de luz, relógios em geral,
Termo
n.• 726.439, de 2911-65
Cartões impressos, cheques, duplicatas, taxímetros e quaisquer outros instruIrmãos Patrício Ltda,
faturas, formulários, impressos em gementos para painel de veículos
Guanabara
ral, notas fiscais, papel impresso para
Termo
n.
726.435,
de
29-11-65
contabilidade e correspondência
Emprèsa Brasileira de Relógios Hora
S. A.
Termo n.9 726.432 de 29-11-65
São Paulo
Empresa Brasileira de Relógios Hora
Classe 36
,arTDÜSTRIA BRASILEIRA:
S. A.
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalho&
São Paulo
Classe 16
fventats, alpargatas. anáguas, blusas.
Ladrilhos, azulejos, telhas. tijolos.
Uns. bolinas. blusões, boinas, babalajotas
aouros, bonés. capacete& cartolas: caraTermo n.9 726.441, de 29-11-65
Ouças. casacao. colete& capas, chales,
' ..
frorIn S. A. Indústria e Comércio
cachecol.% calçados. 4:Mus. cintos.
Indústria Brasileira.
São Paulo
untas. combinações. corpinhos. calças
Indústria Brasileira'
de senhoras e de crianças. calções. calFOR1N S. A.
Classe 8
.camisas. camisolas. camisetis,
Classe 8
Bolas de gasolina, conta-giros, hidr6recaa ceroulas, colarinhos. cueiros.
INDÚSTRIA
gala& casacos, chinelos, dominós. achar- Bolas de gasolina, conta-giros, hidt1S- metros, indicadores de carga de bateE COMÉRCIO,
Dm fantasias, fardas para tni iitarea, co. metros. indicadores de carga de bate- ria, indicadores de combustível. Indicainfida fraldas, galochas, gravatas. ger. ria, Indicadores de combustivd. Indica- dores de uivei de gasolina, indicaores
Nome comercial
toe. logos de lingetie. jaueras, lagués, dores de nivel de gasolina, indica:ma de pressão de óleo, indicadores de

PATRICIO,

•

•P. liorano
_
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~timão delta de ~do
. som art. 139 do 4:Xsl1go da Wel:dedada induathrld. Da data da pritin gaglo comem*
TeitZ0 poderia apresentar seu apagadas as altiva:tamisai*
lanclanal dali~ads Induatzlal aqueles que se julgares prejudicados COMG amemaão de sagistsaisagnerldo

lana opino da 40 diluamos o deferimento do pedido. Durante das

—
- Termo n. 9 726.440, de 29-11-65
- Empreendimentos Karacy Administração e Agricultura' Ltda.
,
São Paulo

moem =peta do pedal de breque. as-

sertitniki e isoladores, suportes, ~pneumáticos. +suportes de cambio *entonas de partida. saltos, solas e solados
de bonacha, surdinas de borracha para
aplicação aos lios Miegraficos e eleita
Oleai, cavadores - de porta. • Ilidas.
tampas de borrada para contai gotas, tinas de borracha para elaboração
:1i1D1STRIA BRASILEIRA
de substancias químicas
•
Termo
n. 9 726.444, de 2941-65
Classe 19
Perlai Produtos Plástico Ltda.
Para distinguir: animais V4l/Of1/2 bovinos,
São Paulo
equinos, sumos e galináceos
Termo la. 9 726.442, de 29-11-65
D1NAL --- Distribuidora Nacional de
Alimentos Ltda.
Rio Grande do Sul

Vamo as9 726.448, de 2941-1965
osé Leite COMére0 e Repreeenteçaeo
de Tecidos Ltda.
Guanabara

«t. Estrêla

MAU(

Úro' Gen
Claase 4,3

Caldsões
Termo n.9 726.453, de 29-11-1965
&lama Kaccades
Guanabara

PWMATEC
.

Clasae 8
Para distinguir artigos elktricov: tatuadag aoquetes, plugs, espelhos de plás-,
Casses: 1, 2, 4, 32, 33, .38, 41. 42. ticos para eletricidade, fios elÉtrIsca,
43, 44, 45, 46, 47, 48 e 50
chaves ,elátricas, interruptores, chaves
Insígnia
de tomadas, lusivais, pitos para toTerno ias 726.443, ,de 29-41455
madas e campainhas elétricas
Campana S. A. Inas. de Aatte. de
Termo
n.o 726.4445, de 29-11-1965
Bor. e Calçados
Chocolate Prink S.A.
São Paulo
São Paulo

DIGERMINT1
Casse 39

raáragair. Artefatos de borracha .

Nome Comercial
ramo 42, 726.449, de 10-141965
Szlama Kacowicz
Guanabara

'Dà Infância à

Velhice;

Colchão_ a Estréia Azul »

Tênno sue 726.45D, de 29-11-165

IND. BRASILEIRA
Classe 41
Balas, bombons, chocolates e dores
Termo n.° 726.446, de 29-11-1965
Editexa última Hora- S.A.

artefatos de borracha pare
e
veiculo, artefatoe de borracha não ira
duidos em outra dosear Arruelas, ar-Solas. amortecedores. assentos paia ca.
feiras. borrachas para aros. :batentes de
Guanabara buchas de estabilizado buchas.
n s para itimelo, batente de aorta
batente de chassis, bicos para tnrunadei.
LPRORROGAÇÃO_
Pai. braçadeiras. bocal*. bases para te'donas. borrachas para carrinhos industriais, borracha para amortecedores
bainhas de borracha para rédeas. cochirá
k motor. cacearas de sus dá:petas cordões • caniços de borracha, cabas para
Classe 32
ferramentas. chuveiro salva de borPrograma
radiofônico
mesa.
corracha. chapas e centros de
' das de borracha, rápsnlas de borracha
Termo c.a 726.447, de 29-11-1965—
para centro de mesa. calços de borraA. Schlittler Cia. Ltda.
•
cha p ara . rnáguinas. copos de borracha
Rio Grande do Sul
para: freios. dedeiras. desentapideras.
discos de mesa. descanso para preto
encostos, êmbolos, esguichos. estrados,
espontas de borracha em guelbmiactc
Para torneira, fios de borracha
Remas de borracha, guarnições para
móveis. guarniçaes de borracha . para
automóveis, guarnições para 'veiculas.
Imicheiras para escolares. laminas de SSaase
borracha para degraus, listes de borracha cara lanelaa e soara 'porto Seriada
de borracha. arattoplaa. -..nçanetaS.piofatores cara para-lamas. Prote tores de ess.
para-choques, pedal de acelerador. pedal de partida, acras para ensina&
pratinhos. Pneumático Pontas de borracha Para bengalas e muletas. rodas
massicass rodízios, 'revestimentos de
aasse 41 borracha: rodas 'sle borracha Para as6vela.; sanfonas' de 'vfictio, Ai:Portes de
Café torrado e moldo

&lama Karowicz
Guanabara

411éRtl0

O Côo° do Neit:
É Saúde no Sul!
Colóhão Genuitigs
"da Estrêla AZ1111Classe 40
Colchões
Termo a.• 726.454, ale 2941-1965
Vidraçaria e ,Serralhria Greramlam Ltda.
Guanabara

iCrist;akirri:g
indiátria Etr~
Classe 14'
Victro comum, laminado, tratadas:10
em tódas 83 formas e preparo, vidra
cristal para Lodos sos Lins, v1dra Indus-

Qe.'24-'3.3
soxzãt

45,"

Classe 40
Colchões
•
Vamo 726.452 de 29-114965
Szlama Kacowica
Guanabara

M.SHROM

Um
^

Mamo ato 726.451. de 29-114.921
&dama Kacoarlet
Guanabara

4.1
/2,0

,

Np,

to •4-*N&:nsett.,

trial, com telas da metal ou composà.
Cises especiais: ampolas, ~tariota assadeir.as, almofarizes, bandeias, cubetas, cadinhos, causaras, cdicea, centro
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, ascarradeiras, frascas, fôrmas para do et,
fôrmas para fôr/ma fios de vidro, garrafas, garralrães, graus, globos, haste.
Jarros, Jardineiras, iinorearoe mamadeiras, mantegueisms, pratos, pires, portajóias, paliteiros, potes, pendentes pedestais, saladeiras, serviços para refrescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasos, vasilhames, vidro para vi-

• • draças, vidro para relemos, caretas,
vi,dros pwa costa-gatas, odro para
~tomáreis e Para tara-haisas
Oraras
, Termo n.o 726.455, de 29-11-1965
.A. Fernandes .Administração de Bens
:Limitada
GUSInabara

r

dr4r-0

A. fERNAHOES.
•

da
' ase 40
Colchões

I Administraçâo de Bens Ltda.
Nome ,Comercial

.

1
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4.1~~

Publicação feita de, aeórdo com o art. VA do Có.ligo da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a •
Conto o oram de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ima prazo poderão apresentar watt oposições ao DePartamente
.
bracktual da Propriedade. Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

roso a! 726.456, de 29-11-1965
•tonio Carlos de Almeida Braga
Guanabara

inseticidas, parasiticidas. fungicidas e
desinfetantes, preparações e produtos
inseticidas, germiddas, desinfetantes e
veterinários, raticidas. remédios para
fins veterinários, sabões veterinários e
desinfetantes, sais para fins rodadas,
borticulas, sanitrios e veterinários- sulfatos, superfosfatos, vacinas para aves
e animais, venenos contra insetos, animais e hervas daninhas

Termo a.* 726.469, de 29-11-65
Forland Agrícola e Pecuária S. A.

Termo n.• 726.465, de 29-11-65
Atto Poso "Unidos Lckt.
São Paulo

Guanabara

• 'FULANO
Protege a sua colheita*"

AUTO POSTO
'UNIDOS" LTDA.!

Classes: 2, 7 e 45
Classe 33
Produtos qumicos usados na agricul!to, financiamento, investimento,
Termo n.° 726.160. cl 29-11-65
ura e horticultura máquinas agrícolas
4atraçáo de bens, seguros e ope- Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S. A.
Nane comercial
sementes e mudes
rações bancárias em geral
Guanabara
Termo n.• 726.466. de 29-11-65
Termo n,° 726.471 ,de 29-11-65
rmo n.o 726.457, de 29-11-1965
Bretanha Indústria de Papéis Lida, Faproco Fábrica de Produtos Cosia.
.tonio Carlos de Almeida Braga
São Paulo
.
ticos Ltda.
Guanabara
Guanabara . •
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendaa
anuários, álbuns Impressos. boletins, ca
i
tálogos, edições impressas, revistas, órClasse 48
glios de publicidades, programas radioClasse 33
Para distinguir: Perfumes, essências, exfónicos. rádio7televisionados, peças teato, financiamento, investimento, trais e cinematográficas, programas cirtratos, água de colónia, água de toucaalstração de bens, seguros e opecador, água de beleza, água de quina.
censes
rações bancárias em geral
água de rosas, água de alfazema, água
Termo it.* 726 . 461, de 29-11-65
para barba. loções e tónicos para os
!Imo a.• 726.458, de 29-11-65
Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S. A.
cabelos e para a pele, brilhantina. ban_.service Comércio e Construções
Guanabara
dolina, "batons". cosméticos, fixadores
Ltda.
de penteados, petróleos, óleos para os
•
Guanabara
cabelo, ceve rejuvenescente, cremes gorClasse 38
durosos e pomadas para limpeza da
Papéis e seus artefatos a sabert — pele e "enaquilage". depilatórios, deso•: • ^
•
caixas, cartolina, cartões, cilindros de dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
:410SerViCO Comércio
papel e papelão, papéis betuminados, e talco perfumado ou não, lápis para
Classe 32
papéis parafinados, papéis impermeabill- pestana e sobranceiras, preparados para
Construções Ltda. • Para distinguir: álbuns, almanaques, zantes, papelão ,tubos e tubetes de embelezar cílios e olhos, carmim para
anuários, boletins. catálogis. jornais,
papel e papelão
o rosto e para os lábios, sabão e creme
livros,
peças teatrais e enematográfipara barbear, sabão liquido perfumado
Nome comercial
Termo
n.°
726.467,
de
29-11-65
cas, programas de rádio t televisão
ou não, sabonetes, dentifridos em pó.
Auo %ato "Unidos" Ltda.
publicações, revistas, folhinhas imprespasta ou líquido, sais perfumados para
•
n.• 726.459, de 29-11-65
São Paulo •
banhos, pente.. vaporizadores de perfusas é programas drcenses
4_orvice Comércio e Construções
me, escóvas para dentes, cabelos, unhas
Ltda.
Termo tt,9 726.462, de 29-11-65
e cílios, saquinhos perfumado, preparaGuanabara
Emprês.a Gráfica "i) Cruzeiro" S. A.
dos em pó, pasta, liquidos e tijolos
Guanabara
para o tratamento das unhas, dissolventes' e vernizes. removedores da cutiINDÚSTRIA BRASIWRA1
cula, glicerina perfumada para os cabelos e preparados' para descolorir unhas,
cilios e pintas ou sinais artificiais. óleos
Classe 16
para a pele
rial para construções em geral
Classe 47
726.472 ,de 29-11-65
Termo
ui
raio a.• 726.464, de 29-11-65
Para dist:nguir combustíveis, lubrificanProdutos de Beleza
santas do Nordeste do Brasil
tes, substáncias_e produtos destinados Helena RubineteinLdá.
S. A. — Fertinorte
ali= 32
Iluminação e co aquecimento: álcool
Guanabara
?álbuns, almanaques e livros impressos, motor, carvão a gás Iddrocarboreto.
•
Pernambuco
¡açus litSad mus a efetuo( 'mimo; gás metano, butano t propano, gás encal de rádio, jornaa, revistas e de garrafado, gás liquefeito. gasolina, gratelevisao, panfletos, peças teatrais e xas lubr:ficantes. óleos combustiveis.
e de televisão, revistas e suas seções óleos lubrificantes, óleos destinados
Classe 48
cinematográficas programas de rádio Muminaçáo e ao aquecimento, óleos para
e televisar)
amortecedores, pttróleo e querosene Para distinguir: Perfumes, essências extratos. água de colónia, água de toucaClasse 2
Termo n.• 726.463, de 29-11-65
Termo
n.'
726
.
468.
de
29-11-65
de quina
t. ácidos sanitários, água desin- Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S. A. Bretanha Indistria de Papéis Ltda. dor. água de beleza, água
água le rosas, água de al fazema, água
s e para fins sanitários, apanha
Guanabara
São Paulp
para barba, loções e ofnecos para os
e insetos (de goma e papel ou
cabelos e para a pele. brithantina. ban!s), alcalis bactericidas. bamtb
dolina, "batons" cosméticos, fixadores
carrapatiddas, cresci, cresotallíozoto, desodorantes, desinfetais .
INDIISTRIA D .24LPEIS de penteados. petróleos óleos para os
cabelo creme revaneseente. cremes gorefunadorea. exterminadores de
durosos e pomadas para limpeza da
-.1orocações para animais, azarCANAD4
pele a "maquilage" lepilatóriob. desorinha de ossos, fertilizantes, fosClasse
.32
formicida. fungicida, -funtigandorante., vinagre aromático. pó de arroz
Para distinguir: álbuns, almanaques,
;coee para fins veterinários.
• talco perfumado ou não. lapie para
Classes: 4 e 38
anuários,
boletins.
catillogis,
jornais.
.erbicidas. Insetifugos, larvIddits,
Substâncias de origem animal, vegetal pestana e sobranceiras, prepados para
peças
teatrais.
duematogrititlivros,
medicamentos para aniou mineral usadas na indústria de pa- embelezar. cílios e olhos. carmim para
-ves e peixes, óleos desinfetantes cas, programas de rádio t televisão
eie em geral e artefatos de o rosto e para os lábios. sabSo, e creme
:ávidas, petróleos sanitários e Publicaçõea revistas, folhinhas iMPres- Pdig Pap papéis em geral
para barbear, sabão liquido perta:nado
Me é programas drama
-_-~ea, papel famostaria pas

TO/ERAM/4

ôvo •este

PROCOS
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LONG LASH

FERTINORTE
línxisinui.eijaituut
•

Illgedete

•

•
• 1

2232

•

Dt,.k R10:4:3FI CI A1 1- Sesjito:111).-

eit finta-Mu 12_

Alfaio de 19(

'Publicação Seita de act5rdo com o art. 12D do Código da PropriedatisIndustrial Da data da p blIca.çâo começará a
•~Frea • prazo de efl dias para o deferimento do penido. Durante êEse prazo pr apresentar suas oposiçoes ao Departaarient0
'Nado:tal da 'Propriedade Industrial aqueles que se julgarem . prajudiègdos com a conéessão do registro-reguerido
Wolin~•n

OU não, sabonetes. lenti lfrinice em ,pó..
pasta oca liquido,' sais pertumacios para
banhos, pentes. -vaporizadores de pertu
me; escovas para dentes. cabelos. uahas
• cibos. saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta, líquidos e tijolos
paia c tratanmato das ambas, dissoiventes e vernizes, removedores ida :uriaula. glicerina er‘umada para os cabeias
e preparados para descomir unhas
tS/ros
alhos e pintas .ou amais
para a pele
Termo na.4 726.470. de 29-11-65

Ames Lab-Telc,
Estados Unidos da América

pele a - mai,trulage-, lepuatóries, desodorantee, vinagre aromático; po de arroz!
e• talco perfumado ou não, iepis para!
pestana e sobranceiras. prepados para'
carmins para':
embelezar -cibos -e
o rosto e para as itablos, sztbda e creme,
para barbear, sabão liquido perfumado
ou- não, sationetes. ~maios ear pó,
pasta ou liquido. sais pes.tsmados. para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos pertumado, preparadas em ¡À, pasta, ru:}uidoli e Walas
praa o tratamento das turbas, dissolventes e Va11111e4, removedores da cutii-

der ro. tbda espécie; acessórios •tic 'aparai...os elétricos (inclusive válvula%

lâmpadas„ tomadas, Lios, scquetes, etc.);
aparelà)rs fotográficos, radiasfônicos. canarratowráficas, Ináquaas falantes, etc.
cligros gravados e filmes revelados; tas-

trutnern.as para medir volume de mangue e • acessários para os mesmos
Termo n:9 725.479. de 29-11-65

Plougb, Inc.
Exados Unidas da Amerika •
-

MUSTEROLE

cuia, glicerina erkimada para os cabelos
e preparados- para descoloir unhas,,

Termo sa.o 726.484, de 30-1141

Liobras — Prodtrtos Liofilizad
Brasleiros S.A.
S o Paulo

ã
YIVIL
zilo
CliEGPS

A
E
-I numes
ANTES AO

ESCRITORIO

.

Classe 41
Erressão de propaganda
, Termo a" 726.485. de 3041 -1
Yelou.da Laniado

São Paulo

cillos e pintas ou sinais , atificiais, óleos
Classe 3
para a pele
•
•
Preparados madiciaais e laninaceutioos.
aspai-12.1~de pomadas e linimentos ou
Termo n.° 726.476, de 29 - 11 - 65
Classe 8
unguentas
Rzfin:ng Company
Humble
i1
ii
Instrumentos de precisão, instrumentrai
Estados Unidos da América
científicos, aparelhos de uso comurm!
726.480, de 29 - 11 -65
Tenrifo
MERMELHO
instrumentos e aparelhos didáticos:'
UCI3 (Un:on Chimigna-O ut~he •
-moldes de sócia a espécie acessórios ,de
Bedrijven)
'Bélgica
aparelhos elétricos ((inclusive válsni-,
Ias, lâmpadas, tomadas, fios, soquates,;
etc.); aparelhos fotográficos, radiofônicos, Cifieffistográficos , saiquinas
UBRATAR COMPLEX

tAMMACORD

lanes, etc., discos gravados e filmes
revelados; instrumentos par Matacão
de radiação e acessórios para CO 'tintamos, a saber, tubos de ensaio

Clá.sse 3
Especialidades e produtos larmacaticos
Termo n" 726.481, de 29-11-65
Uai (Un:on Chimique-Chemische

TÁ'rznos EL 726.473 a 726.475, de
29-11-65
Medulas A. G.
Suiça

NEOILINE

Bedativea)
Bélgica

Classe 8
Pulverizadores, bombas, seringas, ato-

,LICAf310E

mizadores, manuais e portáteis, latas,
Casse '2
e dispositivos semelhantes adaptados a
Substacias e preparações guimiras distribuição, uso ou aplicação de
'Clame 3
usadas na agricultura, Ti saber: adubos,
Especialidades e produtos fatnaogolena
inseicicias
adubos artificiais para o solo, álcalis
Termo n, 726.482, de 30-11-1965
Termo n.9 726.477, de 29-11-65
para fins 'agrícolas, bactericidas, ceras
• Liobras — Produtos Liofilizados
Humble Oil 6 Refinng Company
para enxertos, cianamide de cá).áo
Brasileiros S.A.
cano adubo para o sola, defumadores',
Estados Unidos da América
São Paulo
desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura, escórias básicas para
adubos, essências para exterminar animais e plantas daninhas, extratos de
quassia Para fins horticolas, .krtiliare,tes para o solo, formicida, guano, inse-

US

O ÇAY5
LE
C ME 'MINUTO
ANTES Ao
SO

tifugos, massas para esurertos, pastilhas
para destruir insetos, preparações para
preservar e solo, preparações para des-

ESCrwrogo

truir Insetos, hervas e plantas daninhas, sais para firis agrícolas, sais para
fins horticolas, substâncias quiraIces
para destruir insetos, hervas e plantas
daninhas, venenos contra a Termina,

venenos para insetos e visgos
contra lagartas
Classe 3
Prcrø aclos farmacêuticos: - e' sabees
medicinais

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências extratos. ogua de colônia, água de touca-

dor, água de beleza, .1gua de quina

ilgua 1e rosas, ágira de alfazema, ãgue

elbasse 41
Expressão de propaganda

classe2
Inseicidas, desodorizantes e desinfetantes

Té'rmo e.9 726.483, de 30-11-1965
',dobras —.. Produtos laloillizados
Braalleiros S.A
São Paulo

Termo ra, 726.478, de 29-11-65
Ames Lab-Telc, Inc.
Estados Unidos da América

-

Termo n. o 726.486, de 30-11-'
Modas Infantis "Caçulinha"
São Paulo

~Ainda oreteileira
Classe 36
Para distinguir: Migo/ de trLI
e roupas Setas em geral: Agi

aventais, alpargatas, anáguas,
botas, botinas, blusões, boinas,

doura& boné& capacetes. cartola
ouças, canacão. coletes, capas.
cachecol& calçados. chapéus,
cintas, combinaçõeS. aorPirdrusi
de senhoras e de crianças, calçõ

ças. 'r camisas, camisolas, ca
cuecas, ceroula.% colarinhos.
saiam. casacas. &Meios, &ilida
pes, fantasias. fardas para airilitzi
leglala. I;raldas. calewhn it grava!

tvs. fogos de tigela, jaquetas,
maiôs. mantas, mandrião. mantil

letds, palas, penhoar, pulover,
peng tombes. polainas, pijai

ah perneiras, quimcxxos,
ro de chambre, roupão, sck

suspensedos, saldas de banho. s
sueteres. aborta, sungas. stolas o

Termo II:" 726.487, de 30-11
Sociedade Anônima Pinnrar
Financiamento e InvestIme
São Paulo

LvOLEM

para 'barba, loções e tônicos para oscabelos e para Ã pele. 'brilhar/tina, 'ban' •
dolina, ''batons" cosméticas, fixadores; Instrumentos deClasse
precisão,
instrumentos
de penteados, petróleos, óleos para Os
\ -cabelo creme revanescente, creme' -1;tor- eierrtificos, aparelhos 'de uso Cernia;
dur_osos 'e pomadas para limpeza da Instrumento:ia aparelhos didáticos, mol-

Pautes

edé em v.

.
Classe 41
Café ,eza greb, £4 torrado
e café toltvel

Classe 33
anal de propaganda

Quinta-feira 12

DIARIO OFICIAL (Seção III)

`,1'êrtno is.' 726.488, de 30-11-1965
Indústrias de Guarda Chuvas- e
Sombrinhas "Chuvassol" S.A.
São Paulo

Termo n.0 726.494, de 30-11-1965
,Fajuto Automóveis Ltda.
São Paulo

FAJUTO
tncl. Brasileira

I•

t;',/,, •
,
/

40 •

\Niltue,a./P
egf?'Sii•Eige
Classe 30
Guarda chuvas e sombrinhas
Térmo n.o 726 .489, de '30-11-1965
Alcindo Gaspar Barata
São Paulo

[MOBILIARIA
61ARACANÃ

Classe 21
Automóveis
Têrzno n.° 726.496, de 30-11-1965
Elias R,osenthal

MILTON
Classe 36
Titulo de Estabelecimento
Termo n.9 726.497, de 30-11-1965
Deny Bar Ltda,
São Paulo

1.-RELVtTICA'
Indústria Brasileir a\
SERV—PÃO
Ifldiiatrja Breei leira

BENI
Brasileira

CíLI

Classe 41
Lanches e sanduíches

2233

Classe 23
Têrmo n,.° 726.505, de 30-114965
Tecidos em geral
"Serv-Pão' d — Indústria de Confeitos
Classe 37
Panificação Ltda.
Roupas brancas, para cama e . mesa:
São Paulo
Acolchoados para camas. colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardana"SERV..P.A.0"—•
pos, jogos bordados, Jogos de toalhas,
lençóis, mantas paia camas, panos para
INn/STRI A DE CON...\N
cosinfm e panos de pratos, toalhas de
FEITOS 3 PANIFICA..
rosto e banho, toalhas de mesa, toaç'it'o LTDA.
lhas para jantar, toalhas para chá e
café. toalhas para banquetes, guarniNome Comer-dal
ções para cama e Mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Térzno n.o 726.506, de 3041 - 196S - Fábrica de Lonas Helvética S.A.,
T.èrmo n.o 726.504, de 30-11-1965
São Paulo
"Serv-Pão" — Indústria de Confeitos e
Panificação Ltda.
São Paulo

Classe 41
Balas, bombons, doces, caramelos, bis:oitos, bolachas, chocolates em tabletes
Têrmo n.° 726.490, de 30-11-1965
em pó. geléia, de frutas e de mo114rmo n.9 726.498, de 30-11-1965
Elas Rosenthal
.otó, mel de abelha, bananada, ligada.
Adenauto Peças Limitada
São Paulo
São Paulo
sadios, doces em massa de ameixa, uva,
leras, maça. caqui, caju, abóbora, baata doces, abacaxi, mamão, bacuri. asaADEMLUTO
ÇELIA E KLIRCN
-acujá jahoticaba„ goiabadas. pitanga,
Ind.. orasileira
Ind.. Brasileira
mrambola. tamarindo, creme de leite.
loca de leite, coalhada, esaencias para
Classe 36
Classe 21
/alas e -doces, passoca. amendoim, pesArtigos de vestuário infanto-juvenis
Peças para veículos
,egada. marmelada. goiabada. frutas
Térmo n.o 726.491, de 3041-1965
Termos os. 726.500 a 726.503, de
iêcas, frutas em . caldas, cristalizadas,
Elias Rosenthal
narzipan, pralinés. torrão, confeitos, cre30-111965
•
Indústria de Lenços Vila Rica Ltda. na de goiabada e creme de banana misSão Paulo
celaneas. compotas de banana, comcotas em geral. laranjada e sorvetes
São Paulo
_ Classe 22
CELIA
Fios de algodão,. cânhamo, juta,
Ind. brasileira
•
yILA RICA
nylon, fios plásticos, fios de seda naDl d., Drasileira
tural e rayon, para tecelagem, para
Classe 36
bordar, para costurar,tricotagem e croArtigos de vestuário infanto-juvenis
cha. Fios e linhas de teda espécie,
Classe 24
aço para pesca
Ttrmo n.9 726.492, de 30-114961
Artefatos de tecidos, lãs, seda,
B1:as Rosenthal
linho e etc.
Termo n.o 726.507, de 30-11-1965
• Classe 36
,
Kit-Tec — Indústria e Comércio de
São Paulo
Para distinguir: Artigos de veatuáriss
Artefatos deMera 1 Ltda.
e roupaa feitas em geral: Agasalhos,
São Paulo
avenhais, alpargatas, anáguas, blusas,
• MILTON
botas. botinas, blusões, boinas, isabaInd.. oraailetra.
douras, bonés, capacetes, cartolas, casa.
Classe 36
paças, casacao, coletes, capas, chalei,
Artigos de vestuário infanto-juvenis cacheco/s, calçados. chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calcas
Termo n.9 726.493, de 30-11-1965
d e senhoras e de crianças, calções. calEl:as Rosenthal
ças, camisas, camisolas, camisetas•
São Paulo
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, crinelos. dominós, acharCELIA E Ifflir%
pez, fana:elas. fardas para militares, co!agiras, fraldas. galochas, gravatas, gorClasse 36
ros, jogos de lingerie, jaquetas, laqués,
Comércio de artigos de vestuário em luvas, ligas. lenços. mantõs, melas,
geral, especialmente para crianças e maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pas
adolescentes
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas
Classe 8
peugas, pouches,-polablas, pijamas, ias.
Termo n.° 726.495, de 30-11-1965
Churrasqueiras elétricas, cortadores de
nhos,
perneiras.
quImonos,
regalos.
Elias Rosenthal
robe de chambre, roupão sobretudos frutas e legumes, descascadores de batasuspensórios, saldas de banho, sandálias tas, fogões, fogareiros elétricos, cafeteisueteres, shorts, sungas. atolas ou slacks ras elétricas, batedeiras de bolo, liquidificadores;ferros de passar e engomar.
touca, turbaníes. ternos, uniformes
Classe 36
elétricos e panelas de pressão e vestidos
Titulo de Estabelecimento
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Maio de 1966

Térmos ns. 726.508 a 726.511 de
30-11-1965
COIMPAR — Companhia Paulista de
Arrendamentos
São Paulo

cOMPÁR

rnd,.. Brasileiro
Classe 6
Motores a explosão
Classe 8
Acumuladores, condensadores, espelhos,
para interruptores e tomadas, fusiveis,
fios elétricos, lâmpadas, lanternas interruptores de força, soquetes e tomadas
Classe 11
Ferragens, ferramentas de testa eepédt
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, aiN
mações de metal, abridores de lato,
arame 'Uso ou farpado, assadeiras, aça.
careiros; brocas, bigornas. baixelas,
bandejas. !sacias, baldes, bombonierem
belas; cadinMos, cadeados, castiçais. eme
!heras para pedreiros, correntes, cabide&
chaves; cremones, chaves de parafuso&
conexões para encanamento, colunas,
caixas de metal para portões. canos de
metal, chaves de fenda, chaves inglèsa.
cabeções. canecas, copos, cac.hepot&
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de alimeatoe,
calderaes, caçarolas. chaleiras, cafeteis
ras. conchas. condorrst distintivos, do.
bradiças; enxadas, enzadões, esfera,.
engates, esguichos, enfeites para atrelai,
estlibos, esferas para arreios, espumas
cidras; formões. foices, ferro para cortar
capim. ferrolhos. facas, facões, fechaduras, ferro comua: a carvao, fruteiras.
funis, fôrmas pare doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos.
grelhas, garfos, ganchos para guasca,
gonzos para carruagens; insignias;
mas, lâminas, licoreiros, latas de lixai
farras; machadinhas, molas para possas,
molas para venezianas, martelos, marretas, matrizes; navalhas . puas. pás. pregos, parafusos, picões, porta-gêlo;
seiras, portaspão, porta-joiaa paliteiros,
p anelas roldanas, ralos para pias, rabis
tes, regadores; serviços de chá e caft.
*nu, eerrotes, sachos, secarrolhas; tesouras, talheres. talhadeiras, torquesea.
tenazes, travadeiras, telas de arame, toe.

;i•
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MÁRIO OFICOAL (Seção

MARCAS DEPOSITADAS
Puialeaara,a feita de acordo com o ext. 130 do Cgo .dida t'ropriedade Madnatriall. Da data da publicaçito começar& a
CO -dias am.a o deferimento da pedifra.
flaute Usa pra.Do paderlo- apresekor suas opoelprkes ao DepaitiscumablLlaclonal4,a n'opriedada Industrial aqueles que ee julgarem prejudicados com a conseedto do *agitam rer,r,ierldO
tamnommors,...

isaassis. ia-rasca aabos para any:mamei-ao larras; machadinhas, molas para pores,
nortz,..!. I C Curtes, taç S ,.tolas para venezianas, martelos, martr,
-.ias, vasilhames retas, matrizes, a:a:aliais: puas. pás, pre.
travrss...JV4:
asa„.aaaaa-aos,
cóaa. parta-aélza
Classe 21
jazas, -paia:Piras.
.;e rasa partia aa
Para dist:aça:aia- Vc1..s e auas ;sanas. asi.eisas atiassaii.aa, -.aias para pias. celas
reaadaiaa„ acta/assa de cisa e cata.
mtegrantes: Aros para bicicletas, auto-.
secarrulhas; se.
kie.r.::.hc.5,
móveis. autei-Hsainintiõe_s. ataiões amor»
tecedoseas siaaaaneas de canasio, barcos.' somas, ca.liesss. asiaailairas. Lor.,::kezes
leaea.cs, travaseisas, te.at de arame, sor
breques, braços para eizulos,
.Ltras, iriacut, '.:u5oS oura encanamerata
tas. carrinhos de mão e caaretas
aara portas de correr, taças
carras ambulastes, canalsiaara,
carros, ar:ata:aia arl:'rJsalaerços. carras, ,rsve.asas. saribalos: .vasos, vasilhas:ata
Verrumas
tariCiLiCE, aarr,asarrissadui z. cartas. asa
Classe 21
Nas, cerrocerias, chassis. chapas- cirVeículos motor:az:doi.
culares para veiculos. cubos de veisolos.
corrediços para veículos. direção. Cassa.'
Tèrme n." 726.516, de 30-11-1965
gadeiras. estribos, escadas rolansa. sies' COMPAR — Companhia Paulista de
vadorea para passagairea e para car.aa.
Arrendamentos Ltda.
eng-,-.'.es para carros, eixos de careça°.
São Paulo
tetzus. Ira:atai:as para aeicair.a, auidão,
locomotivas, lanchas. motociclbs, moias,
motocicleta& cnotocargas, thota furasses,
coanivelas, nasalas, áralans, sia-.choques
para-lamas. para-brisas. pecais, paryães.
c015).4PIIA
roeria aara tScitlataas„ alias para 1:;c7cle.
PAUL DTA DE
tas. rabeavas., .rz,aiadarcs para veiculoa
DálSRNTOS,
rodas para vaiemlos. selins: ,-riciclos, tis
LTTAIR
rentes para veículos, v 'agalea. velocpedes, varetas de contrôls do afogada: e
Nome Comercial .
acelerador. tróleis, troiesbus, varaes de
carros. aplanes Iara (sarros
Termo n.o 726.517, de 30-11-1965
COMPAR — Companhia Paulista de
Têrrros ris. 726.512 a 726.515, ds
,Arrenxtamentos Ltda.
30-11-1F:65
São Paulo
CONIPAR — Companhia Paulista aik
,Arreadainerace
São Paulo

111.11IST A.

Indo Brasileira

726.522, de 30-114965
Termo
Eletrônica C6ronete Indústria e Comér41,5 de Aparelhos Eletro-Domésticos
Lirdstada
"CORONET,'

I. Brasileira
8

Bobinas, antas, mmeradeiras, expremediares elétricos, fogões, aparelhos fotográficos, frarass, geladeiras, lastre, panelas elétricas rad:os, ventiladores, aparelhos de televisão, aparelhos de refri»
geração e válvulas
Termo n.o 726.523, de 30-11,4965
Porosa — Acessórios Texteis Ltda.
São -aulo

"PAROU"
Ind. Brasileira

Vtrnio 12.t 726.525, de 30-1/-1%

Tal — Soc:edade evil
São Paul-

Ind. rir-anileira,
Classe 33
,e.onr!ruções de prédios

Têrrao lu° 726.528, de 30-11-19a
nata Filmes Ltda.
São Paulo

"DATA"
IndAr. Brasileira
Classe 8
Filmes revlados
Termo n.° 726.529, de 30-11-196
Indústria e Comércio de Peças
J--oswal Ltda
São Paula

Classe 6
Máquinas de' costura, macaanas para
malhania, tearea, torbizas, máquinas
para tecidos. de tapeçaria, máquinas
"JOSWAL"
para indústria de tecidos, tesouras
Lnd.
Brasileira
rotativas e bobinas
Terrno sa.,° 72,5.524, de 30-11-1965
Classe 21
Ir dastria e C,canarcio de Louças
Para Veiculos e suas pz
Alelua Ltda.
integrantes: Aros para bicicletas, a
• São Paulo
móveis, auto-caminhões, aviões, ai
tecedores, alavancas de câmbio, bai
breques, braços para veiculas, bic
"ALELUIA"
tas. carrinhos de mão e carretas.
Ind. Brasileira
nhonetes, carros ambulantes, camizi
CO-i‘JVIt
carros, tatores, carros-berços, ca
Classe 15
couv,e3HI.L
Para .distinga:r: Artefatos de sc4mica, tanques, carros-irrigadoes. carros,
PITLISTA
porcelana, faiança, louça vidrada para iças, carroce:ias, chassis, chapas
iRPSIDA'20S
uso caseiro aparelhos de chá, de café, culares p.Vra veículos, cubos de vele
de jantar, serviços de rafacacoa e de corrediços para veiculos, direção, C
Classes: 6. 8. 11 c 21
bebidas a saber: abajures de lampião, gadeiras, ettribos, escadas rolantes,
vadores para passageiros e para az
Titulo
açucareiros, apanh.a-mosces, bacias de
engates para carros, eixos de din
latrina, bandeijas, banheiras, biscoiteiraa freios, fronteiras para veículos, mi
Termo na' 726.51 0 . de 30-11-1965
bidês, botijas, bules, cafeteiras Canecas
P. V. Caracas-as Iralaatria e Conse:rcio castiçais, chavenaa centros de mesa, locomotivas. lanchas, motociclos,
motocicletas, motocargas, moto Jur
Linilaia
compoteira. cubosê, descansos eia porce- manivelas. navios, ônibus, para-chim
Sita Paula
lana, escarradeiras, espremedores, filtras Para-lamas. para-brisas. pedais, par
funis, garra fas, globos, jardlneiras jar- od:Is para bicicletas,, ratos aura bic
r03, larrõeS, lavadedosi lavatórios lei- tas, reboque. radiadores para veie
p .v. cERAMICOS
teiras, maçanatas de porcelana, mante» rodas para veículos, selins, triciclo.
Ind., Brasileira
guelras, molheiras, moringas, palitelros, rantes para i.elcuios, vagões, velo
Gesso, man:lhas, mosaicos, pisos, tijo- pedestais, pias, pirem polvrhadires; cies, vareta de contrõle do alogad
lus, telhas, tacos e ladrilhos
porta-facas, potes, puxadores, receptá- acelerador, tróleis, troleibua varae
culos, saleiros; serviço de chá; taças
carros, toletes nara carros
Termo mo 726.520, de 30-11-1965
para café, travessas, terrinas, orineas,
José Januário Lima
726'.530, 4 30-11-19
Têrmo
vasilhas, vasos sarsitãrios e ~as
Cerâmica Taguaçu Ltda.
São Paulo
Têrrao n.* 726.526, de 30-11-1965
São Paulo
Lavadeira 'Luxar" Ltda.
..,R.A,PPA.DORA REIN
Sro Paulo
"TAGUMM"

Classe
Motores e easaasão
Clasae 8
Aausaulaclares, csa.-laasadsirrs, sassalhos
para interruptores c tomadas, feaaveis,
fica elétricos, lâmpadas, laia:a-nas irarc fórça soquetc ti tossiaalaS
Claan
. e 11.
Farra -eis, terracnesrms de tóala espécie.
cutelaria .ean s.,cr.al e Zutros .arraaos de metal. a Sa',..,PV7 .alavancas, Err.
al-a ç õe3 de meta l, Z. bridares de latas,
arame ou
asofataaado. assadetras, açucareiros; brocas. Is: aarna s. hal/elas,
bandslas. batais. baldes, boacbonieres;
cadinhos, cadeados. castiçais, coIberas para -p edreiras, aorrentes. »cabides.
chavea: aransones, chavea de parafusos,
vonex :Ses para . encansuriento, zalunasa
-cisas e micta] para portões. canos de
metal. chaves de farda. chavca ingiêsa,
aabeaões, canecza, acaras, .cachepots,
centros de mesa, cogiactele43s, caixas
Classe 5
para acciadicioaarnento de 'alimentos,
Chapas de ferrro
' Jataicalderães, caçarolms, chaleiras, ca
MS.. .conchas. condorcs distintivos. do,
'nono n. o 726.521, de 30-11-1965
bra'liças; enxadas, anzadaes, ejferas Paranaguá Cálculo de Estruturas Ltda.
enÇ.p:eS. esguichos, ,csafeates para arreios,
São Paulo
'estalais, eates-az para arreios, espuma
deiras forsracs. fcsccs, ferro mas cortar
amaina feracalsas. faciss. facões. fechachitas .feria amuam a a;arvão, ha-atearas.
"PARANLGUin.
funis, fiar/aia país doces, freic,i .para
Ind.
Brasileira
•estraciasdt icaro. .trasideiras; ganchos.
orelhas, ciaram. . çainchc para maras.
gonpas :ra-ara -canoagens: • • tiEngenharia4vil
a.as Irmanais -.11roarli sis. laus ale Ibto:
•33

-1.1120DR"
Brasileira
Classe 33
Serviços de lavadeiras
Termo n.° 726.527, de 30-11-1955
Sayer 8 Cia. Ltda.
São Paias
"PLICLTICADORIS
LIX1,1.4g.LR
Casse 11 Peio

Ind. Brasileires
Classe 16
Telhas e tijolos

Termo n.9 726.531, de 30-11-1S.
Bar e Restaurante Pires Ltd:,
São Paulo

"PIICS"
Ind., Bra3/1eira

Classe 41
a _nes Ile afite, salsichas, mortt
presunto, sa/arne, soz-bife e churr
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Public:6.4o feita de acareio cern o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da putalcação aomeçará
• rxrer o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Deputa:nesta
inactunal
Propriedade liadustriai aquelei que se /cagarem prejudicados cozia a caricessbri da registro requerida
Termo Is.°' 726,532, de 30-11-1965
1.u:z Simões

São Paulo

• "PAI 'PITO"
Ind. Brasileira
Classe 2
Deumadores
Termo n.° 726.533, de 30-11-1965
R. R. Comercio e Importação,
Exportação Ótica Ltda
. São Paulo

cintas, combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, cal
ças, camisas; cartnaolas, camisetas.
zucas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
pes, tantasias, fardas para militares. colegiais, trakias, çtalochas, gravatas, gol,
ros, jogos de lin,gerte, jaquema, Manés.
luvas, ligas, lenços, rnanters meias
maiôs, mantas. mandrião, maritl ams, Pa
letns• palas, penlsoar, pulavas. pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, gumnonos, regalos
mim de chambre, roupão, sobretudos
strspensórios. saldas de banho, sandálias
sueteres..shorts, sungas, storas .ou dacka.
tuler, toucas. turbantes, ternos, uni
formes e vestidos

Ind. Brasileira
Classe- 8
Oculos

touca, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 726337, de 3041-1965
Lieu Chien Yue Mel

Term,o n.cr 726.531, de 30-11-1965
Anderjal Importação, Exportação e
Representações Ltda.
São Paulo

São Paulo

Brasileira

•

Termo n.* 726.536, de 30-11-1965
tieu Chien Yue Me'

São Paulo

Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpercatas. anáguas. blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douros, bonés, capacetes- cartolas, carapuças, casacão, colete', capas, &ales,
cachecols,

calçados, chapéus, Chatos,

tês, petit-pois, pastilhas, pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sag& 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

ALAMBRATEG

E:ROGRESSO
L

IND. BRASILEIRA

Classe 32
Para distinguir impressos
Termo n.9 726.543. de 30-11-65
Distribuidora Santa Guilhermina Lda.
São Paulo

ROSELI"

Ind. Brasileira
Classe '15
Para distingu:r: Artefatos de ceâmica,
porcelana, faiança, louça vidrada para
Casse 42
uso caseiro, aparelhos de chá. de café, Para dIstiuguir: Aguaídenfes. 'Ver/e
de Jantar, serviços de refrescos e de
-vos.an:zbiterandy,cohque;r.
bebidas a saber: abajures de lampião.
feznet. genebra, gira keree/, licomoscas.
bacias
de
açucareiro& apanha:
res, nectar, punch pipermint, rhurn,
haeLon., honaoas, ha. ' eiras, /32..crtteiras s ,cos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
bidês. botijas, bales, cafeteiras canecas
raouth, vinhos espumantes, vinhos
castiçais, chavenas, centros de mesa
quinados e whisky
corapoteira, cubosê, descansos de porcaTermo
n.°
726.539, de 30-11-1965
Iara, escarradeir a- s, espremedora*, filen&
Confeitaria Roseli Ltda.
Padaria
e
garra Las, globos, jardineiras tarSão Paulo
lros, jarrões, lavadedos, lavatórios lei¡seiras, maçanttas de porcelana, manteigueiras, molheiras, moringas, palitekos,
pedestais, pias, ' pires; polvilhadirest
porta-facas, potes, puxadores, receptáculos, saleiros; serviço de chá; taças
jpara café, travessas, terrinas, orinóis.
el,(.". 41
vasilhas, vasos sanitários e xícaras

pudins, p:cldes, peixes, Presuntos, pa-

Classe 23
Para tiistinguir tecidos em geral teciTermo n.° 726.546, de 29-11-65
dos para confecções era geral, para
tapeçarias e parar artigos de cama e Alambratec — Comércio e Indústria de
Alarnbrados Ltda.
mesa: AlgodãO, alpaca, cânhmo, cetim.
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
São Paulo
lã em peças, juta, jersey; linho; rry:On;
paco-paco; percalina;
rayon seda
natural; tecidos plâsticos, reciclas impermeáveis, tecido& de pano couro e
veludos
Termo n. 726.545, de 30-11-65
Progresso — Empreendmentos Ltda.
INO. BRASILEIRA
S7C
São Paulo

II

"ANA ROSA*
Ind.

'MARIO"

Ind. Brasileira

COL0
Ind. Brasileira

Classe 28
Bolsas, carteiras, estojos, malas, maletas.
Ind. Bradleira
pastas, porta-notas, porta-níqueis, porta-documentos, pulseiras, sacolas e valiClasse 33
ses, tudo de material plástico
tjaportação, exportação e representações
Têrmo n. o 726.538, de 30-11-1965
Temp o n.° 726.535, de 30-11-1965
Representações de Beb:das do Cuco
Comercial Ana Rosa Ltda.
Limitada
São Paulo
São Paulo

"AN rezai,

726.542, de 30-11-1965
Tecidos Barão Ltda.
São Paulo

Ténue 11. 9

SANTA
GUILBERMINA

Ind. Brasileira
Classe 41

Classe 11
Para distinguir: alambrados metálico
cercas de telas, cestas metálicas, tela/
e peneiras metálicas
Têrmo n.° 726.547, de 30-11-65
3P — Comercial e Importadora Ltda.
São Paulo

. 3

.1.
IND. BRAS1L—EIRA

LI

A/cachofras, alerto, alho, aspargos,
•.g.. 16
açúcar, alimentos para animais, amido,
amendoas, ameixas, amendoim, araruta. Pare distinguir: Materiais para constai.
arroz, atum, avela, avelãs, azeite azei- ções e decorações: Argamauns,
tonas, banha, baralhau, batatas. balas. areia, azulejos, batentes, balaustres, Ur.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha, cos de cimento, blocos para pavimentam
calhas, cimento, cal, cré. chapas
café em pó e em grão, camarão, canela. ção,
isolantes,
caibros, caixilhos, colunas,
chá,
em pau e em p6, cacau, carnes,
caramelis, chocolates, confeitos, cravo chapas para coberturas, caixas dágua,
descarga pare etixos, edifica*
cereais, cominho, creme de lelte, cremes caixas de
estuque, emulsão da
alimenticios, croquetes, compotas, (an- ções premoIdadas,
base asfáltico, estacas, esquadrias, estria.
gico, coalhada, castanha, cebola, condi- turas metálicas para construções. lama,
mentos para alimentos, colorantes,
las de metal, ladrilhos. lambris, luvas
chouriços, dendê, doces, doces de fru- de
função, lages, lageotas, material Lu,.
tas, espinafre, essências alimentares, arr lante contra frio e calor, manilhas, maspadas, ervilhas, enxovas, extrato de toe- sas para revestimentos de partdea, maPão e bolos
mate, farinhas alimentícias, favas, fé- deiras para construções, mosaicos, proculas, flocos, farelo, fermentos, feijão dutos de base asfáltico, produtos para
Têrmo a.° 726.540, de 30-11-1965
. naturais e cria tornar impermeabilizantes as argamasPizzaria e Churrascaria Rebouças Ltda. figos, frios, frutas secas
balizadas, glicose, goma de mascar, gor- sas de cimento e cal, hidráulica. pedreSão Paulo
duras, grânulos, grão de EUA, gelatina. gulho, produtos betuminosos. ImpermeaClasse 41
goiabada. geléias, herva doce hvara bilizantes líquidos ou sob outras formas
Pizza a echurrascos
mate, hortaliças; lagostas, linguas,
para revtstimento e outros como na paTermo n.• 726.541, de 30-11.1965
condensado, leite em p6, legumes em vimentação, peças ornamentais de ciCaiba] Comercia/ e Incorporadora Ltda, conserva, lentilhas, linguiça, louro, Mas- mento ou gesso para tetos e paredes,
São Paulo
sas alimenricias, mariscos. manteiga. papel pare forrar casas, massas cada
margarina, marmelada, macarrãi, mas- ácidos para uso nas construções, par»
sa de tomate, mel e melado, mate: dias- guete:, portas, portões, pisos. sole:real
"GEIBEL"
sas para mingaus, molhos, moluscos, para portas, tijolos, tubos de conarto,
2rasilelra
mostarda, mortadela, n6a moscada, na telhas, tacos, tubos de vtntilaçaoLanzes, óleos comestíveis, ostras, ovu, que, de cimento, vigas, vigameface e
Classe 33
vitrôs
•
pães, pai" prallnés pimenta, pós para
Incorporação e agro
ígcuilda
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Termo n.° 726.554, de 30-11-65
lherea para pedreiros, correntes, cabide',
TeaMo n..° 726,558, de 3041-65
chaves: cremonea, chaves de parafusoa. Hipocampo -- Máquinas e Utilidades Arpege Móveis e Decorações Ltda.
conexões para encanamento, colunas,
Agricolas Ltda.
São Paulo
caixas de metal para portões, canoa de
São\Paulo
metal, chaves de fenda. chaves inglka
cabeções, canecas, copos, cachepota
Scentros de mesa, coqueteleiras. caixas
igasileira.
Inff
Para acondicionamento de alimentos
EIPOCAXPO
cAderões, caçarolas, chaleiras. afeteiMAQUINAS
"rea. conchal, coadores; distintivos, doUTPIIADADES
Clasee 40
bradiças; enxadas, enxadões, esferas
AGRICOLAS
IODA.
Móveis em geral, de metal, vidro, de
:ngatea, esguichos, enfeites para arreios
aço, madeira, estofados ou não, inclua
strlsoa, catara para arreios, espuma.
sive móveis para escritório: Armários,
deirao; formões, foices, ferro para corra:
Nome comercial armários para banheiro e para roupas
IND. BRASILEIRA
apto, terroihos, facas. facões fechausadas, almofadas, acolchoados para
Termo
n.9
726.555,
de
30-11-63
duras, ferro comum a carVio, • fruteiras
móveis, bancos, balcões, banquetas,
funis, fOrmas para doces,' freios para
Casa Volpe Tintas Ltda.
bandejas domiciliares, berços, biombos)
estradas de ferro, frigideiras; ganchos
São Paulo
cadeiras, carrinhos para chá e café,
grelhas, garfos, ganchos para qudros
•
Classe 4
conjuntos para dormitórios, conjuntos
gortzOs para carrua gens; a-Para distinguir pedra britada
para sala de jantar e sala de visitas,
lias.
laminas, licoreiros. latas de lixo:
VOLPS
Termo a.9 726.549,„ de 30-11-65
conjuntos para terraços, jardim a praia,
'arras; machadinhas, molas pare Porta
d. Brasileira
NaGoly Indústria de Auto Peças Ltda, molas para venezianas. martelos,
conjuntos de armários e gabinetes para
mar"São Paulo
copa e rosinha, camas., cabides, cadeiras
retas. matrizes; navalhas puas, Pás. ;os
giratórias, cadeiras de balanço, caixas;
aos, parafusos, picões, porta-géle. te>
Classe 1
de rádios, colchões, colchões de molas,
*iras, oorta-pão. oorta-loias. paliteiro"
Tintas
dispensas, divisões, divana discotecas
remelas roldanas, ralo". oara_ pias, rabi
Têrtno n.9 726.556, de 30-11-65
de madeira, espreguiçadeiras, escrivanima, regadores; serviços de chá e cair
Rasto de Serviço- Metálico Ltda.
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
serras, serrotes. sachos. secarrolhas; te
São Paulo
souras, talheres, talhadeiras, turqueses
mesinhas, mesinha" para rádio e telavi-enates. travadeiras. telas de arame, bar.
são, mesinhas para televisão, molduras
Jeiras, trint..os tubos oara encanamento.
para quadros, porta-retratos, poltronas,
. rilhos — para portas de _ correr. taças
ISTILICO
poltronas-camas, prateleiras, porta-che-avessas turihulua vasos, .vasilhames
Ind. Brasileira
paus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
verrturas
Vitrines
Termo n.9 726.548, de 30-11-65
&dedada Comercial e Construtora
M. V. M. Ltda.
São Paula

•

vi

. Classe 21
distinguir: Veiculo: e suas partes
grantes: Aros para bicicletas automóveis auto-caminhões aviões, amorI•Oedores, alavancas de câmbio, braço*
breques, braço" para veiculo'. Weide
gim, carrinhos de mão e carretas tarai
dtonetes, carros ambulantes. caminhões.
Carros, tratores. csrros-bercos carrostanques. carros-irrigadores, carros. car
:roça*, carroceries chassis, chapas de
talares, para veiculos. cabos de veiculos
Gorrediços, para velculos. direção desh
ladeiras, estribos, escadas rolante. ele
Vadores. para assageiros e ara carga
es para carros. eixos de direção
'e, fronteiras para veículos. guidão
iocomotivas, /anchas, motociclos. molas
Motocicletas. motocargas moto furgões
r6das para bicicletas, raios para bicicle.
raboques. radiadores para veículos
igaalvelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas. \para-brisas, pedais protões
*odes para vesculos, selins, triciclo ti.
tanta- para veiculo*, vagões, velocipedea vareta' de contrôle do Cogador e
celerador, trõleis, troleibus. vareta de
carros e toletes pare carros _
Termo n.• 726.550, de 30-11-65
"Jamtnag" Ferramentas Limitada
São Paulo
JANNW •

mrasileira

•

Térmo ti.' 726 551, de 30-11-65
Casas Varejão S. A.
São Paulo

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, a
saber: Brocados; casimieus, gaze de
algodão emp aças; pano couro; tecidos plásticos em peças, tecidos de algodão de lã, dei inho, de cânhamo, de
juta, sécia natural ou raIon, tecidos de
elásticos, de vidro, de viscosa; tule
Termo n.9 726.552, de 30-11-65
Righetti, Montanini 6 Calei Ltda.
São Paulo

inkRtgittleira
Classe 41
Sal . e - cereais
Tènno n.9 726.553, de 30-11-65
Edmundo Frederico
Cia,
São Paulo

Classe 11—

RIS 11C ADOS

serragens. ferramentas de teida espécie,
cutelaria esc geral e outros artigos de

metal, .a saber: Alicates. alavancas, armações de metai, abridores de latas
. arame fito ou farp ado, assadeiras. açu.
Careiros; brocas, bigornas. baixelas,
• bandeias bacias baldes. isomboaiereat

aPEa•
•

aO --

sub—..

- Classes: 41, 42• e 43
Titulo de-- estabelecitnento

Têrmo ri.9 726.559, de 30-11-65
Classe 47
Auto Põsto .Formosa•Ltda.
Para dist:ngtiir combustíveis, lubrificas
• São Paulo
res, substâncias e produtos destinados
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor,' carvão a gás hidrocarboreto.
FORMOSA
gás metano, butano t propano, gás enInd. Brasileira
garrafado, gás liquefeito, gasolina. gras.xas lubr:ficantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados a
iluminação e ao aquecimento. óleos para
Classe 47
amortecedores, pttróleo e querosene Para dist:nguir combustíveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados á
Têrmo n. 9 726.557, de 30-11-65
iluminação e ao aquecimento: álcool
Baurú-Lans e-- Otica Ltda.
motor, carvão a "gás .hidrocarboreto,
gás metano, butano t propano, gás en• São Paulo
garrafado, gás liquefeito, gasolina. graxas lubr:ficantes, • óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados à
BAURU—LIOS
iluminação e ao aquecimento, óleos para
Ind. Brasileira
-amortecedores, pttróleo e querosene
Têrmo n.9 726.560, de 30-11-65
Classe 8
• Box Levy Ltda,
Para distinguir: Aparelhos, fotográfico*
São Paulo
e cinematográficos para tomar vistas c
de projeção; tanques de revelação com
pertences; banheiras de lavagem; mim
LENY
gadeiras para .secar filmes; prensas coInd. Brasileira
piadeiras; ampliadores; lampadas para
cama escuras aparelhos examinadores
• Classe!!
,
de córea; aparelhos visores para .exa- Para distinguir: Ferragens e 'box para
minar filmes miniatures; cortadeiras pa- banheiro, portas de box para banheirora fotografias; prensas para esmaltar.
Térmo n.. 9 726. 562, de 30-11-65
relógios signaleios para cantara escora;
filtros de luz fotogra çicos ,para °Nati- Indústria e Cotnércio de Sandálias
Inédita Ltda.
vas" e iluminação de cansara escura; paSão %tad
rasol para objetivas; objetivas _fotograficam obturadores fotográficos, telémetros e fotómetros fotográficos; lampa'
iNtDITA •
das flash; _ quadros para dispositivas,
Brasileira
Ind.
tripés para - fotografias; ,aparelhos e pro.
•
Setores sonoros eine; áltofalantes, perClasse 36
ces de ilummaçáo para aparelhos
Para distinguir: Calçados ern geral,
. &ideai
notadamente 'sandálias
•
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Pottlioagio feita da odre" cora o art. po da Propriedade Indústria). Da data da publicação começar* a
ar
e
penes da GO dias para o deferipento do pedido. Deraffie Off prazo poderio apreaentur uai oposições ao Departamento
Weg
donsisi:rorequerido
~I doi Propriedade Includrial aqueles gtio ao jtfigaren prejudk:adoe COM a 603)CeSSãO
Têm*

726.561, de 3041-65
Walther Pabbd
São Paulo

a. •

_)

i
Têrmo n, 726.575, de 3041-65
Termo m 726.572, de 30-11-65
Têrmo n.9 726.565; de 30-11-65
Halbon S. A. -- Proa:aLaboratórios Hosbort S. A. — Proda; Laboratórios Hosbem 5. A. — Proçbs- Laboratórios
dutor: Químicos Farmacêuticos
autos Quimicos Farmacingions
datas admitas Farmacêuticos
São Paulo
São Paulo
São Nulo

Mvazolohtriásone
indústria Brasneirã

Classe 41
Pata distinguir: Café em grão, torrado e moldo
Termo n.* 726.563 ,de 304145
eirilo, Bittencourt tf Panazzolo Ltda.
São Paulo
$ELVAGFita

In da brasilei-ra

. Classe 41
Café torrado e moído
Têm° n.9 726.564, de 30-11-65
Carlos Augusto Berbolo
Guanabara

Classe 3
Uma especialidade farmacêutico indi&cada no tratamento da Angina de
Vincent e outras afecções da laringe
Termo n. 9 726.568, de 30-11;65
Laboratórios Hosbou S. A. — Produ&tos Químicos Farmacêuticos
I
São Paulo,

Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indicada no tratamento das afecções reumáticas
Classe 3
Uma eepecialidade farmacêutica indiTermo n. 726.576, de 3041-65
cada no medicação de uso geriátrico Laboratórios Hosbon S. A. — Pro3u— tratamento da senilidade
dutos Químicos Farmacêuticos
Termo n. 726.573, de 30-11-65
São Paulo
Laboratórios Hosbon S. A. — Produdutos Químicos Farmacêuticos
São Paulo

I

lndústria Brasileiii‘v,
Classe 3
especialidade tarmacentica
cada no tratamento da anemia
Termo n. 726.577, de 30-1145
Proçls.
Laboratór:os Hosbon S.
dutos Químicos Farmacêuticos
São Paulo
r1tra

DULáIBET14

Classe 41
Nome de fantasia para designar pro.
dutos alimentício — edulcora: go eem
tnd-ustrja
—
açúcar --ingrediente alimentar, marca
4Jrasileir4
comercial e industrial, podendo variar
em ttmnbo, forma e c&
Termo n.e 726.566, de 30-11-65
Classe 3
Laboratórios Hosbon S. A. — ProltyIndústria Brasileira
Ume especialidade farmacêutica indidutos Químicos Farmacêuticos
como
repasmolitico
e
neurosecada
São Paulo
Classe 3
r'
Classe 3
dativo
Uma especialidade farmacêutica indi- Uma especialidade farmacêutica indicada, no tratamento da anemia e avita- cada no tratamento das rinités agudas e
Termo n. 9 726.569. de 30-11-65
minose
Laboratórlos Hosbon S. A. -- Produalérgicas
&atos Químicos Farmacêuticos
11
65
g, de 30- 11 - 65
Termo
n.
726.574,
de
30
Termo
n.
726.57
São Paulo
Laboratár:os Hosbon S. A. — Produ- Laboratórios Hosbon S. A— Prodn&dos Químicos Farmaceutic'os dutos Químicos Farmjceuticos
Indústria Brasileira
São Paulo
São Paulo

Rinofol -Tnasone

Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indicada . ,coolo tônico reconstituinte orgânico geral
Termo n. 9 726.567. de 30-11-65
Laboratórios Hosbon S. A. — Prodn.
dutos Quimicos Farmacêuticos
São Paulo

Indústria Br'
Class- 3
Uma esvcialidade larmaáutic.a
cado co,lio analgésico-antUrm co e
antirreuniático

Classe 3
Classe 3 _
Casse 3
faia cêutica incl- Uma e,peciálidade fa.rmaceutica
eKprciaLcUlde • -farmacêutica- indidas ..:,..fecções reli- cada no tratarr_to dos estados dOloa(1,. rà0 . trati-Knento da. insiSiia e cts- ca,d,1• je, tratiment
rnátie ,.rosco esOstico.s e nevrMgicos
túrblos emci.-ionais;
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Publicação feita de ae6rdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara a
marrei a prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante eeee prazo poderão apresentar asma oposições ao Departamanão
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a cot/ceado do registro requerido
dolina, "batom" cosméticus, fixadores
726.578, de 30-11-65
' Termo n,9 726.570, de 30-11-65
1.1-érmo
A. — Produ- Laboratórios Hosbon S. A. — Produ- de penteados. petróleos, óleos para os
I laboratórios Hosbon
cabelo .creme revanescente, cremes gor.
dutos Químicos Farmacêuticos
dutos Químicos Farmaceutic'os
São Paulo
São Paulo
durosos e pomadas para- limpeza da
\
pele a "Maquilage", lepliatórios, dem>
dorantee, vinagre aromático, pó de arroz
e ...talco perfumado ou não, lapis para
pestana e sobranceiras, prepados para
embelezar cibos e olhos. carmim pare
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Ndtistria Brasileira
para barbear, sabão liquido perfumado
ou pão, sabonetes, lencifriclos em pó
Classe 3
pasta ou liquido. sais perfumados para
Uma especialidade farmacêutica indibanhos, pentes, vaporizadores de' pariu.
aida no tratamento das laringites e das
me; .escóvas para dentes, cabelos, w.hat
afecções das vias respiratórias supee cibos. - saquinhos perfumado, preparariores
dos em pó, pasta.. liquido & e tijolo
Têm° n.° 726.580, de 30-11-1965
praa o tratamento das unhas, dissol.
Chicago Lcok Co.
ventes e . vernizes, removedores dá cuu
Estados Unidos da América
cuia, glicerina er‘umada para os cabelos
e preparados para descaloir unhas
cílios e pintas ou sinais atificials. óleos
.
pare e pele
Classe 3
Termo n.o 726.585, de 30-11=1965
Urna especialidade farmacêutica incliEditdra e Comercial Batrofe Ltda.
cada no tratamento das afecções da
São Paulo
garganta
Classe 11
Termo n.° 726.571, de 30-11-65
Fechtaduras de segurança, fechaduras Laboratórios Hosbon S. A. — Produturw4soLL
do segurança com tambores de interdutos Químicos Farmacêuticos
Indást
ria Brási lei ra
câmbio rápico; tambores completos para
São Paulo
fechaduras de segurança; dispositivos
Classe 49
para fechaduras de segurança; partes
Pinos para boliche, boliches, jogos de
para fechaduras de segurança; chaves
boliches, bolas, botões para jogos e
para fechaduras de segurança; ferrapassatempos.
mentas para montagem de fechaduras
de segurança e para facilitar o interTermo n.° 726.586, de 30-11-1965
câmbio de tambores d efechaduras de
Edittira e Comercial Batofe Ltda.
segurança •
São Paulo
Termo n.° 726.581, de 30-11-1965
(Prorrogação) O 13 D—BOL 1.
Duo Mathieson Chemical Corporation
Indústria Brasil *ira
Estados Unidos da América

Termo n.9 726.589, de 30-11-1965
OPP — Organização de Publicidade e
Promoções S/C. Ltda.
São Paulo,

Septo-Anginoi

'

0' P

P

Classe 32
.
Para distinguir; Aluas, almanaques,
anuários, boletins, carálogis, Jornal&
livros, peças teatrais e Cnematográficas, piogramas de rádio t televisão,
publicações, revistas, folhinhas impressas e prdgramas circenses
Termos as. 726.590 a 726.594, de
30-11-1965
Transa — Transmissões Mecânicas
Nadonais Ltda.
São Paulo

REX em CE

Ã§P'••(=,
•
,R,•‘''
•e

▪

,s›e

MICOSTATIN
Classe 3
Preparação antibidtic.
Têrmo n.° 726.582, de 30-11-1965
(Prorrogação)
Rolun & Haas Company
Estados. Unidos da América

NP

Classe 49
.•
Pinos para boliches, boliches, jogos de
boliches,- bolas, botões para jogos e
Classe 3
passatempos.
Uma especialidade farmacêutica Indicada nos estados carenciais de vitamiTermo n.° 726.587, de 30-11-1965
na C — estados hemorrágicos — fra- Editõra e Comercial Batofe Ltda.
gilidade capilar
— São Paulo
Termo n.° 726.584, de 30414965—
Wertheimer Fréres, Inc.
- 130 LIM—PLAST
Estados Unidos da América

PLEXIGLAS

Indústria Breei 1 eira.

Classe 28
P63 de resinas sintéticas para molda-

gem, materiais resinosos sintéticos em
forma de 461has, varas ou barras ou
tubos
Tèrmo n.° 726.583, de 30-11-1965
(Prorrogação)
9ha Mathieson Chemical Corporation
j Estados Unidos da América
Classe 48
Para distArguir: Perfumes, essências extratos. água de colónia, água de toucador, água de beleza, áqua de quina
água le rosas, água de alfazema, água
• Classe 3
Uma preparação vitamlnica, inidcada no para barba, loções e • tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, ban.
tratamento das avitaminoses

NOVOGRAN

Classe 49
Pinos para boliches, boliches, jogos de
boliches, bolas, botões para jogos e
, passatempos
Têrmo n.9 726.588, de 30-114965
OPP — Organização de Publicidade e
Promoções S/C. Ltda
São Paulo
O P P — OROANIZAÇA0
DE PUBLICIDADE

PROMOÇÕES SP
Nome Civil

LT DA.

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classes: 6, 7, 11 e 21
Sinal de prupagadda.
Classe 7.
Máquinas e utensílios para serem ' usadas exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinada,
arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para ceerais, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceifados Para arroz, charruas para agriccltura, cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradores; esmagadores para a agricultura escarrificadores, enchoVadeiras, facas para máquinas agrícolas ferradeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou destes, máquinas batedeiras para
agricultura máquinas Inseticidas, máquinas vapc.tizadoras, 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 Viturar, 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 4ins agricolas, de
._'Cortar árvores, para espalhar para capinar, máquinas combinadas .vara semear e cultivar, de desbanar para ensacar, máquinas e ancinhos para forra-opeurapx, se.ropenol s pu!nhgru 'suaB
ras mecânicas, raladores.rnetânicos, to.
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Pribileaclo relia da adido um G art. DO' do Código da Propriedade 7/Cintila1. Da data da publicaçáo etunegank a
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" ki compres/ceei para a agricultura, centros de mesa, coqueteleiras, caixas
aachadeiras, nemeadeiras, secadbras,
. marcadores de tema, tosadores de granai, tratores agricolas, válvulas para
maquinai agricolas
Classe
Máquinas ara: acabamento. adufai
arame. acondicionamento. adelgaçar
ajustar; alimentar agua. alisar, amas
*ar. aplainar. arrolhar, beneficiar, burilar, ortnquetar, brunir.. cardar, coletar, ~pôr, compitadr. condensar, cota
uivar. cortar, coser, costurar. clarificar, classificar, cravar, debruar. debulhar. deabagar, desbastara,, descaroçar
desembrar, desintegrar destnatar, depoipar. diatribuila dobrar drenar. ele.
Vir, empacotar, encaderna, estampar
fabricar arame, fabricar artigos de me
ta!, fabricar bebidas, fabricas calça.
dom fabricar chapéus, fabricar .e.scávas
fabricar ferramentas- kihricar pêlo, ia
bicar móveis, fabricar papel, fabricar
Peças, fabricar rebites, fabricar roupas
fundir, imprimir. instaras. perfurar, pi
cotar. prender. rebitar. roscar, Mack>
sepaar. serrar, tecer, timbrar. tor
ar. tornear, betoneiras, burrinhos
brinquetadoreaa cardadetrat condensado
res, cravadeiras, cariamos, escavadetras
gdsruradores, motores, prensas, rebito
dores, teares, máquinas insultradoras
moto-motoras. motrizes. operatirzea
perfuratrizes, motoras, e. peças integrantes destas máquinas
Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
bitegrantem Aros para bicicletas, auto.
móveis, auto-caminhões, avaries. amortecedores, alavancas de câmbio. barcos.
breques, braços para veiculos, bicicie.
tas. carrinhos de mão e carretas, catraMonate& carros ambulantes. caminaões.
carros, tratores, carros-berços caroa.
tanques. carrosarrigadoes. carros, earoças. carrocerms. chassis, chapas circulares para veiculos. cubos de veiculara
corrediços para veiculoa direção. desligadeiras. estribos, escadas rolantes. elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros. eixos de direção.
freios. fronteiras para ameno& guidão.
locomotivas. lanchas. motociclos. molas.
motocicletas, motocargas, moto furgões.
manivelas, navios. ónibus, para-choques
para-lamas. para-brisas pedais. pontões
radas para bicicletas., raios para bicicletas reboque. radiadores para vemulos
rodas para veículos. cana. trimclos ti.
rantes para veleuka -rat'iões velocipa
des, varetas de controlar do afogador e
aarlerador. trôleia- iro:citam. aaraes de
carros. toletes para amos
Classe l I
Ferragens. ferramentas cie tôda espécie,
•cutelaria em geral e outras artigos de
metal a saber: Alicates, alavancas, armaçõts de metal, abridorei de latas
arame liso ou farpado, assadeiras. açu
careiros: brocas, bigornas. baixelas.
bandeiias. bacias. baldes. lambonieres;
bules: cadinhos, cadeados, castiçais, co/heras para pedreiros correntes, cabides
chaves; cremones. chaves de parafusos
conexões para encanamento, colunas
caixas de metal para portões, canos de
mead, chaves de lenda chaves isglesa.
cabeções, canecas. cipos, cachepots.

para acondicionamento de - alimentos,
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates, esgu:chos, enfeites para arreios
estribo., esferas para arreios, espumaderas; formões, oices, ferro para cortar
ferrolhis, facas, facões, ' fechaduras ferro comum a carvão, feruteiral,
funis. fôrmas para doces, freios para
estradas de. ferro, frig:deiras; ganchas,
grelhas, gar ços, ganchos para quadros
gonzis para darruagens: insígnias: limas, lâminas, liroreiros, latas de lixo;
Jarras; machadinhas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos. darretas, matrizes; navalhas; puas: pás, pregos, parafusos, picões, porta-gelo; poseiras, porta-pão, porta-Jóias, paliteiros
panelas, roldanas, ralos para p:as, rebites, regadores; serviços de chá e café.
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; tesouras, talheres, atlhadeiras, torqueze,
tenazes, travadeiras, telas dt arame, tora
neiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos para pirtas de correr, taças,
travessas, turibulda; vasos, vasilhames
e verrinna
Têrmo n.°726.595, de 30-11-1965'
Editara Egéria S.A.
São Paulo

GRANDES VOCAÇs
. Classe 32
Livros impressos
Termo n.° 726.596, de 30-11-1965
Editaira Agéria S.A

•MARAVILHAS 10

muno INFANTIL

,Termo o.° 726.606, de 30-114965
‘241itera Aorta S.A
São Paulo

Termo n.° 726.599, de 30-11-1965
Editóra Agéria S.A.
São Paulq

INISOZINHO)
AMAZONAS '"
Classe 32
Para distinguir: álbuns, almattiamea
anuários, boletins. catalogis, Jornais.
livros, peças teatrais e calemaragráfa
cai. programas de rádio t televisão
publicações. revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Tarmo n.o 726.600, de 30-11-1965
Editóra Agéria S.A,
São Paulo

ENcicLopÉDIA
, TO CONTABILISTA'
Classe 32
Livros impressos
Termo is.° 726.601. de 30-11-1965
Editóra Agéria S.A.
São Paulo

ENCICLOPÉIZA
MULHER E ro LAR
Classe 32
Livros impressos
Termo n.° 726.602, de 30-11-1965
Editatra Agéria S.?
São Paulo

wercropinzA
PARA PAIS E MESTREi
Classe 32
Livros impressos
Tèrmo n.9 726.603, de 30-11-1565
Editôra Agéria S.A
São Paulo

t.

0L0P IIA Da_SABER
Classe 32
Livros impressos
nrmo n.c, 726.607, de 30-11.106s
Editara Agéria S.A.
São Paulo

(NOSSO 1ARAIi0..
Classe 32
Livros impressos
'au-ai.0 na 726 . 608, de 30-11-1965
Elitóra Agéria S.A
São Paulo

PEQUÉTIU\
BANDEIRANTE,
Classe 32
.
Para distinguir: Aluna. elmanaquti
anuários, boletins. cará/balis. Jornais
livros, peças teatrais e canematográfi
cas, programas de rádio t televistic
publicações. gvistas, folhinhas impres
sas e programas circenses
7ermo n. • 726.609, de 30-11-1965
Editóra Agéria S.A.,
São Paulo

•PARAIS° DA INPANCIA
Classe 32
Livros impressos
Termo n.° 726.610, de 30-11-1965
leditôra Agéria S.A..
São Paulo
' PARAIS° MARAVILHOSO:

Classe 32
Livros impressos
Termo n.° 726.597, de 30-11:-1965
Editõra Agéria S.A.
•
São Paulo

NOSSO mumro ANTIGO
°asse 32
Livros impressos
Térmo na 726.598, de 3041-1965—
Editeira Agéria S.A.
São Paulo

NOSs o muNDo MODERNO
Classe 32
Livros impressos

ACICLOPÉDE A DA
CULTURA E CICIA
Classe 32
Livros impressos
Termo ria. 726.604, de 30-11-1965
Editõra Agéria S.A
São Paulo

BIBLIOTECA
VIVRA
BRASILEIRA
C-O
Classe 32
Livros impressos
Têrtno n.° 726.605, de 30-11-1°M
Editeaa Agéria S.A
São Paulo

PARAISO DAS CRIANÇAS
Classe 32
Livros impressos

Classe 32
Livros impressos
ermo n.° 726.611, de 30-11-1965
Editarà Agéria S.
São Paulo
MARA VILFIAS

ANTIGO

ro emir° -

Ciaste 32
Livros impressos
Têrmo n.° 726.612, de 30-11-1965—
Editõra Agéria S.A.
São Paulo

ENCICLOPÉDIA
10 CONTADOR
• Classe 32
Livros tmpressd)
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Pubilkação feita de acf3rdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
ame* o prazo de 60 dias: para o deferimento do pedido. Durante ase* prazo poderão apresentar euas opçaições ao Departaxmala•
XaMeill da Propriedade Industrial aquelas que se julgarem prejudicados com à condena° do registro requerida
.:.nritio a.° 726.613, de 30-11-1965 ,
Etfitôra Agéria S.A. -

.

•
- Termo n. 726.619, de. 30-11-65
Santos. - Bareiros S Moreira tda.
•"
São Paulo

\.
Termo n. 726.624 de -30-11-65.
"Discalbrás" Distribuidora Brasileira
de Calçados Ltda.
.
São Paulo

res, enchovadeiras, facas para magia,»
nas agrícolas ferradeiras, gadanhai:,
São Paplo•
garras para arado, grades de cllscoa
ou destes, máquinas batedeiras para
EITLAR
agricultura máquinas Inseticidas, ma.
O PEQUENO
quinas vaporizadoras, máquinas de
S antos- Est. d1/4
CANGACEIRO
fundir, máquinas niveladoraa de terra.
RENDIBIL
•Paulo
máquinas perfuradoras para a agricul.
Classe ..1£
k In Met ria 13railliirs
tura, máqcinas de plantar, motochara
.
Almanaques , -anuarios, assuas unymel•
Clásses: Se 40
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
aos, cartazes, catálogos, jornais nato.
rindo de estabelecimento
roçar, de semear; para asfaltra; de
sala - e estrangeiros, publicações imprestprquir, de triturar, de esfarelar terra,
Termo n. 726.620, de 30-11-65
Classe -36 .
sas, revista. Propaganda. em rádio,
ais e c.nematográticas "Discelbrás" Distribuidora Brasileira Para distinguir calçados em geral: - para Irrigação, para matar formigas o
peças
ças teatr
de Calçados Ltda.
Alpercaats, botas, botinhas, botinas, outros insetos, para borrifar e pulveritelevisão, jornais, programas radiofóni,
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Alpercaats, botas, botinhas, botinas, ceifados para arroz, charruas para agri- blocos, pincéis para desenhos, paste
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