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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL'

EXPEDIENTE DO SENHOR SECRETêrmo n9 125.887 — AperfeiçoaTARIO DA INDUSTRIAL
mentos relativos a dispositivos automáticos reguladores de tempo para
Despachos em recursos
máquinas de lavar roupa — Reque•
rente: Hoover Limited.
O Senhor Secretário da Indústria
Têrmo n 9 127.636 - Processo e apaHeraldo Souza Mattas negou provipara detecção de corpos condumento ao recurso abaixo interposto, relho
— Requerente: Selco Exploraá fim de manter a decisão anterior. tores
tion Company Limitted.
Térmo n9 78.398 — privilégio de inTêrmo n9 131.520 — Um nôvo apavenção — Placa de isolamento tér- relho
para contabilidade mecanizada,
mico de camadas múltiplas. — Re- adaptável
às máquinas comuns de esquerente: Aktiebolaget Isoflex — Pro- crever --Requerente
— Christiano H.
cesso indeferido.
Steyer & Irmãos Limitada.
Pedido de referência:
Iberê — Pires Ferreira — no pedido DESENHOS E MODELOS INDUSTRIAL DEFERIDOS
(le Preferência do tkrm0: 160.239 —
Priviiégio de Invenção: AperfeiçoaTêrmo n9 139.872 — Nôvo e original
Mentos em fogões a gás.
modeo de garrafa — Requerente: SoConsiderando as razões expostas re- ciedade Vinícola e Agrícola Sanrosolvo. conceder a preferência solicita- quense S. A. — V.A.S.
da nos têrrnos do art. 29 da PortaTêrmo n9 139.873 — Original modêria S.I. de 6 de dezembro de 1985.
lo de garrafa — Requerente: SociedaEXPEDIENTE DA DIVISÃO DE PA- de Anônima Vinícola e Agrícola SanTENTES REPITBLICADO POR 'i's roauense S. A. — V.A.S..
Têrmo n 9 162.824 — Modêlo de ferSAIDO COM INCORREÇÕES
ro de passar — Requerente: FIuberto
Rio de Janeiro, 31 de agôsto de 1966 de Marchi Gherini.
Notificação:
EXPEDIENTE DA SEÇAO DE
RECURSOS
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo art. 14 da
Rio, 31 de agôsto de 1968
el n 9 4.048, de 29 ae dezembro de
1961, e mais dez dias — para evenExigências
tuais juntadas de reconsiderações, e
se do mesmo não tiver valido nenhum
Têrmos
com
exigênccias a cuminteressado, ficam notificados os reprir:
querentes abaixo mencionado a comparecer a êste Departamento a fim Abraham Salomon Politanski (rede efetuarem o pagamento da primei- correndo do despacho que indeferiu
têrmo 140.126 — Modêlo de utilidara anuidade dentro do prazo de ses- de.
senta dias — na forma do parágrafo
Recursos interpostos:
único do art. 33 do Código para que
sejam expedidas as-respectivas cartas Dias Garcia Importadora Sociedade
patentes.
Anônima (recorrendo do despacho que
indeferiu têrmo n 9 118.380) — ModêPRIVILÉGIO DE INVENÇAO
lo de utilidade.
DEFERIDAS
Bendix Home Appliances do BraTérnio 119 103.193 — Adelgaçamento sil Sociedade Anônima (recorrendo
de barras de seção circular — Reque- do despacho que d2feriu o têrmo n9
125.224 — Priviléngio de invenção).
rente: Union Carbide Ccrporation.
Termo n 9 96.039 — Aperfeiçoamen- Walita Sociedade An5nima, Eletro
to em processo de so l l'ae;em de anos Indústria (recorrendo do despacho
doces a arco elétrico, com eletrodio,. que deferiu o têrmo n9 129.806 — prifusível, anliOvel aos aros doces — vilégio de invenção).
Reautrente: Cnief.nio do Brasil S.A.
Sindicato do Comércio Varetista

D. R0I.,ins e Richard A. CurVs.

Rio, 30 de agôsto de 1966

que deferiu o têrmo ri', 150.878 - Pri- Transferência e alteração de noma
do titular do processo
vilégio de Invenção).

Montana Sociedade Anônima, Engenharia e Comércio (recorrendo do
despacho que indeferiu o têrmo n9
944.453 — Privilégio de inveneão).
Indústria Batil Sociedade Anônima
(recorrendo do despacho que arquivou
a restauração da patente 11 9 2.828 —
Modêlo industrial).

RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO
Eletroluminescência Sociedade Ant •
nima (na reconsideração dó despacho
de indeferimento do têrmo n 9 128.669
-

modê.lo de Utilidade).

EXPEDIENTE DA SEÇAO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Rio, 31 de agôsto de 1966
Transferência e alterações de nome de titulares dos mencionados processos.
Foram mandados averbas as :zeguin-,
tes transferências, as seguintes alie
rações de nome dos titulares dos
mencionados processos.
Manuel Coutinho — Pede para ser
anotado na marca Constantino, n9
214.574, a transferência e a altera-

ção de nome da titular.
Manuel Coutinho — pede paia ser

Foram mandadas anotar as seguia.
tes transferências e alterações de no.
me do titular de processos:
Cibeal — Comercial e Industrial dO
Brasil de Eletrônica e Acessórios 1.1.
mitada — (na alteração de nome da
marca Ibere n. 9 226.547).
Labaratoire France — Parfum S.A.
por abreciação France-Pailum S.A.
— (na alteração de nome da marca
Corrida n.9 286.077).
Expel — Expansão Eletrônica Ind.
e Com. Ltda. (transferência para o
seu nome das marcas: Jefferson, número 294.639 — Jeferson, 11.9 228.588
— Jefferson. n9 217.030).
Laboratórios Organon do Brasil Li.

mitada — (na alteração de nome da
marca Pregnostikon n.9 311.389).
Knorr — Nahrmittel Aktiengesells.
chaft — (na alteração de nome da
Figura de Galinha — têrmo número
442.004).
Menezes, Hoerlle e Cia. Ltda.
(transferência para seu nome da Exp.,
de propaganda Colafix cola de ver.
dade
êtrmo n. 9 482.956).
Representações Rijos Ltda. (transferência para seu nome da marca
Rijos — têrmo n. 9 521.524).
Myrta S.A. Ind. e Com. (trans.
ferência para seu nome da marca
Mentofil — tèrmo n. 9 646.465).
Ind. e Com. Irmãos Vilela S.A.,
— (na alteração de nome das mar.
cas: Caravelas, n.9 183.100 — Lidera
1). 9 277.652).
Sindal S.A. Soc. Industrial de Ar.

anotada nas marcas:
Constantino — número: 239.431.
Constantino — número: 240.691.
Quinado Constantino — número:
298.490 — as transferências.
Edgar Lins Cavalcanti — ti-Ansfe-, tefatos Plásticos — (na alteração de
rência para seu nome da marca: São nome da marca Sndal — aúmero
Benedtio — número 228.467.
183.768). .
Ind. São José Ltda. nransferência
Exigência:
para seu nome das marcas: Jubile;
American Can International Inc. n.9 186.512 — Trovador, n. 9 240.343).,
— no pedido de averbaçãe de contraConsolidated Foods Corp. (transto ada marca número 223.356 — e M6- ferência para o seu nome da marca
Popsicle
n. 9 218.838).
talgráfica Canco S.A. — também no

pedido de averbação de contrato da
Group Ltd. (transferênmarca número 225.506 — Cumpra as ciaBeecham
para seu nome da marca Macleans
exigências.

— n.9 233.971).
Recordati Laboratório Farmacoló- Etablissements Kuhlmann (transfegico — no pedi. -de ...i.:era- rência para seu nome da marca Re.
çao do nome da tituk_—_ do registro sovyl — n.9 176.664).

272.315 — marca Solvobil — Anotemse:1 — mudança de sede da titular
para Rua Matteo Civitali, 1 — MilaTêtra,) n9 129.5'34 - Ap2rfe-çoamen-' Combustíveis Mineras do Estado de no — Itália.
2 — tv...teração do nome da taular
São T.'aulo (recorrendo do despacho
tos em aparelfrurem do limpeza a
3 — arquive-se o nedido de averbaco, hen! como em aparelho de filtra-: que indeferiu o tê mo n9 110.503—
ção de contrato formulado com a pegela e :n:ocerso para serem usades' IV:crl1'lo industrial).
com a ro. ostnn. — Requerente: James'

Expediente da Seção
de Transferência e Licenças

Casa Italora — Peças para Relógios Ltda. (transferência para seu
nome do titulo Casa Italora número 258.422).
Saste — Construções, Administra•
l'ão de Bens e Importação e Exporta..
ção S.A. — (na alteração de nome
tia marca Saste n9 288.451).

Andrelino 'Guilherme 8; Cia. ( transFábrica de Condensadores Cobra tição de número: em face da decla- ferência para seu nome da marca PaLimitada (recorrendo do despacho ração de fle
loni — n.9 290.14U.

-U- dirça4alra CS

DIÁRIO OFICIAL (beça.°

Repartições Públicas
deverão remeler o expediente
destinado à publicação nos
DEP RTANIENTO DE 8 ./C7--'NENSQ ik!ACiONAL
jornais,/ diáriamente, até às
~Elven - RAP.
li bori'
ALBERTO DE BROTO PEREIRA
- As reetamaçãer pertinens
• Go-man (i)/A Ca9aQapcacoa0g©
Rex à matéria retribuída, nos C • UPI:3 049 ocaviço 00 p ucsaicaoãnes
FLORIANO GUIMARÃE3
casos de erros 04 omissõesc, MURILO FERREIRA ALVES
deverão ser formuladas pori
DBÁRIO ©MC AL
escrito, à Seção de Redação,J
acçaca
das 1.? às í6 -horas, no máxi.
canse° aa pot:ideiode do expediente do Mopanornorone
mo até. 72 horas apos a saída
Vectorial do Propriedade endectrlei de CAIro9otOv90
dos órgãos oficiais.
Ces Int:dor...Mo o Mareara:o
taçmaao nas Calcino) do Departanunto da arnprenao Notiona,
- Os originais deverão ser
C7,-1acigrarados e autentica
dGs, ressalvadas, Pra " q uem de
sV.reito, rasuras e emendas.
ASSINATURAS
- Excetuadas as para
•FUNCONÁRTOg
exterior, que serão sempre CltPADTn1t-iES PART7CULARES
Capital e Interior:
Capital e Interior?.
anuais, as assinaturas poderse. tio tomar, em qualquer Semestre .
o Cr$ . 6 buo, Semestre
o Cr$ 4.500
época, par seis meses ou um Ardoe
o
o
Cr 5,2.000i Ano 00 0,. Cr$ 9..CO
Exterior:
Exterior:
- As assinaturas esencidas Ans
13.000I
OG o o Cr8
Ano
o o o o Cr
/0.0119
isssdcrão ser suspensas - seta
aviso prévio.
vão impressos e número do dos jornais, devem os (C130
Pcsa facilitar aos assim-ui talão de registro, a mês e a SiklatItes providenciar a res0
les a vesificação do prazo de ano em que findará.
pectiva renovação com anterpalid(de de suas assinaturas,:
A fim de evitar solução de cedência mínima de trinta
L-12 parte superior do enderêço onlitmidade no recebimento (30) dias.
-

As

EXPED1E TE.

setembro cie owou
- Ils )Reparlis(Jes Públicas
cingir-se-ão C:2 C3inta2urag,.
anuais renovadas até 28 do',
fevereiro de cada ano e as'
iniciadas, em qualsyder dpoccsvi
pelos órgãos competentes.
- A -fim ele possibilitar G3
remessa da ess:lores acompa-,
nhados da esclareciment02'
quanto a .sua uplicação, solís'
citamos asem os interessado°
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Departas
sid- ei-Lã) sie g :apresa= NacionaL
- Os suplcsmentos ês
çüe-s dos c% rre....7r:g oficieis c' , 5 SC
fornecerão dos assinardes ss^se
as solicitarem re ales da CS.
eiliCeidra. .
- G ft2.12CICLT.d.:':2 pâbliet2

federal, pare fazer ,t_sss ao
conto indiesslc, deu p ré pscarar
esta condição no ato da asCiPlature.

- G ccetc s.'e , cada assnso
piar atrasado dor órgãos :"'ItY
ciais será, e''::2 usrintc.,.
acrescido d' Cr$ f-,' ci da
mo ano, e cjc, ersç?' 1. 0 par czi-JO
decorrido.
•n•••••

Villasbôas S.A. Indústrias de PaProdutos Vitória S.A. (transferênLaboratórios Regisfarma Ltda. - FagodenMassone. rs9 266.553
pel - (na alteração de nome da mar- cia para seu nome da marca Vitória (transferência para o seu nome da Folivarase M aseone, ne 266.519 ca emblemática Figuraade Pássaro - - n.9 228.250).
, marca Myocratol, n. 9 215.495).
Massone, n9 230.560 - itosçJan
n•9 316.681).
Anticoll ("roa
Produtos Vitória S.A. (transfe- 1 Ind. de Freios e Fricção Lonambl Massone, n9 203.564
Ciba Société Anomal.e m alemao:
' veri, n9 267.412 - Faaoden Massoneo
Ciba Aktiengesellschaft) (transferên- rência para o seu nome da marca Pe- !I.acia. (transferência para o seu nome n9 267.531 - Fugoirinol a:Silas:atoo
da marca n.9 281.816) .
cia para seu nome da marca Diana- dreiro - n.9 228.498).
, Casa do Torroue N. S. MonteverU. S. Vitamin & Phaxmaceutical n 9 257.552 - Foivtiru.sa
vit - têrmo n•9 492.750).
Ovarasi, n9 267.521 -a
' gine Ltda. (transferência para o seu Corp. (na alteração de nome das n9 267.553
Calfosina 12asp
Ind. da Peças para Tratores e Au- nome da marca Montevergine - nú- marcas: Vi-Sineral, n.9 176.867 - Ar- Fta.lisil, n9 237.613
tuam:ais 'natal Ltda. e Ind. de Pe- mero 228.813).2
I lidin, n.9 188.073 - Ulecton, nóme- sone, n9 269.755 - Fermentol Crovea
ças para Tratores e Automoveia Ipesul
199.380 - Co-Salt, n.9 199.590 -1 ri, n9 271.663 F'agoriinol Maasscra,
Dansla-Flama S.A. Instituto de Fl- • ro
Ltda. - (nas alteraçoes de nome da
Aquasol A-D, n. 9 208,841 - Hyper- n9 272.025 - Anh1coifica Cravari,
sioloaia
Aplicada
(transferência
para'
marca 2.9.Co, n.9 179.715) - (duas
n.9 233.633 - Lipo-Ileplex nú- n 9 272.026 -- Ácievitol Massone nuseu nome das marcas: Solvecilin, nú- vitarra
't-e a. •"- de nome).
mero 235.797 - Desiver, n.9 240.290' mero 272.459 - Pomalgan, amaro
mero
238.601
Alisulfa,
n.9
239.152)
.
Laboratórios Farmacêuticos Vicente
- Dalsol. n.9 240.291 - Gotas Vita- 272.671 - Ovarasi, n9 2E0.41-1
. - Ind. Quimica e Farma- mínicas
Amao Usafarma S.A. e Usafarma
Casimir Funk, n.9 246.702 - tosedan Massone, número 280.415 cêutica
Ltda.
(transferência
para
o
S.A. Ind. Farmacêutica (anotem-se
Ganvinal, n.9 246.703 - Acido Fáli- Anasmol, n9 280.416 - Metranociin
seu
ncaae
da
marca
Incitofigol,
númeas alterações de nome da marca Noco Casimir Funk, it. 9 240.786 - Sulfa- Croveri, n9 280,417 - Tirotricena,
tas Módicas, n.9 212.455). (duas al- ro 239.693).
1 Tres, n.9 246.981 - Vitasferas, núme- n9 2E0.664 - Hi spoterian Sarono
Jorge
Carlos
Lima
Fett
(transfeterações de nome).
Anusinel número
ro 261.671 - Fensobar, n.9 263.071 mero 288.916
Indústrias Macedo Serra S.A. - rência para o seu nome da marca
Pervinal, n.9 273.629 - Amiprol, 289.761 - Folivarasa Massone, mima(ta ansfetaaicia para seu nome da mas- Saphira, n.9 244.l96).
ro 294.301 - Metranodista Crovc
n.9 283.706.
•
co FAL - n.9 264.350) ..
n9 294.303 - Tirotrissol, n 9 320.T.
Carmine Larocca & Cia. Ltda. Administração , e Representações
(transferência
para
o
seu
nome
da
Enzo Sandra de Arantes Lazzerini
Adersa S.A. (transferência para o
Extgenctus
- (transferência para seu nome da marca Sendeirol, n.9 253.222).
seu nome das marcas: Vacina AntiFarmax
Ind.
Química
e
Farmamanca Falia da Lata: --aa 9 235.751). coll Croveri (MBOR). n9 177.575 -cêutica
Ltda.
(transferência
para
o
seu
Processos e Térmos Com Tiadaa'sta
Tocelivaem Cariam Ltda. (transfeFermento Croveri (MBOR), número
cias à Cumprir:
rência para seu nome da marca Ital- seu nome da marca Foliormon, nú- 255.131 - Androergon. n.9 185.910 mero
266.731).
cap - n.9 306.892).
Serono, n.9 188.532 - TiroLeopoldo Gayer Sociadade Anônima
Farmex - Ind. Química e Farma- Orquitasi
F..lsrica Bras. de Ferramentas Soc.' cêutica • Ltda. (transferênsia para o tricil, n.9 188.910 - Tirotriceno, nú- - Jóias e Relógios - No pedido (ir
Anônima - sna alteração de nome nome da marca Sedotiartain, número mero 188.-911 - Anclroergon número averbação de contrato da marca nú189.202 - Tirotrix, n. 9 189.267 da marca Berg-Steel - tèrmó núme- 266.732),
mero 220.374.. - Apresente abeira
petenina. n.9 190.236 - Anasmol, nú- para tôdas --as marcas.
ro 426.8i1).
•
Chocolates Dizioli S.A. (na altera- mero 193.592 - Surrenasi, número
nbrica Batis. de Ferramentas S.A.
Administração e Representações
193.595 - Tirotriceno, n. 9 194.959 ._.
(alteração de nome da_ marca Beis-- ção de nome da marca Dizioli,
Cedecal, n•9 202.508 - Peptopancrea- Adensa' Sociedade Anônima -- No pemero 267.490).
Stael - têrmo n.9 496Al2).
si,
n.9
dido
de transferência da nana nú205.559 - Fitosedan Massone,
Unilever Ltd. ktransferência para
Fábrica Bras. de Ferramentas, S.A. o seu nome da marca Dentilista - n.9 295.702 - Ersoplastina, n.9 210.717 mero 26.437.
(alteração de nome da marca, Berg- têr mo •9 386.766).
- Surrenasi, n.9 223.771 - TirotriSS. •aiiite Dental .Manutraan••;na
Staal - termo n•9 496.814)
Cardoso Cos-a. Tecidos e Confecções Cena. n.9 229.386 --• Tirotrix, núme- Co. Or. Brasil - No cedido do uso
Endo Laboratories, Inc. (na alte- Ltda. (na alteração de nome do ti- ro 229.387 - Fa licrina. n.9 230.791
ração de nome da marca Ilycodan - tulo Alfaiataria e. Camisaria Cardoso, - Ginotricina n.9 235.931 - Adevitol, autorizado do 'contra:o ee rapa:. an•9 192.298).
n.9 236.079 - Cedecal, n.9 236.082 - ção da marea n9 251 W33
n.9 179.838).
Brasília Tinis Club
ra e n Oftalmotricin, n.9 236.084 - Ftasil,
Ind. de Sabões Aliança Ltda. e SCM Corp. (na alteração de nome n.9
do de transferência do título núme240.737
-Anasmol,
n.9
244.746
André Feris - (nas transferências da marca Marehant, n.9 184.190).
•
Bloplastina Serono Tropibal, mime- ro 298.745:
para seus nomes da marca Aliança • Conservas Crai S.A. (na alteraçãor ro
.
252.273
Pentonancreasi
Saíamo
Gerando
Aristides
Pereira -- No
- n.9 201.8121.
de nome da Tataca Combinação Crai Tropical, n 9 251.022 - Calfosina pedido da' -transferêncai da ma -aa
186.271).
•
Massone; n 9. 261.379 - Folicrina, nua número Max Lowenstein S.A. Vábrión --a n.9
;445, .
Vidago S.A. Coaneeeial e adminis- mero 264.280.
Aliança de Artefatos de Metais (na
• Faataaa)ri, • 'Dava S. A. (na aitradora
(na
alteracão
de
nome
da
anexação de nome da marca MAX laraaa•aa, n•"1-- 1 Pome da iasigaia
I mares Vidago - n.9 187.200):
•
ta.1 212.8a3).
mero 261.382 - Caoyeri, n 25:3.5,V1 mero 173.871):
•
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Isaac Wjuniski & Cia. (no peCafé Gaulês 'Ltda. — No pedi- ração da ruão social da 'marca
dido de alteração de nome do ti- do de transferência da marca nú- n." 183.052,
tulo n•9 177.285).
Indústrai de Calçados Arte S. A.
mero 175.260..•
— No pedido de alteração denome
Ind. de Calçados Arte, S. A. (no
Schwanenwolle
Tittel
Kruger
pedido de transferência da marca
marca n." 206.319.
Aktiengesellscliaft —A-14) pedido daTimoneire
emblemática n.o 180.087).
Marcas e Patentes
Indústrias Quitnicas Mangual S. A. de manutenção de som da mar- Lida. E. C. — No pedido de al(no pedido de contrato de explora- ca n.° 183.698,
teração de nome da marca númeçac da marca 11.9 183.796).
David Mendes — No pedido de ro 207.137.
Ind. de Calçados Arte, S. A. (no
Bozzano S. A. Comercial, Inpedido de trassferência da marca transferência do título 185.921.
Kibon S. A. — Indústrias Ali- dustrial e Importadora — No peh.9 187.484).
• •
Companhia Nacional de Artefaans menticias — No pedido de con- dido de averbação do contrato de
Metálicos . Almac (no pedido de trato de exploração da,marea nú- exploração da marca n.° 209.748.
transferência da marca n.9 187.484). mero .190.321.
Bennett do Brasil Indústria e
Companhia Nacional de Artefatos
Vemag S. A. Veículos e Máqui- Comércio Limitada — No pedido
Metálicos Anime (n0 pedido de
nas Agrícolas — No pedido de de averbação de contrato da _maraverbação da marca n.9 201.927).
Laboratórios Barroughs Wellcome averbação de contrato da marca ca n.° 219.047.
Distillerie Stock S. p. A. — No
do Brasil S. A. (no pedido de trans- n.° 194.466.
ferência da marca 11, 9 184.699).
Indústria de Bebidas da Valle pedido de transferência e alteraGlanzstoff Kohl G.M.B.H. (no
ção de nome da marca D.° 222.384
pedido de alteração- . de- nome da Ltda. — No pedido de contrato
Distifierie Stock S. p. A. — No
marca n.o 170.454)— — Torno sem de exploração da marca 201.522. pedido de alteração de nome da
Flopen Indústrias Farmacêutiefeito o despacho de arquivamento
222.385.
de fls. 36).
cas Ltda. —No pedido de trans- marca
BCA Eletrônica Brasileira S. A.
ferência
da
marca
n.°
207:780.
Angelo °refino (no pedido de
Sociedade Anônima Moinhos — No pedido de averbação de
transferência da marca n• 9 235.635).
M. G. Necho (no pedido de trans- Rio Grandenses — No pedido de contrato da marca n.° 232.511.
ferência da marca n.9 254.470).
averbação de contrato de' exploIndústria de Calçados Arte S. A.
Tratores do Brasil .S. A. (no pe- ração da marca 11.° 216.143.
No pedido de alteração de
dido de contrato de exploração dá
.
João Kiritchenco — No pedido nome da marca n." 242.897.
marca 284.011)
ri.9
Indústrias Dentbrias Dentsply
Ideal - Standavd S.' A. Ind. e de transferência da marca 229.137
S. A. — No pedido de averbação
Com. (no pedido de averbação de
AlpontS.
A..
Produtos
Siderúrcontrato da marca n.9 286.719). —
de contrato da marca 11. 0 262.891
Quanto ao pedido de Ideal-Standard gicos — No pedido de alteração
British Schering United — No
S. A. Ind. e Com. veja-se se ainda de nome da marca n.° 290.418.
cem interasse no pedido de averbaIndústria de Calçados Arte S. A. pedida de averbação de contrato
ção,
— No pedido de transferência da da marca n.° 266.651.
•
A .T. da Silva & Cia. Ltda. —
Etin Eletro TeCil iCa Ltda . (no marca . n.° 182.334.
pedido de transferência da marca
lisafarma S. A. Indústria far- No pedido de • transferência da
n," 288.252).
macêutica — No pedido da atte- marca n." 284.303.
Ind. Nactonal de Carroçarias Li•
mitada, (no pedido de transferência
da marca n.•• 303.246).
••nnn...~
Emprêsa Fõlha da Manhã S. A.
(no pedido de transferência da
marca n.9 290.319).
.Paraizo Ind. de Móveis (no pedido de anotação, e alteação de
nome da marca n.9 306.600).
Joaquim Aluisio Costa Pereira
DE
(no pedido de transferência da marca
tênno 454.109).
Saturnino Cabczon Sociedad Anônima Industriai Comerciai
DO
y Financiara (junto ao tèrmo
•
643.601).
Anchor do Biastl Indústrias 'Farmacêuticas Ltda.- (Junto 11() registro
n.o 166.544).
Indústrias Macedo Serra. S. A.
(no pedido de transferência da marca
Voiume 35 * Fasc.lculo 1 9 — janeiro de 1966 — Cr$ 2.100
n. 263.763),
Importadora Odiar Zimmermann
S. A. mos pedidos de transferência
Volume 35 "' Fa.s-ciculo 21 — Fevereiro de 1066 — Cr$ 2.100
e alteração de nome da marca mlleel'O 285.1981.
Bani, Stesvart & Co. Ltd. (no
V alume 35 ' * * aseiculo 3 — março de 190() — Cr$ 2.000
pedido de alteração de nome da
235.97(1),
marca n.9
Ind. e Com. Breaol de Lubrificantes Ltda. (no pedido de trens- •
freéncia da marca n..? 286.967).
Mar S. A. Com . e Administração
(no pedido de transferência da
ina ,ca • re9 249.606 .
S. A. Bras. de 'tabacos Industrializados Sabran (no pedido de
transferência da marca n. 9 78.571).
A VENDA:
Casa Gancha de Móveis Ltda.
(nu pedido de manotenao ció prazo
cio titulo n.9 81.85-5).
Na Guanabara
João Geberto ReaCh (no pedido de
Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves a' 1
transferência da itlAbrea, n.9 . 160.504).
nome Fittings do • Brasil S. A.
Agência I: Ministério da Fazenda
(no pedido de contrato de exploraeao da marca 11. •• 176.675)..
Vulean . Materiat • Plástico. S. A.
latende - e peso Serviço de Reeintai2o Postai
oro pedido «e auteraçao de nome
da marca n.9 (02. 3)31''
Sm Brasília
U. S . Vi camba Pharrnaceu cai
Corp. mo pedalo de- alterava° de
Na Sede de D 1 N.
nome da marca. n.9 1p9.5981.
Sulzer d Bra-al 3, .A. a•-;-,
e Com. (no pedido de alteração de
nome da marca n.9 171.915).
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Laboratório Mauricio \I nicia Sociedade ArAônima — No pedido de
transferência da marca 284.305.Iracy Silva et; Cia. Ltda. — No
Pedido de transferência da marca
n.° 416.328.
L. P. Gás S. A..— Engarrafa.
dona e Distribuidora de Gás e
Vgás do Brasil S. A. — No ped1.
do de transferência da mareie ná.
lucro 442.501.

Diversos:
Antônio de Hora Dias — No podido de transferência da mates
n." 237.072 — Arquive-se o pe-

dido.
Fábrica de Vassouras Santa Maria Ltda. — No pedido de transferência da marca n." 242.348 —

Arquive-se opedido.
1)r. E d -y-m a r Vargas de Oliveira — No pedido de transferência
da marca n.° 245.372 — Arquivese o pedido.
Iosé . Maria Babel° — No pedido de transferência da marca
n." 249.027 — Arquive-se o pedido.
• Indústrias alaeedo Serra S. A.
— No pedido pedido de transferência da marca n." 276.425 —
Arquive-se o pedido.
Lindo' Indústria de Produtos de
Limpeza Ltda. — Nopedido de
transferência da marca 289.761
- Arquiv ,;-se °pedido.
Indústria e Cbmércio Cimaslar
Ltda. — No pedido de transferência da marca n.° 316 936 —
Arquive-se o pedido.
José Aires T.lepresentações S. k.
— Nopedido de transferência da
marca n.° 360.798 — Arquive-se
O pedido.
Cia. Farmacêutica Brasileira
Vicente Anular) Sobrinho S. A. e
Laboratórios Farmacêutico Vicente Amato •- Usafarma S. A. —
No pedido de alteração de nome
da marca n." 1 08.838 — Arquive-se.
intp. e Exp. Panther Ltda. —
Nopedido de alteraeão de nome
na ma rea ,()." 108 . 91 2 Arquivese o pedido.
fiaria Roupas S. A. — No pe.
(110 de transferência da marca
2 0 7.3 3 3 — Arquive-se o pedido.
.José Bezerra t .:a Silva — No ne.
(tido de transferência da marca
o ° 214 032 -- Arquive-se o pedido.
SinrometaS. A. indústria e
Comércio — No pedido de transferência io maran 210 034 —
Arauive-se o pedido.
Fundição Bonsucesso Ltda. —
Nopedido de transferência da
marca n.° 227.117 — Arquive-se
o pedido.
Mauritio Lazarini No pedido
de transferência da marca nifine..
ro 2 2 9 095 -- Arquive-se o pedido
Ortnonoterapia Biehter do lirasi! S. A. — No pedido de transJerência da marca Il." 3 94;1 0 -Arquive-si. O rteM OSchilling Ifruier S. A. Industrial e Comercial — No pedido da
averbação de contrato de exploração da marca 11. 0 103.453 —
Arquive-se o pedilo.
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 4 DE JULHO DE 1966

Certificadoe Expedicgog

j

utiktm../42.CADO8 11:2:1231DIDOS E211 20 D2 JULHO DE 1920
'Marcas

irCrmoos

Ténnos

Registros

MARCAS

1
1 RK,Ostrus

Classes

3

1 '32.928
395.979 EropTeza arfe Trrumpho -- 8
1 332.929
428.673 , Capr -- 36
1 232.930
431.606 Copacabana -- 36
1 332.531
Aaena -- 4
433.616
1 332.932
441.314 Santa Catarina -- 2
1 332.933
445.939 Café Guararda -- 41
1 332.93
Italiana -- 36
451.486
332 935
452.662 • Rafo -- 32
332.566
......
454.503 - A Vassoura -- 22.....
..... ............... 332.937
Histerias Interpl3ná.:rias
459.156
332.528
32
459.158 Brothiho
.532.222
Café P. S. P. -- 41
459.411
332.940
4E9.416 Ad-Clirde -- 32 e 38
332.541
Iltdratan -- 3
450.034
332.912
São Jorge -- 33 ..
460.202
232.943
Bossa-NOS -- 41
400.719
332,944
Mau' -- 47
461.343
332.943
São Carlos -- 6
4(33.247
332..90
482.923 ~arria licak-Cumtivo -- 10
332 547
470.551 Timo 948
WeLastrate -- 48
474.229
332.949
NO, 11, 33, 40 e 41
474.532 Maquina dos Exme
332.950
Caribe -- 41
675.003
322.951
Coprtotex -- 41
838.321
:32.952
470.562 ~Lr -- 50
832.953
673.407 Comendador -- 41
332 954
Pacheco -- 42
476 562
232.955
470.735 Envelope da Sorte -- 32
332.956
477.210 Mirante -- 56
332.957
477.263 São lana -- 50
3a2.958
Adega BeTtoli -- 42
477.272
.532.959
677.À73 Adegr Bertoli -- 42
332.960
Labotal 13 -- 3
477.551
.332.961
672.673 Lavram: -- 16
332.062
lialbaeo -- 6
429.319
332.963
Coralpar -- 16
421.605
1 232 964
2
482.456 1 Triunfo
1 232.965
4E3.341 1 Rio-Lumes -- 10
322.966
483.928 Prado -- 21
332 967
434.385 Larasuco -- 43
332:262
425,060 Café Tirépolin -- 41
332 969
Elirasw -- 41
332.970
455.639
Lidar -- 13
332.4171
423.172
Italpta -- 16
332'972
4E0.192
Bananal -- 33
232 073
417,2.855
Fribax -- 23
4E8.577
EM 24 DE JUNHO DE 1966
PATENTES CONCEDID AS
Patentes

Térmos

Patentes

Têrmos
75.002
120.814
122.321
128.418
129.920
130.080

75.260
75,261
75.282
75.233
15.264
75.265

132.250
132.482
132.483
133.-622
135.114
135.889

75.266
75.267
75.268
73.269
75.270
75a71

189.265
232.125
282.689
323.463
349.528
364.609
368.Z)54
371.446
371.602
377.323
385.833
388.324
388.729
392.321
349.207
594.2J
395.020
396.215
398.533
399.401
399.427
399.476
412.064
426.703
426.720
430.357
441.507
443.432
454.325
456.038
458.204
458.718
458.956
460.853
461.209
461.661
463.434
463.652
463.967
466.293
466.526
167.241
467.796
467.797
467.802
468.139
468.502
468.691
468.692
468.693
469.033
470.251

Casse 38 Everest
Emblemática -- Casse 8 ...........
Lotns Rocderer -- Classe 42
Classe 46
11am1.1-Canoa
Classe 3
Sedatosse
Classe 11
Utility
Casse 3
Dareineno
J. B. -- Casse 13
Masterdisc -- Classe 8
Classe 3
R.ow
Matic -- Classe 11
Le Petit Caub -- Classes 41, 42 e 43 ....... ....o
............... .......,.
Classe 41
Fiesta
Metalúrgica In. Sul-Americana -- Classe 33
Casse 48
joucence
AP1
..... .....,.....o...
Classe 3
Gukor
Pontal -- Classe 41
A Noiva -- Classe 36
. .....
Termas Sannba -- Classe 37
Casse 16 .....
Embare
Classe 2
Retunatosan
Classe 8
Musimatic
............ ..........
Classe 8
A. A
Classe 32
Costa
Prirhex -- Classe 1
•
Classe 3 .............
Puenlistin
Ferradura -- Classe 50 .......
Sana! -- Classe 16
Organizações Imob. Dourado -- Casses 16, 25 e 33
Classe 23
Beiacap
Hoatd . Belacap -- Ciasses 41, 42 e 43
Lucia - Classe 41 ........... .....
Casse 5
Ceinnos
Classe 32
Rio lancho
C. 13. C".:. c/Eànblema - Classe 11
Casse 2
Calunga
Econômica Brasileira - Classe 32
.
Classe 23
Pabryon
Quinnoianna
Casse 3
0000000

Broncovennba

Classe 2 ......4..o.oe.ae000e.ocee

Classe 8 •
Cubata
Normosedil -- Casse '3
38 o
Classes 25, 33
Re1evagratica Paulista
Classes 33, 33 e 25
Relevo São Paulo
Título Praia Clube de Aranuuna -- Classe 33
C) Pequeno Jornaleiro -- Classe 32
Casse 41
T;:ity
Bem ica Pneus -- Classes 33 e 39
Benfica Pneus -- Classes 33 e 39
Benhca - Classe 39
AB -- Publicidade -- Classes 32 e 33
Pronto Socorro S. Pata -- Classes 10 e 33

331.O10
331.611
331.612
331.613
331.614
331.615
331.616
331,617
331:618
331,619
331.620
331.621
331.622
331.623
331.6M
331.625
331.626
331.627,
331.628
331.629
331.630
331.63/
331.632
331.633
331.634(
331.635
331.636,
331.637
331,338
331.659
331.640
331.641
331.642
331.643
331.644
331.645
331.646
331.647
331.648
331.649
331.650
331.651
331.652
331.653
331.654
331.655
331.6
331.657
331.658
331.659
331.660
331.661

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 5 DE ULHO Da' 1966
Térmos

•

, Registrw.

MARCAS

Moda° do ,ritizidade
Têncaos

1

01.840

Patentes

Têrmos

Patentes

6.303

128.193

6.303

Modêlo Industrial

râmaas
63.793
137.960
n37.to

146.113
ro.115

152.025
153.026

1
r
1
1
4

Wrnaos
1Pateotes
i
5.752153.096
0153.411
5 .753
155.467
9.754
i
155.468
5.755
155.516
5.756
155.517
3.757
---5.158
I

Patentes
il

1
1
1

5.159
5.760
5.761
5.762
5.763
8.764
---:-

129.047
158.816
165.925
168.691
168.898
169.361
180.180
183.269
18i.801
226.184
250.240
254.444
255.557
297.712
321.947
323.183
323.387
324.287
325.498
329.113
330.516

I
t 331.777
Durex -- Classe 39
331.773
Hum) -- Neurin -- Classe 3
331.779
Guaraná EsplUllallae M. O. -- Classe
331.7t0
Q. B. O. A.; - Classe 21
331./81•
Biocortina -- Classe 3
331.782
Acnosil -- Classe 3
Bi.:, Cate, R. Ep. Frade -- Classes 41, 42 e 43 . 331.783
331.784
Coasse 48
Drogaitu
331.785
Brasilia -- Classe 8
,
331.786
Ideal -- Casse 46
331.787
Biscoutos e 13. jupiter -- Classe 4
331.733
!.
'nutras -- Classe 16
331.739
Por:n.160n -- C2asse 3 .
331.790
Classe 8
Disco Voador
331.791
Moinho Gmadnefital -- Classe 41
531.792
R. do Imposto Federal - Classe 32
331.793
.
Vodkavita -- Classe .42
331.794
C/ttick -- Casse 49
331.795 .
32 ,
A. D. do C. e Ind.Classe
-331.796
.
Cisne -- Classe 48
331.797
1'nm-1-no --- Classe 11
G 7
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PATENTES DE NVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com O art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prezo para o deferimento do pedio, durante 30 eines
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
A requerente reivindica de Retirei('
par de resistores para conexão atra- de alquila inferior-celulose, para au- com
a Convenção Internacional e e
mentar
a
viscosidade
da
dita
lama
e
uma
e
do
dito
circuito
de
salda
vés
21 do Decreto-Lei n9 7.905, de
conexão através de uni dos mencio- para reforcem o revestimento produ- Art.
27 de agasto de 1945, a prioridade de
nados resistores para união com O zido por dita composição.
correspondente pedido depositado na
dito coxim aplicador.
6. Uma composição segundo o Rrpartição de Patentes nos Estado
7. Une estimulador eletrônico de ponto 1, caracterizada porque dita Unidos da América, em 28 de Doirem.
músculos, conforme reivindicado até lama compreende uma mistura sêca bro de 1960, sob n9 71.303.
6, substancialmente como descrito e de cérea de 50 a 85% em pêso de pó
—
de mica, 2 a 50% em rea.so de serrailustrado nos iciesenhog anexos.
gem, e pixe até 20% ao qual se adiTERMO N9 163.428
A requerente reivindica a priorida- ciona um veículo líquido em quanPontos Característicos
de de igual pedido depositado na Re- tidade suficiente para constituir cêr14 de outubro de 1964
partição de Patentes dos Estados ca de 50 a 95% do pêso total da laFrancisco Fendo Montagnini e Au.'
( I. Um estimulador eletrônico de Unidos da América, sob n9 81.072, ma.
tônio José Montagnini Pennini São
lanisculoe, provido de meios para ge- aos 6 de janeiro de 1961.
7. Uma lama para reVestimento Paulo.
rar sinais elétricos para o estimulo
destinada a plicação nas superfícies
dos músculos; caracterizado pelo fato
Um nOvo plug para tomadas ciente
que definem um fundido de um mol- C33
que compreende um multivibrador
TERMO N9 133.058
de
de
fundição,
caracterizado
porque
transistorizado e um oscilador de
.1> 24 de outubro de 196k
1 •—• Um nôvo plug para tomadas
compreende cérea de 5 R 30% em
bloqueio também transistorizado, ligado em série com o dito multivibraCia. Sealcone de Embalagem e Ar- pêso. de pó de mica, 0,2 a 15% em elétricas, caracterizado por um bloco
pês° de serragem, 0,5 a 6% em pês° genericamente retangular de material
dor: uma fonte de tensão de polari- tefatos
Estado da Guanabara.
de pine, 60 a 90% era neso de are isolante que apresenta centralmente uma
zação ligada com o dito oscilador
Aperfeiçoamento
no
processo
de
menos
um dos seguintes veiculas li- cavidade vertical destinada a receber as
para desativá-lo sendo que dito mulimpermeabilização
de
recipientes
de
colidas: álcool metilico, álcool etílico, extremidades do fio elétrico, apresentano
tivibrador superando perièclicamente
a mencionada tensão de polarizacão, papel e ou de pape/ de fôlha de flan- álcool isopropilico, ecetona, toluence do dito bloco, em cada parede lateral,
solvente mineral e água, e e.2 a 1% um rebaixo alongado verticalmente que
permite o acionamento do aludido dres.
dscildddr: e um circuito de salda li19) — Aperfeiçoamento no proces- em pêso de um alquila inferior-ce- servem de alojamento para os pinos do
gado com o dito oscilador.
so de impermeabilização de recipien- lulose.
p/ug, sendo éstes formados por hasteei
8. Uma lama para revestimento, de secção chata ou com extremidades
2. Um estimulador eletrônico de tes de papel e ou de papel e folha de
flandres,
caracterizado
pelo
fato
do
destinada a superfícies que d-finem roliças; hastes estas presas articulada»
músculos, enforme reivindicação 1,
caracterizado pelo fato que compre- recipiente ser provido de peilcula de um fundido de um molde de f endi- mente ao bloco por suas extremidades
material
plástico,
que
é
soldada
por
do. caracterizada por wInpreender superiores em forma de fulcros, permi.
ende um multivibrador transistorizado com uma salda; um °senador de meio de jato de ar super-aquecido, cérea de 5 a 50% em pêso de pó de tindo assim que se desloquem para foo
em
Mela
a
sua
superfície
de
supermica, 0.2 a 15% em pêso de serrabloqueio, dotado de elemento de condos seus alojamentos; sendo que, dia
trôier uma conexilb entre a salda do posição, de modo a permitir a obten- gem, 0,1 a 1% em pêso de agente ra
ção
de
completa
.impermeabilização
umectante, 0.5 a 6% em ntlso de nixe tas hastes, apresentam em um ponto. In.
rnultivibrador e o elemento controlade carvão finamente dIvIdido, 60 a termediário de seu corpo e em Sua face
dor do °senador; dispositivos de po- do recipiente;
ivtema, uma projeção ponteaguda,
larização na dita conexão de circuito
29) — Aperfeiçoamento no proces- 90%ern pêeo de água e 0,2 a 1% em
direto para desativar o escilador de so de impermeabilização de recipien- nêso de alquila inferior-celulose, sen- fada ortogonalmente para dentro em
bIoqurio sendo que a salda do aludi- tes de papel e ou de papel e fôlha do os tamanhos das partículas de ma forma de garra; projeção esta, que guano
do mulvibrador supera peribelicamen- de flandres, como reivindicado em 19, de mica, serraeem e nbce maiores que do as hastes recolhidas era seus aloja,
mentos, incidem e penetram em aberta.'
te os mencionados disposetivos de e substancialmente descrito, para os retidos na peneira 80.
poIazizacão, ativando o °senador; e fins em vista.
9. Uma comnosição para revesti- ras comunicantes com a cavidade ceno
um circuito de salda ligado com o
mento, destinada a ap licação na eu- trai . do bloco onde se alojam as ex.
dito °senador.
'perficie. de um fundido de um molde (umidades dos fios condutores; sendo
TERMO alg 134.46e
de areia para fundirão, caracteriza- que, dito bloco que suporta as hasteei
2. Um estimulador eletrônico de
do noraue consiste essencialmente de que formam os pinos do plug, recebe
inusculos, conforme as reivindicações
De 27 de novembro de 1961
ema susnensAn de um pó em solven- uma capa aplicada sob certa pressãos
anteriores, caracterizado pelo fato nus
General Motora Corporation — Es- te mineral, dito pó compreende. em capa esta dotada em suas paredes Inter.'
prevista urna bateria que produz
tados
Unidos
da
América.
pêso cêrca de 50 a 85% de mica 2 a nas laterais de reentrâncias angulares!,
timo tensão de polarizarão, ligada na
dita conexão do circuito direto Para Título : "Revestimento de mames 25% de serragem e 0,5 a q% de pixe, onde se alojam projeções em forma da
dita suspensão contendo iun agluti- dentes, previstas nas faces externas dag
desativar o mencionado radiador e de fundição"..
nante orgânico numa 'identidade
que a salda do aludido inidtivibrador
Pontos Característicos
igual a cêrca de 0,5% a 15% de pêso hastes que forma os pinos.
supera perlódicamente a lita tensa°
do dito p6.
2 — Um nôvo plug para tomadaa
de polarização ativando o menciona1; Uma composição de revestimendo osçllador.
elétricas, acorde cora o ponto precedeu.
Um
molde
de
fundição
para
10.
to para um molde de areia utilizável
4. Um estimulador eletrônico de em operações de fundição, caracteri- produzir um fundido de metal com te, substancialmente como descrito é
músculos, conforme as reivindicações zado porque a composição ecmpreen- ao menos unia secção fina, sendo di- ilustrado nos desenhos anexos.
anteriores, caracterizado pelo fato de uma lama de pó de mica, serra- to molde formado de areia de fundição tendo superfícies definindo
Que é previsto um circuito de saída gem e-um veículo liquido.
fundido, caracterizado porque ditas
TERMO N9 130.004
Variável ligado diretamente com o
2: Uma composição segundo o sunerficies são providas com uma
aludido oscilador, incluindo irn trans14 de junho ae 1962
formador de elevação de tensão para ponto . 1, • caracterizado porque dito composição de revestimento fina,
reendendo
uma
lama
segundo
veículo
liquido
consiste..
de
uma
ou
comp
Aparelho
para comprimir solas o
a
um
alimentar a saída do °senador
abas na-"base de sapatos e frente do
coxim destinado a ser aplicado aos várias das seguintes substâneias; ál- quaisquer dos pontos precedentes. .
cool metilico, álcool etílico, álcool
calcanhar.
Músculos.
isopropilico, acetona, tolueno, solven- 11. Um molde de fundição para
•
Companhia United Shoe Machinero
uso
na
produção
de
une
..undido
de
•
te
mineral
e
água.
8. Um estimulador eletrônico de
secção do Brasil, sociedade brasileira, industrio
musculos, • conforme às reivindicações 3. Uma composição segundo . os metal, tendo ao menos unia
anteriores, caracterizado pelo fato pontos 1 ou 2, caracterizado -porque fina, sendo dito molde formado de ai e comercial, estabelecida na cidade
que é previsto um conjunto de con- dita- lama também compreende uma areia de fundição tendo superfícies de São Paulo.
dutores flexíveis especialmente iden- pequena quantidade de um agente definidoras de fundido, caracterizaRevindicaçases
tificadas, incluindo uma rêde diviso- umeciante não iônico com baixo es- do poraue ditas su perfícies são providas de um revestimento fino forra de tensão ligada entre o dito cir- pumamento.
tns
superi
mado
por
aplicação
as
d
cuito de salda e o dito. coxim aplica1. Aparelho para comprimir solas a 'dor para reduzir a amplitude dos im- 4. Uma . composição segundo . os fícies de uma lama compreendendo abas na base de sapatos e frente do
uma
mistura
sêca
de
cêrca
de
50
a
pontos:
1,
2
-ou
3;
caracterizada
porpulsos provenientes da saída 'da aluque dita lama também compreende 85% em pêso de mica, 2 a 50% em calcanhar, tendo dispositivos para eán.
dido °senador.
pêso de serragem e 5 a 25% em Pês° penhar e segurar o sapato montado em
uma pequena quantidade de obre,
•
•
de
carvão, ao qual se adicionou uma frente da deixa de blocos, o bloco come
o
quaisUma
'composição
s-_'gundr
5.
6. Um estimulador' eletrônico de
veiculo de liquido sufici- preendendo, uma camada de parte ante»
Músculos, conforme reivindicação 5, quer dos pontos precedentes, caracte- quantidade
para constituir cêrca de 50 a
caracterizado pelo fato que dito con- rizada, porque dita ' lama também ente
dor. um .stmorte de salto móvel e ex.
junto condutores iniciareis Inclui um comp reende uma • neauena duâtitidade 95% do nêsn-total da lama •

TERMO N9 133.516
De 18 de outubro de 1961
Um estimulador eletrônico de músculos".
Relaxacizor Inc., sociedade norteamericana, estabelecida em Los Angeles, Estado da Califórnia, Estados
, Unidos da América.

Setembro de 1966
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Publicação feita de acordo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 Da data da publicação de aue trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento tio pedido, durante 30
poderão apresentar suas oposições a0 Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

pansivel lateralmente e tendo aberturas
para o salto, caracterizado pelo fato
aue para operar uma grande coleção
de modelos e de tamanhos de sapatos
está provido um bloco de pressão da
parte estreita (44,80,92) rapidamente
intercambiável e lateralmente expansível,
rigidamente suportado dentro das abarluras de salto (40, 42), do bloco.
2. Aparelho para comprimir solas
e abras na base de sapatos e frente de
calcanhar, de acôrdo com a reixindicação 1, caracterizado pelo 'fato que cada bloco de pressão da parte estreita
(44) é provido de uma base plana (48)
ala mesma dimensão compreendendo um
par de dedos estabilizadores (60) entre
os quais está um recesso para receber
o salto (62), e acima da base uma
parte alargada horizontalmente (50) de
secção bulbosa, tendo uma superfície
zurva de pressão da parte estreita e da
frente do salto na sua parte superior
e lados posteriores e uma superfície
plana (64) disposta em ângulos substancialmente retos com base (74), 'ao
interceptar a superficie curva com um
'angulo agudo (66) numa altura unilorme acima de dita base em cuja parte
horizontal está formada unia depressão
central (54) dentro da qual está segura
contra deslocamento lateral à parte estreita do sapato que está sendo trabalhado. .
3. Aparelho para comprimir solas e
abas na base de sapatos e frente de
calcanhar, de acardo com as reivindicações 1 e 2, caracterizado pelo fato que
as porções bulbosas dos sucessivos blocos de pressão da parte estreita (44)
da série de blocos são dia:tencionadas
de wird° com a razão de suas diferenças de espessura e de altura de modo
que cada bloco de pressão da parte estreita (44) se ajusta a um certo número
de tamanhos de sapatos.
4. Aparelho para comprimir solas e
abas de base de sapatos e frente de
calcanhar, de acôrdo com a reivindicação, 3, caracterizado pelo fato que as
porções bulbosas dos blocos sucessivos
(44) numa série são proporcionadas de
tal forma que a razão da diferença em
espessura para a diferença em altura de
cada um é constante.
5. Aparelho para comprimir solas e
abras de base de sapatos e frente de
calcanhar, da acôrdo com a reivindicação a caracterizado pela existência de
tini bloco não elástico (70), tendo sua
auperficie inferior convexa (71) reponasando sôbre a superfície plana interna
aa caixa de blocos abaixo da base (48)
Ao bloco de pressão da parte estreita
,(44) e dentro da abertura (42) de blocos inferiores (36,38), para suportar o
bloco de pressão da parte estreita (44)
afim de intensificar sua expressão lateral sob pressão contra a parte esareita do sapato e para igualar a expansão do bloco de pressão da parte
aatreitti (44) ao longo da parte estreita
ao sapato.
6. Aparelho para comprimir solas e
'aras na base de sapatos e frente de
. ,,Icanhar, de acôrdo com a reivindicaao 1. caracterizado pelo fato que a

porção da camada do bloco superior
(32) que se projeta além do salto (12)
do sapaaa (10) esta. provida de uma
faixa (79), tendo sulcos paralelos (78)
que se extendem na direção da largura
do sapato tendo urna medida mais alta
de dureza ao durometro mie a parte anterior daquela camada.
7. Apareiho para comprimir solas e
abas na base de sapatos e frente de
calcanhar, de acôrdo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato que o bloco de pressão o da parte estreita (80) é
provido de unia parte de saliências (81)
tendo áuices (82) que correm transversalmente a ozomprimento do sapato (10)
para comprimi-lo nas nas margens opostas da frente do salto (18) sôbre o
sapato ao longo de uma linha que forma um limite transversal (24) da superfície da frente do salto onde ela se
confunde cota a superfície da parte estreita para forçar a sola num intervalo
(26) criado pela espessura do salto
(12) ao longo do limite superior de
sua frente.
8. Aparelho para comprimir solas e
abas na base de sapatos e frente de
calcanhar, de acôrdo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato que as
saliências (81) que correm ao longo da
parte convexa do bloco de pressão da
parte estreita (80) tem um raio maior
(84) de curvatura aue o (86) da porção côncava (22) da frente do salto
(18) e são providas de depressões (64)
entre si e de áreas cortadas fora (68)
para fora das saliências (81) para per-

mitir ao material das saliências (81). que
são comprimidas sem fazer as superfícies laterais do -salto (12) que ficam
em volta de suas áreas côncavas (22)
serem envolvidas pela aba de frente.
9. Aparelho para comprimir solas e
abas na base de sapatos e frente de
calcanhar, de actirdo com a reivindicação 1 a 7, caracterizado . pelo fato que
o bloco de pressão da parte estreita
(92) tem um parte de canais (94) para fora das saliências (81) que correm paralelos às saliências convergem uns para os outros' quando éles
se estendem para longe da parte estreita
do sapato (10) ao longo da superfície
posterior do bloco de pressão da parte
estreita (92) .
10. Aparelho para comprimir solas e
abas na base de sapatos e frente de
calcanhar, de acôrdo com as renvindicações 7 e 9, caracterizado pelo fato que
para se conformarem 'com a parte estreita do sapato as saliências (81) tornam-se oblíquas para baixo uma para
a outra e são providas de superãcies
superiores achatadas.
11. Aparelho para comprimir solas
e abas na base de sapatos e frente de
calcanhar conforme reivindicado até 10,
substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.
A requerente reivindica a prioridade dos pedidos depositados na Repartição de Patentes dos Estados Unidos
sob o número 40.061, e m30 de junho
de 1960, e sob o número 56.928, eia
19 de setembro de 1960.

BENS DOS IMIGRANTES
LEI N" 4.966, DE 1966

dias

TÊRMO N9 138.150
"Aperfeiçoamentos em Vasos pura
plantas" — Pulin Orlanda Campanile
— 'Estado do Rio de Janeiro.
Depositada em 17 dea bril de 19e2
Pontos Característicos

1 — Aperfeiçoamentos em vaAos
para plantas, caracterizados pelo fato
de que o vaso é Compreendido por um
recipiente de formato substancialmente troncônico, com a maior parte
da sua altura em parede dupla para
formar uma calha periférica angular
disposta verticalmente, sendo a área
útil do vaso dividida por uma placa
horizontal onde está montado um
tubo capilar que liga a porçáo smPe
-riocmapçnfer.
2 — Aperfeiçoamentos em vasos
para plaxitas, de acôrdo com o ponto
1, caracterizado pelo fato de que a
porção de parede interna na parte
dupla do vaso, é dotada de unia pluralidade de furos dispostos em enfiada que constituem os meios de comunicação da dita calha com a área
interna superior do vaso.
3 — Aperfeieonmeutos em vasas
para plantas, de acordo com os pontos 1 e 2, caracterizados pelo fato ae
que a parte inferior do forna
um depósito fechado dotado de meios
de drenagem em transvezamento que
determinam o nivel do liquido dentsro
do depósito e de que o tubo capilar
fixado na dita placa divisória horizontal se estende até quasi ao fundo do
vaso dentro do depósito inferior.
4 — Aperfeiçoamentos em vasos
para plantas, de acordo com qualquer um dos pontos precedentes, caracterizados pelo fato de que na parte
superior do vaso é formada uma abertura periférica definida pelas bordas
suPeriores da parede externa e de
Parede interna da parte dupla do MIO
e de que a borda superior da parede
interna se estende além e sobre a
borda superior da dita parede externa.
5 — Aperfeiçoamentos em vasos de
plantas, substancialmente conforme

descrito aqui e ilustrado nos deserihOS

Divulgação n5 969

rreço: uns 5U

A VENDA
Na Guanabara
Seaão de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1.
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a nediclos ' pelo Serviço de ReembOlso Postal
Em Brasília
/a sede do D.I.N.

anexos.
—–
Tf MO N 9 138.1.78
De _ti de abril de la02
Elp ronik Indústria e Comércio de
artigos eletrônicos Ltda. — S. Paulo.
Lanterna elétrica conjugada a espelho — modelo de utilidade.
1. Lanterna elétrica conjugada e
espelho, contida em caixa externa de
qualquer material apropriado e cm
formato de aparência agradável, e caracterizada, dita caixa, por ser provida de bordas chanfradas para encaixe de tampa posterior, e, internamenta apresentando, solitariamente,
uma nervura constituida "de parede
que, com partes paralelamente projetadas, formam olhais alongadas para
encaixa dos contactoa, dita caixa
apresentando, também, internamente,
nervuras em ~mero plural destinadas à sujeição de espelho, bem como
nervuras de suporte dOtg contactos
base.
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Publicação feita de adiado com o art. 26 do Código de Propriedade Iaciustrial:
e 2e ra
cia pune:4D ào :::2,2o trata , o presente .artigo, começará a correr o prazo para o Cle gel'llaento do pedado, (euranta 33 ai=
eteeraea
aareg apresentar raras oamaieõez ao}f3ep:rtaízeno Nacialal da Propriedade Laciustria1 aqueles que se julgarem prejudicado&
• 2. Laateraa elétrica conjugada
eapálho, 610 aC01110 com o ponto caaexteristico número 1, e caracterizada
.da, a caixa ai referida, por dispor
e'ea, abertura frontal na qual seaplica
▪ eepelho objeto deste, conjuse.ado.
3. Lantarna elétrica cónjugada a
t'3 acardo com o ponto cadentara:tico aseancro 1, o caracteriaada pelo fato a referida caixa 1, ser
datada de projeções circulares de diaantros lversos, uma para abrigar a
eampacia, a outra para servir de suaorta ao aaeo acionador dos contacÁm
4. "'enterrai eletrica conjugada
a-Meares),do acôrrin com as pontos camecteratices de 1 a e caracterizada
aelo fato de o 2.hco referido em 3,
catar, de um lado solidarizado ao
Obturador da abertura da projeção
que contara a lampada, e, do outro
áado, ri uo, extremidade, recebendo
aaan dispo:ativo era cama a atuar Marina de contacto.
3. rematrena aietrica conjugado, a
azpolho, deacôrdo com os pontes ca'aacterísticos do 1 a 4, caracterizada
pelo fato de a lamina de contacto,
t.te integra um borne, cor, também,
proviria de aba projetaria inferiorMente o que se encaixa num dos
anuis aloirados referidos cai 1, e cm
aontinumeao à referida aba, havendo
borna que fica em Mcontacto com o
polo cla pilha, dita piaria, pelo sal
outro lado, estando em contacto cora
o berna da lâmina adaptada à nervura de suporte dos contactos de base.
2. Lanterna elétrica conjugaria a
amealho, de acordo com os pontos carad:miei:ices de 1 a 5, e caracterizada
pelo fato de a lâmina, no suporte de
base, apresentar outro bens que fica
em contacto com o pelo de outra
pilha, da qual, e outro pelo fica em
contacto com um borne de lâmina
que, par projeção inferior, encaixe no
outro dos olhais r.eforidos .no ponto
característico n9 1.
1. Lanterna elétrica conjugada a
aspélho, de acórdo com os pontos característicos de 1 a 6, e caracterizada
pelo lato da a lâmpada aplicada a
projeçaa do ponto a, sem mantida em
seu luar por- areio de um soqucte ou
outro &areento de sujeicão.
,
8. Lanterna elétrica 'conjugados a
espelho, de acôrdo com os pontos característicos de 1 a 7, e caracterizada
pelo fato de, para haver passagem de
corrente entre os elementos da caissão dos impulses elétricos, e .o terminal da referida lâmptea, ser aplicada,
e de qualquer modo sujeita à parte
interna eia tampa posterior mencionada no ponto 1, paia sua. parte central, urna lamina da qual as . extrendidades são recurvadas para criarem
cmetacto.
9. Lanterna- &Malta conjugada
esneltio, de acôrdo cem- os- pontos'
característicos de 1 a 8, cti caraetericada paio fato de o dispositivo obtarador, pelo seu moVienento. rotacionaav
desobstruindo a arreatara continente
da, lampada, faz, pai inteici de namtt
citado em 4, a li e:rale clab contratos;
para acender a lâmpada. *

10. Lanterna eletrica, conjugada a
espelho, tudo conforme descrito 'e reivindicado no presente memorial, e
ilustrado nos desenhos acompanhantes.
.1SRMO N: 138.273
Mn 20 de ncvembro de 1961
Requerente: Supermag, Indústria
de Máquinas Agrícolas S. A. — Santa Bárbara d'Oeste --- Estado -de São
Paulo.
Pontos característicos

19) Adubadeira, semeadeira conjua„
gado a riscador de solo, caracterizada pela aplicação à armaçãa usual,
da bicos metálicos de formato apropriado o extremidades pontiag,udas,
destinados a abrir os sulcos que receberão o adubo e a semente.
29) Adubadeira, semeadeira conjugaita a riscador de solo, de acôrdo
com o ponto característico nO 1, e caracterizada pelo fato de um cone invertido, de qualquer modo aplicado à
armação usual, apresentar em sua boca inferior adaptado um revólver
constituído de recipiente circular,
centralmente perfurado em sua base para receber eixo de cantrifugador,
e que se conecta a, um algo de palatas, numa das uais se adapta uni
agitador, por maio de encaixe ou
outro, o material revolvido, aclimalando-se em câmaras externas, de onde demandam mangueiras -apropriadas que dirigem a queda da mistura
imediatamente atrás dos referidos
sulcadores.
30) Adubadeira, semeadeira conjugada a riscador de solo, de .acôrclo
com os pontos característicos 1 e 2,
e caracterizada pelo fato de as mangueiras poderem ser substituídas, em
operação rápida, por bicas pelas quais
caem as sementes, imediatamente após ao adubo, em sulcos abertos pelos sulcadores do ponto característico n9 1.
49 ) Adubadeira, semeadeira conjugada a riscador de solo, tudo conforme descrito e reivindicado no presente memorial, e ilustrado nos desenhos
acompanhantes.
=MO N9 138.276
De 22 de novembro de 1961
laoheiji — Adachl — São Paulo.
Nôvo modêlo de bomba manual para gasolina — Modêlo de utilidade.
— Nôvo modêlo de bomba manual
para gasolina, constituída por tubo —
e — de plástico flexível de comprimento qualquer que se encaixa em
outro tubo do mesmo material la 2
— e que se caracteriza por se prolongar em outro tubo ou trecho cilíndrico — 3 — sauliona,do, de enodo a ter
flexibilidade total e dotado na extremidade oposta de válvula usual — 4
— destinada a impedir o retikno do
liquido para o tubo — 1 pelo fato da válvula — 4 — ficar abrigada
em tubo — 5"— do mesmo diâmetro
da parte sanfonada e que depois se
abre com corpo cilíndrico de diâm e
ialmente maior — 6 — de-trosubanc
paredes formadas por anéie de piás-

tico reentrantes e salientes, de modo
a permitir perfeita flexibilidade do
mesmo e que termina do lado oposta
em tubete com rosca externa — 7 —
onde se prende o bico de saída formada por base rosqueada — dotoda de válvula usual — 9 — de fechamento; destinada a impedir a entrada do ar quando o cilindro — G —
é descomprimido, e por uma série ese
calonada de três tubetes cilíndricos
de pequena altura — 10 — de diâmetro decrescente onde se 2.1:1CD.JED, a salda — 11 —"que possui a base fechada dotada de aberturas laterais — 12
— aue ficam livres quando sua extremidade se encentra na altura do cilindro central do grupo — 10 — e ficam bloqueados quando a extremidade é' puxada para o último cilindro
do grupo — 10— de modo a vedar
a salda de ilduleto; pelo aato da salda
— 11 — ter a extremidaGe — 13 —
sanfonada de modo a permitir a sua
Mcil curvatura para 'Ne:nevas:Imanto
de /amido era pontos difíceis •
2 — Nôvo modelo de bomba maneai
para gasolina, acordo 'com o ponto
precedente, conforme acima substancialmente descrito e reivindicada e
e! evidarrirnte ilustrado nas dese-ut ^s
em anexo.
—
.72RMO N9 158.553
Em 24 de abril de 1962
laemierente: José Jordão Netto —
São Paulo.
Aperfeiçoamentos introduzidos em
fechaduras.
Pontos característicos

1 — Aperfeiçoamentos introduzidos
em fechaduras, caracterizados por
uma peça (17) cilíndrica, com uma
das extremidades de maior diâmetro,
e na outra extremidade tendo uma
bucha (18) presa por parafuso (19)
embutido, tendo a referida peça (17)
um furo (20) central longitudinal, e
um rasgo situado em plano radial,
desde o furo (20) até a periferia, sendo que a-peça (17) é montada no furo da caixa da fechadura, transversalmente, acima das chapas (9) que
travam a lingueta, e acima da projeção posterior da mesma lingueta, onde estão as reentrâncias para penetração da saliênccia radial (24) da
chave.
2 — Aperfeiçoamentos introduzidos
ara fechaduras, caracterizada por a
chave (22), feita em chapa, possuir,
em sua projeção, um vinco (23) longitudinal, que encaixa no furo (20,
da peça cilíndrica (17), e a saliência radial (24) possuir perfis variáveis de acôrdo com o desejado.
3 — Aperfeiçoamentos introduzidos
em fechaduras, substancialmente como o descrito, reivindicado nos pontos
e 11, e apresentado no desenho anb,
o.

T£Rmo leT9 138.386
De 16 de novembro de 1968

Requerente: A. Moreno & CIO. !-Amitada — São Paulo. .
Navo modelo de pedestal — suporte para barracas — tendas, guardosós e ou matames — Modela de utilidade.

1 9 1\jóvo modèlo de pedestal-suporte para barracas, tendas, guarda- sóiu

e ou similares, caracterizado pe'o fato de constituir-se do dois tubos ciLendricos, um dispczto ao lado do ou-,
tio, e um corrediço paralela e verticalmente em relação ao outro, e ambos guiados por duas braçadeiras, cada qual fixa à extremidade inferioe
de cada um dos tubos.
29) Nôvo modelo de pedestal-suporte para barracas, tendas, guarda-sóis,
.0 ou similares, acorde tem o ponto
1, caracterizado por sarem as duas
braçadeiras providas de um parafuso
borboleta cada maal.
39) nevo modelo de pedestal-supoia
te para barracas, tendas, guarda-sóis
e ou similares, substancialmente como
descrito, reivindicado e renrenentado
nos defienhos e clichê anezos.

TERMO N9 133.385
De '7 de novembro de 1981
Reaucrente: Nazareth da Silva —
&Tio Paulo.
Uni suporte do fies para limpeza a
521gicne dos dentes.
1 — Um suporte de fio para a limpem e a ale:iene dos dentes, caracterizado por constituir-se Ge uma peça rígida e inteirlem chata, de formato aproximado de uni "T" de hmte 'vertical mais alongada que a horizonte?, p ossuindo esta última suas
eatremidarie.s voltadas para um dos
lados, em ângulo, aproximadamente
reto.
2) Um suporte de fio para a lime
peza e a hi g iene dos dentes, acorde
com o ponto 1. caracterizado por serem os lados da haste horizontal do
"T" suicarlos nela nua face externa
por um friso reto e ser a haste dotada
na outra Lace de um pino fixo.
39) Um suporte de fio P ara a lime
peca e a higiene dos dentes, substancialmente como descrito, reivindicado
e representado no desenho apenso.
Ta:RIVe0
la9 128.430
De 25 cle abril da, 1032
Requerente: — "Aloho," Indústria
Plástica e Metalúrgica Limitada —
São Paulo.
Titulo: eroyô Luminoso e Sonoro -Modelo de utilidade.
Reivindicações

19) eaoyo3 Luminoso e Sonora, canse
tituidca-por duas metades simétrica
preferivelmente confeccionadas em
plástico do paredes translúcidme, afia
racterizarlo pelo fato do Cl'IW anda uma
das metadee encerra cilha cormando par de quo alimenta circuito
elétrico com tim C:1111 'LOAD móvel poa
feoça centrífugo. circuito :ni"..) que ira alui duos C.12:pula3 elátrIcc.s,
em cada pane
50) ‘ii'Gy3 luminaro () sonoro, conforme aelvindlaesçao anterior, caracterizado. sual.3, pelo fato do que pelas
faces internas can2vcnteatae ao Jias
porto Ocas r..-,;reccz_tors rasgos ou oberturQ: lo bm'cle) bisalndas,
as quais internamente correspondem

DIÁRIO OFICIAL

3824 Têrça-feira

Setembro de 1956

(Seção 111)

PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo çem o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da, ly;:blicao de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pado, duranta
irtderai apresentar nuas opesigões ao Departamento Nacional -da Propriedade Industrial aqueles que 60 julgarem prejudicado!:

Amimas metálicas passíveis de vibrr.
o por efeito da passagem do ar.
a'9) Yoyô lummcso e sonoro, con
A'oaale reivindicações 19 e 29, inclui, tudo substancialmente como dosdaito no relatório e ilustrado noa deranhos apensos ao presenta momoaia1.
reer

TERMO N 9 139.463
De 29 de maio de 1962
aequerente
Metapic S. À. .-£o-Ducado de Luxemburgo.
Titulo Mecanismo para o bloqueareento e desbloqueamento da lançadeira
1..dra tear de tecelagem d ecaixa montante.
1. Mecanismo de bloqueamento e de
"desbloqueamento das lançadeiras nos
teaees da caixa montante, do tipo comportando um dispositivo de bloueapiento individual para cada compartimento da caixa e um meio para mano-:ar oportunamente o dispositivo de
bloqueamento do cornportimento encontrando-se no nivel do percurso da lançecleira, caracterizado pelo fato, por um
lado, cada dispositivo de bloqueamento
Individual comporta substancialmente,
ein combinação pelo menos uma lingueta paralela para com a parede dorsal do compartimento, um meio para
imobilizar rigidamente a dita lingueta na
posição de • bloqueamento da lançadeira,
um botão de apêrto capaz de provocar
o escamoteamento do dito meio de bloapeamento, um meio para imobilizar
elasticamente a dita lingueta na posição
de desbloqueamento da lançadeira e um
meio capaz de impedir os movimentos
longitudinais" da dita lingueta, e pelo fato que, por outro lado, o dispositivo de
licionamento dos ditos botões de apertar é um órgão único disposto no plano passando pelo eixo de todos os botões superpostos e ligado com o eixo
de corrida por uma ligação cinematica
apropriada.
2. Mecanismo de acôrdo com a reiVindicação 1, caracterizado pelo fato
gue o meio para imobilizar rigidamente a lingueta na posição de bloqueamento da lançadeira fica disposto numa pequena distância do fim do percurso da
Rançadeira e é constituido substancialMente por urna alavanca oscilando em
volta de uma articulação solidaria da
caixa e, entre um entalhe da extremidade livre da alavanca e um entalhe
sia lingueta, uma peça de ligação Capaz de girar nos ditos entalhes, a dita
alavanca oscilante sendo, pela sua extremidade livre na qual fica engatada
• dita peça de ligação, aplicada elasticamente contra a extremidade correspondente do botão de apertar.
3. Mecanismo de acôrdo com a rei%indicação 2, caracterizado pelo fato
gim a extremidade livre da dita alavane.a aplicada contra o botão de apertar por um órgão elástico é tal que
O eixo de oscilação da peça de ligação, engatado na dita extremidade IIVre da dita alavanca fica ligeiramente
deslocado para com o dito botão de
apertar em relação no alinhamento do

eixo de rotação da dita alavanca, por
um l, e do eixo de oscilação da
dita peça de ligação na "¡atleta, por
outro lado.
4. Mecanismo de acôrdo com as reivindicações 2 e 3, caracterizado pelo
fato que . a alavanca do dispositivo permitindo bloquear firmemente a lançadeira é provida de una braço que permite
a manobra manual.
5. Mecanismo de acôrdo com as reivindicações 2, 3 e 4, caracterizado pelo fato que o elemeato elástico solicitando a alavanca do dispositivo de bloqueamento é constituido por uma fita
fixada, por um lado, na extremidade
livre da dita alavanca tomando aPaio
sôbre a extremidade inferior desta última devidamente arredondada para êste fim e, por outro lado, num ponto
fixo da caixa, esta fita comportando
arna mola intermediária exercendo, em
permanência, um esfôrço de tração trazendo a dita extremidade livre da alavanca para o contato com o botão de
apertar correspondente.
6. Mecanismo de acôrdo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato
que o meio opondo-se aos movimentos
longitudinais da lingueta é constituido
por uma bielinha articulada nas duas
extremidades, por um lado, saibre uma
articulação solidária da caixa, e por
outro lado, sôbre uma articulação so!adária da lingueta, esta bielinha ficando lambada aproximadamente no sentido do comprimento da lingueta.

7. Mecanismo de acôrdo com a rei.
viadicação 6, caracterizado pelo fato
que a bielinha formando o meio impedindo os movimentos longitudinais da
lingueta fica dispdsta, e as suas dimensões são escolhidas de tal modo, que
a lingueta pode ficar imobilisada rigidamente em distâncias variáveis do fundo do compartimento da caixa de acôrdo com o tipo, respectivamente dimensões transversais das lançadeiras ou do
de.sgate a compensar.
8. Mecanismo de acôrdo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato
que a bielinha impedindo os movimentos longitudinais da lingueta fica disposta de uma maneira tal qUe, nas suas
duas posições características correspondendo à regulagem do dispositivo de
bloqueamento, por um lado, para uma
lançadeira de largura mínima, ela apresenta um afastamento angular igual, respectivamente, de parte e d'outra de um
eixo da lançadeira no compartimento da
caixa.
9. Mecanismo de acôrdo com as reivindicações 2 e seguintes, caracterizado
pelo fato que o eixo de oscilação da
alavanca do dispositivo permitindo a
imobilização da lingueta ala sua posição
de bloqueamento toma apoio sôbre um
suporte móvel Cuia posição na caixa
é variável, respectivamente regulava' de
maneira que o conjunto do dispositivo
permitindo imobilizar rigidamente a lin-
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gueta na sua pasição de la'oqiaaitaat ia
bem como a biiaha impeelMdo os uu.r.,;.:
mentos long:zurruais da lir ju.- ta
re!:
ser de sio zado,rz.;pc.•ctivam e r.
de acôrdo coai o tipo IA:
atilaiado e o •d::: Cr_';'C a ca vaaa-aa.
10. Mewlis,-..,(-1 de acôrdo
rare, car•et
vind icaçOa
meo
lo lato que o .,liaposiiivo jea
a
imobilizar e''.
sua posição d.e bloqueameato h a
dicionado de 1,3J-1C/Va que, eata.
,
sição afumiz...da da botão mi e
ao da
o eixo de
diária na exi.re.- ,c' ide livre da d a .,i;; •
vanca lica der:o...'....da do cair
alinhamenZo ..'„:!M:mda por ew; mim' e
cilaçiio da alavama e da e».,
terinediárie. mia l'u)ta ia CM
n»
deslocamer to inicial de uma
que a liinur.ta tiquexamat:la
elást;eo e.
tato, sob ura
co nua laneadei .fa na s , la c.„
anterior.
11. Mecanismo de e.cêrdo e.).n
vindicação le,' caacLazado
que o esfõrço elasLico pelo (.;„‘,1
gueta fica localrnmkte
lançadeira qual-1d g esta é r.i.,..slour.p. (";
produzido pelo me. ruo
tico do que ate que s.srviu aa^er:er
mente para aplicar a extremid.:de VA?:
da alavanc n. oscila.ite comia o botau
de apertar.
12. Mecanismo de aeôrdo com ,1
vindicação 1, easmeterizado pelo fdto
que a lingueta fica constituiria por tuna
alma geralmente de madeira cuja face
anterior é coberta por uma guarnição
geralmente de couro, uma espessura (ia
de um material elástico ficam:o int, rposta entre a dita alma e a dita guarnição.
13. Mecanismo de acôrdo coma a reivindicação 1, caracterizado pelo fato
que o órgão único para o acionamento
dos botões de apertar é constituido por
uma alavanca acotovelada capaz de
oscilar em volta de um eixo solidário
da caixa e do qual o braço porta um
rôlo destinado a chegar para o contato
com o botão de apertar, o outro braço
'ficando articulado na ponta de ummbarra, ela mesma articulada, na sua oucinura ponta na extremidade de um balancimn caj j segunda extremidade leva
um ralo, em contato permanente, pela
solicitação de uma mola de chamada,
com um excêntrico fixado sôbre o ciso
de corrida.
14. Mecanismo de acôrda com a reivindicação 13, caracterizado pelo fato
que o eixo de oscilaçã'o, entre a dita
barra e o dito balanceia fica disposto
muito perto do eixo de oseilaçao do
batente.
15. Mecanismo para bloquaainento e
o desbloqueamento da laaçadeira para
tear de caixa montante, s!1)u tãnci.1
te conforme descrito mais e ilaii a e
ilustrado nos clesenhOs anexos.
A requerente reivindica a prioritLd.
de idêntico pedido depositatio ia laaa.
partição de Patentes Belga eia 23
março de 1962, sob o número (i15.291
(n9 PV. 41.484).
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a calrer O prazo para o
do pedido. durante 30 dias
podaram apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgaremdeferimeado
prejudicados.
TERMO 1•19 136.299
de 8 de fevereiro de 1962
Dunlop Rubber Company Limited
— Inglaterra.
Titulo: "Aperfeiçoamentos em ou
relativos a extrusdres".
Pontos Característicos

1 — U'a matriz de extrusão para
material plástico, tal como borracha,
caracterizada pelo fato de ter um
orifício e um dispositivo destinado a
fazer variar o tamanho do referido
Orifício, operável durante a passagem
do citado material através da mencionada matriz.
2 — U'a matriz de extrusão de
acôrdo com O ponto 1, caracterizada
pelo fato do dispositivo destinado a
fazer variar o tamanho do dito orifício compreender um êmbolo montado na matriz e órgãos destinados
a mover radialmaate dito êmbolo de
Modo a aproxima-lo ou afastá-lo do
eixo longitudinal da matriz.
3 — U'a matriz e . extrusão de
acôrdo com qualquer um dos pontos
1. ou 2, caracterizado polo fato de
compreender uni passadiço destin dio
a conectar o referido 'orifício com
Mn, dispositivo destinado a fornecer
Material sob pressão, dito passadiço
sendo relativamente longo em comparação com a largura ou altura
Mínima do orifício.
4 — U'a matriz de extrusão
acôrdo com o ponto 3, caracterizada
pelo fato do citad0 orifício ser de
forma substancialmente circular.
— matriz de extrusão de
com o ponto 4, caracterizado
actdo Ira
Pelo fato da relação entre o comprimento do passadiço e o diâmetro do
orifi cio ser de pelo menos 3:1.
O — U'a matriz de extrusão de
acôrdo com qualquer dos ponto
precedentes, caracterizado pelo fato
do pelo menos um elemento cortante ser provido Para cortar axia l mente uma extrusãd, dito elemento estando localizado de tal modo que as
porções cortadas da extrusão recombinam-se antes de serem extrusadas
do orifício.
— U'a matriz de extrusão de
acôrdo com qualquer dos pontos 2
— 6, caracterizada pelo fato do mencionado êmbolo ser montado em um
cursor sôbre a matriz e um parafuso
ser provido pa r a moam. dito Amai; o
no cursor, radia l mente. aproximando-o ou nf r atando-o do eixo longitudinal da matriz.
8 — U'a matriz de eatrusão de
acôrdo com o ponto 7,. caracteriva Ia,
pelo fato do referido parafuso compreender um parafuso fixado ao êmbolo e uma porca engajada aan o
parafuso e giratbriamente montada
na matriz em uma posição r adialmente fixa em relação ao eixo longitudinal d arnatriz um órgão -ando
provido para girar a porca em qualquer direção a fim de mover radialMente o parafuso de modo a aproxlmá-lo ou afastá-lo do dito eixo.
9 — U'a matriz de extrusãa
acôrdo com o ponto 8, caracterizada
pelo fato de duas porcas serem providas para engajamento com o referido parafuso, ditas porcas sendo
coaxiais uma com a outra e ajustavelmente fixadas em 'posições espaçadas sôbre uma peça rígida, dita
neca riaida sendo giratoriamente su-

p ortada em uma posição radialmen- parafusos que atravessam o espaldar
te fixa em relação ao eixo da, ma-

triz.
•
10 — U'a matriz de extrusão
acôrdo com um dos pontos 7 -- 9,
caracterizada pelo fato de • um dispositivo de acionamento ser provido
para o parafuso.
11 — U'a matriz de extrusão de
acôrdo com o ponto 9, caracterizada
p elo fato do dispositivo de acionamento ser conectado à referida peça
rígida.
12 — Um aparelho de acôrdo com
qualquer uni dos pontos 10 ou 11,
caracterizado pelo fato do dispositivo de acionamento ser atuado por
um órgão de contrôle para matar
dito êmbolo na direção do eixo da
matriz quando o peso por unidade
de com p rimento da extrusão excede
um valor pré-determinado e para
mover dito êmbolo afastando-o do
eixo da matriz quando dito pêso por
unidade de com p rimento é infeaior
a um valor predeterminado, o citado êmbolo ficando estacionário quando o pêso por unidade de comprimento da extrusão é igual a um valor pré-determinado.
13 — Um extrusor caracterizado
Pelo fato de ter na matriz de axtrusão de acôrdo com qualquer um
dos pontos precedentes.
14 — U'a matriz de extrusão caracterizada pelo fato de ser construída e arranjada. substancia/mente como foi aqui descrito e representado nos desenhos anexos.
A requerente reivindica de acôr3o
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei 7.903, de 27
de agasto de 1945. a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Renarticão de p atentes da Inglaterra, em 8 de fevereiro de 1961, sob
na 4648.
TERMO INP) 137.320
De 21 de março de 1962
Alfredo Român Casares — Equador.
A p erfeiçoamentos em camas e ermOneres.
1 — Aperfeiçoamentos em camas
e congêneres, caracterizado por compreenderem a utilização de almofadas
estofadas para os espaldares de camas, ou outros, em armação tubular,
almofadas estas formadas tia!mente por u'a armação em quadro,
acompanhando a configuração do esp aldar, e p rovida em lados opostos, de
dois ou mais -pinos salientes e dois
ou mais furos passantes.
2 — Aperfeiçoamentos em car p as e
congêneres, como reivindicado em 1,
caracterizados pelo fato de a dita
armacão em quadro ser revestida iniciaimente, em ambos os lados, por tecido resistente, após o que o estôjo de
algodão, boi-racha ou equivalente
sendo coberto por capa de couro, 'Mástico ou tecido, de superfície lisa ou
formando desenhos decorativos.
3 — Aperfeiçoamentos em camas
e congêneres, como rievindicado at4 2
caracterizados pelo fato de a almofada ser aplicada no eápaldar da
cama ou equivalente, mediante encaixe inicial dos pinos salientes daquela em orifícios adequados deste,
cora subsequente fixação provida por

TERMO N » 138.105
e se introduzem nos orifícios pasDe 20 de outubro de 1961
santes da almofada.
4 — Aperfeiçoamentos em camas
Patente de Modèlo d, e Utilidadó
e congêneres, corno reivindicado até 3, da Invenção
de "Novas Disposições
substancialmente como descrito e em Soquetes Blindados
para lampadai
ilustrado nos desenhos anexos.
sinalizadoras".
Blindex — Construções Elétrh as
Especiais e Blindadas Ltda. — Caia.
TERMO 137.447
tal do Estado de São Paulo.
De 26.3.1962
Pontos Característicos
Modêlo de Utilidade — "Novo chaveiro Duplo".
1 — Novas disposições em soquateS
Heitor Mário Mari, brasileiro, in- blindados para lâmpadas sinaliaatioa
dustrial e Amadeu Talocchi, brasi- ras, com preendendo urn receptáculo'
leiro piloto, residentes na cidade de de 'pequenas p roporções, formado
por
São Paulo.
'
uma peça substancialmente cillnarica
que ee.ama o soquete para uma lama
Pontos Craacterísticos
pada de "neon", epeça esta provida
sup
de unia tampa prote1. Neivo chaveiro duplo, caracteri- toraeriormente
da lâmpada, caracterizado pe:o
zado por compreender inicialmente fato de ser a dita tampa pra:can.%
rads ~veiais simples, de tipo e mo- da lâmpada , formada por um anel
dal° quaisquer, isto é, formados por metálico, cuja
extremidade supo, lor
aro, alça ou equivalente, com ou sem apresenta um rebordo interno alada
dispositivo de fêcho, e nos quais se nado para baixo que circunda uma
aplicam as chaves, chaveiros êstes um abertura central, abertura esta na
dos quais recebendo, seja diretamente qual se aloja a parte central p semi.
ou por pequena corrente, uma placa esférica do globo; sendo que dito
plana substancialmente retangular, glebo, é fixado por meio de uma mola
formada por pequeno trecho liso, se- retentora, mola esta, foi-moda por
parado por pequeno degrau, de outro unia haste dobrada em arco de cirtrecho recortado em garfo de dois ou
que apoiando-se sob a face ina
mais ramos, todos eles com as pontas culo,
fedor da citada aba mantém globo
arredondadas, e um extremo lateral em sua posição pela ação dao mola
sendo provido de saliência ou dente contra a parede interna da tampa.
lateral de trave.
ir — Novas disposições em soquetes
2. Nôvo chaveiro duplo, como rei- blindado
para lâmpadas sinalizadoras,
vindicado em 1, caracterizado pelo acorde com o ponto precedente, como
fato d'e o outro chaveiro simples, do descrito no memorial e ilustrado a
par referido em 1, receber também, titulo de exemplo nos desenhos anediretamente ou por pequena corrente, xos
uma capa prismática retangular de
pequena altura, apenas provida de
orifício lateral, de posição corresponTERMO N 9 136.242
dente ao dente de trave do conjunto
de 6 de fevereiro de 1962
descrito em 1, capa esta no interior
da qual é introduzido o garfo extremo ciaA. ktiebolagt Industrifjadrar — EWda placa solidária ao primeiro chaveiro, até limite dado pelo degrau
,tperfeiçoamentos em dispositivos
deste, e com o encaixe do referido de tensor para cintos de segurança.
dente de trave no orifício lateral da 1 — Um dispositivo para tensa°.
dita capa.
nar um cinto de segurança ou para
do mesmo no ponto de ancoi a3. Nôvo chaveiro duplo, como rei- te
vindicado até 2, substancialmente gem para o cinto quando o ultimo
não esta em uso, ou adjacente ao
como descrito e ilustrado nos dese- mesmo,
caracterizado pelo fato que
nhos anexos.
êle constitue uni' dispositivo tensor
separado do ponto de ancoragem
para o cinto de segurança, de maTERMO N 9 137.844
neira que a função de segurança do
cinto fica independente da 'alçar,
De 9 de abril de 1962
do dispositivo tensor.
Título "Um modélo de perfilado 2 -- UM dispositivo para tendopara revestimentos".
nar de acôrdo com a reivindicação
1, caracterizado pelo fato que dle
Requerente — Gullíver S.A. Indús- compreende
tamboin para um catria e Comércio. — E. Guanabara — bo que passauru
através de furos no cinPedido de Modêlo de Utilidade.
to de segurança e que fica adaptaa
do, na posição enrolada. para manPontos Característicos
ter o cinto de segurança ou perta
dzi?,;,ime_ezsainguo enuma posição dobrada em
1 — Um modélo de perfilado para
revestimentos, caracterizado Pelo fato 3 — Um dispositivo para tensiode ser constiturdo por uma face de
de acôrdo com as reivindiene5e3
painel , de cujas bordas se estendem nar
1 ou 2, caracterizado p elo fato otie
meios de teillm de encaixe, uma ner- ele inclue pelo menos uma mola que
irada central de apalo, poapendiculai tende a mover o cinto de segurizaça
à dita _Ac.- de paalal e um flange p e ati a p osição recolhida.
de apoio fixação que se estende a 4 — Um dispositivo para tencionar
de acordo com a ,.,-ivindicacã) 3,
partir de um dos ditos meios de tri- ca
racteriaado pe l o t a'o
a . mis
lho de encaixe. •
4 11010 assim chamadatule
mola cansa
•••n•••nn••nn•

DIÁRIO OFICIAL

(Seção III)

Setembro ("K) 157)6@

Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
5 29 Da .datt :.r..es publicação de que trata o preserite artigo, come,çará a correr o prazo para o 62.ferimento do zazdado, durareaa
ipoclerão apresentar suas Oposiçõas an Depe.rtar.aento Nacional da Propriedade Xndustrial aqueles que SC pisarem prejudicados. .

tante, preferivelmente de barra cha•?;a de aço.
5 — Um dispostivo para tensir
ele acôrdo com as reivindicações 2
4, caracterizado pelo fato que a
:inola constante fica adaptada para
coatuar com as rodas justapostas,
uma das quais também forma o tem?atr para o cabo.
o — Um dispositivo ladra tensianar de acôrdo com as reivindicações
1-5, caracterizado pelo fato que éle
fica montado numa chapa que é
premida de um ponto de ancoragem
P -' o cinto de seaarranca.
rim dispositivo para te n si eP ar um
cin to de seguran a a nu paI:e do £.1eSnin num ponto de ancora gem ou adjacente ao mesmo quando o último
não é usado substancialmente conform e acima descrito com referência
aos desenhos.
A requerente reivindica a ndoridada de idêntico pedido depositado
na Repartieão de Patentes suéca em
13 de outubro de 1961, sob o número 10.163-61.
TER1V10 N9 136.283
Depositada em: 8 de fevereiro de
1062.
Requerente: Euclides Boi — (São
PP1110).

"Aperfeiçoamentos em pias de coe
ainha e similares".
Pontos Característicos

1) "Aperfeiçoamentos em pias de
cozinha e similares", caracterizado
peio fato de cada uma das pias que
compõe o conjunto de pia dupla, ter
fundo (3) inclinado na direcão do
centro do conjunto, de maneira que
o sifão duplo (4) é bastante ~pardo e ocupa redualdo espano.
2) "Aperfeicoarnentos em Pias de
coainha e similares". acorde atam I,
caracteriza-se pelo fato de entre a
borda extrema da armadura do conjunto e as pias prônriamente dites
degraus (5) em tôde a volta da
elin ? 1. no (mal da,c•---- plano no feitio de Peaa estampada Un
com carclulas (71 para o caimento
ii'aeas: (sie plano é guarnecido nos
quatro cantos por pat ins de iitailon
(a) ou outros meios deslizantes. cie
ruiireira mie o pleno pode ser i rralixado à direito, à esquekla nu ao
centro do conjunto de pia dupla.
31 "Aperfeiéioarnentos em pias de
coi/inha e similares", acorde com os
pontos precedentes e tudo cor(orne
substancialmente descrito, reivindicado e pelos desenhos anexos.
TÊRMO .1V 138.731
Dep. em! 1.12.1961
Título: Nova disposição em ou relativa a ponteiras, guia fios ou caramoias.
:Requerente: Eugenio Accurti —
(a-ao Paulo — Capital.
Pantae Característicos
9) Nova disposição em ou Matiir a ponteiras, gula nós, ou caraearaeteritada erranolalmerk.
pelo fato da ponteira, guia fio, ou

mujo de lançadeira de tear rxdtlep, ser próvido nos pontos de
do fió, nee pontos onde este

dian

dro e, dêsse modo, acionar a n,giiiirr.)
TERMO N9 128.227
fio mantém contacto direto aona o
do desvio.
material equivalente suficientemente
de
10
de
abril
de
1961
' 2 — Aparelhe a:alforria o acate
resistente ao atrito, elementos êsses,
American Brake Shoe Company — 1, caracterizado (In que Omeio colo
de forma cilíndrica, chapada, eurva
nadei inclui um par do cilindras
ou outra qualquer que se preste ao .TStados Unidos da América .
dráulicos e ume alavanca tia
fim, singelamente combinados ou
Mecanismo
de
agulha
de
estradas
trôle ligada para sei alternada pelai
fundidos diretamente com o prap:io de ferro — privilégio de invenção.
cilindras, sendo assa alavauaa
material da ponteira; pelo fato ainda da ponteira dispor no limite su1 — Um aparelho para mudaaaa da ao meio de ligação sbrecantral de)
perior de sua zona prontal, em pla- das pontas da agulha de um desvio modo a aer operável em. cc:_abinaa...4a
no contínuo ao rabinho de Porco, de estrada de ferro, entre duas po- com o mear o.
de um dêstes elementos de eco, sições limite, caracterizado por com- Aparc:IIJ coi forzio o
transversal ao plano longitudinal ela preender: um aparelho de manobra
caracteri zado cai atuo a :alcear
peças e finalmente pelo fato de abai- incluindo meio de ligação sobrecen- 1,
cornpreenee um eacaor elétriao e aea
xo dêste elemento. o lateral da Pon- trai, manualmente operável, ara que o meio de aonirale lnalu 11121
teira que dá saída ao fio, pontean- mudar as pontas de agulhas entre circuito elétrico tendo meie '.10 coa
do o bico guia Inferior da ponteiaa, duas posições limite, exercendo uma
manualmente OP:.2.%:V21. Paa
dispor de um se gundo elemento de fôrça de polarização para manter mutacão
ra energiaar o motor a fina dii.=
aço em plano concordante com o ele as pontas da agulha em cada urna rã-lo numa direcão deseiada e
saída do fio.
das posições limite; meio acionador
de ccmutadores 1.imia, no-,
para mudar as pontas da agulha en- par
mente fechadas, rcl sntedn rara er:l
29) Nova disposição em ou rela- tre
as
posições
limite,
operavehnentiva a ponteiras, guia fios, ou cara-. te combinada com o meio de liga- aberto pelo meio acionador, !'ir
mulos" de acôrdo com o ponto pre- ção
das pontas da agulhe para !is
sobrecentral o aparelho de ma- senerrizaY
o '..noio,? com n. nuli3nce
cedente e tudo conforme substan- nobra
incluindo
o
meio
acionador
cialmente descrito, reivindicado meio de cilindro fluieo para a.te.- (:. 6es limite.
acima e pelos desenhos anexos de- nar uma ligação com as pontas da
4 — Aparelho cenfaimo a ii!o
monstrativos.
15,;ii
agulha; uma bomba, uma válvula caracterisado em ime o inalo
variável entre duas posicões
Facão sobreeentral inclui Pra
a fim de controlar a passagem do cão articulada e unia melo 6,
'oni
USW) N9 138.750
fluido para o meio do cilindro e dêle rl.v.acão oper velmente
procedente e, assim, alternar a • a- mesma e mie ettioxie
de 7 de dezembro de 1961
ção para mudar as pontas da tralha ¡onda com a fi5rca das ti
Wolfgang Joachim Dietzius e 1- para posições limite correspondentes; hidráulicos, nora movo,' as ncrQ
cerasroné'^?iii
primeiro e segundo meio de em- ir:tulha da ' ,,r 1
fred Offen — São Paulo.
Dispositiv Refletor Portatil — mo- dulte interlieando a bomba e a vál- te ao ponto morto cPi
vula para mictar a válvula para uma cil ada para uris nosiaão
dêlo de utilidade.
posieões l i mite com a preesuri- pontas da agulha.
1 — Dispositivo Refletor Porta.til, das
do fluido, num dos meios de
constituído por peca de borracha. mear)
3 — Aparalbo e »I fcrity, n 'NAVY)
conduite resnectivos: meio de poplástico ou outro material aderna- larização
1. =reteria:ido em aia o In , n 0
para
retornar
a
válvula
eado. de tamanhos ideal, de feitio tria ra uma posição neutra entre as clbas cilindro remnre an e,
rr-a da
angular. configurando um delta — posições l imite, posição neutra em c n inelro coranseencl :i i"i
-la
1 — tendo a P arte central — 2 — que ocorre uma pasagem para o cure lin d "os
iirme a l avatambém triangular. cerac faeie ndo ra
fluxo de fluido do meio de cilindro oontri l e lia:srla
ser recortada em dois de seus le- para um reservatório, ocasião em modo a sor olternátiiil
dos — 3 — ficando prêsa pe l o fato que
acionader não oferece vistri- commaiiiriri,r,io o
do tri lueldo central — 2 — ser re- cão ao inutionca
das pontas de agu- ba hidráulica. revorrivel. rara liuliecoberto por camada de tinta , n) de lha pelo aparelho de manobre: o cer flui do tarosiiiiiii-tle) aos ri u idros,
.iireaoutro revestimento refletor. v
de controle incluindo um mo- sendo a vá lvul a ai ialinnlia
lho ou de ontra cr raconanrielsda meio
tor reversi rel para acionar a bam- para po.sicilics lim io pe, flii'do iapelas au tori dad as do trt'nsito and- ri- ba a fim de
1 soas
fluido num surivado
do ser levantada ficando oMíqiln em dos meios depressurizar
conduite, deaejado, pa- dadas, servirdo a :vilvoln. nano-drelação à moldura — 1 — ra
mudar a válvula para uma rei- eão limite, para forn,c-f
camada de material eltasico ronvelimite de sejada e controlar' a surizado a um do- Miado::
que esta colada ou nrêsa a oidi a sicão
ligando ao mrs)no tanino o mil:- Cisilente e de igual fei t io. preferive'- pressão de fluido no meio de cilin- lindro ao dreno, soldo o soiliacir0
mente de côr contrastante — 5 — e
adentado pare
meio de
Que fecha completamente o 'iso.,gc,
ri—sor-selo
no= fluido
deixado pelo triângulo central :alanda
bomba
na,
emdo iáste se levan fa: pelo feto de, no
5 válvula e rara inn rias (Vrtl:*ia.
fundo deixado na base — 5 — pelo
pra que a bamba á ro d ada numa
levantamento do triângulo central
Cciáld.9 moira
til rac o -r-in o so e:urdo iPrio
— 2 — haver um recorte de orna
ciri concluito a ds ntn ida n^va fri-i " -intira — 6 — de material da base fluído hidniol i eP 'OV^^quiri7fMn
á
bomb's pare. a mi tra e--"ers id- ds da
5 — de feitio triangular ou trapezoiválvula e o outro rilinciro,
dal, tendo cortados os eeus lados.
mie a hom ii:a
numa sonsmesmos a base que fica em sendo
AliviCd2s ACES
dó di rerii n
nrirneire
oposto à base do triângulo — 2 —
cão. tendo ri válvu l a unia parta
'1.1
de modo que, levantando-se o .alâncentro ri-, clii-inaiioro
DIVULGAÇÃO N° 863
ro r amlirr; os an d -a gulo refletor é possível levan
-e
rea
pnn'rn
rnn
a extremidade de recorte
6 — de
Preço-: Cr$ MO
!
ii
da
nol
ar
o,
ionii
tnan
aP
ano
tra
forma que sua extremidade serve de
vólvula var mima
apoio ao triângula central que perearreeaa
aae
a
raaaaa
aaa
r,4„;
A VENDA:
crirprIn em n onsiritiPr das ririrstil”s
manecerá ligeiramente oblíquo para
Na Goanaaaça
rurri,--ao n mr'n r7n c ai-p itataz em relação à moldura — 1 —:
Seção de Vendas : Avenida
rão combinado coro s alarrdv-i
pelo fato de quando a base — 1 —
Rodrigues Al-ves n° 1
contraia rara d p-omereiatir o motor
Agéneia 1: — Ministério
sempre mie a alavanca á movida raestiver hoizontal. sôbre- o solo, o trira uma nosicão ce r estion den te a lana
da Fazenda
ângulo central refletor, forme
Posição limite das nonfas da riflam
Atende-se a pedidos pelo
ângulo ótimo para reflexão da luz
6 — •Aparelho conforme o atrito
quei ncida sôbre o mesmo.
Serviço ide Reembôlso Postal
caracterizado por inaluir
2 — Dispositivo Refletor Portatia
comutarão mannedro—tn
Em
Braúna
acorde com o ponto precedente conpara anerelaar col ei lvarnente n moNa Sede do D.1.N.
forme acima substanc!o linaiiie de s
,rtor e rodá- i n nom-, ry -Aafi p
-critoevndcaoevidmnte
terrninrcla, o m-'o de como na
Ilustrado nos desenhos anexos.
vence de contró/e.
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Publicação feita de aceordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional de Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n. 9 740.296, de 15-3-1966
Imobiliária Sampaio Campos Ltda.
Guanabara

Imobiliária
,Sampaio' Campos Ltja.
Nome Comercial
Tõrmo n. o 740.299, de 15-3-1966
Armazém Oriente Médio Ltda.
Brasília

Têrnio n,° 740.304. de 16-3-66
I telhas, tacos. tubos de vtntilação, tanques de • cimento, vigas, vigamentos e MotoNN'el — Promoções e Vendas de
vitros
Motonetas, Peças e Acessórios Ltda,
Classe 33
,
São Paulo
Compra e venda de imóveis, loteamenMOTOWEL
tos, administração de bens e tudo mais
inherente ao ramo imobiliário
Ind. Brasileira
Tênno n. 9 740.300, de 16.}3-66
Classe 21
IPF — Impressos e Publicações Fiscais
Automóveis, caminhões e rnotopatins
Lida,
São Paulo
Têrtno n.° 740.305. de 16-3-66
n
Paula Lima Navegação de Cabotagem e
Exportação Ltda
'PP—RESENHAS
São Paulo

?ISCAIS
Ind. Brasileira

ARMAZEM
MENTE MÉDIO
Nome Lomermai
—
Termos ns, 740.297 e 740.298, de
15-3-1966
Imobiliária Sampaio Campos Ltda.
•
Guanabara

O°3

9,0
(..:lasse 16
Para distinguir: Man riais para construções e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulelos, batentes, balaustres, bloos de cimento. blocos para pavimentação calhas, chnruto. cal. crê, chapas
isolantes, caibros, ca xilhos. colunas.
clu. .pas para coberturas, caixas dágua,
ctOxas de descarga pare etixos. edificações premoldadas, estuque. emulsão de
base asfáltico, estacs. esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de função. !ages, lageotas. material isolante contra frio e calor, manilhas. massas para revestimentos de partdes. madeiras para construções, mosaicos. P rodutos de base astá i tico. produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas cie cimento e Cíli. hidráulica. pedregulho. produtos 1,:tromnosos, imperrneal o lizantes liquidos uo sob outras formas
para revtstimento e outros Come na pa.
vimentação, peças o-namentais de cimento ou gesso grn. , re n cva e parceles
pira fo r• ra ,!lassas -.mi
,1,.tdos para lio-onerntjNe... nar

parcialmente trabalhado, beonze do
manganês. bronze em pó. bronze aia
barra. em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho Ouuto atm
oarcialmente trabalhado. tarro em brutos
em barra, ferro manganês. ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente traba, hado, gusa temperado. gusa maieavel.
&entoas de metal, lata em fólha, latão
em fõlha. latão em chapas. latão era
vergalhões. ligas metálicas, lizaalhas,
magnésio. manganês, metais não tralsalimados ou parcialmente trabalhados. metais em massa, metais estampados,
metais p ara solda. níquel. zinco
Termo n.° 740.309, de 16-3-66
Manufatura de Plásticos Flatiwer Ltda.

PAULA LIMA
Ind. Brasileira
Clase 32
Para distinguir , almanaques, agendas.
-in
Classe 33
anuários, álbuns. Impressos, boletins,
Navegação de cabotagem
-Lealogos. edições impressas, folhetos.
PLAUWER
lade, programas radiofônicos e rádie
Tênno n.° 740.306, de 15-3 . 66
* Ind. Brasileira
.eltvisionados. peças teatrais e cinemato- Comércio e Navegação de Cabotagem
gráficas e programas circens..s
Rio Piqueri Ltda.
Classe 31)
São
Têrmo n.° 740.301, de 16-3-66
Artigos da classe
1PF — Impressos e Publicações Fiscais
Ltda.
RIO PIQUER1
Termo a.° 740.310, de 16-3-66
São Paul°
• Ind. Brasileira
Emprêsa Cinematográfica Santa Taresinha Ltda.
São Paulo
ssa Dss
Classe 33
¶aIB LEI is
Navegação de cabotagem
Ind. Brasileira
Termo n. 9 740.307, de 16-3-66
SANTA_TEREZINRA
Ind.
D. R. Ferrari
V'-':]o
Classe 32
Classe 32
Para dist.nguir: Almanaques. agenda
Para distinguir: Programas cinemato
anuários, álbuns impressos. bciletins. caFERRARI
gráficas
tálogos, edições Impressas. revistas. 6rIMP.110
gãos de publicidades. programas radioTermo n.° 740:311 ,de 16-3-66—
fônicos. rádio-televisionadas. peças teaCafeteira Assisense Ltda.
trais e cinematográficas programas
São Paulo
Têrmo n.° 740.302 'de 16-3-66
ASSISENSE
IPF -- Impressos e Publicações Fiscais,
Ind, Brasileira
Lida,
INDÚSTRIA BRASItEINA
São Paulo
Classe 41
Bainhas de couro par atacas, r¼-iras, Para distinguir:
Café e inpó café
estojos
de
couros
para
espingardas,
maNORMAS FISCAIS
grão, café torrado, café moído e café
las de couro e selas para montaria
Ind. Brasileira
solúvel
Têrtno . n.° 740.308, de 15-3-66
Têtuo n.° 740.313, de 16-3-66
Regência Comissaria Importadora e ExEletro Lufem Ltda.
Classe 11
portadora Ltda.
Para distinguir: Aluns, almanaques.
São Paulo
S''n Nulo
anuArios, boletins. catálogis tornais.
livros, peças teatrais e cínematográfi
LUFEMA
REQENCIA
cas. programas de rádio e televisão
Ind.
brasileira
Indústria
Brasileira
Publicações. revistas. folhinhas tmpres.
sas e p rogramas circenses
Classe 8
Classe 50
Para ' distinguir: aparelhos elétricos . e
Têrmo n.° 740.303. de 16-3-66
Impressos
Im p ressos e Publicações Fiscais
materiais elétricos
IPF
Térinos mis. 740.314 e 740 .315, de
/Oda.
Têm"
n.
9 740.318, de 16-3-66
16-3-66
Vidraria Planalto Ltda,
São Paulo
Dagmasa — Indústria de • Máquinas e
São Paulo
Ferramentas S. A.
São p,110

Brasileira

RESNaAS
AS
rRIBU
Ind. Brasileira

Classe
Para dist nano: Alinanamirs agem'as
anuár:os álJuns impressos boletins ca
tálogos ediçõï impressas . rrviatas 6r
•fin9 fe nubliridad-s nmcrarnas rmPO
osnic,„
te"'
aneles. !iodas
pistss ,c1.>
traa e einem •*•‘' 7' • 'Is prOgi
para portas. tijutoo tul . os de coucreto,
ro.nse:

DAGMLSA,
Ind. Brasileira

A .-r

Classe 16
Estruturas e esquadrias
Clerf.o 5
*01 mato .4er nrenaraio. a qo
-1e,r ,:a-,a • :. :-.za‘ i.of,siinnláid4on. esq;

PLANALTO
IND. BRASILEIRA

.
,V idre

lamr inado ey abalhado
'cin.wn'::Lrtn
em Nilla., tis formas e p reparos vidro
na to. brimj:e,.)roazt , kt112
. .. CIMO kliai cristal tOra -todos Os fins, vidro Andu*.
.
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Publicação frase de adirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

'a correr o prazo de 60 dias para a tefarimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposiçôes ao Departan~
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
trms com telas de metal ou composi.
ções especiais: ampolas. aguaria.% as.
rodeiras. almofarizes. bandejas, cubetas. cadinhos caa:aro& cálices, centro
de .neset, cápsulas., copos, espelhos, as.
carradeiras, frascos. Minas para do es
fôrmas para tornos, tios de vidro. garraras, garrafões graus globos, haste.
jarros. ;arameiras, licoreiros mamadeiras, manteguerras. pratos, pires. porta.
Jóias. paliteiros, potes, pendentes pedestal& saladeiras serviços para refrescos, saleiros, tubos, tigelas, traves.
sai, vasos, vasilhames. vidro para vi.

saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes fantasias, fardas para militares. colegiais, :saldas, galochas, gravatas, gorros, ogos de lingerie, jaquetas, laqués
itvas, ligas, lenços. manhas. meias;
-maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas, penboar, pulavas, pelerinas;
peuges, pouches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, quirnonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudo&
suspensórios, saldas de banho. sandálias,
sueteres, shorts, sungas. stolae ou slacks
toucas, turbantes ternos. uniformes
e vestidos

• draças, vidro para relógios, vacetsa
vidros para conta-gotas, vidro pare
automóveis e para bara-brisas e
locaras
Térmo n.° 740.316, de 16-3-66

Têrmo n.° 740.324, de 16-3-66
.Gregráfica Limitada
Guanabara

freios, fronteiras pra veículos, guidão. tálogos, edições impressas, revistas, dr$
locomotivas, lanchas, motociclos, molas, gãos de publicidades, programas radio,
motocicletas. motocargas, moto furgões, fônicos, rádio-televisionadas, peças teta
manivelas, navios, ônibus, para-choques, trais e cinematográficas, programaa
para-lamas, para-brisas. pedais. pantões.
circenses
rodas para bicicletas„ raios para bicicleTermo n.° 740.322. de 16-3-66
tas, reboque. radiadores para veiculai Artefatos de Madeira Tormal Ltda.
rodas para veiculas, selins, triciclos, tiSão Paulo
rantes. para veiculas. vagões, velocípedes, varetas de contrõla do afogado: e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
Termo n.° 740.321, de 16-3-66
Paranavaí Comércio de Materiais de
' Construção Ltda
São Paulo

Cerealista Toninho Ltda.
-'-ulo

TONINHO
41
,..ara distinguir e proteger cereais em
geral
'Urino n.° 740.317, de 16-3-66
Jamile Confecções Ltda,
Sfin P-ulo
na 12
•-.1ZISJe 36

Para distingui: e proteger confecções
em geral
Têrmo n.° 740.319, de 16-3-66

OREGRAFICA
Ind. Brasileira

6

4

....lasse 21
Expressão
Têrm on.° 740.320. de 16-3-66
Oficina Mecânica Skokar Ltda.
São Paulo

Confecções Sweet Limitada
São Paulo

•
ró
Para distinguir: Materiais paar constru.
ções e decorações: Argamassas, argua
areia, azulejos. batentes bdiaustres, blo
:os de da:uso, ',locas para pavimenta.
ao. calhas, cimento, cal. a& chapar
solantes, caibro& calxilboas colunas:
:hapas para coberturas, caixas dágue
:aixas de descarga para afixas, edifica.
;Ces premoldadas, estuque, emulsão de
base 'afligia°, estacas, elatradrIaa, estru.
taras metálicas para construções,

Classe 26

Artefatos de madeira em gamai Arges

las, alguidares, armações para balcderl
e para vitrines, artefatos de madeira
para caixas, bandejas, barris, baldes
batedor,s de carne, caixas, calxõez, cale
xotes, cavaletes, cunhas, cruzeta& cubais
caçambas, colheres, cestos para ptiet,
luvas
de
metal,
ladrilho.,
lambris,
Ma
capuz
cozinha, cabos Para ferras
de junção. Ines. lageotas, material iso mantas,para
cantoneiras engradados, estro
lauta contra Frio e calor. manilras. mas. dos, esteirinhas,
estojos, espremedeiras,

sai para --evestimentos de paredes, ma embalagens de madeira, escada, for:
deis!' para construções, mosaicos, pra mas, guarnições para porta-blocos,
lutos de base adagies. produtos pare guarnições para cortinas, guarnições da

arear impermeabilizantes as argamas.
ms de cimento e cal. hidráulica, pedre
ailizantes líquidos ou sob outras formas
para revetimentos C 011e08 COMO na:
prochos betuminosos, Impermea
vistentaçgo, peças ornamentais de d.
?lento ou gesso para tetos e paredes
Japel para forrar casa& massas anti'ciclos para USO nas construções. per
itt eèag portas, portões, pisos. soletras
para portas. tijolos, tubos de corscretc
Aba& tacos, tubos de ventilaçgo, aia
lues de cimente. vigas, v'ganientos

madeiras para utensílios diatnéstia0Nmalas de madeira, palito.,, pratos, 9.!•
paz, pinos, puxadores prendedores da
roupas, pasinhas, garfinhos e calhemo
para sdrvetes, palitos para dentes, tía
,oas de passar roupas. táboas de carne,

tonéis torneiras, tambores, tampas,
suportes de madeira

Termos na. 740.325 e 740.326. de
16-3-66
MUDE — Engenharia. Montagens e
Ir Rtp lacões i.tda

vitrõs

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Para distinguir: .N.rtitos de vestuários integrantes: Aros para bicicletas, autoe roupas 'citas em geral: Agasalhos móveis, auto-caminhões, aviões, amoraventais, alpargatas. anáguas, blusas. tecedores, alavancas de câmbio, barcos.
3b

botas. botinas, blusões, boinas baba- breques, braços para velculos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, camipuças. caiarão, coletes. capas. &ala: nhonetes, carros ambulantes, cambiálies,
eachecols. calçados, chapéus. cintos, carros, tratores, carros-berços. carroscintas, combinações. corpinhos. calças tanques. carros-irrigadoes, carros, cardana. "batons". cosméticos. fixadores oçaa, carroçerias, chassis, chapas cirde penteados. petrákoa óleos para ce culares para veicu/os, cubos de velcUlos
douro., bonés, capacetes, cartolas, cara-

-abalo. crave reluvetiescente, cremes gorda senhora ,/ e de crianças. calçõea, cal-

ças. camisas. camisolas. cambetas,
suecas, ceroulas. colarinhos, cueiro..

Teria on.° 740.323 „de 16-3-66
Comércio Imóveis Representações
Cirgue Ltda .
São Pdt.lo

Cl RGUE

•

eld`.SC

Insígnia
Classe A6
Pare distinguir: Materiais para construrs e decorações: Argamassas. vai/a.
corrediços para veiculas, direOlo, clesli•
reia, azulelw batentes. balaustres h' , gadeiras. estribos, escadas rolantes, eler.:hs,c 32
:os de cimento .locos para paviin, p ravadores, para passageiras e para carga. Para dist r: :11:r: Almanaques. agendas 50. ralha& cimento. cal, cré. chupa
engates para canoa, eixos de direção, anuários, álbuns Impressos, boletins, ca. isolantes, ealbros, ea ílios, colunas,

IND. BRASILEIRA
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Publicação feita de acerdo com o art. 180 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
11, correr o prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas ormsições ar Departamento
' Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

4210a* para coberturas, cabras dagual lheres para pedreiros, correntes, cabides:
caixas de descarga para afixas. edifica- chaves; cremones, chaves de parafusos.
'ções premoldadas. estuque, emulsào de conexões para encanamento, colunas.
base estalam, estacas, esquadrias, estru- caixas de metal para portões, canos de
turas metálicas para construções. lame- mead, chaves de fenda, chaves isgiasa.
las de metal, ladrilhos, lambris. luvas cabeções, canecas, cipos, cachepots.
de funçâo. lagos, lageotaa. material iso- centras de mesa, coqueteleiras, caixas
lante contra frio e calor, manilhas, mas- para acondicionamento de alanenass,
sas para revestimentos de patadas. ma- caldeirões, caçarolas, chaleiras, cateteiSidras para construções, mosaicos, pro- ras, conchas, coadores; distintivos, dodutos de base astáltico, produtos para bradiças; enxadas, enscactises, esferas
tornar impermeabilizantes as arguias- engates, esgtachos, enfeites para arreios
ias de cimento e cal, hidráulica, pedra- estribos, esferas para arreios, sspuniagalha. produtos betuminosos, impennea- deiras; formões, %ices( ferro para :satar
bilizantes liquidos ou sob outras torcias capim, ferrolhis, facas, facões, fechapara -revtstimento e outras como na pa- duras ferro comum a carvão, faladeiras,
vimentação, peças ornamentais de ci- funis. fôrmas para doces, freios para
mento ou gesso para tetos e paredes, estradas de ferro, frig:deiras; ganchos.
papel para forrar casas. massas anti- grelhas, garfos, ganchos para quadros
ácidos para uso nas construções, par- gonzis para darruagens; insignias; liquetes, portas, portões. pisos, soleiras mas, lâminas, armeiros, latas de Lixo:
para portas, tijoios. tubos de concreto, jarras; machad:nhas, molas para porta.
telhas, tacoe, tubas de vtntilação. tanques de cimento. vigas vigamentos e molas para venezianas, martelos, Jarretas. matrizes; navalhas; puas; pás. pre.
vitros
gos, parafusos, picões, porta-gelo; pra
Termo n.9 740.327, de 16-3-1966
seiras, porta-pão, porta-jóias. paliteiros
Comei-dai e Importadora Gimenes Ltda. panelas, roldanas, ralos para pias, rebiSão Paulo
tes, regadores; serviços de chá e café.
serras, serrotes, sachos, sacarrolha: teREALCS
salivas. talheres:. atlhadeiras. torqueze.
ind. Brasileira
tenazes, travadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos para pirtas de correr, taças.
Classe IS
Para distinguir os seguintes artigos elé- travessas, turibulos; vasos, vasilhames
e verruma
tricos: Rádios. aparelhos de selevisao.
pick-ups geladeiras, sorveteiras, apareTermo n.9 740.328, de 16-3-1966
lhos de refrigeração. enceradeiras, asSorveteria Só Sorteve Ltda.
pirachres de p& fogões, tornos e fogaSão Paulr
reiros elétricos, chuveiros. aquecedores.
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar. batedeiras, coqueteleiras. exaredeí SORVETE
m:adores liquidificadores elétricos. máInd. Brasileira
quinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas. fervedores,
Classe 41
estufas, ventiladores. paenlas e bules
Sorvetes em geral
elétricos, refletores, relógios de ar reTermo a.9 740.330, de 16-3-1966
frigerado, formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas, cam- Empresa Limpadora Pan-Asaaeleana
Limitada
painhas elétricas, garrafas térmicas, regadores automáticoa, lâmpadas. aparelhos de luz fluorescente. aparelhos de
,PAN AMERICANA
consunicaçao interna. esterilizadores condensadores. bobinas, chaves elétricas.
comutadores. Interruptores, tomadas de
Classes: 33 e 36
corrente, fusivel. aparelhos fotográficos
Titalo de Estabelecimento
e cinematográgicos. filmes revelados.
Termal.° 740.331, de 16-3-1966
binóculos, óculos, aparelhos de aproaienaçâo. abat-jours e lustres máquinas Tipografia e Papelaria Estoril Ltda.
para lavar roupas para uso
•
São Paulo
doméstico
Termo n.° 740.329, de 16-3-1966
4ESTORILN
Representações "Bonanza" Ltda.
lInd4,Rrasileire
San Paulo
Classe 38
dONANZA
Aros para guardanapos de papel
aglutinados. álbuns (emaaranco). álbuns
lado Brasileira
para retratos e outógrafos. balões (exceto para brinquedos) blocos Para
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tôda espécie correspondência, blocos para cálculos
cutelaria em geral e taitris art:gos -de blocos para anotações, bobinos. brochumetal a saber: Alicates alavancas, ar- ras nao impressas, cadernos de estramações de . metal, abri4árêsde latas var. capas para documentos. carteiras.
arame liso ou farpado.'aásaiíeikis. aati- ,caixas de papelão. cadernetas, cadercareiros; brocas, bigoenUsS, *.baixelas. nos, caixas de cartão. ca:xas para pabandeijas. bacias, balcle's," blaprinalares; pelaria, cartões de visitas, cartões cobules; cadinhos, cadeados, , castiçais, co- merciols, cartões índices, cordata car-

e
Têrmo n.9 740.335, de 16-3-1966
tolina. cadernos de papel tielimetrado
e em branco para desenho, cadernos Parodi — Indústria Eletrônica Ltda.
São Paulo
esdares, cartões em branc-a cartuchos
da cartolina, copas planográticas, cadernos de lembrança, carretéis de pa^mus' c AR “
peia°. envelopes, envólucros para chaBrasileir›
rutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, Rilhas índices
Classe 8
fõlhas de celulose, guardanapos. livros
Rádios para autos
não impressos, livros tiscais, livros de
Termo
n.9
740.339, de 16-3-1966
contabilidade. mata-borrão. ornamentos
de papel transparente, protos, papeli- Engenheiros Associados de Engenharia
de Projetos Engenhass Ltda.
nhos, papéis de estanho e de alumin:a
São Paulo
papéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes, papei olmaço com
•
ou sem pauta, papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
ASSOCIADOS
papel higiénico, papei impermeável
ENGENEARIA DE
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabil:zado
Classe 33
papel para encadernar, papei para esEngenharia
e projetos
crever. papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofaneTérmo na 740.337, de 16-3-1966
papel celulose, papel de linho papel
Alhvt Comércio e Indústria de
absorvente, papel para em' rahar taFerramentas Ltda.
baco, papelão, recipientes de napel roSão Paulo
setas de papel. rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
UMYT
e tubetes de papel
Ind. Brasileira
. Termo n.9 740.332, de 16-3-1966
Vilas — Distribuidora de Produtos
Classe 11
para Pinturas Ltda.
Farreai.. rerramentas de tts da espéctei
São Paulo a
cutelarra em geral e outris art:gos dt
metal a saber: Alicates, alavancas. ar,
mações de metal, abridores de latas
'arame liso ou tarpado. assadeiras. açu,
Brasileira'
Lnd.
careiros: brocas, bigornas. baixelas
bandeilas. bacias, baldes. bimbonieres
:eles: tadinaos. cadeados. castiçais, co
Classe 33
Distribuição de produtos para pinturas Uses para pedreiros correntes. cabides
chaves: crernones. chaves de parafusos
Termo n.° 740.333, de 16-3-1966
conexões para encanamento, colunas
Magol Madeira Goiana Ltda.
caixas de metal para portões, canos ta
São Paulo
meu!. chaves de fenda chaves isqlêsa
r abeçôos, canecas. cipos. cachepots
centros de mesa. coqueteleiras cairal
MAGOL "
para acondicionamento de atmentoss
'Ind. Brasileira
caldeirões, caçarolas chaleiras. catetea
ras, conchas coadores: distintivos. doClasse 4
bradiças; enxadas, enxadões, esferas,
Madeira em bruto
engates. esgu:chos. enfeites para arrees
740.334
de
16
3-1966
Termo n.9
estribos, estavas para arreios, espumas
osé Roberto Labate
deiras: formões. %ices. ferro para aortar
capim ferrolhis. facas, facões, taahrta
São Paulo
duras ferre comum a carvão, féruteiras
funis. fôrmas para dores. freios para
estradas de ferro, frig:deiras; ganchos,
ENTEX ENGENHARIA'
geelhas gas tais. ganchos para quadros
DE VEND/,..
nonzis para darrilagenS: insígnias; lia
mas, lâminas, liroreiros, latas de lixei
Classe 33
jarras; machadashas. molas para porta.
Engenharia
molas para venezianas, martelos, data
retas. matrizes; navalhas; puas: pós pra.
Termo n.° 740.336, de 16-3-166
Comercial Importador. e Exportadora .gos, apaaafusos, picões, porta-pêlo; pese
seiras, porta-pão, porta-jótas. paliteiros,
Regina Ltda.
.panelas, roldaags, ralos para ,p:as, rebte
Rondônia
1des.:
regadores; serviços de chá. e café.
kserras, -serrotes, sachos.. sacarrolhat te.
4. 1/EGEU "
soaras. -talheres. atlhadeiras, torgueze.
Ind. Brasileira
.tebazes, cavadeiras, talar. &arame, toa.
-nairas,arrinak, tubos.para.encanaraento,
trilhos- para pirtas de. correr, taças,
travessas,.:turibulos:. vasos, vasilhames
Classe 33
.ey
•.. e verruma
.Representações.
• .

truz"
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Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
ene prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
alaeional da Propriedade Industriai aquèles que as julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante

Termo n.° 740.338, de 16-3-196
Drofarma Ltda.
São Paulo

"DROP/AU:lb*
Ind. Brasileira '1
Classe 3
Produtos farmacêuticos em geral
Termo n.o 740.340, de 1-5-3-1966
Super Mercado Nove Innaos Ltda.
São Paulo

"NOTE

ÏQ3

Ind. .trasiIeira (.lasse I I

destocadores, desentegradores; esmagadores para a agricultura escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquinas agneolas furadeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou dêstes, máquinas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
fundir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura, máqcinas de plantar, motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear; para asfaltra; de
torquir, de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outras insetos, para borrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para colhei
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para Sins agricolas, de
cortar árvores, para espalhar, para capina,. máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar, para en.
sacar, máquinas e ancinhos para forragens, máquinas toseadoras, ordenado,
ras mecânicas, raladores mecânicos. ro.
los compressores para a agricultura
sachadeiras, se.meadeiras, secadeiras,
marcadores de terra, tosadOres de grama, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agrícolas
Termo n.° 740.342, de 16-3-1966
Decopil Decorações e Pinturas Ltda,
São Paulo

Alcachofras aletria, alha, aspargos,
açúcar. alimentos para animais, amido.
emendoas. ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia. avelãs, aze:te azeitonas banha. bacalhau. batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em grão, cararrea. canela
em Pau e em pó. cacau carnes, chá,
caramelis chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho. creme de le:te. cremes
alimenticios, croquetes, compotas. cangira coalhada. castanha cebola, condimentos para alimenlks, rolorantes.,
chouriços. dendê. doces. doces de frutas espinafre essências alimeatar a s, empadas, ervilhas, enxovas, ex êrato de toémate, banhas alimenticias. lavas féculas. flocos, farelo, fermentos. feijão
Nos trios. ‘ruras sêcas naturais e cria
talizadas. glicose. goma de saascar. gorduras. grânulos. ÇrãO de bici gelatina.
" rECOPIL"
goiabada geléias. herva doce herva
Brasileira
Ind.
mate, hortaliças lagostas, linguas, leite
condensado, leae em p6. legumes em
Classe 33
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
Pinturas em prédios
sas alimenricias. mariscos, „rianteiga.
margarina, marmelada macarral. masTérmo n.° 740.343, de 16-3-1966
ar de toma'' mel e melado, mate, mas.
Fuzildroga Limitada
São Paulo
sas para mingaus, molhos miluscos.
mostarda, mortadela, nas moscada, nozes. óleos com estiveis, ostras. ovas.
"FUZIIDROCA"
pães, paios pralines pimenta, pós para
Ind.. Brasileira.
pudins. pickles. peixes, presuntos, patês, pet:t-pois pastilhas, pizzas pudins:
Classe 3
queijos, rações balanceadas para aniProdutos farmacêuticos em geral
mais. requeijões. sal, saga sardinhas.
Termo n.° 740.345, de 16-3-1966
sanduíches. sorvetes. S11C.i de tomate e de
frutas, torradas tapioca, tâmaras, talha. Inddústria de Meias Manbacar Ltda.
São Paulo
rim, tremo ços. tortas. Nonas pare alimento de animais e aves, torrões
r
cruel-3g n.
• toucinho e vinagre
Térmo n.° 740 . 341, de 16-3-1966
Agrícolas Ltda.
Endless — Máquinas e Implementos
São Paulo

"ENDLESSN
Ind. Brasileira •
Classe 7
Maquinas e utensílios para serem usadas exckisivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos met-étnicos e empilhadores combinados,
arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para mareais, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agricdtura„ cultivadores,
debulhadores,

Ind. Brasileira

Classe 36
Meias
Têrmo n.° 740.344, de 16-3-1966
Auto Inato Rosinha Ltda.
São Paulo

óleos lubrificantes, óleoa destinados à
iluminaçâo e ao aquecimento, óleos para
amortecedores, pttróleo e querosene
Têrmo a.° 740.346, de 16-3-1966
"Pantipo" Gráficas e Editara Ltda.
São Paulo

"PANTIPO"'
Ind. Brasileira
Claase 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns,(em branco), álbuns
r -tos autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
cOrrespondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinas, brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras,
caiam de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão. csaxas para papelaria, cartões de visitas, cartões Co.
merciois, cartões indicas, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
esclares. carteies em branco. cartuchos
de cartolina, copas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão. envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, folhas índices
fôlhas de celulose, guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel transparente, pratos, papel!.
nhos, papéis de estanho e de alumin:o
papéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes, papel olmaço com
ou sem pauta, papel crepon. pape] de
seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiénico.. popel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabitaado
pape] paro encadernar, papel para escrever. papel pare imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho papel
absorvente, papel para embrahar tabaco, papelão, recipientes de papel rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos da papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de Papel
Tênno n.o 740.347, de 16-3-1966
Plastiprens Indústria de Plásticos Baquelite e Metalúrgica Ltda,

gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, guia
lâminas de metal, lata em folra.
em folha, latão em chapas, lado em
vergalhões, ligas metálicas, limalha.,
magnésio, manganês, metais não ~Uh,
lhacioe ou parcialmente trabalbadoe, ms.
tais em massa, metais estanipalos,
Têrmo n.° 740.348, de 16-3-1966
Pedro dos Santos
São Paulo

"3P,AZ CUBAS ",
ind. Brasileira.;
Classe 40

Colchões
Têrmo n.° 740.349, de 16-3-1966"
Confecções Sian Ltda.
São Paulo
.

" SIAN "
Ind. Brasileira'

Cama': 36
Para distingui: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalho.,
aventais, alpargatas, anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
doures, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, abales,
cachecols, calçados, chapéus, alatoe,
cintas, combinações, corpinhos, calçar
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camiseta.,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cuelroa
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos cli lingerie, jaquetas, !aguas,
luvas, ligas, lenços, manto*, meias,
maiôs, mantas, mandribo, mastilbas. melatos, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
peugaa, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, guimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
uspensórios, acidas de banho, sandálias,
suetere-s, shorts, sungas,"stolas ou siado,
tOucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 740.350, de 16 - 3-1966
Audiopaoto — Indústria e Comércio
Limitada
São Paulo

São Paulo

"PLASTIPRENS"
Braileira

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
"IlOSIMIA"
doce, aço para tipos, aço fundido aço
Ind. Brasileira
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
Classe 47
parcialmente trabalhado, bronze de
Para dist:nguir combustivels, lubrifican manganês, bronze em p6, bronze em
tes, substâncias e produtos da.stinados à barra, em fio, chumbo em bruto ou
iluminação e ao aquecimento: alma parcialmente preparado cimento memotor, carvão a gás hidroaarboreto tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
gás metano. buram-i r propano. gás eu. trabalhado, couraças, estanho bruto ou
garrafada. gás Irgileteno gasolina gra pareialmenre rahalsailo, ferro em bruto
lubaficantes, óleos ,:oultaisave:',.
barra, ferro mangares, ferro velho,

Classe 17
Arquivos de :ao
Têrmo n.° 740.353, de 16-3-1966
Audiophoto — Indústria e Comércio
Limitada
São Paulo
.

ÁUDIOPROTO
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.

Classe S
Projetores fitas para gravadores,
filmes e arquivos de aço
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Têntao a.° 7W .351, de 16-3-1966
ate1 Ei 021 Pastor Fernandópolis Ltda.
São Paulo
X)0511• PASTOR
WALIANDONyas;

Classe 33.
&rvIço de holpedagem
Termo a.° 740.352, do 16-34966
aaadicalloiaa — Indústria o Comárcio
Limitada
São Paulo

Térmo n.9 740.357, de 16-3-66
Maria Dolores Gonzalez
São Paulo
o

sina BOUTIQUE

Classe 3a
Cunfe :çõesTêrrao n.9 740.358, de 16-3-66
°nafta Domingos da Silva
São Paulo
-

. %SSEII0M"
l'nern
eira'
Ota.sa 41
Massas, alimentícias, farinhas alimentíClasse 8
cias e macarrão
Paojetores e fitas para gravadores
Têrmo 'n.° 740.359, de 16-3-66
Termo n.o 740.354, de 16-3-1966
Indúlanta Eletrônica Ltda. Lent e de Contacto Técraca-Lantes Ltda.
São Paulo
Saca Paulo
RAUDIOPEÓTO°
!IML brasileire,

"BARRAVE1r20"
ZnA0 Brasileirã

TECNICA—LENTES
indo Brasileira

Classe 3
Classe 21
Lentes de can:actos
Calhas para automóveis
Tarmo 0.9 740.360 ,de 16-3-66
Termo n.9 740.355, de 16-3-1956
Pared1 — Indústria Eletrônica Ltda. Itidústria Eletrônica Stevensos S. A.
Sat o Paulo
São Paulo

"SIONAL
Indo Brasileiraz,
Classe 8
Sinalizadores e faróis
Têrmo n.9 740.356, de 16-3-146
Marflex Ind. Com . e Repres. de Peças
e Acessórios para Autos Ltda,
São Paulo

"VIARPLEX"

&neto Brasileira
Casse 21
Jazo da:amplia Vaiculas o Lama ÇzsZes
£22,-..granZw: Arca acra bid'.cletaa, cata.
=aveia, catta-camialleas, aviaaa, amorazzadorca alavanca...a cio i,io, brareas,
bacana:a. braços para ve0a. ble.a2ara3a carrma.ko do ima° o carreias, caamiclanaara carros amimas:mica. ca•mietheias.
Garrai tratores, carios-baraca,
casTos-irrigadow, wrroa,
c7,72=212,s. chas..310, citzplm drCalares veiculei cubos C: veículos.
carrediça3 para valculan._ direção, &aligadleiral. esUlttos, cacadas ralantes. elevadores pr., ra pasaageira3 e para carga.
eraaten aara cama, elas ata diração,
frr:-.te1rr.3 pr
ara veicule% gaidão,
Ponometwra. tín. hes, tro':.nclelo',1 molas,
motocicletas, cacto-cargas. misto furgUs,
ornivelOs. navice. ônibus.. para-et-Anuas.
parc-1=3. para-brisas. pedais. pé..mtaes.
cdas para bicicletas.. -cin. para bicide.
rahatitta. radiadores pero gr:Aceitas.
radas para veicular:. cella°, *tacteias ta
?antes pare veiculoa. vrgtle,% velociped'es, voretas de contr5le no -sfogedo-r e
acelerador. tróleis, troleibas. var.aaa
caran toletes par c'ros

"JULIETT E "

Indo Brasileira
Classe 8
Para distinguir os -Jeguintes artigos elétricas: Rádios, aparelhos de televisão;
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparelhes de refrige.ração, enceradeiras, aspiradores de p& fogões, fomos e fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras, expremedores, liquidificadores elétricos, máquinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedores,
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado, formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas, campainhas elétricas, garrafas térmicca, regadOres autamaticos, lanapadaa, aparelhos de luz fluoreacentc, aparelhos de
comunicaçãO intsarm, esterilizadorea. candensadorcs, bobinas, chaves elétricas,
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente, fusiveL aparelhos fotográficos
e cinematográaicoa filmes reveladas,
bimacnlos, óculos. aparelhos de clamaianaçailo, abat-jours e luctrea máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Têrmo o. 740.361. de 16-3-66
Rucliophato — Indústria e Comarca:.
Ltda.
São Paulo

"AUDI OPIX°
Ind. BrasilolPa
Classe 8
Projetores, fites para gravadJres e
,-.1.ravados

rano d.o 740.362, da 16-3.66
M2.7:3"53 >MD alimentos, colorau,Indústria e Comércio de deafacaões ohouriçoa, dendê, doces, doces de iroSotopan Ltda,
as. espinafre, essências alimentares, emo
São Paulo
padas, ervilhaa, ermovcs, estrato da te'
mate, farinhas alintenticiaa. favas, faa
cume, flocos, farelo, fermentos, feijão,
"SCTOPAN"
lagoa, frios. frutas c'àcaz naturais e crina
Indo Brasileire'
talizadac: gliccsa, goma Co mascar, gctsa
duras, gri:inulo‘.% grEn do bico, gelatina.
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários goiabada, geléia% beava doce, berva
e roupas feitas em geral: Agasalhos, mate, itortattçaa, logostac, linguaa, leito
aventais, alpargatas, anáguas. blusas, condensado, leite asso p6, legumes me
botas, botinas, blusões, boinas, baba- =erva, lentilhas, linguiça, louro, ma=
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara- coo alimenticias, mariscos. manteiga,
puças, casacão, coletes, capas, abalas, margarina. marmelada . macarrão. maa»
de tomate, mel c melado, mate, mascachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças soe para mingau., molhos. caoleacos,
de senhoras e de arianas, calções, cal- mostarda. mortadela, nós moscada CO,
ças, camisas. camisolas, cantiaetas. 'es, óleos carse.stivels. ostras . uvas,
cuecas, daroulas, colarinhos, cueiros, "Res, paios, pralines. pimenta, pés para
saias, casacos, chinelos, dominós, achar- pudins, picli:ea peias., presuntos. papes, fantasias, fardas para militares, co- tão, petit-ocus. pastilhas. pizzas. puchnst
legial.,, fraldas, galochas, gravatas, gar- auaijca, rações balanceados para ama
ros, jogos dl Brigaria, jaquetas, Isqueis. mais, requellaaa, sal, sagu, czrritnhas,
luvas, ligas, lenços, mant8s, meias, sane-aia:les. salsichas, salames, copas CU.
maiôs, mantas, mandribo, mastilhas, ma- latadas, ,,orvétes. suco da comatci. e do
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas, trutas; torradas, tapioca, tâmaras ta thapeugas, pouches, polainas, pijamas. pu- am, tremoços, tortas, tortas para alinhos, perneiras, quimanos, regalos,
mento de animais e aves. torraes,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
toucinho e vinagre
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
Têrmo n.9 740.369 e 16-3-66
suciares, shorts, sungas, stolas ou siadas,
e Corcércio do
uruparil —
toucas, turbantts, ternos, uniformes
Minérios Ltd•
e vestidos
São Paulo
—Tênno n.9 740.364. de 16-3-66
Audiophoto
Indústria e Comércio
Ltda.
São Paulo •

o
juRupArcIA

• "AlTDIOLITX"
Indo Brasileira.

ONDU MOA. QUAgn.POUPo
Classe 4
Para distinguir: Minados
Têm) n.° 740.370, de 16-3-66
urupará — Indústria e Comércio de
Minérios Ltda.
São Paulo

Classe 25
Projetores
Urino n.9 740.368, de 16-3-66
Grupo de Comunicação Coleiiva Ltda.
São Paulo

o

GRENP2A00

JURUPARÃ-/NDÚTRIA
E COMÉRCIO DE
MINÉRIOS LTDA,

COLETIVA LTDA.

Prestação de serviços profissionais direta ou indiertamente relacionatios com
publicidade
Tarrrio n.9 740.372. de 16-3-66
Restaurante Soshta Ltda,
São Paulo

Nome comercial
Termo 0.0 740.371, de 16-3-6j
Calplast Indústria e Comércio de,
Calçados Ltda,
São Paulo

"SOSHU
Indo Brasileira.,
'
Classe 4/
Alcachofras, aletria. alho, esParaoll
açacea, alimentar para animais, amido.
amar:doas. Rarearas. amendoim. araruta
arroz. atum aveia. avelãs. azeite, arei
tona' banha. hacarmil batatas ba,a•
biscoitos bombons. bolachcs.
-sU em nó e em grão. era-narro. caneta
em nau e em nó cacau. carnes. che
-aramelos
hinateo rt-eltc3. crave,
• erPaIS rr-wnhtp rrefrr le te , V crèVrle!
uppni: je,n.;
Qira ee
•In

remontas
•

-chnia

• 4CALPLÁST"
Indo •Brauileira
Cb.sse 36
. Calçados em aeral
Têrmo n.9 740 377. de 16-3-55
João Antonio Esteves
São Pai:lia

ESCOLA vansi
S02au10 Car4tald

ADW-J

Classe 33
Titulo de estabelecimeaao

I
3831 Targepfeira
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Publicação /cita de actirdo com o art. 130 do ' Código da Propriedade Industrial, Da data da PublinaV começara
correr o Prazo 'da 80 dias Para o-deferimento do pedido. Durante ák"Ze prazo' poderão apresentar suas -opasiçõ ao Departameri
Nacional ' da Propriedade Industrial aqueles-que se Julgarem Prelndinadoa com -a concessão do registro requerido
•

!

-

Termos na. 740.288 a 740.291, de
'
15-3-1966
Sinfreinio Guimarães
, Minas Gerais

'Farm° n.9 740.373, 'de 16-346
los e para a pele, brilhantina. bandolina, "batons", cosmaticos, fixadores Distribuidora de Lubrificantes Rampa
Ltda.
de penteados, petróleos óleos para os
cabelo. crave rejuvenesceate. cremes gorSão Paulo
durosos e, pomadas para limpeza da
pele • e "enaquilage". depilatóriõs. deso.
dorantea.' ~agre aromá tico. pó de arroz
e talco perfumado ou não. Lima para
pestana e sobranceiras, P reparados Para

abelezar cuba e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios. sabão é creme
para barbear, sabão líquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifric,os em pó.
pasta ou liquido, sais perfumalos para
banhos, pentea, vaporizadores de Perfume, escavas para dentes, cabelos, unhas
e - Mulo& saquinhos perfumado, prepara.
dos, em pó. pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes. removedbres da cura
cula, glicerina perfumada para os cabelos e prepurados para descOlorir tinhas,
cílios e pinta! ou sinais artificiais. &os
para a pele
Classes: 12, 13. 14, 15. 23, 25. 35.
36, 37 e 48
Titulo
•
Termo n.9 740.292 de 15-3-1966
babais Instaladora Técnica Brasileira
Limitada
Minas Gerais

_

Classe IS
Adereços de metais preciosos' .semipreciosos e scailinitaçõe& adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adornos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis. artigOS de %afasia de metais preciosas,
balagandans -de metais 'preciosos ou
semi-preciosos, bandejas de metais preciosos. berloques de metal preciosos.
brincos da metal precioso ou semipreciosos, bules de -metais preciosos,
carteiras de 'metais. preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-precioso-s.
contas de metida preciosos, copos de
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro
fio de Prata, fivelas de metais preciosos. cafeteiras de metais preciosos, jóias
lóias falsas. lantejolas de metais preciosos, medalhas de merais preciosos
semi-preciosos e suas imitações, Pailtos
de oura pedras preciosas para jóias pedras semi-preciosas para jóia, 'pérolas
e imitações de pérolas, pratos de metais preciosos, serviços de chá e de café
de azor
'de 'metais preciosos. iços de refrescos
de metal precioso."-sev
8
de metal precioso, serviços de saladas, Para na.—..guiranue
os seguintes
eléde frutas de metal precioso, serviços de tricos: Rádios, aparelhos de drugbs
,televisão,
tiorvete de metal precioso, talheres de pick-ups, geladeiras,- sorveteiras,
aparemetais preciosos, turibulos de metal, lhos de' refrigernção, enceradeiras, asturmalinas lapidadas e vasas de
pládores de pó, fogões, fomos e fogametais preciosos
reiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
Classe 36
Para distinguir; Artigos • de vestuários passar, batedeiras, coqueteleirasa espreis roupas feitas em geral: flgasalhca medores, liquidificadores elétricos, máaventai!, alpargatas, anáguas, blusas, quinas para picar e moer legumes' e
r- botas. botinas. blusões.. boinas, -baba- carne, resiste:leias elétricas, fervedoree,
douros, bonés, capacetes,. cartolas, Cara- atufas, ventiladora, paenlai e bules
puças casacão, coletes, capas, .cliales: elétricos, refletores, relógios de ar recachecols: calçados, chapeai, cintos. frigerado fomes elétricas, máquina
cintas, .combinações. corpinhos, calças fotográficas e cinematográficas, -camde senhoras e de criança& calçaes. Cal- painhas elétricas, garrafas térmicas. reças, camisas, camisolas, cambetas, gadores automáticos, lâmpadas, aparecuecas, -ceroula*, colarinhos, cueiro* lhos de luz fluorescente. -aparelhos de
•traias.- casacos, chinelos, dominós, achar. comunicação alterna. aterilizadorea. cones fantasias, fardas para militares, co- densadores, bobina& chaves elátricas,
kgiais,, fraldas, galochas, gravatas,- gor- comutadores, interruptores,- tomadas de
ros, mios' de lingerie, jaqueta, leques corrente, fusivel, aparelhos -fotográfico*
luvas. lama - lenços, amantes. meiam e cinematográfiem, . filmei revelado&
ansieis.' Mantas. maridtião.;. Manalhas. - pa- binóculo& óculos.- aparelho* de aproailetós, palas, penhoarVpulaver. Merinas; maça°, abat-jours e lustres máquinas
para lavar -roupas para uso
peugas. ponches; Matam. pijamas. -pudoméstico
nho& peneires. "itainionos. regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudo&
Termo n.9 740.295, de 15-3-1966
suspensórios. saldas de banho, emalhas,
Vinielra do Norte Ltda,
meteres,. shorei, sungas, atolas ou alada
Guanabara
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
• '.Classe 48
rara distinguir: Perfumes, emendas, extratos, água de coltinia, água de touca.,
Odor, água de beleza, água de quina.
Ima de rosas, água de alfazema, água
•

auxa

km,.

oro* r.

VIME1RA DO
NORTE LTDA.,
•• •

Classe 47
lubrificar).
Para disanguir
res, sabstancias e produtos destinados
Iluminação "e ao aquecimento: álcom
motoi, carvão a 'gás hidrocarboreta
gás metano, baiano t peopano. gás ao, garrafada,, gás liquefeito gasolina. gra•
xas s lahr:ficantes. óleos combustivela
óleos lubrificantes, Nem destinados a
iluminação e ao aquecimento óleos para
amortecedores, attróleo e querosene
Ténno 9 740.374. de 16-3-66
Q.4opedia Paulista Ernest Klein Ltda.
São Paulo
COMbUStiVeiS,

11.

'ratNEST KLEIb
Ind. Brasileira
Casse 10
Agulhas cirúrgicas,- agulhas para injeção, algodão hidrófilo, agulhas de platina para injeção, alavancas para fins
cirúrgicos e dentários, anates para den.
tistas, bisturis boticões; brocas cutelaria
Para fins arará:cos. esparadrapos. fura
das. gazeantiséptico e para fins drawgicos, guia percha -para dentista, instrumentos para cirurgia e medicina. :rrigadores cirúrgicos, luvas de borracha
para cirurgia, pinças cirúrgicas, seringas
para injeção, termómetros clinicos, tesouras para f:ns "cirúrgicos e ventosos
Têrmo a. 9 740:375: de 16-3-66
Confecções Tof-Nyl Ltda.
São Paulo

TONNTI
Ind.
• Brasileira
-• -

Clame 36 Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, capargatas. •nágtias, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
peças. ~acata coletes, capas, •abale&
cachecol& calçados. chapéus cinto*.
cintas, combinações. corpinhos calças
de senhoras e de crianças. cala3es,
ca& camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas; Colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos., dominó*. achar.
pai, fantasias, tardas para militara& c0
legisla, fraldas. galochas, gravatas, por'
nos, jogos de !ingeri& jaquetas, lagnés.
luvas, ligas, lenços. ma:nós, meias.
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. paletós. palas. penhoar. pulofter. acicatas
Mag as. ponches. polainas. Mamas punhos, Perneiras. quimonoz. regalos
robe de chambre, rolpáo, sobretudos,
suspensórios. saldas debanho, sandálias
sueta...ai shorts, sungas.stolas ou alacks
e vestidos

I

I ,
;nana . n.9 740.376 de
Confecções Doia Lt8a.!
11
$Z á Paulo
I 1
ãOLU '

-

! 1

Lrid. brasilettla
- 1
1

1

i• ,
Pará dis agurr: Artigos de , veatuárial
e roupas feitas em -geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas. anáguas. blusas,
botas. botinas, ' blusões, boin,as baba.
bonés, capacetes. cartolas cara.,
pinas. c airão.' coices, capi, Chata(
'cachecals. calçados. - chapéu . cintos,
cima& combinações. comiabias. c---ç
.Tas
-I, senhora rx e de crianças ca Oca caia
ças, cair isas, camisolas. ce !abata-1
cuecas. c-broulas. colarinhos. Meiroa
salas, casacos chinelo& domin6s. adiaraes, tanta as. fardas para milita doneoialit. fraldas. galochas, gravata gorros. mos e lingerie. baqueta!, leque*,
luvas. tigps,. lenços. mantiSS. inelasi
matei& -ma tas. mandrião. mantilhas. pa.
Jetta, Ipaua4 pnitioar, pulover, pe1ei:10M
ap upa!, pombas. polainas. pijama& .pt)•
abo&eiras,
pieoT guimonos, n relploi,
robe de c arnbre, roupão. • sobretudo&
suspensór . saldas de tenho, sandália&
metera& sharts, sungas.. stolais ou slae.lcs
toucas, turbantes ternos, unifonies
! ,
e veir:dos
Termo .9 740.378, de 16;3-66
Bar La ches Taça de Ouro Ltr-a,
I
São Paulo
cukse 36

.
- TA. A DE OUR\
• Indr Brasileira
Classe 41'
Aicac.hofras, aletria; alho. 'aparocias
açúcar., alimentos para tinimals,F
amados& -ameixas, amendoim. *rant!,
arma. atum, aveia. avelãs. azeita. -eis*
tonas, banh bacalhau. batatas. bafas,
'biscoitos. bombons, bolachas. Nmníliaa,
café cm pó ti em graó. camarão. !cie&
em pau e eia pó, cacag. carnes.
caramelos, chocolates, confeltolajnravbe
cereais. cominho. creme de leite. 'cromas
alinsentIcloa croquetes, compotas. et
gica. coidhad;. castanha. cebola ! crl!
mantos par
alimentos, colónia''',
chouriços. dTde., doces. doces de frutas- espinafre assai:cias alimentara, aisa4
padas, ervilhas, amovas, extrato de ».
mate,. farinhis alloseisticias, fava& M.
cuias, flOco& farelo. fernientos. Ifeijart,
figosa frios- frotas 0-as naturais e cá, 4.
atiradas: gnoma, çonaa de mascai!! abr.
dura& granula, grão de bico. gel,
goiabada; ge éia& herva , doce, (ar a
este, hcataktia, lagostas, lingual leite
tondensado. leite em pó. legam 4co
"mama.' letzeias, linguiça. loura. mai;
;as alienei:4c as, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada . : macarrão +
se de totiate
., mel e melado mate, masmo -para eni gaus. molhos ,nol
mostarda.; mortadela !, niSs fmosesid
ser, -bicas . edmestiveia. ostras

Ir,

oães, paios. ralinei pimenta pó..5 ala!
pudins, pica e Deixe& presuntos, pp•
tas, petit-Pol* - bastilhas. Piara* on,finin

queijos, raçõe balanceadas para

Têrca-feira 6
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data 'da publicação começará

a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem rlrejudicados com a concessão do registro

mais, requelpacs, sal, sagu. sardinhas, maaão, abat-jours e lustres. máquinas
• nc:uic:aes, salsichas, salames, sopas enpara lavar roupas para uso
latadas, sorvetes. suco de tomates e de
doméstico
trutas: torairms tapioca, tâmaras, talha.
Termo
n.9
'740.381,
de 16-3-66
rira, tremoços, tortas, tortas para aliLivraria e Editora Casa Branca Ltda.
mento at. emanais e aves, torrões,
São Paulo
toucinho e vinagre
Térmo a.° 740 379. de 16-3-66
C.ilinco — IndCstria e Comércio Ltda.
São Paulo

""'nno n.° 740.384 ,de 16-3.-nA
e.lráfica Nuria Ltda.
São Paulo

UMA
Brasile&riP

Ind.

Daersrtamento

teci sevido

de junção, lagea liagrotas, materi. d. fSo
mote contra fria e calor, manilhas,
sas para reva:iimaneos de partdere madeiras para conetrueel
mosaicos, produtos de base aafáltico, produtos para
tornar impermenbilizantes ia argmatv
sas de cila:. ato e cal, ludráailica, padre.
gulho, Prodnios iiciarnitiosos, imperincabilizantes liquidas ou sob outras formas 1NC,
para reveatitaento e outros como na pavimentação, "feçaa oaaamentaia de cimento ou g2ssa para tetos e paradcs,
pa,pel para .lorrar c;:cias, massas
ácidos para ur naa construções, parquetes, portas, po,ities, pisos; solaires
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, • tacoa, ':uilsos dc Lintilação, tanques de cimaaro, vigas, vigamentos e
adtrôs

Classe 32
Para cusaaguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impresaas,revistas, ór.32
gãos de publicidades, prog -rarne- radioPara diz;Lnguir: Álbuns. almanaques, fônicos, rádio-televisionadas, peças tea°CILINCO"
anuários, boletins, catálogos, jornais,
indo
trais e cinematográficas, programas
livroa, peças teatrais e cinematográficircenses
j.1
cas, proaramas de -rádio e televisão,
Termo n.° 740.387, de 16-3-66
Para dtainalar• V e lltlICS 2. pra.te, puhlic,içs : revistas, folhinhas impresIam, Fabian Confecções Ltda.
i eregrantes: Aros para biciclataa, asse
sas e programas circenses
fT , !VVe n ti
3Int-eiltntrIbetes . avis, akiar —
São Po."
Termo n.° 740.382. de 16-3-66
'amadores., alavancas de câmbio: braços
Termo n.° 710.386. de 16-3-66 —
-1
Anglo
Brasileira
Ltda
!i a-arta:,. nraecis cara veiculas hicicla
G. L. O, Transportes e RepresentaSão Paulo
carrii- t-r, de mão c carretals. carações Ltda.
alia acres,
ambulantes, caminhões;
São
Paulo
raerns
carros-berços, canoa
WAST
Classe 36
tawaisa: cmaerairrierlores, carros, cae,
Para tilam/guiri Artigos de vestuários
can-cearias, chassis, chapas cie
•
e roupas feitas em geral: Agasalhos
easz: veleulos cabos de veicule
aventais, alpargatas. anáguas, blusas,
are:et:Iças, la- eu veiculas, direção de..a: Para distinguir: Amido, anil, azul da
botas, botinas, blusões. boinas, baba.
aadeei re.a, catabos, eecadas rolanes.
Cleasa 50
Prersia, alvaiade de ZitICO abrasivos, douro bonés, capacetes, cartolas, taravaftaus pra:, 'nesageiros e ara case
algodão preparado para limpar metais, puças casacão, coletes, capas, c.hales, Para distinguir: Transportas em geral
anutes patai caros, Macia de direçao, detergentes, esprernacetes, extrato de cachecols, calçados, chapéus,
Tétano n.° 740.389, de 16-3-66
cintas,
trema- frantalias para veículos, guidC‘a anil, fécula para tecidos, fósforos de cintas, combinações:- corpinhos, calças
Winthron Products Inc.
locoruntivaa, lanchas. motociclos, molas c:..x.a e de matte:ra, goma para lavan- de senhoras e de crianças, calções, calEstados tinidos da América
moroci seetsa. moto,.:,.rgas, moto furgões (teria, limpadores de luvas, líquidos de ças, camisas, camisolas, camisetas.
arear"
rod:.is para aieiciesas, raios para bicich.
anquear tecido-a, líquidos mata-gordu- cuecas, ceroulas, colarinhos, cuctros,
tas, reboques, rea:'adorea para veiculeis ra; para roupas e mata óleos para roa, saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
racalvelas, arivicia, ônibus, oara-chomeas asas, oleira, óleos para limpeza de car- pes, fantasias, fardas para militam& co
para-lamas, para-bricas, pedais pantetzs ros, pós de branquear roupa, salicato legiais. fraldas, galochas, gravatas, gordz sódio, soda cáustica, sabão em pó, ros, ogos de lingerle, jaquetas, laquês Aparelhos para a aplicação graduada de
roCas para veicules, sems, tricIeles,
medicamentos
zrsntes psrn veteulas, vagões, velocina. sabão comum, sabão de esfregar e sa- luvas, ligas, lenços, mantes. meias;
ponáceos, tijolos de polir e verniz
des, vasas...3 de contrôle do aeogador e
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa.
Tèrmo n.° 740.390, cle 16-3-66
para calçados
acelerador. tróleis, troleibus, varaee
Joseph E. Seagram e., Cons. Inc.
letós. palas, penhoar, pulover, pelerbas;
carros e Metes pare carros
Estados Unidos da' ,\inI-ica
peugas, pouches, polainas, pijamas, ou.
Térmo n.° 740.383, de 16-3-66
nhos,
perneiras,
quimonos,
regalos,
k
ntanio
Aparecido
Possari
Térmo n.° 710.380, de 16-3-66
robe de chambre, roupão, sobretudos,
São Paulo
Indelco — Indústria Elctea Mecânica e
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
ComerLio Ltda,
susteres, shorts, sungas, stolae ou 'lecke
São Paulo
toucas, turbantes. takskia, uniforma

CUAL.BRAnt.
brasileira

Ina.

Brasileira

T", BraelAelra

Iná brasileira

IWBIn figi ra

NEBULINETRO

INDELCO
Ind. Brasileira
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-uos, geladeiras, sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de aó, fogões, fornos e fogaTdC019 elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar. bia.deiras, coqueteleiras, expremedorts, liquidificattores elétricos, máquinas para picar e moer legumes e
Larne, resistências elétricas, fervedores,
estufas, ventiladores, paenlas e bules
Llétricos, refletoras, ielógios de ar rerigerado formas elétricas, máquinas
fotográficas L cinematográficas, canis.,ra'ais garrafas iéraicas reeadares autreaialcos, Limpadas, aparelhas de .1t•-. llea,...seente, auaeclhos
romunicatarei 1,11zares. condensador es, bobinas, chavee. elétricas.
comutadores, iatereupfores, tomadas de
ra-rentr• . fies:,
aaarelhos fotográficos
filmes revelados,'
e da.
hinóeiilo q, óculos, aparelhos de a proai-

TRANSPORT4DORA
OURO VERDE

Classes: 21 e 50
Para distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes; transportes em geral

Termo n.° 740.385. de 16-3-66

CROWN RUSSE

e vestidos

Termo
740.388, de 16-3-66
Antonio Augusto de Almeida
Guanabara
São Paulo

Química Anglo Brasileira Ltda.

Classe 42

Bebidas alcoólicas e fermentadas, nát
medicinais
Termo n. 9 740.391, de 16-3-6A
Clatrol Incorporated
Estados Unidos da América

São Paulo

NICE *N EASY

JUS GOTAS
Ind. Brasileira
Classe 46
stinguir: Amido, anil, azul da
Para ài
Priissia, alvaiade de zinco, abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, ezpretnacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
Lera e de madeira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos. liquidos e-lata-gordarsys paia colmas e mata óleos para soupas, °labia óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, scaia cáustica, sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçada.

XlítfifiRoLt i r 'ego k I

Oas::e 18
Para distinguir: Perturnes, essincias
tratos, água de colônia, agua de toda

dor, água de beleza, ilgue de catia*
C2asse 16
Pare cusanguir: Materiais para construções e decorações: Pnamassas, argila,

areia, azulejos, batentes, balaustres, Mocas de cimento, blocos para pavimentação. calhas cimento, cal, ai, chapas
isolantes, caibras, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas digua,
caixas de descarga para coxos, edificações premoldadas, estuque, emulsac de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelar de metal, ladrilhos, lambris, luvas

Agia. )e roam, iigua de alfazema, Soim
be
Pra barba, loetlea e tónicos parat
cabelos e para è pele, hrilhantina,
doba, "batons cOarteeticus fixadore:
de penteados, patróleos, óleos para oe
cabelo creme revanescente. cremes goe.
durosos e pomadas para limpeza de
pele a "mai:gni/age". leptlatf5rios, doa
dorantee, vinagre aromático. pó de eine*
e talco perfumado ou tlãA Ispis per*
pestana e sobranceiras, prepados pus
embelezar cflioe e olhos, carmim Para
o rosto e Para os lábios, sabão e crente
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• Pulallaselia rena da *Nardo cone a ara 130 de Código da Propriedade Industrial'. Da nata da pubil
• • tairestr o prazo dele dirá para a &fazimento . do pedida.- Elarante, fase prazo poderão; apresentar suas . Cosi
Nacional da- ProPriedada Industrial' agulhar!~ sei jit/~. Praltalásatear com anoneeashg do
barbear, sabão liquido perfumado
nAo., sabonetes. lenrifriclos em, pó,
ou. liquido.. sala parlaunadaal Para
, pentes. vapciaudo~ de petas
pie& escavas para deka" mágoa Imbue
saquinhos perfumada. PrePara
qpidcia a tijolos-ilasempó.t,
Orna o tratamento das Mus. dissol.
vantes e vernizes. removeduras da canada glicerina esfumada para ia cabelos
lis 'preparados para descolais anhás
rabos e pintas ou ameis atifidata. óleos
para a, gele .
Ténno zr7 740.39Z. de 16-346
Galrai Incorporated
Estados Unidos da América

PURE WHITE

ou não. sabonetes. dentifrielos em pó. ou não. sabonetes. !canina:os em pó.
pasta, ou liquida' mala parlimadias para pacta ou aquida sais, pertumados para'
banhai.. pentes. traporizatioree de perfu- banhos, pentes, vatiorizad'ares de ()adume; escorwas parir dentai. cabelo., adiais, ma escavas para, ditares; rabelos cabas
e ditos; dum de louro. eaquinbo Paria •e dilua sacatiattos per/Mala:,
prepara.
mado, preparados, em pó. pasta, liqui- ;Mofa a' weginbil -inseri .2d- ata map
do e tijolos-0am ca‘ tsrataatentcrdas unhar: praa o tratamento das unhas, dl-MOI-dissolventes e vernizes, removedores da ventes e vernizes. removedores da cum
raticidas glicerina perfumada para os cala, glicerina &limada para os cabeis»
cabelos e preparados para descolore e preparadps para. descolo* unhas
unhas. aios e pintas' ao sinais arte. chios; e, partas ou, sinais. militas óleos
clara 61eat vare pele
•
-Para a pele.
Timo n. 9740.394 .cle. 16-346,
-740.396, de l6-3-66
Têm°
n.9
astirof Incorgorated
Incorporated
Estados Unidos da América
Estados Unidos da América •

condi ti onre

Classe 48
Para distinguir: Pertumes, essèncias

IVETY FASIIIOR COIORS
•
Cliatíe.

tratos. água -de . saltam, igua de touca- Para distinguir: Perhunes; ess&iclabs,

água _de ' colônia. água de touca
dor, água de. beleza; Agua de quina tratos,
Casse l8 •
radar. água de beleza, água de qulna
Para distinguir: Perfume. esiências, as- agua h rosas, água de alfazema, água água
de roa. água de alfazema, água
a tónicos para os para barba loções e ' Mantos Para ca
'gratos, água de colónia. água de toara- para barba.
icadar. água de beleza água de quina. cabelo& e para a pele. brdbaatinat bane para a pele. - brilhantina. bano.
'slgua de rosas. Agua, de alfazema, água dolina, "humo" cosm~ limiares cabelos
dolina. "batons". cosméticos. fixadores
para barba; loções e temicos para
de penai:adem petróleo:ti. óleos' para cie
cabelos e para a pele, brilhantina ban- cabelo creme re'vunescentv4 "era" por" .eabeloi
veriescente..
le°9. ólectrernes
pa"gOaa
n•
advreejPuetré
de pen. tcere
dolina, "batons", cosméticos, fixadores durosat Pomada, para limpeza do duro.
e pomada& para limpeza da
de penteados. Petróleoa alem para
peie a "maquirage". lepilatórioss deus ¡ pele .e. mempiaage“. &pilam" desc.
cabelo, arava reiuveneacente... cremas gor- doninha Magra aromát co. pilde' arroz l aarantes. vinagre aromático.
i
de arroz
durosos e pomada? , para limpeza da a- talco pezhnnada cai nate saias para ,e talco perfumado, ow não,pó
lápis,. para
e
e
"ainguihar
depilatórios,
desoPel
Pata= sobaseteelras, prepador Para
e sobrancelras. preparados para
dorantes. vinagre aromático, pó de arroz embelezar calas e olhos. carmim P are pestana
embelezar
ciliar e olhos,, carnal= para
e talco perfumado ou não, lApis para 0, casto e para os' Itibiota sabão e creme o. rasto. e para os lábias. sabão e creme
pestana e sobranceiras., preparadbe para Para barbear. sabão, liquida Perfumado para.
barbear, sabão liquido perfumado
embelezar cílios e olhos, carmim para ounão.sabonetes, tentifricgos pá ou não.
sabonetes.. dentifrícios em pól
rosto
e
para
os
lábios,
sabão
e
creme
o
pasta ou liquidei sats. perftunadbr Para pasta -ou liquida, sais, perfumado' para
para barbear sabão liquido perfumado banhos, pentes. vaper'' iam:rores de, perfil! banhos. pentes. vaporizadores de perfizou nau sabonetes, dentifrícios em pó.' me escaves para dentes, cabalam unhas
esceneas, para dentes, cabelos,, unhas
pasta -ou liquido,, saia perfumado& para e dilema saquinhos perfumada; Pinam ma
cílios, saquinhos perfumado. preparabanhas, pentes, Vaporizadores de. geriu. doe em pé, pasta, liquides e Marca edos
in5; Pasta. lkinidas • diaba
me, escovais para dentes, cabeloa unhas praa .0 trataniebto dar anhá, &sor, paraem
o
tratamento
das unhas. disso!e cílios, saquinhos perfumado, prepara ventes e vernizes' ranavedines da Tuti, ventes e vernizes, remam:LM da candos em pó, pasta, liquidas e tijolos caia glicerina geminada para as cabelo. ada. glicerina' partiam% para os cabe'para o tratamento das unhas.
e preparadas- - para . descoro* - unbas los e preparados para descolorir unhas,
tentes, e vernizes, rermzemibres dii cutisi ceio"
i pintas ou' sinais atittclata. óleos riflas e pintas co' sinais artifidais, óleos
• cuia glicerina perfumada para os cabe.
para a pele
para a pele •
- los e preparados para descolorir unha&
Urino n.• 740.397, de 16-3-66
ditos e pintas ou sinais artificiais, alará ^ nemó n.'340'.395.
t6-3.66
Cabul Incorporated
para a pele
•
etairiof Tricorporatect
Estados Unau dá América
Estadas %Coe da Aeleritta
Ten110 a.* 740.393. de 16.3-66
Chalrai Incorporais/o 12stadna Lluidna da. América

SHINING
TOUCH
•
•

E.T-. A. I .E X . :

PROTINMOR

começará
au .D.ePartamento
reattentitt , , .•• •-• •
•
• , •
banbosJ Pentes, vaporizadores de perta* •
'me, estiavas. para dentes. asbelps,, adiai
e tinos, .asuprintios perfurando.: prepara-,,
derem' pó: gaios, IlquidS e, Maks •••
:para o tramasental das Unha .dissolventes " vernizarr. métiovedaresH da
cuba. g .cerins Perfutnada Para ¡os cabelos e peparadba peca.. desci:arde'
.
cUtOs e pinta*, gst *ais artgtekM¥ ale" ' .
• para, (1' -Pele'
• Térmo 12.9" 740 .393., de 16-3-66

•

Clairol InTorporated1 .
Estados Unidos da Ainiencit
. .
i

•

•

CREME TONER
Ciem 46- • 1 '
falta distinguir: Perfumes." easériclai. ex.
*abai,
: 'á.
gua de colônia i4azii
:e trnca- '
'radar,
'dar, ágrm de .belezas . á • de • quina. •
gras dei rasas,- Agua de • al le r& • ágna
para barba. loções e tliáhor 1 piew os .
'cabelos • ir pana a pele.. brilbrandha bati'.•
Idolina, "batomn. oura&co Amadora
de - penteados., patrólem etlos Pilde os '.
. -4m¥Act. arena ealusreamenter. crema ger- •
dMm• I e pomadas, para limpeza, da
pele e rearustrillagia".1 depilatórios, duo,
• dorintesi. vinagea aromática lp6 de' arroz ,e talco lpesfnmado, ou. não.; ' ' para ,
• pestma eobraiscetras. Prepre
ts
Para
,andselez adias , e olhos.
- para
;a reato ir para os lábio& sabão ai creme •'
para b
ar,. sabão liquidai
firmado •
ou uno-. sabonetes. dentibidlos es pó.
.pasta
liquide, sara perfumada* para • •

4

I.

Mt.141 n

,banhos,
siapdrizadorea. de perfil- 1 '
MC.. 046 as para dentes./ cabeissiwanhae 1

e cilha sacpsinhear P erfumada* PraPna,doa eia' pó. - pasta. liquidei a tijolos
,para o triaameato date unhas.: amei. .
yentea e vecalzei. ~idades da ,cuti-• cala. g
pedi:asada para as Mn- .
loa e prattarodoe `parir destadortir-annas, -,
,Cilicsa a pinta* GE Malan - artifidesis. óleos
gara

er pele

1

Tèrralp n.e 740.399; de 11613-66
Clalrol Iritorpn-n.ted

Esiados Unidos da- Araéxiák

NDNESS: ,.;
Classe' 48'r

Classe 18
'Pbra chis puir: Perfumes.. .,, - ex- ' ', : , 1 Para distiliguirà Perfumes. essências, ex- harto, A na de coltaila,4,'. , de touca. Classe' 48
Classe 48
•Pare dist:h:40er Perfumas eséncias ex.; tratos, água-de coltinia agá' ,the touca- 1cadar, água de Beleza.-, &girai de:nulas
Para distingular Perfumes, aducho, ez. tratos. &girada colenia, fijua, de basca- redor. água de beleza. água de quina. állifri de rosas. água de alfaseiner.,,iqua ,
tratos. água de oilikala. Agua de touca, doa. ,iiguat'di bulha, águadegánsi água de rosas, água de alfazema. água para barba Ibetleg e tónicos - pura os ,
a -lula brilhantina. boadoa água da beleza água de guina falu a ' te rogá, - Agua 'de alfazema. água para barba. loções e tônicas para PI tabelas e.Iti
km de rosas. água da alfazema. água Para barba', loçõeS e tônicos para rtri cabales, . e pare a pele, brilhantina, ban- :Milita, " tom" cosmétkos) Oradores .'
para barba latões e.4 tónicos para or cetbelos e' paras pele. brilhantina. _bati- dobras ."batons". cosméticos fixadores de.•penteado.. •netróleris.-,-, óleos Para os
de penteados, petróleos. éreas 'para os cabelo. crave rejuverieacenpt.i arames por.
cabelos e para. a Dere. brilhantina...bus 01lata • "batTins" cosméticos,
dorna. *batons" ,cosmiticos. fixaearest de penteadO4 petróleo.. óleos. paia os cabeia crave. reluvenescente. cremes- gor, darmos fon panadas para limpeza da i,'
e pomadas para limpeza- da scr3le ' et;is",. viniviliage".
de penteados; petróleos: ókae para as
deso.
wroz,., ,-,
cabelo crema manear:ente. creinia gaz. durmas
pele' e "tnaquilage" depilatórios. desocabelos. Mine evanescente. =MN gor. ,duroacw.
aromático
e'
,pcinadásr
Para
limpeza
do
da/antes. 'vinagre aromÉtfeer. cid de erma e..,M1C9 Qarfuma • ou,,n4o. i gs paru A,
auras°s e pomadas para limpeza da
a Nataquilage"..,leallató0oa Oen- e talco perfumado
nu não lápis para pWoana.ei sobranceiras. PregaladO Piara 1 .,
Perra e -aractuillage" deallatdrio& deso pele.
doestatee„
Vinagre.
stroinatico,
lati
a de arroz pestana e 'isobraaceiras, preparados para
domines. vinagre aromático, ph de arroz
çalbiliAar. 4W 4 0111044'95ai tço ; Rara ' •
taloa perfumado ou nau lápis paus , e talco. perfumado ,ou, não:. opta para( embelezar -ditos e olhas. carmim para ,o rosto -e !para os lábios, sa~ e,axecoe
h,
pestana e sobrancelhas& preparador Para -pestana e ` solazatieemas.• ramudo& , cara , D rosto apkara cá lábios, sabão e. creme para ba 4rlato
ar. sabão liquido perfumado ..
;embelgar.,
citas
e
olhas.,
carmim•
nata
embelezar dita', .4',..,01baN c_
'para barbear. sabão' liquido perfumado ou Q69."
netas. dormindo& km 06. ; .
anal' tr"
isrosto e para oa Wh* rabão ecreme G tostei e fiara os Ignora sabAo e ~ate ou não. sabonetes. ~sitiados em pó, alota: ou liquido, ;,sala perfumados Para
pau barbeai,. sabão liquido perfumado para barbear., sabão liquido . amima& pasta eu liquido. sais perfumados para banhos, - pentear valícinzalores1 sia iserbt
_
i ''
•
'
',. .
,..

•

1
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MARCAS DEPOSITADAS
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Publicação feita de actirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
• correr o prazo de GO dias para o deferimento do pedido. Durante ame prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
— -aia, Nacional da Propriedade Industrial enuales que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
.e, escovas para dentes, cabelos, unhas
cílio& saquinhos perfumado, preparaloa em pó, pasta, liquidas e tijoloa
'ara o tratamento das unhas, disso!.
'entes e vernizes, removedores da ciaiala, glicerina perfumada para os atedioe e pintas ou sinais artificiais, óleos
as e preparados para descolorir unhas,
Termo n.9 740.400, de 16-3-66
Clairol Incorporated
Estados Unidos da América

BLUE LIGHTENING
Classe 48
'ara distinguir: Perfumes, essências, ex=idos, água de colônia, água de toucaMor, água de beleza, água de quina,
gua de rosas, água de alfazema, água
'ara barba, loções e Ninicoa para os
abalos e para a pele. brilhantina. banalina, "batons", cosméticos, fixadores
.e penteados, petróleos, óleos para os
abelo, crave rejuvenescente, cremes gorurosoa e pomadas para limpeza da
zle e "maquilage", depilatórios, desoKiaantes, vinagre aromático, pó de arroz
talco perfumado ou não, lápis para
catana e sobranceiras, preparado@ para
tabe/ezar cilios e olhos, carmim para
rosto e para os lábios. sabão e creme
ara barbear, sabat> liquido perfumado
a não, sabonetes, dentifrícios em pó,
r.zta ou liquido, sais perfumados para
linhos, pentes, vaporizadores de pariuse, escóvas para dentes, cabelos, unhas
cílios, saquinhos perfumado, preparaos em pó, pasta, líquidos e tijolos
ara o tratamento das unhas, diasolentes e vernizes, removedores da cutiaia, glicerina perfumada para os cabe,s e preparados para descolorir unhas,
illos e pintas ou sinais artificiais, óleos
para e pele
Termo n.° 740.401. de 16-3-66
Clairol Incorporated
Estados Unidos da América

CLAIROL PER SE
Classe 48
'ara distinguir: Perfumes. essências estratos, água de colónia, agua de touca.
or, água de beleza, agua de quina
gime le rosas, água de alfazema, água
:tra barba. loções e tónicos para os
ssbeIos e pare e pele, brilhantina, banAna, "batons" cosméticos, ti:te:dores
e penteados. p etróleos. óleos para os
abalo creme te. vanescente. cremes gor.
: 1:socos e pomadas para limpeza da
zle a "maquiláge". lepilatórios, dato.
orantee, vinagre aromático. pó de arroz
talco perfumado ou não. lapis para
catana e sobranceiras, prepados pare
mbelezar. c1lios e olhos. carmim para
rosto e para os lábios, sabat) e creme
ara barbear. sabat, liquido perfumadc
-u não, sabonetes, lentifricioa em pó.
asta ou liquido sais perfumados Para
anhos po ntes vaporizadores de perfis
le, escôvas para dentes. cabelos, anilas
cílios. saquinhos perfumado, prepara

dos em Pd. Paia . Nula:3s • ti1olos pesa o tratamento das unhas, dissol- los e preparados para descolorir unhas,
proa o tratamento das unhas, dtaaod- ventes e main& removedores da cari- cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos
ventes e vernizes, removedor,s da cutl- ada, glicerina e:Almada para os cabelos
para a pele
cula, glicerina «amada para os cabelo@ e preparados para descolo* unhas,
Tétano n.° 740.406, de 16-3-66
e preparado@ para descolo* unhas. cílios e pintas ou sinais atificiais. óleos
Clairol Incorporated
dila' e pinta, ou sinais *Mictais, óleos
Têrmo n.° 740.404, de 16-3-66
Estados
Unidos da América
para • pele
Clairol Incorporated
Estados Unidos da América
Termo n.9 740.402, de 16-3-66
Clairol Incorporated
Estados Unidos da América

COME ALIVE
Classe la
*Para distinguir: Perfumes essências ex-

trato.. água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina
para barba, loções e tônicos para os
cabelo, e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons" cosméticos. fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo creme revaneseente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele a "maquilage", lepilatórios, desodorantee, vinagre aromatico. pó de arroz
e talco perfumado ou não, lapla para
pestana e sobranceiras, prepados para
embelezar cílios e olhoa, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
.94 ma 110151.11PC131 amatioqcs 'oen no
pasta ou liquida sais perfumados Para
banhos, pentes, vaporizadores de pariu.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cibos, saquinhos perfumado, prepara.
dos em pó, pasta, liquidas e tijolos
praa o. tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cuti.
cuia, glicerina ar rumada para os cabelos
e preparados para descoloir unhas
para a pele
cílio. e pintas ou sinais atificiais. óleos
Termo n.° 740.403, de 16-3-66
Clairol Incorporated
•
Estados Unidos da Aia arica

BORN RONDE
Classe 48
Para distinguir: Perfumes essências extratos. egtia de colônia, água de touca.
dor, água de beleza, água de quina
água te rolas, água de alfazema. água
pare barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, ban.
dolina, "batons" cosméticos, fixadores
de Penteados, petróleos, óleos para os
cabelo creme revanescente, cremes gordurosos • pomadas para limpeza da
pele a "maqullage". lepliatónos, destadorantee, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lapis para
Pestana e sobranceiras, prepados para
embelezar cilloa e olhos, carmim paia
o rosto e para Ca lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou tilo, sabonetes, lenrifricios em pó.
pasta ou liquido. sais 'perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perita
me; escôvas para dentes, cabelos, unhas
e cillos, saquinhos perfumada prepara.
dos em p6, pasta, Itguidos e tilolos

INSTANT WHIP
Classe 48

•

Para distinguir: Perturnea, essências, extratos, água de colônia, água - de toucanados, água de beleza, água de quina.
klua de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bm.
dolina, "batons". cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo, crave rejuvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfume, escóvas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumado. pta parados em pó. pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes. removedores da cuti-

cula, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele

Tarai° n.° 740.405. de 16-3-66

LIGHTENING BOOSTER

• Classe 18
Para diatinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colônia, água de toucacador. água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos c para a pele, brilhantina, bandolina, "batons", cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo, crave rejuvenescente, cremes gol..
durosos e pomadas para limpeza da
pele e "naaquilage", depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão líquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou líquido, sais perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores de perfume. escôvas para dentes, cabelos. unhas
e cílios, saquinhos perfumado, preparados em pó, • pasta, líquidos e. tijolos
para o tratamento das unhas, disso1.
ventes e vernizes, retnovedlores da cutícula, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas,
cilios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele

Clairol Incorporated
Estados Unidos da América

Têm) n.° 740.407 de 16-3-66
Clairol Incorporated
Estados Unidos da América

ULTRA BLUE

HAIR 50 NEW

ClaSe 45
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos, água de colônia, água de touca.
cador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, ban.
dana, "batons" cosméticos. fixadores
de penteados. petróleos, óleos para os
cabelo, crave rejuvenescente. :remes gol..
durosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage", depilatórios, desodorafitea, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras.•preparados para
embelezar cilios e olhos, carmim para
a rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado

ou não, sabonetes. dentifrícios em pó.
pasta ou líquido, sais perfumados para
banhos, pentes, • vaporizadores de perfume. escôvas para dentes, cabelos, unhas
e cibos, saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das tinhas, dissolventes e vernizes. removedores da cuticada, gl:cerina perfumada para os cabe.

Cla , se 43
Para aiatingmr: Perfumes, easencias. extratos, água de colónia, água de toucacador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, àgua de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, "batons", cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo, crave rejuvenescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "tnaquilage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar ceias e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão líquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em p6.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfus.
me, escas para dentes, cabelos, unhais
e cílios, saquinhos perfumado, prepara4
dos em pó, pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vern'zes, remos'edore da euti-
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Publicação feita da acôrdo oorn o art. 180 do Código de Propriedade Industrial. Da data da aitiblizapQa C22t0e£E1fiú
G correr o prazo de 60 dica para o deferimento do pedido. uranto esaa prazo poderão apresenta mas da:mi-A-as ao ii:De33227,32,
—as Nacional da Eropridieda Yaiduataial agua/c.a que sa sulg areal prejudicadaa com o oncaaairda daaaalao rcaoteoido
cuia, glicerina perfumada para os cabe- aula, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas, los e preparados para descolorir unhas,
calos e pintas ou sinais artificiais, óleos cibos e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
para a pele
Tétano a° 740.410, de 16-3-66
Têrmo n.9 740.408. de 16-3-66
Clairol Incorporated
Clairol Incorporated
Estados
Unidos da América
Estados Unidos da América

52,3X FUGLJU
Classe 48
aaaa distinguir: Perfumes, esseaciaa, extratos, água de colônia, água de toucaeador, água de beleza, água de quina,
tgua de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para as
rabelos e para a pele, brilhantina. bandal:na, "batons". cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
tabelo. creve reluvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
eia e '"anaquilage", depilatórios. (leso...mantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
a logo e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfume. escôvas para dentai, cabelos. unhas
R cílios. saquinhos perfumado, preparados em pó, pasta, líquidos e tijolos
liara o tratamento das unhas. dissolventes e vernizes, removedores da cutisuta, glicerina Rerfuanada para os cabeOs e preparados para descolorir unhas,
alias e pintas ou anais artificiais, óleos
para a pele
Térmo n. 9 740.409. de 16-3-66
Clairol Incorporated
Estados Unidos da América

M.ME C

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colônia, água de toucacador. •'sgtia de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para eã
robalos e, para a pele, brilhantina. bandolina, "batons". cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
çabele, areve rejuvenescente. cremes gordurosos e- pomadas para limpeza da
pele e "cmaquilage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático. pó de. arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rostia. e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não. -sabonetes. dentifrícios em pó
pasta ou liquida, sais perfumados para
banhas, pentes, vaporizadores de perfume. escavas para dentes, cabelos. unhas
e ciliar saquinhos perfumado, preparados em pó, pasta, liquidas e tijolos
para o .tratamento das unhas. dissolventes e vernizes. reanovedores da cutícula, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas.
cílios e. pintas ou sinais artificiais, óleos
p ara e pele
Termo 0. 0 740.411, de 16-3-66
• Clairol Ificorporated
Estados Unidos da América .
JJ

Classe 48
%aia distinguir: Perfumes, esoincaaa, extratos, água° de colônia, água de tatacacador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema. água
para barba. loções e tônicas para ct2
'abalos e para a De/e. brilhantina. bana
&irosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage'. depilatórios, desodorantes. vinagre aromático, pó de arroz
c.• talco perfumado ou , não.. lápis para
Pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cilios e olhos. carmim para
' rosto e para os lábias. 'sabão ,e creme
para barbear., sabão ligitida perfumado
nu não, sabodetes. dantifricios em pó.
pasta ou líquido, sais perfumados para
banhes. pentes. vaporizadores de perfua.% escavas pára dentes, cabalar,, unhas
saquinhass perfumada prepara'dos ao pó. pasta, líquidos e tijoloa
paro o tratamento das unhas. disso!o
kateo varlitioa," removedoe's.'da"cül-

ou não, sabonetes, dentlfricina em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores do partia
ne, escôvas para dentes, cabelos. unhara
: cibos, saquinhos perfumada, preparados em pó, pasta, liquidas e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, rovediares da sue:cuba. glicerina perfumada para os cubalos e preparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
. p ara e pele
Termo n. 9 740.412. de 16-3-66
Clairol Incorporated
Estados Unidos da América

SUIS 1VER
Classe 48
Para ...anuir: Perfumes, asseadas, extratos, água de colônia, água da toucacador, água de beleza, água da quina.
água de rosas, água de alfazema. Égiza
para barba. loções e tônico:, para cts
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons". cosméticos, fizadcrea
de penteados. petróleos. óleos para c.a
cabelo. crave rejuvenescente. cremes gaz.durosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão líquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios Mi pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume, escovas para dentes, cabelos, unhas
e dias.. saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cutícula. glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas.
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para e Pele
Termo n.° 740. 413, de 16-3-66
Clairol Incorporated

(.1

PEMC

Classe 12t,
tara uniontsuir: ,Perfumes, ascenda. ..e, extratos, água de colônia. água de touca.
cedas, água de beleza, água ee quina.
água de Oicams, agua de alfazema, água
para liarliaa' loções e tônicos para 03
cabelos' e prira 'a pele. brilhantina. bandolina. "baiana". cosmético. fixadores
da peisteados, petróleos. óleos para os
abalo. crave refuvenescente, cremes gorduras= e pomadas para limpeza da
pela e "anaquilage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não. latos para
uestana e cabrancelras. preparada -para
embelezar cílios e -olhos. carmim para
c a rona e . para os lábios. sabão e creme
Paro., las:abe:a, sabão li q uido .perfumado

Estados Unidos da América

1L r3101V3
ClasE2

Pare e.m.goir: Perfumes, eu-ar:aia:o eu-

tratos, água de colônia, água da MuccCael0r, água de beleza, água de cp.C.na.

"Sono de rosas. água de aliam= água
Para barba. ?ações e tônko.9 tner, cp
mbetoa e para •a. pele. brilhantiaa, bas,
dolina. 'batons". cosméticos, fixadazes
de p enteadas: petróleos. óleos para as
cabelo, crave relavenescente. cremes , gaadurciSas e pernadas para limpeza da
pele :"MacM:lage". deailatórior, deradoranteá.:Vinagre aromática pórrie arroz
e Mico 'perfinaádo ou não. lápis. para
'V) estan a e sobranceiras. preparados para
embeleiár 'Cílios e olhos, carmim para
o reato e para os lábios,' sabão é . ciregne

paro barSaaaa sabT,a IIçoalda aaa?âdaaad'a
na e2 sabonetes, dera:mira erk\:
pasta ou liquida sais p .arttranadas pare
bra±aa. gantaa. vagorizr2dcres depaidara
me. escôvaaa, rara dentes, cabalas, a.altaas
is clliaa, saaaaahaa parttaawlaa, paaaaaara
das aze pó. pasta, ilçalrlaa e tilar.=
paro eanaraaanto das aa'aza,
ventes e vernizes. cuim/vedares da emala
cala, glicerina perfumada para os cdo,
Ias e preparados para descoloria Cull?&2,
cílios e pintas ou amais eadfladolsa 6.`,1.ma
para o pela
Termo a.° 740.414. de
Clalrol hicorparated
Estados Unidos da América

2E)022
Clasaa. 48
Proa cariaguir: Par/ames, earOaaelaa, coa
tratos, Cauta de colônia. Agita dis C0z3(2..0
cadeia Latiu de belaza., água de quica:
água da ro aas, ügu.a da alfazema, ágaaa
para learhaa fações e tônicca gore ao
cabales e para o ardia, bera:latina. razoa
"bra:tris", cesmOtizeia L'isadaiaaa
ate pataca:51as, patrólecra &as aaaa
caba/o. =ave raluaeriascente, =mau ger,-dur0503 O pc=adriS paca Lo)eaa d3
pele o "coaquilaaa". dapilatárlata,
doraataa, vinagre avomítizo. o ..5 de a=
e talco aaatumado co ra2a, lOpis puro
pesN'n", o entrara:e:ma, prepaaraíaa gatu
embelezar cinca e olhos, sE,,n2IL-2 pare,
o rosto e pare cie labias. cabOa e
pare barbear, sabão lizzh-20 u.;a7fluer2150
ou cão, w.bonaten, dentifricias em P&
pasta ou liquide, sais pierharadra pcoe
banhos, penteia. vapadzadaree dç peafea
me, escavas para dentes. cabezia. 0.212-=
e cílios. saquinhos . pertumadc, aaapacca
dos em pó. pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, diaaal,
ventes e vernizes, reanovedorea dci cutia
cuia, glicerina perfumada pura as cabe.
los e preparados para descolo:1'a unhas,
cílios e Matas ou sinais artificiais, dicas
para e pele
Termo la.0 740.416, de Z.5-3-15l35
Revista do Rádio Editôra
Guanabara

ShaM
QKD'OSTaiRA gnaugem
Clasae. 31
nevistaa, tomais, livros ecie2r2.c.
'Programas de radia e a:a/avia:3a
Térmo sa y 740.419, de 16-3-196
Ney de Souza e Silva
Guanabara
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P40.415. de 16-3-66
aermo
Clairol lncorporated
Estados Unidos da América
•

BASIC

nxm

Classe /8
Rato distinguir; Perhunes . essénzias ars2rAaN aotta da colônia, asam de toucadas. agua da baleza, Curo de quina
Coca lo gra.a..% (Seu de 32aseáza, aguo
?aro trzt2t, 1Ztg2.9 a tónicas para os
elos o pago a pele, brilhantina, ban&nino. "batom" cosmaticos, Lutadoras
da stenmadoa. aanaáleca. &WS 93to CS
OrAnba eSC30 iN3vozaSeellta. enata goag asa limpam da
dnarea23. ogostade
paia o "ssaglilage lepilatórioa, desoCnsanteo vinagre arconatico, pó de arroz
o talco Fraguado ou Lao. iispici pra
o rosto e rpm co taloa Gabão creme
Isaiants o alsbasnaceiraa prepadca para
embelezar cinco o cabos, carmim para
aara barbear, sabão liquido perfumado
C;23 isCe, cabo-acua, leatifriePas em a0,
posta cas liquidas saia perta:nados Rara
banhos, pentes. vaporizadores da perimo diluo sagnisthos perhunado. watt:arada-3 p6„ psfta, liquido° o tildo
ryn cacóvaa pesa danava cabelos, unhas
ama o tonteariam/o dna mana "cliscoisameaa o veraizea removadozea o maticudo. glicerina esdumado paro co cchWttts
o presaades, para daomicaa anhos%
dica o peSr_a Co ninais; atificiala, óleos
para op2Z3
Termos na. 740.417 e 740.418, de
16-3-1966
COPA —• Cartografia, ôtica, Fotografia e • Afins Ltda.
Guanabara

-4entu1U
s-sltAASILÚRA'
Classe 8
ôculos, aparelllos cinematográficos, baresnetros, termómetros. cronometros, discos gravados, hidrometros, aparelhos fotográficos, microscópicos e maquinas
falantes
Classe 17
Para distinguir máquinas e easamasees
para escritórios a desenhos em geral:
Arquivos para correspondência almofadas para carimbos a para tintas, abridores de cartas, arquivos. assentadores.
berços para mata-borrao. borrachas,
brochas, canetas para desenhos. acatadores de papel, colchetes. carimbadores,
cestos para papeis a torraspondência.
classificadores, clips, coladorea. canetas,
compassos. cofres. canetas Valeiros, canetas esferográficas desenhadores, datadores com nanas, descansos para lápis
o canetas, esquadros. espátulas, furadores, fumas. fichários. fitas paro máquinas de escrever, fichas paro arquivos.
enáquinas para escrever. calcular, e somar, fitas gomadas, máquinas para
grampear. goma arábica, gosseadores.
grampeadores, grampos e ganchos para
escritórios. gis. gociets, instrumentos de

escrever e de desenhos, lápis. lapiseiras.
malhadores, mata-borrão, máquinas e
apetrechos paras apontar lápis, empolems, metros para escritórios e para
desenhos. papel carbono, perfuradores.
pastas para escritórios, com fechos de
metal, pastas para escritórios, com fechos de metal, porta-tinteiros, porta.
lápis, porta-canetas. porto-carimbos.
porta-cartas. porta-blocos, penas, prensas, pincéis. prendedores de papéis. percevejos, réguas. atenda, +separadores
para arquivos, sinetes,. tintas para eucravem, tiralinhs.,, tintas para carimbos,
tintas para duplicadores, datas para impressão. tintas para desenhos, aparelhos
para tirar cópias, pastéis de tintas para
escrever e desenhos, máquinas de endereçar. máquinas registradoras •
Tann° ri.° 740.420, de 16-3-1966
Zarnuel Helman
Guanabara

OLCE0 MIA L'IMUltA

IUMS3CESS@

ODÚSTII/A BRASILEIRAI

construções, decorações, couros, tecidos,
fibras, celulose, barcos e veiculos, talco
industrial thiner. vernizes, zarcão
Têrmo n.° 740.421, de 16-3-1966
Samuel Helman
Guanabara

Termo n.° 740.423, de 16-3-1966
Samanguaiá Hotel Ltda.
- Rio de aneiro

2RUE\,
rrn a
1.1

~MIMA BRASILE/11R

Nome Comercial
Classe
Termo n.° 740.424, de 16-3-194—»
Para distinguir: Absorventes, acetona,
(Prorrogação)
ácidos, acetatos, aoenres quimicos para
Chocolates Dizioll S.A,
tratamento
e
coloração
de
fibras,
az.1
São Paulo
ados, couros e celulose: agua-raz, albumina. anilinaa; aluenen, alvaiade,
vejantes industriais, alumiai° em
NORC106t4
amoníaco, antaincrustantes, anti-oxidantes, anti-corrosivos, antadetonantea. azotatos, água acidulado para acumuladores, água osigenada para fins industriai& amônia; banhos para galvanização.
benzinas, benza betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio; cal virgem, carvôes. 'carbonatos, catalizadores. calai°,
se. chapas fotográficas. composições. entintores de incêndio, cioso., corrosivos,
crommos. corantes..creosotoa; descoraitea desincrustantes, dissolventea; emulsões fotográficas. enxofre, ater, esmaltas. eestearatos; feno!, filmes sensibilizados para fotografias, fixadora°. fluidas para freios, formo', fosfatos IndusClasse 41
triais. fósforos industriais, !bordos,
aaaramelos e balas
1/andantes para aoldea; galvanizadorea
&latimo pare fotografias o pintimoa, —Têrrao n.° 740.425, de 16-3-1
(Prorrogação)
glicerina; hidratos, ladroas:1/1ms; impesChocolates Dizioli S.A.
meabiltzantes, ioduretoa lacas; massas
para pintura magnésio, mercúrio, nitraSão Paulo
tos, neutralizadores. nitrocalulose; pua
oxideis, °Manta. óleo para pintura. óleo
de linhaça, produtos guindem na imPm Timm: ao
pressão, potassa industriaL pais he12:510,„
O OO B
Ilográficos e preliocopista pelicalaa censivels, papais para fotografias o análiDI ZIOLI g
ses de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de tinClasse 41
tas, preparações para fotografias, produExpressão de Propaganda
tos para niquelar. tiwates2 e cromar,
produtos para diluir tintas, psussiatoa,
Termo n.° 740.426, de 16-3-1
reativos, removedores, sabão neutro,
(Prorrogação)
sais, salicilatos, cacantes, cenaibilizatites.
.B5nicsen Chocolates 8.A.
aililatoa, soda 'caustica, colaça-a guindSão Paulo
am "da aos industrial, solventes. anilaema tintas em p& liquidas, • sólidas era
pastosos para madeira, farra parede.a
construções, decorações, mama tecidos,
fibres, celulose, barcas e maculo, talco
Industrial. elainer. vorásse, castao
Têrmo n.o 740.422, de 16-3-1966
SAPECA — Sociedade Agropecuária
Ca e Pesca Comércio e Indústria
%dedada Anônima
Guaanbara

Classe 1
•
Para distinguir: Absorventes, icctona,
ácidos, acetato% agentes químicos para
o tratamento e coloração de fibras, teidos, aouros e cehilosa; agua-raz. albumina, anilina alumen, alvaiade, alvetantes industriais, alumiai° et pó,
amoníaco, anti-incrustantes, and-oxidantes, anel-corrosivos, anti-detonaistaa azotatos, água acidulada para acumuladores, água oxigenada para fins imdustra
aia amônia; banhos pana galvanização.
benzinas. benzol, betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio; cal virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficaa, composiças,
autores de incem:91o, cloro, corrosivos,
cromatos, corantes, creosotost • descorantes, deaincrustantess dissolventea camisas fotográficas, enxofre, ater, carnaltes. essrtearatoss Rena, filmes seasibillzados para fotografias. fixadoraa fluidos para &loa, formo!, fosfatas inclua.
fósforos industriais, fluosintosa
lambestes; paro calda; gãvaniaadaasa
gelatinas para fotografias o pinturesca,
gila:alam hidratas, bidrosulflion mp25,me&bilizarites, ioduretoa Lacas: mamas
para pintura, snagnésio, mercúrio. nitratos, neutralloadorea, nitroceduloso; prooxidas, onidanta, óleo palra pinturs óleo
de linhaça, produtos quizilam para Suprema" potassa Industrial. papas bellognifieos o preliocopista psliculas; Dartstveio, pafAis para fotografias e 'asnases de laboratório. pigmentos, plitIInst,
pós me d. coa para a compadeci dattCr•
tas preparações para fotograhae, padatos para niquelar, prateaa o cromar.
produtos para diluir tintas, prassiatos.
reativos, removedores, sabão neutro,
ÇTIM DRASILM
sais. salicilatos. secantes, senaibilizantes,
Classe 41
dilutos, soda cáustica. soluças quinaConfeitos, chocolates, pastilhas,
Classe 41
coa ie uso industrial, solventes, sulfa- Areia vitaminada para alimentação de caramelos, bombons e doses de Nt
tos, tintas em pó. liquidas. .sólidas ou
eaCPU
• pássaros
Pastosas para madeira, ferro, paredes.

ViTãNnit
ri.-;
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

a correr o prazo d.e 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industtial e,quêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.Q 740.427, de 16-3-1966
(Prorrogação)
Indústria Musical Rod 4„tda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Têrrno n.9 740.431. de 16-3-66
Socil Pró-Pecuária S. A.
São Paulo

• nímio n.° 740.435, de 16-3-.66
(Prorrogação)
An,derson. Clayton
Co., S. A.
Indústria e Comércio
:ão Paulo

JINIL
Industria Brasileira

Classe 9

Cordas para instrumentos musicais em
geral
Termo n.° 740.428, de 16-3-1966
Companhia Nacional de Frigoríficos
— CONFRIO
São Paulo

Classe 41
Para distinguir: rações simples e compostas, balanceadas e vitaminadas, especialmente indicadas para suínos
Termo' n.° 740.432, de 16-3-66
(Prorrogação)
Anderson, Clayton e"J. Co., S. A.
Indústria e Comércio
São Paulo

PRORRoGACko

AMIDOCRFJI

Indústria Brasileira
Classe 41
Para distinguir: uma substância alimentícia, em cuja composição figura, como
componente base, o o amido
remo n.° 740.433, de 16-3-66
(Prorrogação)
SAderson, Clayton E; Co., S. A.
Indústria e Comércio
S:to Paulo

BiNGO

1
PRODUTO C1CA

M

Classe 41
Frase de propaganda
T-trmo n.5 740.430, de 16-3-1966
(Prorrogação)
Indústria Química Orgânica Paulista
Sociedade Anânbia •
São Paak)

PRORR66AÇÃo

• DEHIDROBIL
iiipty2w14 gu111c4 oRaillic.
e4ULIS7'A 3.4.

$40 PAU LO

Amuara r

Blus *-Pt8^

111811~~~
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 48
...lasse 43
Para distinguir: sabões e sabonetes t
Refrescos e águas naturais e artificiais,
perfumados
'usadas como bebidas, a saber: Aguas
Térino n.° 740.439, de 16-3-66
gasosas, naturais ou Trtificials: caldo de
(Prorrogação)
cana, caldos de frutas; guaraná; retres.
Recorclati Laboratorio Farmacologico
S. p. A.
cos, refrigerantes: soda; ..aropes para
S. p. A.
refresios
Itália
Termo n.° 740.436, de 16-3-66
(Prorrogação)
Anderson, Clayton ti Co., S. A.
Indústria e Comércio
São Paulo

.Deuradt)

Clascs

distinguir: óleos e azeites comestíveis. Gorduras animais e vegetais para,
fins culinários
Térino n.° 740.437, de 16-3-66
(Prorrogação)
Classe 41
Anderson. Clayton rl Co., S. A.
Para distinguir:, óleos comestíveis em
Indústria e Comércio
geral
Para

Classe 3
Para distinguir um preparado formas'
tico indicado como antiasmâtico ou
clorinits alérgicas
Termo n.° 740.440, de 16-3-66
(Prorrogação)
•
Recorddti Laboratorio Parmaeologico •
Itliô

São Paulo

Térmo n.° 740.438, de 16-3-66
•
(Prorrogação)
Associação de Assistência à Criança
Defeituosa
São Paulo

P ' ROíPOGAÇ ÀO

AdC0FOSFATO

Prorrngaçat) In PEÇO PIEDATE.,
XERO APENAs UMA
3PORTUNIDAEE

cipós/sus
Par'

(!'

f.'erWi•
pnra

de

t viRctn IP

'ORORROGACÃO

prep,i,;.;

19 tratamento cias moléstias' do agadoi

s

INDUWRIW BRASILEIRA,

Classe 41
Produtos de pescas em geri :• Atum, bacalhau, camarão, ciris, cbustâceos, enchovas, lagostas, mariscos, moluscos,
ovas, ostras, sardinhas, tatuis e peixes
de tôda espécie
Térmo n.° 740.429, de 16-3-1966
(Prorrogação)
Companhia Industrial de Conservas
Alimentícias "Cica".
São Paulo
4 EM

PROPROGAC-4

PRORRoGUÀO

-. -

XNDUSTR IA BRASILE:IR*

1

Termo n.° 740.434, de 16-3-66
(Prorrogação)
Anderson, Clayton El Co., S A.
Indústria e Comércio
São Paio

I

oals.st‘staA

'Classe 2
e sul,;:t3 p cjas •
••
inorg,ánk.:).
1)<: 1-wacdculhlra el

SCrt..E1

jordila .J .111

3

Para

distinudr.

reconstituinte era

I
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
A correr o prazo de 30 dic.2 para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições no Departamento

Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão' do registro requerido

Tétano n.° 740.441, de 16-3-66
(Prororgação)
Flávio Silva Guimarães
São Paulo

PRORROSIdt

Ej

aaaa•--

1o/dilatam Brandem",
Liti:,Se 36
Para distanguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas cm geral: Agasalhos
aventais, alpargatas. anáguas, blusas,
botas. botinas, blusões. boinas. .babadouras. bonés. capacetes, cartolas, cara.
poças. casacão, coletes, capas, hales,
cachecola, calçados, chapéus, cintos,
cintas. combina r:Caca, corpinhcs, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas. colarinhos, 'cueiros..
saias, casacos, chinelos, dominós. achar.
pes. fantasias. tardas para militares, Colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos dr 'moeste. Jaquetas. laquês,
luvas, ligas. lenços. mantéis, meias,
"maiôs, mantas. mandribo. mastilhas, maletas. palas. penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, parneiras. quimonos, regalos,
robe de chambre. roupão. sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
cateteres, shorts. sungas. stolas ou slacks,
toucas, turbantts. ternos, uniformes
e vestidos

Têm) n." 740.442, de 16-3-66
(Prorrogação)
Indústrias Gessv Lever S. A.
São Paulo

pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de pá fogões, fornos e fogareircs elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras, expremedores, liquidificadores elétrico. máquinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedoree,
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletoras, relógios de ar refrigerado, formas elétricas, máquinas
fotográficas e ciarmatográficae, campainhas elétricas, garrafas térmicas, regadores automáticos, lâmpadas, aparelhos de luz flunaascente. aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores condensadores, bobinas, chaves elétricas,
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente, fusível aparelhos fotográficos
e cinematográgicos, filmes revelados,
binoculos, óculos, aparelhos de aproximação. abat-jours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Tétano n.° 740.444, de 16-3-66 indústria Gráfica São jorge Ltda.
S. Paulo

biscoitos, bombons, bolachas. baunilha, letós, palaa. penhuat, pulovaa. pal.ránaRcafé em pó e em grão, camarão, canela penas. .pouches. polaina:, pijamas. pd
em pau e em pó, cacau. carnes, chá. i ahos.
perneiras,
quirnanos.
rct_lalc
caramelis chocolates, confeitos, cravo røb de chambre, roupão, schretudaaaa
cereais, cominho, creme de teae. cremes suspensórios. saidas de banho, santizila2,
lamentai is. croquetes, compotas. Can. sueteres, aborta. sungas. GtOlr f ou alacka
toucas, turbantes. tçrri42, unifortnaa
gica. coalhada, castanha, cebola, condie vestidos
mentos para alimentos. colorantes.
chouriços. dana. duces, doces de fruTérmo n.° 740.451, de 16-3 tai
, • • ,-;st'n: JIS alimentaies, emA. Estevão da Silva Ltda.
padas, ervilhas, enxovas, extrato de toé"Rio de Janeiro
mate, farinhas alimentícias, lavas féculas, flocos, farelo, fermentos. feijão
f:gos trios, 'raras sêcas naturais e cris
talizadas, glicose, goma de Mascar, gor.
duras, grânulos, grão de bici riélatina.
Clarse 36
goiabada. geléias, herva doce he-va
Calçados para homens, senhoras e
mate, hortaliças lagostas, !Imitias leite
' crianças, sandálias, chinelos
condensado, le.te em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça louro. Mas
Têrmo
740.453, de 16-3-966
sas alimenticias. mariscos, manteiga Premoldec
Premoldadosado Nordestes
margarina, marmelada macarrãi, masLimitada
sa de tomate, mel e melado, mate, masPernambuco
sas para m:ngaus. molhos. moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes. óleos comestiveis. ostras. ovds
pàCS, paios pralinés pimenta. pós para
pudins, pickles, peavs, presuntos. patês. petlt-pois pastilhas. pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para animais. requeijões, sal. sacai sardinhas
Q>))
sanduiches. sorvetes, suei de tomate e de
frutas, torradas tap:oca, tâmaras, talha
rim. tremoços. •tortas, tortas para ali
mento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Nume Come rcial
Tèrmos os. 740.446 e 340.447, de
Termo ma 740.452, de 16-3-1966
16-3-66
Premoldec — Prernoldados cl3
Canadian Hoechst Limiteci
Limitada
Canada
Pernambuco

‘rP-5

Classe 33
Titulo de „estabeleci/mato
Térmo n.9 740.445, de 16-3-66 Fiberfil. Inc.
Estados Unidos da América

ct?

P,AJETH.OVERTe
Preparações fartnacêtai, as para serem
usadas na veterinária
Classe 3
Preparados farmacêuticos

.PRORn-esAçss,©

Têm° n." 740.410, de 16-3-66
Orlando Nicolau Raick
•-•
Classe 14
albras d: vidro em fios ou em forma de
tecidos
. —
Vimos na. 740.448 e 740.449, de
16-3-66
Manuel Joaquim Fernandes Martins
Filho

P,)

.

Classe it,
Para distinguir: Artigos rir' vestuarlos
11101)ST?I4 BRASILEIRA
Rio rir 'Janeiro
e roupas latias em gerai: Agasalhos.
aventais. alpargatas. anáguas. blusas
Classe 4s,
botas, botinas. blusões. boinas, babaPara distinguir: 1Sabonetes
_
cfouros. bonés. capacetes. carolas cara.
Térmo 41." 740.443, de 16-3-66
ouças. casacão, coletes, capas, chales
Capuano — Aparelhos e Equipamentos
:achecols calçados. chapéus. rántos
Elatricos Ltda.
cintas. combinações. Carrinhos. calças
' São Paulo
Classes: 33, 41, 42 e 43
e senhoras e de criançaa. ...:atções, CO:
•
Titulo de estabelecimento
;as. camisas. camaaalaa. calmiseta.s
Classe 41
saias, casacos. c'sineloa. ionnuás. aduo.
CAPDANO'
aletria, alho. espargos. ires. fantasias. fardas para m 'irares; zo.
'Alcachofras
Ijubletria i3rae11e1ra
açúcar alimentos para 'arumais. rim ; do 'saiais. fralda:. 4a1ochas. gravatas. por1,,111 arartira to:, Moas de lingerie, ' ,var ras. laqués .
• 4/fie ri thX18 anua:, OS
az( . 4, ati,i sivas
P ir.1 41:Nr•!/.;. ir oç arnIca art gos ele• arroz Firmo. :4‘
ligas. lenços. mantbs. 'selas.
matarias, Datas triaik. mantas. -mandrião. man-ltlbas. tiatriens: Rádios, a parelhos .tie televisão, tonas banha,

Classe 16
Para distinguir: Ma i 'tirSiE para construções e decorações: Argamassas. argila,
areia. azulejos, batentes, balaustres blocos de cimento. blocos para pavimentação, calhas, cimento. cal, cré, chapas
isolantea., caibras, caixilhos. colunas.
;fiarias para coberturas. caixas dtalua,
caixas de descarga bata etixos. edificaç'tes ar-moldadas. estuque, emulsão de
base asfaltico. • estacas. c'squadrias, carrourras metálicas para 'construções, lama-,
Ias de metal, ladrilhos, lambris, .uvas
de função. lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de parteles. ma.
Liras para construções. mosaicos. aro:lutos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as arcana*.
41%9 -AP
44P et" 4? "1 hidráulica. pedra.

4/41P72
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Publicação feita de acOrdo com o art. 130 do Código da
Propriedade Industriai. Da data da publicação começará
o prazo de 60 dia,' para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamens
Nacional da Propricd.ade Industriai aqueles que se julgarem prejudicados com a
concessão do registro requerido
IMMO=

ittio, produtos betuminosos, impertneahal :antes liquidos ou sob outras formas
paca nvistirnento e outros como na
r;rticatação, peças ornamentais de cf.
ine p to ou gesso para tetos e paredes,
papai para forrar casas, massas artafflia &ideai para uso nas construções, parquete, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de vtntilação, tanaaas de cimento, vigas, vigamentos e
vitrais
Termo n. 9 740.454, de 16-3-1966
José da Silva Dias
C

abasa

ammitimmammemitamaliateleali

oseeteareaaMinealate~11
Classe 32
Faia disunguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas. órgãos de publicidades. programas radioiõaicos. rádio-televisionadas, peças teatraa3 e cinematográf.cas, programas.
circenses
Termo ra° 740.455, de 16-3-1966
Bar.: rt nu S . A . Comercial, Industrial e
Importadora
São Pai*
PROTIROGAÇÃO

JUVENIA
Brasi1,-;r2k
Classe 10
instrumentos, máquinas, aparelhos e pe~ trechos para a medicina, arte dentária,
a cirurgia e a higiene, exceto os incluídas na classe 34; máquinas, aparalhos
e instalações hospitalares, de expurgo
e fins análogos, exceto materiais
da classe 40
Trino a.° 740.456, de 16-3-1966
2kLsuii tii r a de Brinquedos Estrela S.A.
São 'Paulo

Motcgama
.I ndCretrla Brasileira

1214tA corrida

Caase 49
de automóveis de miniaturo

Termo n.° 740.457, de 16-3-1966
"a p elaria União Limitada
".
Guanabara

ceto para brinquedos) blocos para
c o rrespondência, blocos para cálculos
blocas para anotações, bobinos, brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras.
PRORROGAÇÃO
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas 'de cartão, ca:xas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões indicas, corifeia cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
esclares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, copas p lanográficas, cadernos de lembrança, carreté:s de papelão. envelopes, envolucros para charutos de papel. encadernação de papel
ou p apelão, etiquetas, fõlhas indicas
feahas de celulose, g uardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão ornamentas
de papel transparente, pratos. papel,.
nhos, papéis de estanho e de aturam.°
Clame 40
Papéis sem impressão: papéis em branco
WI6vels em geral, de metal, vidro, de para forrar p
aredes, papel olmaço com
aço, madeira, estofados ou não. mala. ou sem p auta,
p ape/ crepon. papei
ave móveis para escritórios: Armários
seda, papel impermeável, papel encerado
armários para banheiro e para roupas p
apel higiênico. papel impermeável
usadas, almofadas. acolchoados para
Para copiar, papel para desenhos, pamóveis, bancos, balcões, banquetas pel
p ara embrulho impermeata Ezado
bandejas domiciliares, berços biombos
papel
paro encadernar, papel para escadeiras, carrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos crever papel para imprimir, papel papara sala de Jantar e sala de visitas rafina para embrulhos, papel celofane,
conjuntos para terraços, jardim e praia papel celulose, ' papel de unho papel
conJuntas de armários e gabinetes nau, absorvente, papel para embranar tacopa e casinha, camas cabides. cadeiras baco, papelão, recipientes de Pa p el a o giratórias, cadeiras de balanço, caixa: setas de papel, rótulos de p apel roias
de rádios, colchões, colchões de molas de papel transparente, sacos de papel
dispensas, divisões. divans. discoteca: serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
de madeira, espreguiçadeiras. escrivant
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas
Classe 38 •
mesinha& mesinhas para rádio e televi Aros para guardanapos de papel
são. Mesinhas para televisão. moldura,
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
para quadros, porta-retratos, poltronas
para retratos e autógrafos. balões (ex•
poltronas-camas, prateleiras. porta-cha.
ceto para brinquedos) blocos para
péus, sofás. sofás-camas, travesseiros e
correspondência, blocos para cálculos
%arrimablocos para anotações, bobinas, brochu
Termo n.° 740.464, de 16-3-1966
ras não impressas, cadernos de asaraSuerdieck S A. Charutos e Cigarrilhos ver. capas para documentos. carteiras.
caixas de papelão, cadernetas. cader.
Bahia
nos, caixas de cartão. ca:xas para paPRORROGAÇÃO
pelaria. cartões de visitas, cartões co.
marciais, cartões índices, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
esclares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, copas planográficas. cadernos de lembrança, carretes de paClasse 41
pelão, envelopes, envéducros para chaCharutos
rutos de papel. encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, folhas indices
Termos ns. 740.458 e 740.459, de
%lhas de celulose, guardanapos. livros
16-3-1966
não impressos, livros fiscais, livros de
Papelaria Unia.c y Limitada
contabilidade, inata-borrão. ornamentos
Ctrmabara
de papel transparente, pratos, papel'.
nhos, papéis de estanho e de alumin:o
PRORROGAÇÃO
papéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes, papel' olmaço com
ou sem pauta. p apel crepon. p apel de
seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico, papel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabiazadc
'mim] paro enzadernar, p apel para esAros paira miara
f)arr'l
crever.pape l p ara imprimir, papel paaglutinados allams
tu
e
ra fina , ara , :r
lh os. par): 1 ceInfr
paca retratos e outógrarns, balões 'es- papel celulose, 'papel de Vinho papel

absorvente, papel para einhaihar ta'bico, papelão, recipientes de P ape l r°setas de papel, rótulos de papel. rotos
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes d2 P ap el
Têrmo n.9 740.460, de 16-34966
Bebidas Marumby S.A.
Indas'-a• •
Comércio
Rio Grarale do Sul

PRORROGAÇÃO
(USTRIA_

Eljd A SI LEIRA.
kaala

FLÁRItlúzyiti--;1
.9"

Classe 42
Para aistinguir: Aguardentes, aperitivos, afaz, bitter, brandy, conhaque, cervejas, ternet, genebra, gin. g ame!, licores. (lactar, punch pipermint. rhum.
sucos de trutas sem álcool, vinhos, ver.
mouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e wh.skv
Termo n.° 740.461, de 16-3-1966
Inducondor S.A. Indústria e Comércio
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Classe 44
Fumo em bruto e manufaturado compreendendo charutos, cigarros e
cigarrilhos
Termo n.° 740.468, de 16 -3 - 1966
OSP

Valery Perfumes do Brasll S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

VELHO BRAZ I t.
Classe 48
Para distinguir: p erfumes, essências
tratos. água de colônia. agua de touca.
dor, ativa de beleza, agua de quina
Agua I -asas, áurr de ra'zaira, agia
«li 5. tora It
rara
cabelos ;= para a Pele. brilbartica oa',1
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Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o Prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oNsições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
promissórias, papéis de carta e de oficio, turas metálicas para construções, lamepapéis impressos, recibos e títulos de las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isca
crédito
lacte contra frio e calor, manilhas, mas740.465,
de
16-3-1966
Termo n• 0
sas para revestimentos de partdes, maLojas Everest S.A.
deiras para construções, mosaicos, proSão Paulo
dutos de base asfáltico, produtos para,
tornar impermeabilizantes as arpam&
sas de cimento e cal, hidráulica, padregalho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras tanntia
para revtstimento e outros como na pavimentação, .ças ornamentais de ci.
mento ou gesso para tetos e paredes,
papel pare forrar casas, calvas antiácidos Para uso nas construçÕes, parClaascs: 3, 9, 12, 18, 23, 24, 26, 28, 29, queres, portas, portões, pisos, soletras
30, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 48, 49 e 50 para portas, tijolos, tubos de concreto,
Para distinguir as atividades comerciais telhas, tacos, tubos de vtritilação, tanda requecate, e as vendas a crédito, ques de cimento, vigas, vigamentos e
podendo ser utilizado em impressos, levitras
treiros, veiculos, cartazes, vitrinas e toClasse
28
dos os meios de propaganda escrita e
Para distinguir: Artefatos de mataria
audio-visual
plástico e de nyion: Redpientas (abri.
Têrmo n.° 740.462, de 16.3-1966
cados de material plástico, revestimen
Termo na' 740.453, de 16-3-1966
Indueondor S.A. Iaallaria e Comércio la • - a cor S.A. Indústria e Comércio tos confeccionados de substiâncias
mais e vegetais: Argolas, açucareiros
Guanabara
armações para óculos, bules. bandejas
base, para tele5ones. baldes, bacias, boi.
PRORROSAÇÃO
PRORROGAÇÃO
sas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas c utensilios, cruzetas
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coas. canecas, co.
theres, conchas, cestas para pão, cesti
abas capas para álbuns e para livro!
cálices, cestos, castiçal:: para velas.
caixas para guarda de .objetos, crtta
chos, coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinhoa de plástsiae
para sprvetes, caixinhas de plãsticc
Classe 44
para sorvetes, colherinhas, paainhas
Fumo em bruto e manufaturado com- garfinlíos de plástico para sorvetes. tora
Class:- 44
e
•
preendendo
Charutos,
cigarros
rumo em bruto e manufatufado comminhas de plástico para sorvetes, discos
cigarrilhos
preendendo charutos, cigarros e
embreagens de material plástico emba
Termos as. 740.469 e 740.470, de
cigarrilhos
lagena de material plástico pata sorve16-3-1966
tes estojos para objetos, espumas de
Termos ns. 740.466 e 740.467, de
Suvinil S.A. — Indústria e Corp"aio nylon, esteiras, enfeites para autora&
16-3-1966
de Tintas
pratos, funis, formas para doces, fitas
Segas S.A. Org. de Empresas e Mota
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
São Paula
de Capitais
para bolsas, facas, guarnições, guinaioliee para chupetas e mamadeiras. guar,
São Paulo
rações para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
n••••• nn••••n•n•n•
W14111.1.~.
de frutas e legumes, guarnições de ma.
.1•0111~1..•
••nnnnn••
terial plástico para ctersathos e abjetos
guarnições para- bolsas, .garfos. galarias
para cortinas; • jarros, laminados, plas.
MEIMI
ticos, lancheiras, taantegueiras, malas
orkÁls. Pendedores de roupas, puxadores Para :neveis, Pires. - pratos. palitei.
roa, p lis de ~dm, pedras pomes, artigos, protetoes para documentos, puxadores de água para uso dostaástico

dolina, "batons" cosméticas, fixadores

de penteados. petróleos. áleas para os
cabelo creme revaneseenre. crera- .gordurosos e pomadas para 'imana da
pele a "maquilage". lepilatórica atesodorantee, vinagre aromático, p6 de arroz
e talco perfumado ou não. 4 2 P1s Para
pestana e sobranceiras. prepados para
embelezar mitos e olhas, carmim para
o rosto e para os ifíbios, sabão e creme
para barbeai, sabão liquido perfumada
ou não. salsunetes. lentifriclos em pó
pasta 011 liquido, sais perfumados pari,
baaaos, patifes, vaporizadores de Perta.
eseúvas.para ci, ates, cat_telos,
• cilins. saquinhos a:mutilada; preaaradoa em pó, pasta. liquidas a saloia,
arda o tratamento das unaas, &sauí
ventes e vernizes, removedores da cuia
cuia, glicerina er 4 turacia para os cabeac.
e prepara LOS para desau l air un h.
cílios e pintas ou sata T s atificiais, óleos
para a peia

•

a••••••••n•nn
••••••~..1~0.

Classe 33
Marca de serviços, para discinguir a.
preatação de serviços relata...a; a investi:
mentos, finitaciamento, (taldao,
ançao de a:pitais e orgaitaicaa de
Empresa s
Classe 50 •
Ações, apoittas, bilhetes, blocos, tartões
tonwriais,cartõaa .aaiai, cheques,
tipons, debentures, .duplicatas cavetoatas, faturas, folhinhas, folhetos, impressos em geral, letras de câmbio, notas

Loções de material plástico para ind(ta
iria gerai de pla.sticoa
—

Termos na. 740.471 e 740.422, de
16-3-1966
Suvinil S.A. — 1ndtnstria e Comércio
de Tinta';
São Paula

Classe 16
Pare distinguir: Materiais para constrta
ções e decorações: Argamossas, argila,

areia, azulejos, batentes, balaustres, No
cos de cimento, blocos para pavimenta
ção, calhas, cimento, cal, crê, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunaã
chapas para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga para euxos, edifica.
Vias prenioldadas, estuque, emulstio tis
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, leme-

cortantes. para mareinciroa, para sapa.
teiros, para vidros pasta adesiva paia
aorta-copos, porta-tagarelo, poeta-notas,

•

lbs de metal, ladrilhos, lambris, luvai
de juaçâo, 'ages, lageotas. material isolante contra frio e calor, manilhas, case.
sas para revestimentos de partdes, °ladeiras para construções, mosaicos, prck

dutos de base esfáltico, produtos
tornar impermeabilizantes as ar
eas de cimento e cal, hidráulica, padre>,..,
gulha produtos betuminosos, impermeta
bilizantes liquidos ou sob outras formal
para revastimento e outros como as
vimentaçao, peças ornamentais de
mento ou gesso para • tetos 41 9
papel para forrar casas, massas
ácidos pare uso nas construções,
ciastes> portas, portões, pisos, solils

para portas. tlioloa, tubos de eoncee
telhas, tacos, tubos de vtntilacio, t
que* da cimento, vigas, vigetneritos

vitais
Chame 28

.

4

Para distinguir: Artefatos de mater¥ le.".."

plástico e

de ayion: Reclp:antes iabit-

cados de material plástico, revestbnert- .

confeccionado' de substãnefas attfpare tos
mais • vegeta:st Argolas, açucareizoii,
armações para &cios, bules. bandejai.
bases Para telefones, baldes, bacias boiaorta-documentos, placas, rebites, rodi. las, caixas, carteiras, chapas, cab4i
alias, recipientes, suportes suportas Pare para ferramentas • utensilios, crusetafr,
guardanapos. saleiros tubos, tigelas caixas para acondicionamento de alftubos para ampolas, tubos para serin- r.wntos, caixa de materlal plástico para
gas, travessas, tipOs de material pias. baterias, coadores, copos, canecas, toatico, sacolas. sacos, saquinhos, vasilha- das, 4spas para , albuns e para livros,
ales para acondicionamento. vasos. li- cálices, cestos, castiçais para velai,
maras. colas a frio e colas não inckidar caixas para guarda de lbjetes: cartucorreiaa, pasta e pedra) pare aliar chos, coadores para chá, descanso parli
-ebolos, adesivo, para taco., adesávos pretos, copos e copinhos de alásticbot

em outras classes para

Classe 16
Materiais para contaraPtlia
ções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimeato. cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos, edificações preinoldadas: estuque, emulsão de
base asfaltico, estacas, esquadrias, estru.

para ladrilros e adesivos para azulejo.,
anéis, carretai, par tecelagem e atar.

Zsr1.2
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TA DAS'

feita da acôrdo coara o art. 130 do Código da 2ropriedade industrial. D. clt. d
ubl l aaaão começará
'Jorrar o praso 63 00 dias' para a de:TI/mento do pedido. Durante easa; prar.o poderão
alma
.'iaapartaiaent,o
Nacional ala n'opría.dada Induz:talai aouelea que co julaaaream prejudicaõca aorn
cortaa-aa10 io
t:; requerido
'-'Siresentar

"aa ra =acta% calairlacca r1 piástici IiogMfice e paelioconista. pelicule.3 ocora aorvetea, collserinnaa, pasinhaa sivels, papéis para fotografias e analigarfinhos da plástico a:ara fl,CCt::-..1 n,
sas da labonatório, pigmeatos, potassa.
rainhas dt plástico para corveta% diacca, pós metálicos para a composição de tincaralsraap,an de eaatarial pléistiao, enba tara prepa:mçõw para fotografias, produC,J C=.:Áter:,21- plaatico paira 3(.21W2, tos para niquelar, pratear e cromar,
produtos para diluir tinta% prua_siatos,
tn, estofea para, objetos, eapumaa
J.-alota eateilas, enfeita . .para atiaaraó. reativos, removedores, sabão aeutro,
saia, aalicilatos secantes, zenaibilizantes,
vela, maaaaa anti-auidos, escoadorca
'paatos, funis, fôrmas para doces. litaz sililatos, soda cáustica, soluçõea, químipara bolsas, sacas, guarniçõea guarra cas de uso industrial, aolventaa, aulfa Uçõa....3 pare porta-blocoa, guarniçeas tos, tintas em pó, liquidar, sólidaa
'..;:c¡Lidificadores e para batedal.-as pastosas para maCmira, L'erre„ paredes,
construções, decoraçaraa, couros, tecidos,
.'amtaa e legumes, gcarnições de
alãstlea para utensílios e eiblatca. libras, celulose, barcos e veiculo% Calco
Industrial thiner, verniaes. zarcão
arniçez3 para ' bolsas, garfos, gaiar1a-.2
cortinas, ferra laminadon,
Ti:rmo n. o 740.474, de 16-3 1966
•
Gráfica Cristiânia Ltda.
lancheiras, mar:a:agueiras, Er.:::3
(asinéis, prendedorca de rampas. purasda,
Guanabara
de móveis, pire°, aratos. • palito.",
3, pás da cosinha, EnCL:C.3 poma° arti-1
003 protetoraa para dectsiraiscoa, pua:adores de água ;para uso doméstica,
porta-copoa, portaanigueis, porra-notas
porta-documentos, placas. rebites
Ciasse 50
(a2ras. recipientes, suportes. suportes ;),2,3
Impressos
(53ardanapoa, saleiro, cubos, tig
_
br.13 pare Gn 47..‘clac, tubos ,paro
'Mino n,° 740.475, de 16-3-1966
Toyo Engenharia Química Ltda,
aaeclaa, sacza, 3Í1OCZ,
3I.123
Guanabara
accaradiciinananaCca

3

11.:.-^o ceL3 32.) h:,cItsick.3

para beasacba,
'Asa caareeneirca,
paro
paata adaaiva praia
taataiaal pEt:Istica easgai-al
Irmo n. 9 740.473, de 16-3-1966
Daikin Kogyo Co., Ltd.
Japão Z.:2V= CIE2552,

;,r_.:DD

o

-m

P

2U,
'I )r

L'A 1

Classe 33
Título
Tórro ri.ç' 710.476, de 16-3-1966
Propaganda e Artes Gráficas Ltda.
Guanabara

LL-D

(513
C.15:3S0

uà

1

iabsoraeates, e,catoaa,
acetatos, &geastes quimicoa para
aineráo e coloraça de iiine3, tedoj, zouros .2 celulose; agua-a-az, uis'ausm:â..-.. &ninará; alume, alvaiade, al"aajr-araca industriais, alumiado cal pó,
aaoniaco, anti-incrustantea, anti-ozidaraca,
anti-Getenantae, azo•
âgr,a acidulada pala ECUMUlaCie-

Tra'o r_s. 740.479 a
16-3-19E6

ezzaces, chinelos, dominós, cf.:41wpeu fantasias, fardas para militara% ara
legiais, fraldas, galochas, gravatas, ocrrec, cgoa de 'ingeria, jaqueta% laga'aa,

"Vr-i: • •fro"
Gr.arfra!•¡'.,

luvas, ligas, lenços, a:.assi(2a, EV2A.'"..r2;
malaka mantas, mandrião, mantilhas, paletós, pairo, penhoar, pulover, pelerMas;
peugas, pouches, polainas, pijamas, ounhos, perneiras, c;uir:icrif..:2s .regalos.
robe de chambre, UCU325, actretadca,
saldar de haale, aandaias,
sueterea shorta, aungas, aianlaa, ou siadas
toucas, turEantea, teraca, uniformas
e vestalcc
Termo n.° 740.478, de 16-3-1966
Bazar Acaderaico Ltda,
Guanabara

\.;

•—)

1j

740. -/M, da

de'
1,'(\
-3
1.1 n.1.2C
i29"...Ufj

...te ai
..,72ac!
ble.„ aara
crrrc-

"aloca.-..

-az] _alculaa

L.113.e, 1. °Era,

.
,

I

:2

1

pekria, a-

aadica,

:

paC: visitas, curti-ira (P..'

Claaaaa
ic
,Ve..a pasta guardar:aja:a dc par,;o1
r, c') "spc:i 21.1troi'..r3eg
1 luPnzsL, álhura cm Laanco). .it'attaa, o em :jaaue e e •••.1 CICSCr!'1,1,),
.)r,ru retratas 3 autógrafos, balões ijeataricats em branca, cartticlica
sato para brinque*:a blocos para
carip laaa: topea, planogr2i1cas,
hlocca para câlculps dernza
cara aéla
. ac
; olocus para artatações bobines broche.
pau:
es_U,t)
de eaca-cZ2e
carteiras
do=
3
pea,a;l.la
ccaclaw)12,, livra.;
aas, car_uu.,
;:arcz pa;
aas- ...' - Tivao
. P.
cr......laeo co'
.Litnentc;
_
aos
anri02 ?
ra90,'"

"

e c= '4à1.-c..a.r.o - para
caderno'
estia:aia% ,r,riEtc3
criirrisckaâe cartolina, crapas Jlanográficos,

J1-1111lil.C.,

I branco
sada:, 1.
cc

a .,

5.:1=

3".1

,.:C‘T.

apa Cr:2

demos de lembrança. carretéis do patada°, envelopes, envólucros para cisa- seda, papel impei meável, cace:, ude
aitea Ca papel, encaideriaçâu Ce papel papel :ai alealca, popel 1:aparata-alva,"
cas papelile, etiquetas, itil; :_aa írsaltiaaa. para azapia:, pra:21 ar.;:a.
co: a a abiliz ade
fóllaraa de caleleac, guardanapo:, 1:vros ;;51 para ctL. dhc
udo niçrcsz..":±3., IiWC3
-.bicos (22 papel para area,Tacmar, papel parra CO'
pel pacontabill6E.Ca, motaabora2o, ornam:aúna craves.. papal 73a , Zr',
e5 papal irar,sporento,
rafina pare c5.bulhJs, aapal calai:ata,
paplia.Cle cata-alio e de aluarizia papel celtimse, .aopal da babe
PaPag r.crc impressa, papála em branco absorventa. aaaal
para imprenaão, papéis fa.atiasia, manos baco, papaláts, accipientes da papal
para forrar paredes, papel almaço SO3 setas de papei, r Stulos de aaae",., mica
ou :•_:2) pauta, papel crepor. papel
de papel transparente, aacoa de
seCo, papel ;anpermeavel, papel em bo- serpentincs. trhc-1, postais 4.?.e

Classe 38
Papéis e seas artefatos; livres cc _: lo linpressos tais como: blocos de papel, copes, garsclanapas e toalhas, papel de
embrulho, papel de impressãc, pastas de
papelão, cartolina, papelão e lisraos não bina ,-;:44-4,s if.apressão. papel encerado
Par.32.1o "1:tibc".:3
trapressos
J, ágüa cmigenade, pai-a fins iarlustripapai L151;:r.i.- co, papel impermeável.
amônia: banhos para galvamiaação,
para copias. papal para desenhos. pa- Obras e trzi:odi4los
Termo n.° 740.477, de 16-3-1966
benza betumes, LicarLanato
pa: para ciaaruIo impermeabilisado de YotogreNure, c:f-::t,
joisbel Boutique Ltda,
• aódio,
potásalo: cal virgem. carpapa: para cacadertaar, papei para aoficos e tipogrãâcoa
Guanabra
vões, carbonatos, catalizadores, ceiuiocraves, papel para imprimir papel p .ase., chapas Iotcçj ráfieas, composições. exrafina para embr ./aliada papel celofane,
Térmo o.° /40.43j, de 1534"‹.ç.
liator:3 Ca ine'ladio, cica, Cw'r.:03ívas,
papa/ celulose, papai de lacho, papel
• r_aras
corarics, 2reaSCZTS3: desacranabsorvente, papel para ambrulhar ta:a-saias:as-ta:atas, eliasolaantca; emula
:seco, papelão, recipientes de aapel, ao2
ogiáficaa marcha, .atax, asmalsetcs de papel, rótulos de ;maca rolo:
asa, zPstcaiatosa fana filmas earsibilie..2 papei transparaaate sacos de papei
azdos pare fotearafias, fias:dores, fluiClasse 36
sarpentinas, tubos.. postais de cartão
*
i aios, !palatal.cafatoa
Para cliatítsguir: Artigos do pactuários
e aubetea de papal
fósfcren ladustraain. flacre.to. e woulaa feitas em geral: Aaaaalhca
Têm° n.° 740.481, de 16-3-66
/:ta-a-"arttna
salda; -aalvarizzidores, aventais, alpargatas, anágua.% blusa:,
A
klaphael Lamastra
ca:
2'.r,r;rafi:::.:.1 e '!atuo botas, botinas, blindes, boinas bataParaná
ajlicaraa; hidratas, Nicirosulfites;
i rwr f," bonés, capaãtea, cartolas, caramenbilizantea, ioduretaa, laaa_P; =assoa puça.a, casacão, coletes, capas, chalra.
Classes: 1, 2, 3, .'.., 5, 6, 7, 8, 9 10i
,1 o
aara cintura, cagnéae, amarai:iria% Pitra- cachecol% calçados, chapéus. cintos,
i .1; 12, 13, 14, "a5, 16, 17, 18. 1P, -2C:
aza, aeutraliza.doren. nitroceltilose; proa cintas, combinações, corpinhos. calçn:
21; 22; 2.3; 24; 2; 26; 27; 23; 2-P, -30,
caidante; óleo para pintura óleo Ia senhoras e de crianças calções, ar:4
i 31,, 32, 33, 3, 25, 36, 3/: 28; 3P, '1,4;
.19hoca, p2mdtstaa quk-liena para
ças, camisas, camisolas, camisetas,
Clarss' 32
41,42; 43; 44; '15; 46; 17; 43; 49 e ã0
tm'cr.s.:n intlustriel. papéis Ine-.11 mat.:ao, ceroula% colarinhos, c:mima
Um periódica
Título de ::32aLe:.re ;•Fn.:i!le ,
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iiermo n. m0.482. de 16-3-66
Raphael Lamastra
Paraná

Diário de Londrina
Classe 32
Um periódico •
rermo n. 9 740.484, de 16-3-66
T. E. A. 1. Assessoria Técnico
Econômica Agro Industrial

tês. Peta-pois pastilhas, pizzas pudins;
queijos. rações balanceadas para animais, requeijões, sal, saga sardinhas,
i sanduic.hes, sorvetes, saci de tomate e de
frutas, torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Tétano n.9 740.486 de 16-3-66
Estavam Sciangula Mangione
Guanabara

Classe 38
Artigos da classe
Têt-rno n.9 740.483, de 16-3-66
1zoliva S. A. Importadora e Exporta[ora de óleos Comestíveis e Derivados

Barão da Vila
Termo n. 9 740.491, de 16-3-66
Usina São Christóvão Tintas S. A.

INDDSTRIA. BRASILEMA

Guanabara

Classe h
Discos gravados
Taram n. 9 740.487, de 16-3-66
Oleomar Comércio e Represent4ões
Ltda.
Guanabal a

OMpan
••nn•••n amime

Rio Grande do Sul

oy5v00allo1d

OLEOMAR
•

Classe 41
'alcachofraa. aletria, alho, aspargos,
içúcar. alimentos para animais, amido,
mendoas, ameixas, amendoim, araruta
rroz, atum, aveia. avelãs, aze:te azeianas, banha, bacalhau, batatas, balas.
iiscoitos, bombons, bolachas. baunilha,
afê em pó e em grão. camarão, canela.
an pau e em pó, cacau. carnes, chá,
aramas. chocolates, confeitos, cravo
areais, cominho, creme de le:te. cremes
liraenticios, croquetes, compotae, eanica. coalhada. castanha, cebola, condi.entos para alimentos, ‘colorantes,
houriços, dendê, doces, doces de fruis. esPinafre, essências alimentares, amadas, ervilhas, enEovas, extrato de toê..ate, farinhas alimentícias, favas, M-

alas, flocos, farelo, fermentos, feijão
gos, frios, frutas sêcas naturais e crlsslizradas, glicose. goma de mascar, °or.
Ires, grânulos, grão de blci. gelatina.

Classe 47
Artigos da classe

Termo n.° 740.488, de 16-3-66
Indústria Mecânica Perez Ltda.
Guanabara

Classe 6
Magnatas pneumáticas e suas partes
integrantes

Termo n. 9 740.489, de 16-3-66
Inclinaria Mecânica Perez Ltda,
Guanabara

!abada, geléias, herve doce flama,
ate, hortaliças, lagostas, lingueta, Peitai
mdensado, leite em pó, legumes era,
'nova , lentilhas, linguiça, louro, mas.,
ai alimentícias. mariscos, manteiga,
argarina, marmelada, macarrill, mast' de tomate, mel e melado, mate, masa!) para mingaus, molhos, miluscos,
ostarda, mortadela, nós moscada, noClasse 6
13, óleos comestíveis, ostras, aves.
-es, paias, prallnés pimenta, pós para Máquinas poPlan -Wien% e suas partes
integ rantes
;dias, pichles, peixes, presuntos, pa,

cas de uso Industrial. sPlventes. sulft
tos, tintas em pó, liquidas. sólida:- e
pastosas para madeira. ferro. parada
construções, decorações, couros, tecido
fibras, celulose, barcos e veículos. telt
industrial. thiner. vernizes. zarcão
Têrmo n.9 740.492, de 16-3-66
Codiula .-- Companhia de Produto:
Alitnenticios
São Paulo

Classe 33
Titulo
Tênno n.° 740.n4 9

GUARANI

Guanabara

A. T.E.A.1.

Urino n.9 740.490, de 16-3-66
Nelson Asaiac
Guanabara

Classe 1
Para distinguir: Absorventes, acetona
ácidos, acetatos, agentes químicos para
a tratamento e coloração de fibras, tecidos. couros e celulose; água-raz. albumina. anilinae: alumen. alvaiade. &mantes Industriais, aluminio em pó.
amoníaco. anti-incrustantes. anti-ozidara
tes. anti-corrosivos. anti-detonantee, azo.
tatos. água acidulada para acumuladores. água oxigenada para fins industri,
ais amónia; banhos para galvanização.
benzinas.' benzol. betumes, bicarbonato
de sódio. de potássio; cal virgem. car.
vales, carbonatos. catalizadores. Mulo.
se. chapas forogifificas. composiçõea. PEtintores de incêndio, cloro, corrosivos.
cromatos. corantes, creosotos; descorantes. desincrustantes. dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre. eter. esmaltes. eestearatos: fenol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, fluidos para freios formal fosfatas indus-

triais. fósforos industriais. fluoretos.

Indústria Brasileira
Classe 41
Alcachofras aletria, alho, aspargos,
açúcar. alimentos para animais, amido,
amendoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, aze.te azei.
tonas banha, bacalhau, batatas. balas;
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha,
café em pó e em grão. camarão, canela,
em pau e em pó, cacau. carnes, chá,
caramelis. chocolates: confeitos, cravo
cereais. comi&-o. creme de leae. cremes
alimenticios. croquetes, compotas. cangica coalhada. castanha, cebola. condimentos para alimentos, colorant:s,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas. espinafre essênc:as alimentares, em.
padas, ervilhas, enxovas, extrato de toemate, farinhas alimenticias, favas féculas, flocos, farelo, fermentos. leilão
f:gos. frios, 1.titas secas naturais e cristalizadas glicose, goma de mascar, gora
duras, granulos. grão de bici gelatina.
goiabada. geléias, herva doce ri.'-.'a
mate, hortaliças, lagostas, línguas leite
condeasado, le:te em pá. legumes eia
conserva, lentilhas, linguiça louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada. macarrai, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para m:aya:fs. molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes. óleos comestíveis. Ostras, ovas,
pães. paios pralttias pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos. aa.
tês, pett-pois, pastilhas, pizzas pudins.
queijos. raçõea balanceadas para ana
mais. requeijões, sal, sagú sardinhas
sanduiches. sorvetes, suei de tomate e di
frutas, torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para ali,
mento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre

fundentes para solda; galvanizadores.
gelatinas para fotografias e pinturas.
glicerina; hidratos, hidrosulfitos; imper.
Têrino n.9 740.493, de 16-3-66
meabilizantea. ioduretos. lacas: massas S. A. Indústrias Reunidas F. .Ma
para pintura. magnésio. mercaras, nitratarazzo
tos, neutralizadores. nitrocelulose; pra
São
Paulo
oxidas, oxidante. óleo para pintura óleo
de linhaça, produtos quimicos para impressão, potassa industrial. papéis heliográficns e preliocopista. peliculas sen.
siveis. papéis para fotografias e análises de laboratório, pigmentos. potassa.
pós metálicos para a composição de tintas preparações para fotografias, produtos para niquelar. pratear e 'cromar.
Produtos para diadr tintas. prussiatos
Classe 41
re-a ivos. , removedores; sabão neutro.
ai seria, alho, aspargos.
sais. saliciattos secantes. sewabilizantes Alcachofras
sililatos, soda cáustica. soluções quina açúcar, alimento, 'para animais, amido.

tndústi-ià Brasileira

ar.
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emendoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azeitonas. banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela.
em Pau e em pó. cacaw carnes, chá.
caramelis, chocolatcs, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de lete. cremes
alimenticios, cro q uetes. compotas, cangica, coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces. doces de frutas, espinafre. essências alimentares, empadas. ervilhas, einovas, extrato de toêmate, farinhas alimentícias, lavas fé;
colas, fiemos, farelo, fermentos, feijão
I:gos, frios, cruas secas naturais e cristalizadas, glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bici, gelatina,
gáiabada. geléias, herva doce herva
mate, hortaliças, lagostas. linguas, leite
cOnalensado. le-te em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro. 'castos alimentícias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada. macarral. massa de tomate.' mel e melado, mate, massas para m:ngaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, mas moscada. nozes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães, paios, pralinés pimenta, pós para
pudins. pickles, peixes, presuntos. patês, petit-pois. pastilhas, pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal. sagú. sardinhas,
aanduiches. sorvetes. SUCi de tomate e de
frutas, torradas tap:oca, tâmaras, talharim, tremoços, matas. tortas para alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Termo n.° 740.494, de 16-3-66
Engenho Santa Luzia Leda
Rio Grande do Sul

1,5enk

sas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarraa massa de tomate, mel e melado, mate, massas para m:ngaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes. óleos comestiveis, ostras, ovas,
pães, paios, pralinés pimenta, pós para
pudins, .pickles, peixes, presuntos, patês. petit-pois, pastilhas, pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagat, sardinhas,
sanduiches, sorvetes, suai de tomate e de
frutas, torradas, tap:oca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
—gamo

740.496, de 16-3-66
Estanislao SmolinskI
Argentina
11. 9

PRORROGAbAC))

6013
Classe 5
Soros, vacinas, bio-culturas, vinnos, solutos, elixires, xaropes, extratos tinturas alcoolaturas alcoolatos essências,
óleos, emulsões, linimentos, sabões, pomadas, cremes, pastas, óvulos; pós comprimidos, cápsulas, drágeas, supositórios, velas, granulados, grânulos, pílulas, pastilhas e outros preparados ou
substâncias para uso na medicina e na
farmácia
Urra° n. 9 740.497, de 16-3-66
S. A. Indústrias Metalúrgicas Crê
São Paulo

RANCO

Mdústria BrasiOeira

MAARELe • PRETO)

Classes: 1 a 50
Substâncias e preparações químicas usadas na agricultua. fiar botticultura, na
veterinária e para fins sanitár.os, produto se preparados para serem usados
na medicina e na farmácia; substâncias
de origem animal, vegetal ou mineral:
natais não trabalhados: máquinas e suas
partes integrantes; máquinas de agricul
tura, horticultura e suas partes inte.
grantes; aparelhos elétricos para use
doméstico; instrumentos musicais; ias.
rumentos, máquinas e aparelros para
medicina, arte dentária e cirurgia; feraz/gano e cerramentas de fiada esécie.
a-mmenhas: ioalheria e art.
'•:'-'7iSZI'Va. lentilhas,' %mica loas,. elae= , Gz3 â metais precioso. 516.941Lrorrrintn:

de metal preciosa, serviços ce reluza:1
de metal precioso, serviços de saladam
de frutas de metal precioso, serviços do
sorvete de metal precioso, talheres
metais preciosos, turibilloa cie asetC.,
turmalinas lapidadas e vr_sos 6,3

metaz3 preci=sas
rarmo n.° 740.499, de 16-3-66
113
Praduções Cienmatoaráfioaa
• Guanabara

3BAg="'
.

•rt.

['')\
trú
X`,~
,

Classe 13
Adereços de metais precis:mos .semipreciosos e scas imitações. adereços de
pedras precio.sas e suas imitações, adornos de metais preciosos. sem s preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de 4antasia de metais precioso&
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos, bandejas de metais Ceei
cioscia, berloques de metal preciosos,
brincos de metal precioso ca semipreciosos, bules de metais preciosos.
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos
contas de metais precioso& copos de
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro.
Fio' de prata, fivelas' de metais Preciosos cafeteiras de metais preciosos. jóias
jóias falsas. lantelolas de metais preciosos, medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações. palitos
de ouro pedras preciosas para jóias ,pee
dras semi-preciosas para jóia pérolas
e Imitações de pérolas, pratos de ' metais preciosos, serviços de chá . e de cai
do morais p reciosos. servicos de licor

Classe 8
Filmes :revelados

Tio n.9 740.500, de 16-!-W'
Pelotas Rapresantações Ltde,
Guanabara

PnO`Tâg
=- r533,1&,..3 SHIM
Classe 511
Para distinguir, impressos em gere,
anúncios imprasaos, envelopas, apólicea
cheques, cartões de visitas e comercia/a
duplicatas, faturas, folhinha: letras da
câmbio nos fiscais, asadas pela
requerente

a

Têrmos as. 740.501 e 740.662,
16-3.66
ompanhia Orly lact2rian
São Paulo

Tara() n.° 740.493. de 16-3-66
Indústria e Comércio de joias Pluma
Ltda.
Guanabara

BktrWgReR

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar. alimentos para amimais, amido.
amendoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia. avelãs, aze:te azeitonas banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha.
café em pó e em grão, camarão, canela
ens pau e em pó, cacau. carnes, chá,
cáramelis chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de le:te., cremes
alimenticios, croquetes, compotas. canga:a. coalhada. castanha. &mela, condimentos para alimentos, colorantes.
chouriços. dendê, doces, doces de frutas. espinafre. essências alimentares, empadas, ervilhas, ensovas, extrato de toêmate, farinhas alimentícias, favas féculas, Socos, farelo, fermentos. feijão
E:gos, frios, 'Turas secas naturais e cristalizadas, glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bici, gelatina.
goiabada. geléias, berva doce herva
mate, hortaliças. lãgostas. línguas leio,
condensado. le:te -em tia lerminec rm

e suas instalações; vidro, cristal e seus
artefatos; artefatos de cerâmica e instalações sanitárias; material para construção, artigos, máquinas e instalações para
escritórios; armas, munições de guerra e
caxa, explosivos e togas de artificio;
animais vivos, aves e ovos; detrecaos
navais e aeronáuticos; veiculos e suas
partes integrantes; fios em geral; tecidos
em geral; artefatos de algodão. cânhamo, linho, juta e outras k.bras; imagens
gravuras, estátuas e estatuetas; ancha
tos de madeira, osso ou marfim; artefatos de palha ou fibra; artefatos de madeira, artefatos e produtos acabados de
origem animal, vegetal ou minerai; escovas comuns; guarda chuvas, bengalas e
ruas partes integrantes; tendas, lonas,
avistas e publicações em geral, poma:areias, cordoalhas e barbante; jornais
nas radiofónicos e de televisão: transações imob.liárias em geral, cinemas, tea
roa lavanderias, oficinas, escolas, ga.
age, tapetes, cortinas e panos para osoalhos; couros e peles; artigos de vesuário; roupas de cama 'e mesa; pape,
seus artefatos; arteaatos de borracha;
móveis, substâncias alimenticias e ingre
clientes de alimentos; bebidas alcoóli.
as, refrescos e águas minerao; tabacc
nanufaturado ou não, artigos para fiz.
nantes; sementes e mudas para a agriultura; rorticultura e a floricultura; meas, fósforos, sabão comum e detergen
es, preparações para conservar a polir.
combustíveis: lubrificantes e substâncias
destinadas a iluminação e ao aqueci.
mento; perfumaria, cosméticos, destifria
um. sabonetes e preparados para o ca
ma jogos de hada espécie e brinquedos
o pasatempos e impressos em geral

cmuo

WR,NSOLE02aa

Cinsso
diatingaia: re-cidoa ore gero.2. Laa
cadeia para ea--Jecçõeo e= gesal. amano
taEuçarias a para artigos do
mesa: Algodaq, alpaca. caa'aataca ccalra,
earo. caem:eram aszeadas e sa.a.adcra do
lã co peças. ;ca. jEf'-'257. Uttb:D zv:en,
aaeo-paeo, rsercaiine, turri, ezvc2, ceda
tiaCutai. is-ctdos plásticas. C2e.--Ge3 ajaiseratealeiliwams e tecidas C22
o vestidos
Classe 5-8
Para distinguia: Artigos do rostukka
e roupas Mima em geral: Agasalhos,
aventais, alpargata& anáguas. blusas,
botas, botinas, blusclec, boinaa babadouros, bonés, capacetes. carosizs. cara
das12C.-puças.'cão,letaps
cachecols, calçados, chapaus. cintem
cinms, combinações. corpinhos, calças
de senhoras e cl2 crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros,
saias, easacca, chinelos. dominó& acham.
pes. fantasias, tardas para militares. colegiais. fraldas. "galochas. gravatas. aceras, logos dl angarie, laqueias. lumes.
luvas, ligas. lenços, manitis.
mMas. mantas mandrli. o masti h 's ma.
Para
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betós, paias, peruaras, pulover, pelerinas,
peugas, pouches, polainas. pijamas. punhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
suciares, shorts, sungas, atolas ou aladas.
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
Têrmo n.° 740.503, de 16-3-66
:Victorino Foltram
São Paulo

'Prorrogação

Urano n.° 740.506. de 16-3-66
Roberto Tilio
Guanabara

Têrmo n.° 740.510, de 16-3-66
Aldomar — Comércio e Indástria de
Mármores Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

fittDOMAR,
glIASTRIA BRASILEIM

Classe 40

INDÚSTRIA OUIMICk

Móveis em geras de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não. inclusive móveis para escritórios: Armários

armários para banheiro e para roupas
limadas almofadas, acolchoados para
são

pa

nti

Ciasses: /, 3 e 48
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 740.504, de 16-3-66
Indústria Metalúrgica Christree Ltda,
São Paulo

"cE3AN—CRI"
IND. BRASILEIRA

móveis, bancos, baledes, banquetas

bandejas domiciliares, berços. biombos

I cadeiras. carrinhos para chã e café.
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para ais de 'antar e sala de visitas

conjuntos para terracos, 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 mola&
dispensas, divisões, divans, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras. escrivani.
abes. estantes, guarda-roupas, mesas.
'aninhas, mesitthas para rádio e talco).
são, mesinhas para televiso, molduras";
para quadros, porta-retratos, poltronas
poltronas-camas, prateleiras, porta-abanaus, sofás, soles-camas. travesseiros e
vitrines

Classe 40
Térrno n.° 740.507, de 16-3-66
Aveia em çaral, de metal, vidro, de Utilidades
Domésticas e Industriais
ço madeira estofados ou não, IncluLtda,
sve móveis para escritórios: Armários.
São Paulo
rmários para banh s iro e para roupas
.sadas, almofadas, acolchoados para
advels, bancos, balcões, banquetas,
ande ias domiciliares, berços, biombos,
adeires. carrinhos para chá e café.
onjuntos para dormitórios, conjuntos
ara sala de jantar e sala de visitas.
Classe 46
°Mantos para terraços, jardim e praia,
• Artigos da classe
aniuntoe de armários e gabinetes para
Tèrmo n.° 740.508, de 16-3-66
3pa e cosinha, camas,. cabides, cadeiras
iratóriaa, cadeiras de balanço, caixas Esse — Distribuidora de Embalagens
Ltda.
e rádios, colchões. colchões de molas,
ispensas, divisões. •divana discotecas
São Paulo
madeira. espreguiçadeiras, escrivanias, estantes, guarda-roupas, mesas,
esinhas mesinhas para radio e :elevlo. mezinhas para televisão, molduras
ara sinti'ans, porta-retratos. poltronas,
:'!tronas-camas, prateleiras. porta-claus, .sofás. sofás-camas, travesseiros a
Classe 28
vitrines
Artigos da classe
Termo n. 9 740.505, de 16-3-66
Termo n.° 740.509, de 16-3-66
Caie Abdallah Ltda.
Aldornar— Comércio e Indústria de
2.1vIarmores Ltda
Minas Gerais
Guanabara

SIX

ESSE

nniLLAS
Cafe &badalara Leda.
SAMOS DISION T - lanes Sareis

Classe 41
Café torrado e moído

ALOOmAR
COMÉRCIO E
•D OSTRIA DE
MÁRMORES
LTDA..
•
Nome comercial

Classe 16
Artigos da c.lases
Termos os. 740.511 a 740.514,de
16-3-1966
Electronic do Brasil Ltch,_
Guanabara

SCOUT'

Termos ns. 740.521 a 740.534, te
16-3-1966
Lopes j Filhos Ltda.
Guanabara

seiOsegat
Classe 6
Máquinas ara: -acabamento, achtdr
arame, acondicionamento, adelgaçais
ajustar, alimentar água, alisar, aniso,
sar, aplainar, arrolhar,. beneficiar, buo
tilar, brinquetar, brunir, cardar, ebk.
tal.. com0r, comprimir, condensar, cond.
servar, cortar, coser, costurar, clarificar, classificar, cravar, debruar, debu-

lhar, desbagar, desbastara., descaroçar,
desembrar, desintegrar, destnatar, de.
INDOSTRIA BRASILE"
polpas, distribuir, dobrar drenar, elevar, empacotar, encaderna, estampar.
Classe 6
fabricar arame, fabricar artigos de me, Artigos da classe
tal, fabricar bebidas, fabricar solta.
Classe 8 •
dos. fabricar chapéus, fabricar escavas.
Artigos da classe
fabricar ferramentas. .abricar gelo, faClasse 11
bricar móveis, fabricar papel, fabricai
Artigos dá classe
peças; fabricar rebites, fabricar roupas,
Classe 38
fundir, Imprimir, insulfrar, perfurar, pia
Artigos da classe
cotar, prender, rebitar. roscar, selecio`Mimos as. 740.515 e 740.516; de
na, sepaar, serrar, tecer, timbrar, toe.
16-3-1966
cer, tornear, betoneiras, \ burrinhos,
brinquetadores. cardadeiras, condensados
Electronic do Brasil Ltda.
res, cravadeiras, dínamos,. escavadeirati,
Guanabara
•
misturadores, motores, prensas, rebita.
dores, teares, máquinas insulfradora&
moto-motoras, motrizes, operatinea,
perfuratrizes, rotoras, e, peças integrantes destas máquinas
INDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 9
Tristrumentos musicais de corda e suas
Classe 11
partes: violão, lira, órgã,o hamonios,
Artigos da classe
cravos, espinetas, citaras; violinos; vioClasse 38
las;
harpas: pianos; violoncelos; contusa
Artigos da classe
baixos, banodlins; rabecas; guitarras..
Termos as. 740.517 a 740.519, de
Instrumentos musicais de sopro:, meta.
16-3-1966
hos ou não e suas partes: barítonos:
Bunchaft 5 Filho
sax-trompas, saxofones, trombones (lu
pistão; clarins; trombetas; cornetins:
Guanabara
ciar:netas; plfanos; flageolets; flautas;
eboés; helicons; trompas de pistões;
ganas; gaitas de beica; ocarinas; chatamalas; outros instrumentos musicais;
gaitas de fole; harmoniuns; adufes: -;nn~lã TfilaSjitniut
focas; .harmernicas e castanholas
Classe II
Classe 8
Ferragens, ferramentas de tôda espécies
Artigos da classe
cutelaria em geral e nutris art:gos de
Classe 36
metal a saber: Alicates, alavancas, arArtigos da classe
:m."8u de metal, abridores de latas,,
Classe 40
arame liso ou farpado, assadeiras, açu»
Artigos da classe
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, cormo n. 9 740-520, de 16-34966
careiros; brocas, bigornas, baixe/as,
Serrarias Maiores Ltda.
bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres:
lberes para pedreiros. correntes, cabide!:
ft4inas Gerais
cherves; :cremones, chaves de parafusos,
PRORROGAÇAO
conexões para encanamento, cot nas,
cabras de metal para portões. canos .ie .
• inead, chaves de fenda, chaves isgtési,
cabeções. canecas, cipos, cachearas,
ventros de mesa, coqueteleiras caixas
,para acondicionamento de al:cneataa.,
caldeirões, caçarolas. chaleiras ca rei- .
ras, conchas coadores; distintivos, doClasse 15
bradiças; enxada% enandõeé, caies"
Titulo ide Estbelecilaento
engates, esgu:chos, enfeites vara arre.ok

ELECTRONIC

,.ARNAIDe

SERRARIAS
AMOR .5
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Nacional da Propriedade Industrial ;iguales que se julgarem prejudicados com a concessêo do registro requerido

▪

J.

estribos, esferas. para arreicia, espumadeiras; formões, 'vices, ferro para cortar
ferrolhis, 'facas, facões, Leiladuras ferro comum a carvão, feruteiras.
fuais. fôrmas pais, doces, freios para
estradas de ferro, frig:deiras; ganchos.
grelhas gar'os, ganchos para quadros
gonzis para darruagens; insígnias; 'limas, lâminas, liroreiros. latas de lixo;
molas para venezianas, martelos. .iaTetas, matrizes;
matrizes; navalhas; puas; pás, piegos. parafusos, picões, porta-gelo; poseiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros.
panelas, roldanas, ralos para p:as, selastes, regadores, serviços de chá e café.
serias, serrotes, sachos, sacarrolha; tesouras. talheres atlhadeiras, torqueze.
tenazes, travadeiras, telas dt arame, tosseiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos para pistas de correr. taças.
travessas, turíbulos: vasos, vasilhames
e verruma
Classe 15
Para distingu:r: .Artefatos de cearnica,
porcelana, faiança, louça vidrada para
uso caseiro aps:selhos de chá, de café,
de jantar, serviços de refrescos e de
bebidas a saber: abajures de lampião,
açucareiros. apanha-moscas, bacias de
bandeijas, banheiras, bisco lacas
bidês botijas, bules. cafersiraN canecas
castiçais, chavenas, centros de mesa
compoteira. cubosê, descansos de porcasana, escarradeiras, espremedores filtra,
.7.unis, garra tas, globos. jard:neiras laraos jarrões, lavadedos, lavatórios leiSeiras. inaçanttas de porcelana, mantagueiras, molheiras, moringas. palite:ros
pedestais, pias. pires; polvilhadires:
Dorta•facas potes, puxadores, receptaaulos, sale:ros; serviço de chá; taças
para café, travessas, terrinas, orinSis
vasilhas vasos sanitários e xícaras
Classe 14
Vidro comum, laminado. traaa 'hada
ena tôdas as formas e preparos vidro
cristal para todos os fins, vidro indus.
Mal. com telas de metal ou composs
geies especiais: ampolas, aquários, as5rxieiras almotarizes, bandejas cube
ias. cadinhos. cântaros. cálices, centro
de mesa, cápsulas.- copos, espelhos ascarradeiras. frascos. fôrmas para do es
fôrmas para fôrnos. fios de vidro. garrafas, garrafões graus. globos. haste
Sarros, jardineiras, licoreiros mamadei.
vitrôs
Classe 22
ara distinguir: fios de algodão. cá
ahanio, juta, lã, nylon. fios plásticos.
Nas de seda natural e rayoa para tecelagem, para bordar. paia costusa era
aatagern e crochê. Pios e linhas de
a3da espécie fios e linhos para pesca.
linhadas die aço para pesca
Classe 23
!Para distinguir tecidos em geral tecidos para confecções em geral. para
'..g.pccarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão. alpaca, canhano cetim.
aarea, casimiras fazendas e tecidos de
cm peças, luta, lanar, linho; nylon.
gtaco-paco: percallna: sarai; rayon: bedel
aatural; tecidos plásticas, tecidos ira
.aerrneaveis, tecidos de pano couro e
veludo/

Classe 30
Guarda-chuvas, guarda-sol, bengalas e
sombrinhas e suas partes integrantes
Classe 34
Cortinados, cortinas, capachos, enceradas, estrados, linleos, oleados passadeiras panos para assoalhos, paredes e
tapetes
Classe 35
Cdttros e ptles preparadas ou não, camurças, couros, vaquttas, pelicas, e artefato dos mesmos: Almofadas de couros. arreios; bolsas; carteiras, caixas.
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos, guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas. portachaves, porta-fiqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados.
tirantes para arreios e valises
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: AgasalhOs
aventais, alpargatas. anáguas, blusas
botas. botinas. blusões, boinas babadouros. bonés, capacetes, cartolas. cara.
ouças casacão. coletes, capas. chatas.
cachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas. combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças calções. calças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros
saias. o 'ocos. chinelos, dominós. echarpes fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros. ogos de !ingeria. jaquetas. laguês
h vas, ligas, lenços. manto:is, meias;
maiôs mantas, mandrião, mantilhas. patós. palas, penhoar. pulover. pelerinas;
poupas, pouches, polainas. 1-;amas punhos, perneiras. qumonos. regalos
n-obe de chambre, roupão. sobretudos
suspensórios. saidas de banho. sandálias
susteres. shorts. sungas. stolas ou slacks
toucas, turbantes ternos, uniformes
e assados
Classe 37
Para distinguir: Roupas brancas para
cama e mesa: acolcbiados para camas
colchas cobertores, esfregões, fronhas
guardanapos. logos bordados. lencôts
mantas -mra amas. panas - para cosi
ara e panos da pratos. toalhas de rosw
e banho toalhas para lantar toalhas de
mesa, toalhas para banquetes, guarni
ções para cama. mesa e banho, toalhas
(cobre pao)
Glasse 18
Para distinguia: Perfumes..assências ex.
tratos. agua de colônia. Agua de toucador agua de beleza água de quina
água ie rosas. agua de alfazema. agua
Para barba, loções e tónicos para os
cabelos parai pele: brilhantina. bandolina. -i.atoDs" cosmét,cos fixadores
de penteados. petróleos. óleos para 0
cabelo creme revanescente . cremes por
durosos e pomadas Para l;t11 ,eza do
pele a "maquilage" tepi t aa;rios. des.°,
dorantee. vittactre aromático p6 de arroz
e talco perfumado ou não. apis para
Pestana e sobrance iras. Drenados Para
-mbelezar ditos e olhos. carmim para
1 rosto e para os lábios sabão e :-regi.
Para barbear, sabao tiquolo puiu:nade
,i

ou não, sabonetes. lentifrialos em 1305,
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume: escávas para dentes, cabelos, unhas
e cilios. saquinhos perfumado. preparados cm pó, pasta. liquidas e tijolos
praa o tratamento das unhas, dissol
ventes e vernizes, removedures da cutlcala. glicerina er 4timada para os cabeias
e preparados para & ger:Jair unhas.
cilios e pintas ou sinais atificiais, óleos
para e nele
, Classe 49
Para distinguir: álbuns para recortar e
armar, brinquedos cai tonna de animais
e de pessoas, bolas, balões de brinauedo, baralhos de cartas, bilhares, bonecas, bonecos, brinquedos mecânicos
brinquedos em forma de instrumentos
musicais, brinquedos em forma de armar. brinquedos em forma de ferramentas,. bolinhas de vidro para brinquedo, brinquedos de borracha com e sem
assovio, cadeiras de brinquedos, calçados para bonecos carrinhos, casinhas
de brinquedo, chocalho e brinquedos de
corda
n.Q 740.535, de 16-3-1966
Banco Real Unido S. A.
Guanabara

REAL NE
Classe 50
Impressos em, geral para uso do Banco
Termos ns. 740.536 e 740.537,-W
16-3-1966
Comercial São Geraldo Ltda.
Guanabara

COMICIAL SILO
GERALDO LTDA,

ha . pare máquinas, copos de borraCzti
para freios, dedeiras desentupideiras,
discos de mesa, descanso para pratca,
encostos, embalos, esguichos, estradvs,
esponjas de borracha em quebrajacie
para Drneiras, tios de borracha lisz3,
tõmma da boiracha, guarnição° paro
automóveui, guarnições para veictaloo
lancheiaa paraescolares, lâminas Ca,
raus, listas de tscss
borracha para deg
racha. manoplas maçanetas, rs,oterss.
re; para para-lamas, protetores
para-choques, pedal do acelerador, Ez g
ba4l2E3,-daleprti,s
pratinhos. pneumáticos poetas de
racha para bengalas e muletas, rodoa
maasiças, rodizios, revest.mentes
aorracha, rodss de borracha para tdsvets, sanfonas de vácuo. suportes C2
notar sapatas do pedal do breque, rasembaio o isolador, suportes, sOo'i •
pneumáticos, suportes de c.nnbio. anotonas de partida:„ saltos, solas esoissoa
de borracha. surdina} de borracha
aplicação aos N it/.5 telegráficos e telettlalcos, cavador( s de portes tigelas
tigelas, tampas de borracha par; contagotas. tiras de borracha para ciaburs--.\ção de substâncias autarcas
Termo n.o 740.538, de 16-3-1966
Comercial São Geraldo Ltda.
Guanabara

SX0

GERALDO

Ind Br s
asse 21
Veículos e suas parte slot( ur.2ntes
Termo n.9 740.539, de 16-3-1966
Companhia do Desenvolvimento
Econômi( o da Ciará -~ CODEC
Ceará.

CODEC

Nome Comercie!
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha
borracha, artefatos de borracha para
veiculas artefatos de borracha não
cluidos em outras classes: Arruelas, ar
golas, amortecedores, assentos para cadeiras. borrachas paga aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizador buchas
buchas oara iumelo batente de porte
oMente de chwsis bicos para mamadei
ras b-acadeiras bocais bases para te
'efones -borracha nora carrinros • indus
criais, bcrracha Para amortecedores
hRinhar, de borra; ha Pa ra rédeas. cochlis.
motnr efimams de ar. chupetas cor
iões triamçiens de hnrracha rabos,',ara
ter raracntr chii n •eirns cal , o, le hr,
racha chapas e ren t roe de mesa ref.
ias 7k l, or!'n
fv,s,TI, • 4'
carac, tnatie de mesa, salsos de porra,

Classe. IS
Artigos da classe
Termo n.° 740.542. de 16 :3-1966 Pensão "Flor de Baião" Ltda.
Guanabara

:fim de 242 ei4:31
C..l.ase 42
Para ds-uuaa'r..
VOS , .411 2 1- l.tthz
vejas 'errist
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conhac,he car
!suma' !leo
;Hm ,
os 1; n 1
'a:ha ,fal”
ife raios "em ',C: v011 L' 1i •••
mi ou /
rss
quhm:,w
slt
•
•

•

04

Õ
erça-reira

Setembro ^clo 19G6 3^.?
-9

DIARIO OFICIAL (Seção 191,

o

MARCA

o

FO6OT A DA S

3

Publicação olto c0 asOrdo coas art. 180 do CédIgu da Propriedade Industrial. Da data do pubileacito começará
prazo poderão apresta 11V25 oposições ao Departamento
Nacional do nropriedado Esadttatsial aquêlas que co Julgarem prejudicados com a conceasüc do registro requerida

o rni*I- tr o prazo Go CO dias para o deferis:sento do pedido. Durento Gzso,

Trino n.0 740.540, de 16-3-1966
— Investimento e Financial
mente S.A.
Ceará

COOECIF,
Classe 38
Artigos da classe
Térmo o.° 740.541, de 16-3-I966
Publicações Mr. América Ltdas
Guanabara

lo AMERICA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Artigos da classe
Térmo ta° 740.543, de 16-3-1966
Affiliated Diatillers Brands Corp.
Estados Unidos da América

SHEPHE R

Classe 52
Para '41Unguir: Almanaques, agenda%
anuários, álbuns impressos, boleais:a catálogos, edições impressas, revisats, 68gaos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadaa, peças teatrais C ainetnatográfica4 progromaa
circenses
Classe 38
Papel e artigos de papel, papelaria,
cartolina e papelão e artigos de cartolina e papelão, brochuras, cartões perfurados e fitas perfuradas e formulários
Classe 8
Aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, elétricos (inclusive
ode TSF), acessórios para aparelhos
elétricos, fotográficos, óticos, cinematográficos, de sinalização, de passagem,
de medição ou mensuração, de zontrõle,
de socorro e de ensino; aparelhos automáticos, disparados ou postos a funcionar para introdução de uma moeda ou
de uma ficha, máquinas falantes, aparelhos extintores, filmes revelados e fitas
magnéticas
Termos as. 740.549 a 740.553, de
16-3-1966
Sodico McCann-Erickson S.A.
França

Classe 42
Vinhos, bebidas alcoólicas e licores
---Te;-m-e-s ris. 740:5 .4-4; 740.548, de 16-3-1966
Sodico IVIcCann-Erickson 5.A.
França

RUM'
Classe 17
Aragoa para escritório. aknotasias para
carimbos, almofadar para tintas, abeidona de cartas. arquivos, borrachas,
berços para mataborrao. borrachas para
colas, brochas para cfas.cnboa. cofres,
canetas. canetas tinteiro, canetas para
desenho. cortadores de papel. carbonos.
carimbos, carianbadores, cola para papel,
coladores. compassos. cestos para coarespondência. desenhadores, duplicadodatadores. estolos para desenhos,
estojos para canetas. estojos com minas.
esquadros. estofos para lápis. espetos.
estiletes para papéis. furadores, fitas
para máquinas de escrever. grafites
par, lapiseiras. goma arábica, grampea.
dores. lápis em geral. lapiseiras, maquinar p ara apontar lápis. minas para
grafitas. minas para penas, máquinas de
escrever. máquinas de calcular, maml.
nas de sarnas máquinas de multiplicar.
mata-antas. Jorta-tinteiros. porta.cari(W
bos, porta-lápis. porta-canetas, porta.
cartas. pren s as prendedores dz papéis
percevelos PP rn napéts, perfuradores,
réguas. raspaaeiras de borrões. etencile
Para rnimennralos tint • e tinteiros
Classe 25
Fotografias. fotocapias, ca sacteres de
Imprensa, clich. material de instração
e de ensino (com esclusa° dos
aparelhos)

Classe 32
•
Para dist;nguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revietas, órgãos de .publicidades, -programas radiofónicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográfica& programas
circenses
Classe 8
Aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, elétricos (inclusive
de TSF), acessórios para aparelhos elétricos, óticos, cinematográficos, de sinalização, de passagem, de medição ou
tnensuração, de contraia, de socorro e
de ensino; aparelhos automátticos, disparados ou postos a funcionar pela introdução de uma moeda ou de uma ficha, máquinas falantes, aparelhos extintores, filmes revelados e fitas
magnticas
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos. almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachaa.
berços para tnataborrão. borrachas para
colas, brochas para deaenhos, cofres
canetas. canetas tinteiro, canetas para
desenho- cortadores de papal. carbonos.
carambos, carimbadores, cole para papel.
caiadores, compassos, cestos pare coras spondência. desenhadores, duplicadores. datadares, estojos para desenhos,
estojos para canetas. estalos com minas.
esquadros. estojos para lápis. espetos.
'saletas para oapéis. furadores. fitas
nn.ra máquinas de escrever, grafites
narR lapiseiras goma arabien. gramnea
dores, lápis een geral, lapiseiras, dia

quinas para apontar lápis, falua para
grafite). minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de acenar, máquinas de multiplicar,
mata-gatas, porta-tinteiroa porra-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papais, perfuradores,
raguaa, raapcdeiraa de borrões, gana&
para mimeógrafos, anteas e tinteirea
Classe 25
Fotografias, fotocópias, caracteres de
imprensa, clichês, material de instrução
e de ensino (com exclusão dos
aparelhos)
Classe 38
Papel e artigos de papel, papelaria, cartolina e papelão e artigos de cartolina
e papelão, brochuras, cartões perfurados
e fitas perfuradas e formularios
rèrmos ns. 740.555 a 740.557, de
16-3-66
Minerações Brasileiras Reuniçlas S. A.
Guanabara

ã\ 1 3
r

Classes: 4. 5 e 33
Insígnia
Classe 4
Substancias de origens animal, vegetal
ou mineral, em bruto ou parcialmente
preparadas e não inclUidas em aatras
classes
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio. aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronza de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em tio, caurnbo em bruto ou
parcialmente preparado . cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
oarcialtnente trabalhado, tarro wn
em barra, ferro manganês, ferro velho.
gu.s:a em bruto ou parcialmente traba.
iludo. gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata ens fõlha, latão
era folha, latão em chapas, latão em
vergalheeo, liga metálico,
magnésio, amnganês, metais nâp trabalhados ou parcialmente trabalhados . metais em massa, metais estampados,
metaLs para solda, niquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em fôlhas
Termo n.° 740.558, de
Champion Spark Plug Company,
Estados Unidos Ja. Amarica
•
•

•

CHA PU !
Classe 8
Aparemos para ilumipar. aquecer, cos
sinhar, secar ta veni:lar; relógios; extintores de incêncio: aparelhos e hantrumentos para Nice química, ótica geodéisia. náutica e eletro-técnica: aparelhos
para pesar assinalar, controlar e fato-

gra çar; instrumentos de medição; autômatos; lâmpadas a gaa incandescentes;
fogões de tõda espéc:e, a óleo e a rept:
limpadores de vácuo de hada eípéciet.
aparelhos para conservação dos soalhos
e dos móveis, especialmente aparelhos
de polir; aparelhos refrigerantes; aparelhos de lavar pratos; aparelhos de enxaguar e lavar roupa; aparehos de tõda
espécie para purificar e amaciar a água
especialmente filtros para água; aparelhos de tõd espécie pçara medir, anal:a
sar c controlar gazes e cambustiveisr,
aparelhos domésticos de Cala espécie
Têrmo n.° 740.554, d-e16-3-1966
Minerações Brasileiras Reunidas S.A.
Guanabara

Minerações Brasileiras Reunidas S. A,
Nome Comerciai
Têrmo n.° 740.559, de 16-3-66
Glaxo Laborntories, Litnited
Inglaterra

MEVELIIV
Classe 3
Vacina contra sarampo
Têrmo n.° 740.560, de 16-3-66
(Prorrogação)
E. I. Du Pont de Nemours And
Company
Estados Unidos da América'

VVW„OU
Classe
Substâncias e produtos de origem animei, vegetal ou mineral, em bruto en
parcialmente preparados: Abrasivos cal o
bruto, argila refratária, asfáltico
bruto, algodão em isruto, borracha em
bruto, bauxita, benjoim breu. cânfora,
bruto, ch3tres, ceras de plantas ceras
vegetais de carnatihn e aricuri, cripa
de cavalo, crina em geral, cortiça era
bruto, cascas vegetais. espato, ervas .,1
medicinais, extratos oleosos, estopas, *.
enxofre fôlbas. fibras vegetaia, flores ss:s
secas, grafite, goma ara bruto; granias
em bruto, kieselghut. 'liquidas ele plata- :s
tos, lateat em brilhe ou parcialmente
prepa
. sados, minérios metálico:a madeiros em bruto ou • parcialmente cabaandas. em toras, serradas e aplainadas,
mica mármores em bruto, óixdo dis
manganes, óleos de cascas végetass,
óleos era- . bruto ou parcialmente Orcoa°
rodos, ploanbagica '. em ' bruto. pó de 3
moldagem para ,fundições, pedras
tidas, piche em . bruto, pedra aficaria, 'À
plantas madicinala, pedras- em brut a
quitbracho. Maca. !fi,egi.taic, resinas% na,
sins naturais-. residupoi. ~ele, ai/lati:
Uivas, ealce
ShOch, wiste, 11~
betnashanan a facksa
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S DEPOSITADAS
Publicação feita de aceirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo do 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao DL,partamento
Nacional cia Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Termo n. 9 740.561, de 16-3-66
(Prorrogação)
Don Baxter, Inc.
Estados ciniclos da América .

emb.

Tèrmo n.° 740.566, de 16-3-1966
Colgate-Palmolive C,ompany
Estados Unidos da América

ENSIBLE:

VACOSET
Classe lt.;
Çanjuntos o udispositivos para administração por via parenteial, de soluções,
sangue e produtos de sangue
Termo n.9 740.562, de 16-3-1966
Sussons (International) Limited
Inglaterra

CUSSONS IMPERIAL LEATHER
Classe 48
Perfumaria, cosméticos, dentifrícios, sabonetes e preparados para o cabelo;
artigos de toucador e escol vas para os
dentes, unhas cabelo e roupa

USOS ELAINE
• Classe 48
Sabões de toucador, talco era pó, perfumes e preparados de toucador

Cussons (Iuternational) Limited
Inglaterra

CU8SONS TAH111

CUSSONS MV FAIR LADY

Classe 18
S. bõt-s de toucador, talco em pó, perClasse 48
files e preparados de toucador
Sabões de toucador, talco em p6, perfumes e preparados de toucador
Trino n. 9 740.564, cie 16-3-1966
ãussons (International) Limited
Têrmo n.° 740.570, de 17-3-66
Inglaterra
Sheli International Petroleum Company

Limited
Guanabara

CUSSONS FLEUR DE LBS
Classe 48
S.lbões de toucador, ttAco eat pó,
perfumes e preparados de
toucador

SHELL ANTISMOKE

Termo n.o 740.56, de 16-3-1966
V-M Corporation

Classe 1
Um produto químico para ser adicionados aos combustíveis líquidos
Termo n. 9 740.571, de 17-3-66

Estados Unidos dzo NtUris4

eap

oasmatit

Liberty Records, Inc.

Classe 8
matai elétriCombinações aciorudas
co de troca-discos automâticos de fonógrafos com gravadores d r•fita do tipo
magnético ou elétrico

Miss Broto

Classe 48
Perfumaria, cosméticos, dentfricios, sabonete.s e preparados para o cabelo;
Classe 32
artigos de toucador e eso5vas para os
Para dist.nguir: Almanaques, agendas
dentes, unhas, cabelo e roupa
anuarios, álbuns impressos, boletins caTermo n.° 740.568, de 16-3-1966
tálogos, edições impressas. revistas. ór
Cassons (International) Limited
gõos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionadas, peças teainglaterra

Termo n.° 740.569, de 16-3-1966

Têrino n.° 740.563, da l65-31Q66
Sus-nos (International) Lirnited
Inglaterra

Térmo n.° 740.572, de 17-3-66

Emerson Medeiros e jorge Renato
Toniola
Paraná

Estados Unidos da América

trais e cinematograt.cas programas
circenses
Tèrmo n.° 740.573. de 17-3-66
Construtora E. A. M. Ltda.
Pernambuco

enculti
• L© N. 10.
Nome comercial
Têrmo n.° 740.574, de -17-3-66
Indústria .,e Comércio de Lâminas de
Borracha Limitada — ICLABO
Pernambuco

Para calçados

Urino n.° 740.575, de 17-3-66 —
Sebastião B. de Souza
Pernambuco

tS

c".‘
L
O

1 .'S SÉ;
LE'd L

'ãáa
•

Classes: 33, 41. 42 e 113
Título
Têrmo n.° 740.576, de 17-3-66
Produtos Químicos Pirâmide Ltda,

1-rOíbilei
QUder3

riiâble
Pernambuco
Nome comercial
Térmo n.° 740.575. , de 17-3-65Wilson Parmigiant

i2DÚSI
COMÉRCIO DE
LÂMINAS DE
,engp r^ 9 g\
LIMITADA
ICL,490
Nome comei dai

Têrmo n. 9740.57, de 17-3-66
Wilson Parrnigiani
Goiás

Indústria Brasileira
Classe 46
Água de lavadeira
Têrmo n.9 740.579, de 17-3-66

Wilson Parmigiani
Goiás

EL SiRESTA

JAÕ

Indústela Brasileira

Indústria Bresf112Ára

Classe 46
Para distinguir: Am ido. ao I, azul da
Prétssia, alvaiade de zinca abrasivos.
n.9 740.566, de 16-3-1966
algodão preparado para limpar metais.
Colgate-Pahnolive Couipany
detergentes. es premacetes, extrato de
Estados Unidos do AttiálLa
fécula para tecidos. ióstoros de
PACIFE
cera e de .madura. goma pam lavanderia, limpadores de luvas. liquidas de
branquear tecidos líquidos mata-norduClasse 8
raa para rcup ts e mata óleos para rou•
Discos gravados: aparelhos e instrumen- pus, o/e l tra 11,a)s para limpeza de cartos tara a gravação e reprodução de ros. pr's:, (12 hranquear roupa. snlicatn
ll")erfamacia, - cosméticos, uentir;cms, sasom . e partes dos mesmos
:' a cáustica. srl ,fio em pó
bonetes e preparados para o cabelo;

RTURE

artigos de toucador e esarras para
dentes, unhas, cabelo e roupa

sabão comum, sabão de esfregar o caponáceos, tijoloA de path e verniz

ein
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Z.:iasse 1.6
Para distinguir: Amido, anti. azul 4.8
Prússia, alvaiade de zinca rbrastvas,
algodão preparado para limpa, w.rtal:.
detergentes, esprernact-aes, eu'ruit . i de
anil, fécula para tecii:os, fivt'oros
cera e de mac12 rd goma aa
deria, limpadores de luvas, liquido'
tanquear tecidos liquidas mai 1-pordutas para rou p as e mata áloos
pas, oleina óuos Tiara Iiirmiczn dc c4:s..,
ros. pós de, lmanati :ar roupa,
cato
,.
pó.
sa
.
c". ni
rorl'iccos, rn-is de n)3:ir
pa.r,a

