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ANO XXIV - N.° 225

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 28 de novembro de 1966
Expediente do Senhor Secretário d
Industria
Republicado por ter saído CO 3 11 incorreções.
Pedido de Preferência
René 'Oscar Charles Ntosar e Antoinitte Blanche ivlarie Brosar No pedido de preferencia do . terno 154.022
- Privilégio de invenção: Uma Cap.tnadeira.
Motorizada -- Concedo a preferência, nos têrmos da Portaria número 6
de 1965.
EXPEDIENTE DO SENHOR SECRETARIO DA INDUS'IRIA REPUBLICADO
Rio, 28 cio novembro de 1966
Despachos era Recursos
O Senhor Secretário da Ind•1stria -kieraldo Souza M attos --- Deu previmento aos recar;os interpostos nos processos abaixo mencionados a ;lin de
reformar as dec:sões anteriores:
N. 216.891 - Marca: Motorbraz
- Requerente: Celso de Freitas. Vactunn Oil
Recorrente - Socou ,/
Processo
Company, In,:orporated. indeferido.
N. 224.895 - Marca: Goddess Of
Thernas S.
Raql.lerelE:C
Victory
Processo defeCunningham Ltd.
rido.
O Senhor .3ec •etário da Indústria Fleraldo Souza Mattos -Negou provirnentoaos reclusos interpostos nos processos ao.tixo mencionado .; a fim de
manter a.,4 ch.c,sôes anteriores:
N. 329.069 -- Marca Cromalack Requerente -- Comduroil Tintas S.A.
Recorn•nte -- Globo S.A. Tintas
e Pigmentos -- Processo deferido.
N. 286.224 -- Marca: Do Lar Requerente - - TorreCaçlo e Mc,agem
de Café Tiradentes S.A. Recorrente - Café do Lar S.A. - "Torrefação, Moagem e Artigos Conexos e a
Sensação Mo(' . s S.A. - Processo deferido.
N. 192.219 -- Marca -- Oplrycia
--- Requerente - Ciselc Marsac -- Re.
corrente -- 1,1boratório P, Farnel L1.
notada
Pr.)cesso deferdo.

CAPITAL FEDERAL

SEIXTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 1981

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N. 253.450 - Titulc: Casa Marial-, N. 144.342 - Cia. Fábrica de Bow
va. Requerente• Mariaval tões e Artefatos de Metal.
N. 144.521 - Calçados SM Paulo
Ltda. - Recorrente - Ramiro Santiago e Castro e Martinhó t.:1 Irmão - Ltda.
N. 144.566 - Ricierl bquassoni
Processo detendo.
N. 321.064 - Marca: Pa •atoz - lho.
Requerente - Quanbrasil Quitnica InN. 163.753 - N.V.
dustrial Brasileira S.A. - .`decorrente lampentabrieken.
N. 166.530 - Indústrias Magestiç
- Plant Protection Ltd. --:-. Processo
Ltda.
deferido.
167.779 -- Stavras Athanase 511Carpet-York
N. 300.490 - Marca
Cia.
lis
6
- Requerente -- Ind. de Tapetes Ban
Charles Jordan DaN.
dcirantes S.A. - Processo iaueterido. vis. lb/:877 N. 152.395 - Marca - Rap:doi
da
Ailtan Leite
N. 168.097
K.N. - Requerente - Produtcs Qui-. Silva
micos para lndastrias Ltda. - ProcesN.° 171.390 - Seme Sarraf e
so indeferido.
N. 344.241 - Marza - Kneated Izidoro Martins ela Gamara.
Rubber - Requerente - Indústrias
N.' 171.924 - Carlos barda.
Brasileiras de Lápis Fritz johansen N.° 172.253 - A-1 Publicidade
Processo indel,-rido.
Proniocionat S. A.
Insígnia: Serra GranN. 157.664
N.° 172.289 - Luiz Moreno.
de - Requerente -- Zair Pinto do Rêgo
N.° 174.867 - lbuin Matsuzaki.
-- Processo •ndeterido.
N.° 144.117 - Leonidio Jorge
Retificação no quadro demonstrativo
N. '144.121 - Szlama Eacowicz
da renda arrecadada dmante o mês de
N.° 144.148 - Artefatos ele Teoutubro de 1956, publicada em 16 de
cidos Amazona S. A.
novembro de 195ó.
N.° 144.164 - Laercio de Matos.
Soma Total - Cr$ 81.405.850.
N." 144.171 - Olavo Silveira
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE Perecia.
N.° 144.173 - Olavo Silveira
PATENTES
Pereira.
Rio, 28 de novembro de 1966
N.° 144.174 - Olavo Silveira
Pereira.
Exigências
Ns. 144 175, 144.177, 144.178.
144."179 e 144.181 - Olavo SilveiTêrmos com exigências a cumprir: - Pereira.
N. 108.697 - Eva Steinhilber.
N.° 144.229 - NelSon Oliva Go"
N. 135.101 - Antonio Lactaria. Ines.
N. 142.890 - Clóvis Varella
N.° 144.257 -- Madescc' - çrioorzi.
gowski e Wolff S. A. Móquinas e
Acessórios Para a Ind Textil..
N. 142.907 - Giovanni Grassi.
Klabin Irmãos 6
N.° 144.331 - Imre Ban.
N. 142.983 N.° 144.351 - Etaldissements
Cia .
Generic'. Sz Cie.
N. 143.043 - Antônio Vieira.
N. 143.855 - José Chaves de 011N.° 144.523 - Eletro G. Ltda.
veira.
N.° 144.574 - Eduardo Hegedus
N. 143.865 - Jayme Alípio de
N.° 143.220 - Peretto & Cia.
Barros.
N.° 143.788 - Wilson Farinha.
N. 143.867 - Jorge Moraes de
N.° 143 794 - Julio Nakai.
Mello.
N.° 143.809 -- Bebidas Merino
N. 143 .9789ETA01 ETAOIN - S. A.
N." 143.936 - Aktiebola get CelN. 143.979 - Syro da &lav.
da loplast.
N. 143.980 - Erialdo Gaza
J. 143.943 - Indústrias QuiCosta.
N. 144.017 _ José Novita rilho. *nicas -Reunidas Beko S A.

r.

N.° 143.994 - Pollo Cia.
N.° 144.000 - Inêo Schincariol
N.° 144.041 - The Forgrov
Machinery Company Ltd.
N.° 144.087 - Fabio Gericke.
N.° 145.585 - Rossano. & Pui,
cinelli Ltda.
N.° 145.636 - Lores Cavaggini
e Orphen Cavaggini.
N.° 167.277 - Johns Manvilla
S. A.
N.° 167.309 - Indústria e Co.
mércio de Móveis Mói Som Ltda.
N.° 167.766 - Artur Eberhardt
S. A. Indústrias Reunidas.
N.° 167.767 - Artur Eberbardt
S. A. Indústrias Reunidas.
N.° 167.821 - João Lopes Buiu!
e Eranri g en Guerra.
N.° 168.242 -- Confecções Nzio
reli Ltda.
N.° 169,694 _ ITnilever N. V.
N.° 169.708 - Catalana S. A.
Tr o list”; 9 1 ( 10 Madeiras.
TriN
a ,. :q1.12.8(461 madeCirantsalana S. A.
5. A.
(1
86e2Made r'ita
a' ts.
alana
N.° 169 RW3
Catalana S. A.
jp rincir4,-.1 rir. madeiras.
N.° 169.3(14
Catalana S. A.
rt . Madeiras.
N
`'.qtalana S. A..
madlras. N° -In g 3 1;9 - 'Catalana S. A.
Tn

nn
"i

or1 ^7niVírleri7:: : .lana S. A..
A.. Afgdr,;r1q.
N.° 1 0 9.99 7 - Kelson's Indús.
C...mi...pio s.
N.° 1°9.899 - Rob's MetallúrN. 1n 9.901
° 7 1)

ot,t

Bob's Metalúr.
riércules S. A.

N°
vut
PMlin Tagliore.
N ,° 170.264 - João Mescoa Vara
.N 0 17(1' 250
S; "`"C

In fernational BUCorp.

EXPEDTENTE i9A DIVISSO
DE PATENTES
De 28 de novembro de 1960
Exigên cias

-

Termos com exigências' a cum,
prir :
N.° 137.504 - Ishikawajima
Jiarima Jukogyo Kabushiki Içais%
sha.
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442 Repartições Pá Nicas
deverão ► emeter o expediente
destiaudo á pubbeação nos
jornais, diariamente, até as
15 horaQ,
---- A reclamações pertinen.
aadéria retribuida, nos
rasos de erros 011 onzimaies,
deverão ser formuladas por
esa • ita. à Seção de P.edação,
das 13 às 16 horas. no maxi.
via até 72 horas após a saída
daà ,órgãos
--- Os originai.s de- verão ser
Wae2ilografadas e aul'rntirli°
dos, ressalvadas, por quem de
?asaras e emendas.

E:."(

Dezembro de 1966
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ASSINATURAS

Excetuadas as para o
FIJInICIONÁntoS
PAIMCIULARIES
wierior„ que serão sempre Pil:PairriOES
Capital
e
Interior:
Capital
e Interior:
anuais, as assinaturas poder
., Cr.
6 00 Sa;mestre o c o CrS 4 :500
se-ão tomar, em . qualquer Semestre .
o
.
Cr 22.0110 Ano
Cr 9.000
• •
época, por seis meses ou 1.1111 Ano
1
CIRO,
Exterior:
•
Exterior:
Cr$ 13.000 Ano
10.009
o °"
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas selil
aviso prévio.
vão impressos o número do. dos jornais, devem os as.
Para facilitar , aos assinan- 1aLio de registro. o mès e o sinantes providenciar a resfes a verificação do prazo de uno em que findará.
pectiva renovação com antefim de evitar soluçãoi de cedência mínima de trinta
validade de mas assiaatmas,
a ;('iro receb:menlo (30) dias.
ata .r)f-i7 . e superior do enderia.o ronlinr
O

- As Repartições Pata.cus
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 d
feuereiro de cada ano e 02
riiciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- fN fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, solio
citamos usem OS interessados
preferencialmente cheque 018
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Departae
mento de Imprensa Varional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da as-

sinatura,.
- . O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta Candição no ato da assinatura.
-- O custa de Cada exem0
piar atrasado dos órgãos afio
ciais será, na. venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do: ITICS°
mo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.

N.° 143.983 - I.cs Produits
N.° 143 835 .Yamala Iron • Si
N." 141.184 - J. R. Leigy S. A..
N.° 130.166 - United States
N.° 141.:-.12 - Imperia! Lhemi- S:g‘11 Co. Ltd. e Yokov,ama lingi- Synthetiques Appliques,
.teel Corp.
N.° 143.958 - American Cyanaarer.ng Co., Ltd.
N." 142.772 - The N.VcIlcome cal Indus:rIal Ltd. •
Pcnt mid 'Company.
mie Ccu-: N" 143.871 - G. !
N.' 142.188
Formlat:on Ltd.
Commel eia! SolN.° 144.050
de Nemours And. Como:ui:5,,
N." 142.096 - Áleladurg , cal Pro- pzins.
N.° 143.888 - Owens• - Illinois vent. Corp. N.° 141.240 - Irving Seheer.
cesses Ltd. e The Natinnal Smel.
N.° 141.299 - F. flo t fma n -1-41 G1ass Company.
tinc Company Ltd.
N." 144 064 - FarhenfabrUsen
N." 143.93) - E. E. du Pont Baver AktiengeRellschaft
Cie Socié'é .Am.113,me.
N." 143.415 - Yardney Interna- Rocha
de
Ncru;,And
<Company
Sociéle
de•
La
N.°
142.397
lior.al Corp.
N.° 144.081 - I:C13 - Union
N ° 143.934 - lmtrerìai Chemi Ch ; 111;ittti
N" 143.43'. - J. R. Ge:gy S. A. Viscosa,• .Suisse.
Cheinnehe
cal Ind..
Arsir...mr And
N.° 143.482
ve-nN S. A.
N.° 142.576
Sehartaão
SR- N." 143.'935
Imunrial Chemi•
ConmanN,
Inland Steel
N.
144.125
veira.
l Ind. Ltd.
Com p allY..
N.° 142.941 - Georg Werner ca N.°
N." 143.4:13 - Socie`a Farma134.705
Un'ted
Statec
Kunsch.
ceutici Rapa.
N..° 144 247 - Sheet InternatioN.° 143.417 - Yamata Irou & Steel Cocn,
Y." 143.495 - C.13'1`;. Pfizer &
na l e Onçea-ch Mants ch al;" i i N V Steel t,n, 1.
N
& Gibbs
1d.
":4 062.Co. Inc..
Shell Interratio=
ft1^c Time Comnar e.
N." 143.538 - '.1:ACLef Wyss
nale, flesearch :•Álaalsehanni • N. V,
N.° 143.432 - The BrItish Drug, Sewing
.
N.°
144.0(13
&
$11Lbs
engese/ b=chaft
p ouses I td.
N.°- 144 . 303
Shell Resenrch
N.° 143.531 •- Shell InternatioN.° 143.501 - thiitever N. V. Sealort ;NI-chine (:ompenv
Ltd..
N^
144.824
Trancna
na l ^ lIearrh Maalsciia,lpi .1 , N. V.
N." 143.515 - Glaso LRboratoi- cal Coro.
N.°144.661 - WRIcox & Gibbs
N.° 143.61(1 - kl:is - Chal- res Ltd,
N.° 1 44.997 -RocInenel Vereis Sewing., Machine •COMPanY•
.
mrnny.
•r
e-tnrine
m o rs Mnn
N." 143 516 •- Slontecatini,' So- For
Glustahlfabrikation Aktiengc •
N.° 143.05,; - Shell Icternatic- ciciá Generale Per L'Inclus!ria Mise0schaft.
ata i (' riec,parch Maatsenanp5i N V. neraria e Chimica.
Expediente da Seção
Johnson
N.° 143.738. - S.
N.° 145.024 - Farhenclbrieken
N.° 143.510 - Nfinrecalini, So:de ItiterferOcia
ç on. Inc.
Aktiergesellsehaft.
N.° 143.812 - É, I riu Pont de cietá Geherale Per L'Industria MiN.°
145
049
Montecatini.
S.)
neraria r, Chim ica.
Rio, 28 le novembro de 1966
Nemours And Company.'
•
• Notificaao
N.° 143 535 - Imperial Chemi- deté r Generalé•'Pecl:Industria Mineraria
e
Chimica.
N.° 143.931 - Shell Internatin c.a! indirtries Ltd.
N.° 145.076 - The Norwich Uma vez deeoirida "o prazo de reconba li. Resnarnh Maa t cchannii N V.
N.° 143.559 - Glaxo LaboratoiPharmacal Company.
sideraçãO previs ,o pelo art. 14 da Lel
N.° 143.9q __ Deep Dye Pro- res Ltd.
4.048 de 29-12-61 e Mais dez dias para
Ce ç. es A. G.
N.°
145.079
The
Norwich
•
N.° 143.609 - kilis - Chalme”s pharma01. Company.
eventuais iuntadan de reconsideração e
N.° 143.971 - Monsanto ComManufac ! nring Company.
lpany.
N.° 145.242 - Ame-ican Cyana- do Itnnni:'"Iãd' tendo' valido nenhum
N.° •U? 362 N. V. Konininteressado serão ioga expedidos os cer'
N,' 143.084 - C,ommonwealth
mid
Company.
tificadOs' ahabuit,
Scientifie And Industrial Researeh klu ke Pharmarentische Fahrio4en
Cárp,-.
vIH Brocadesstheemann &-Phar,
Ornnni7ation.
N.°
145
397
The
Wellcome
N° 135.119 - Tanare Seiyaku macia.
=.1-da:cã§ •efrridas
f p cgati.rn Ltd. .
Co ltd.
N.° 143 697 - N. V -',-•Phittiis' • N.° •'145.424
Société
N. 221.920 -- D. Amélia - CerN° 139.277 - United States of. Gloellampenfabrieken.
Anonyme.
veiaria' 1), Amnia Lida. - Cl. 42.
AP,nr4en.
N.° 143.720 -- F. I:1 1.f 'mann-T a
-.• Moptecatini
268.710 - Tenaer Suprax Glas
N. 0 139.361
socI -44 General,' Rembe
cletá Generrle ti eT L'Itrinstria Mi. - N.
Co.
; Sheietb Ano"nyine.
Jenher
'Schott Ei Gen dei Pre(I ni fq Refrantaires.
Shell
Internatio
neraria
e
Chimica.
N.° 143.808
N ° 1 q 9.949 - FIn q in Inc,.
N.° 143.981 - Textile And Che- Cl.
nele Pr pn e r nh Maatschappii N. V.
N. 287.170 - Car'oca - DP Philip_ • Morris rnical Research -- 'Company - Ltd-.
N. 143.817
N.° 141.177 - Fnrhenfabrieken
Décio de Lima Pires - Cl. 46.
(Vaduz).
Inc.
iDayer Aktiengesellschaft.
•
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N. 398.027 - City Guide - Listas
Telefônicas Brasileiras S.A. -- Páginas Amarelas •- Cl. 32.
N. 398.028 - City Guide - Listas Telefônicas Brasileiras S.A. - Páginas Amarelas - CI. 32.
VictàVacacria.
N. 436.170
rio Azzalin Filha - CI. 38" - (Registre-se, na ci. 38, com os exemplares de tls. .4/5, substitUindo a expressão aplicação por artigos e sem referência a nome cone drzial)
,N. 467.246 -- Ricamar - Bergainiai Industrial e Com. de Bebidas Ltda.
- Cl. 43.
N. 472.658 - Dourados (Emblemática) - João Hoppe Rural Ltda. Cl.. 19.
Expediente da Seção
de Transterência e Licenças
Rio, 28 de novembro de 1966
'Transferências e alterações de nome do
titular de processos
Foi mandada anotar no process • abaixo mencionado seguinte alteração de
nome do titular de processo:
Gumz Irmãos S.A. -- Ind., Comércio e Agricultura (rio pedido de alteração de nome da marca Cboco-Leite,
têrmo 453.887) .

Expediente da Seção
de --ame Formal de Marcas
Rio. 28 Je novembro de 1966
Diversos
N. 426.797 - Barbosa 1 4 reitas Modas S.A. - (Tomo sem efeito a exigência supra. Pedido em ordem (vias
17-22), prosseguindo-se com exclusão
da cl. 50) .
N. 485.141 - Coscol S.A. - Empreendimentos e Participações - (1 orno sem efeito a exigência supra. Pedido em ordem).
N. 510.095 - Condoroil "Fintas S•A.
- (Fica sem eleito a exigência para
apresentação cio clichê tendo em vista
a publicação do mesma em 10-11-1961.
Prossiga-se exciuindo. tintas (ci. 28).
vernizes (cls. 28); esmaltes (cl. 28) e
lacas (cl. 4) .

N. 474.843 - Metalúrgica Forsul
S.A.
N. 475.428 -- Pityguar Ind. e Co
mércio de Produtos Químicos Ltda.
N. . 475.441 -Bregon Represen
tações e Importadora Ltda.
Palquima ind. QuiN. 475.682
mica Paulista S.A
N. 475.811 - Stilnovo S.A. Ind.
e Com. de Administração.
N. 476.168 - Renovadora de Pneus
Eureka Ltda.
N. 476.277 - Lanifício Sulriograndense S.A.
N. 476.278 -- Lanifício Sulriogran
densa S.A.
0
7.18
- Ary Martins.
N.°

N.° 477.526 - Ribsal Refinação Inter Brasil de Sêbos e Adubos Ltda.
N.° 477.865 - Laboratórios
Hosbon S. A. Produtos Químicos
Farmacêuticos.
N. 478.232 - Hervy S. A. Ce•âmica Industrial de Osasco.
N.° 480.483 - Indústria e Comércio de Malhas Mat-Lã Ltda.
'N.° 480.564 - Indústrias Alimentícias Aureo Bradley Ltda.
N.° 481.014 - Wakamoto S. A.
Produtos QuímiCos• e Farmacêuticos.
N.° 481.984 - Cia. Nacional'
Mineração de Carvão do Barro
Branco.
N.° 482.002 - Vita Naamlooze
Vennootschap,
N.° 482.074 - Salas & Cia. Ltda.
N.° 482.075 - Salas . 8t Cia. Ltda.
N.° 482.170 - Polifilm Ltda.
N.° 482.465 - AC - Administração e Cosultoria Ltda.
N. ° 482-.943. - Walter Polloni.
N°. 483.502 - Emprêsa EditÓra
o Progressista S. A.

N.° 483.770 - Serviço Nacicraal
de Investimentos Ltda. - Orientação e Assistência.
N.° 483.929 - Camisaria Vesúvio Ltda.
N.° 48,' 080 - Jelin Móveis e
Instalações S. A.
N.° 484.283 - Laborterápica Bristol S. A. Indústria Quilitica
e Farmacêutica.
N.° 484.398 - Irmãos Baptista
& Cia. Ltda.
NovoN. 484.608 - Bracco
therápica, Laboratórios S. A.
N. 484.652 -- Abílio Alfredo
Finotti,
N.° 485.066 - Produtos Quimicos Jam Ltda.
N.° 485.195 - Unilever Ltd. .
N° 485.196 - Unilever Ltd.
N.° 485.462 - José Martins Portugal.
N.° 485.496 - Eltex S. A. Indústria Textil.
N.°.436.357 - Editóra Outubro
Ltd a.
N.° 436.989 - Editôra Outubro
Ltda.
N.° 437.404 - Giroflex S. A.
Cadeiras, r Poltronas.
N.° 442.927 - João Grava &
Filho.
N.° 446.288 - Editôra Outubro
Ltda.
N.° 446.444 - Editô •a Outubro
Ltda,
N.° 44 7.470 - Vinícola Nau Sem
Ritmo S. A.
N.° 452.286 - Casa Inoxidável
S. A. Indústria e Comércio.
N.° 452.342 - Guazzelli,
T tda.
N.° 454.433 - Cofia] Lubrifi
ci n tos rol mdaes Ltda. •
N. 455.907 - Alvenaria e Revestimento Ma Rio Ltda.

ss.

DISTRITO FEDERAL
íBRASÍLIAA

rano S. A.
N.° 459.756 - Frigorífico Ser.
rano S. A.
N.° 460.037 - IPT - Instiluto
de Pesquisas Terapêuticas Ltda.
N.° . 430.180 - A. 13. Grant &
Co. Ltd.
N.° 515 439 - Indústria e Comércio Alouetté Imo. Ltda.
N.° 516.107 - Halles de São
Paulo S. A. Administração e Par.
ti cinacões.
N.° 516.109 - Soe. "Louveirenso

Ltda. r oméreio e Representações.
N.° 516.113 -•Renresentações e
Comércio Wilcar Ltda.
N.° 516.115 - Re p resentações e
Comércio Wilcar Ltda.
N.° 516 117 - Montagens Indus•trWs Monlneral Ltda,
N.° 516.119 - Util Plast Ltda.
lv.° 516:1-21 - Modas Cida Um:fada.
N° 516.124 - Luiz Gonzaga dos
Sontos.
N.0 518.128 - Administradora
e I mobil irio Retros Ltda.
r.

N.° 5 1 1
1 .903 _ José Anfabi.
N , . 516 218 - Cnindr4 7;.o e Re-

riçoç PõmTIMI1 Ltda.
N.. 5 4 8.51.0 - Trldástria de Móv„,:,
T
N. o 516 ooR - Transportadora
rom p o Ltda.
N.° 518.227 - Agostinho Pe.

N . n . 11.9R1 ___ Clon S. A. EmNeileinae3es.
•N
.° 5 1 (1 .^/2 - Mimos Comércio
e re,r) . T
btl.
N , . 51 (1 . * 973

LEGISL kW)

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE

Representações

rynnt Feed
CATI9411piq,

S. A.

N.° 515.2.74 - F'ennt Feed S. A.

coot4bpis,
- Indústria Santo
+da•
510 . 295 _ Castão Grade

∎Innnti;.~7,nq

Rio, 24 de novembro de 1966
Exio2nczes
Têrmos- cum exigências a cumprir
N. 467.728 - Guerino Bonadio.
N. 468. )23 - Tulsa Indústrias Getais Alimenticias C.A.
N. 469.823 - Carter Products. Inc.
N. 470.681 - Macedo, Vieira
Cia. Ltda.
N. 470.984 - Química Especializa
da Erich Laewenberg Ltda. '
N. 472.488 - Empréza Municipal
de ónibus S.A.
N. 472.517 - Wagner
Electric
•
Corp.
N. 472.561 -- José Hélio de 'Liesquita.
N. 472.618 - Industrias Alimenticias Gerais S . A.
N. 473.193
Luiz Aires de Souza.
N. 473.362 - Sá Filho ei Cia.
mitada.
N. 473.438 - Indústrias Reunidas
Irmãos Carneiro Ltda. 7 .;
N. 473.441 - Indú;trias, . Reir:i,das
Irmãos Carneiro Ltda.'
N. 473.643 - Ancora -- Ind. e
Cont. Ltda.

Alimentos.
N.° 456.478 - Agfa AktiengesellsehaftN.° 457.698 - Ernesto Neugehauer S. A. - Indústrias Reunidas.
N.° 458.086 - Vinícola Nau Sem
Rumo S. A.
N.° '159,753 - Frigorífico Ser.

N.° Mn. 9 41 -

EXAME FORMAL DE MARCAS

"

N.° 456.003 - Samic - S. A.
Madureii4 Indústria e Comércio.
N.° 456.099 - João Evangelista
Veias Farias.
N.° 456.334 - Cia. Geral de

N°

DiviarahÇND 119

Nnlo.
NT ° "6.317 7-- Fernando Cesar
• o n1 11.325 - Pósto de Serviço
•
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A VIEFILM.
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'»'" 5111 342
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Serigrafia , Arte

5411 R44

'Ronco Tate-cariI n” osil S. A.
°51q , 34 Q
Soe. C.v31 de
fr-oor.mcb, e Corretagem de Im6.
- n

leçAo de Veadas; I Av. Madri/eu Ah" 1
Apeada 1 t Miaistarks da Faseado

yrs: g '

.N.° 516.401 -- Autá Peças Men.

rodes '.tda.

Ateade-ea e pedidos Pelo Serviço de Reemixilso Pedal

1,T ° 1 P.402 -- Granalha de Aço

T fria.

Txr.° 515.416 - Soe. Comercial
e r' n P r'orn ^nntiieÕes T.tda, Rorrnri.
151~~1~0•MP

N.° 518-.42., - Armoul Pharmaceuitcal Company.
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Dezen*ro c5D 1955
'=9

A. J. 011-1 N9 503.031 - Antes da cegonhs
N. 51 fai2.13 - Tbo Urina2 SRa1ee.1 N. ílA.22 11,laip Et-42. e Re- N. 493.544 -- AFC.D
chegar, visite a. Galeria Jojantil em
prweutaçáo da ilehictos Nona Lida. - veira -- Ci. .35.
Playin9 Caril CornpnnY.
- primeiro lugar
Galeria de Roupas
peia
95.382
Santos
ihtmout
N.
'=
cl.
13
ta
(Prossiga
subsíztuinua
Juan
CosmétiN.°
Tecidos Ltda. - Clas.se 36 - Aro'
Bar
e
Restaurante,
Santa.
Daruont
cl.
b)
cos Científicos Ltda.
- tido 121, do C.P. I•
13ar e Calé PasteIa- Cl. 41.
N." 510.459 - Souza & Perdi- . N. 516.224
N. 498. 820 - Aclamara -- Ada- Expressão e Propaganda Defefidar1a
Coima
Lida.
(f.rossa
gão.
ciara Mercantil Ltda. - Cl. 1E.
do a ci. JO peia cl. 3a).
N.° 51 8.461 - Indústrias
N. 516.238 - Ind. de Guarda-Chu499.195 - Gato Preto -- Casa No 484.621 -.O Sentinela de seus
vas jó_a Ltda. - (Pros...iga substitu- daN.
Prasrio Ltda.
índia Imoorradcra Ltda. - ('ias- produtos - Fábrica de Caixas para
N.° 51t.49 - Urbano Campos. indo a cf. 31 pela cr. 30) .
Embalagem Ltda. - Classe 26 -.
41.
N. 516.257 - Gemark - Grupo seN.
N." 516.483 - Refrigeração
Lal-ora- Artigo 121.
499.983
Calmovix
Executivo de Marketnr .1 i.tda. (Pros- tório Setros 5.A. --- Cl. 3.
Arcendieimiado São Jorge Ltda.
Nome Comercial
Deferido
N.° 510.485 - Emerrcle Indus- siga-se substuntrido a ci. 5(3 pela clasn
N. 469.867 -- Celeste - Vieira
se 36) .
trie Ótica Ltda.
N. 516.2)5 - ind. Santo Agcsrl- Garce5 Cora, e Ind. Ltda. --- Clas- Ne 300.418 - Tecidos Riozez. S.A.
N." 516.493 - Ernestooihsse '15.
- Tecidos Riotex S.A. - Artigo 109,
child S. ... Indústria e Comércio. nho Ltda. - (.Prossiga sutntituindo
N. 500 323 Lueelia Confec- n9 2, do C.P.I.
26)
4
peia
cl
ci.
N.° 516.494 - Ernesto Rtiths516.35j -- Piam - r-ionejadora Vies e Malharia Lucelia Ltda. - C'as- N9 413.008 - Quimaca S.A. Mach i ld S. A. Indústria e Comércio. deN.
nufatôra de Produtos Químicos Qui. se 36.
Investimantos
Ltda. :Prolisrgu
maco S.A. Manufc:ára de Produtos
N. '5 16.4 95 - Ernesto BothsN9
500.384
NavarroCafeei:a
3.3
pela
cl.
32).
bstiiiiincio
a
c1.
Químicos - Art. 103, n o 2, do
ch i ld S. A. Indústria e Comércio.
Na'ratro
Ltda.
ClaSse
41
tRe1m).
N.516.387 N9 491.474 - Rotec S.A. ComérN.° 51 6.2 7 7 - Otirh - Comérg:stre-se
com
exclusão
de
foeragens,
uross.gr..u-1
Material Isoian,e
cio Ind. e Construções - Rotec Socio e, Representações Ltda. - bstitumrio act. 8 pelo cl 28),
caia, rações e quaisquer alimentos ciedade
Anónima Cem. • Ind. e Cons..:
Aoreaerde novos exemplares subs' pira anima's).
,rid
trações - Registre-se de acém-do
N. 516.388 - Mieaiy ola
K
501.304
tituir.da a classe 50 pela 38, deter- Material Isolam: Ltda. - (Pr ,ssIga
com o artigo 109, n 2, do Código,
Ind. e Com. Ltda. - Classe para
minando os "impressos" e exclu- substituindo OS amigos reivr netcados na 2.
o gênero de comércio de mateindo "taboletas e cartazes" (25). cl. 8 pela cl. 28).
para construções, arLnas.
N9 501.715 - Franca - Rub.ns riais
l'itulo Estabelecimca! Deferido
N. 516.439 - Com. e P.epreserLa- Manso - Classe 39 - (Registre-se Na 202.012 - Farmácia Vila MaDiversos
com
exclusão
de
assentos
para
c.a,
ções Vera Cruz Ltaa. - (Prossiga dsiscs).
dana - Farmácia Vila Mam lana Li- Classes - 2 - 3 - 10
N.' 472.982 - Elevadores Sur se substituindo a cl. 50 peia cl. 34) .
No 502.238 - Sinterrnin - Sin- mitada
- Art. 117, n ç 1, do C.P.I.
N. 516.455 - Febrás - Brasil Auto terlite Metais Sinterizados S.A. - e
S. A. Indústria e Comércio
N9
126.309
- Laboiaiúria Laboran
Prossiga-se com os exemplares de Freio Dcstribaidor-j Lida . (Pro.,siga-se Indústria e Comércio - Classe 11.
- Laboratório La..: 31 .:11 Ltda. substituindo
a
cl
2t
pela
cl,
I
V:. 12 e 14 sem a classe 4, pois
rEce- Classe 3 - Art. 117, o' 1., do CódiNo 502. C14 - Redentex
N. 516.476 - Fernando Carva'ho iagem
não está justificada e retifique-se
Redenção Ltda. - Classe 23. 50.
de
Castro
(Prossigo-se
sunstitu5:do
N9 503.708 - Zuzuca - Mário N a 483.031 -- R... macia Brasília onde couber.
a cl. 50 pela cl 38) .
Minerva S.A. Drogarias, Farmácias
Pina - lasse 42.
N.° 481. o() - Signo PropaganN9 503.774 - Pinto Rastos - Pin- e Comércios Reunidos - Classes 3
RetiÉMoçaa de Clichê
da Indústria e Comércio Lida. to Bastos S.A. (Importações) - e 48 - Art. 117, n9 1. do C.P.I.
N a 459.8€8 - Indústrias Químicas
Prossiga-se com os exemplares de
Classe 42.
N. 516.330 - Casa das Linhas
Celeste - Vieira Garcez Comércio e
fls. 18 e 20, retificando-se onde
N9
503.890
Emblemática
Ar- Indústria Ltda. - Classes 1 - 4 couber quanto à classe excluída. Casa das iLnhas Ltda. - Cl. 12 - gemiro ai.Franco - Classe 18
e 46 - (Com exclurão do gênero
N.° 481.309 - Mauricio Jano- 22 - 23 - 21 - 36 - 13. -Cli- (Registre-se com. exclusão de lança- 41
de comércio da classe 41, d 3 acordo
chê
publicado
em
10-1-62.
p.rf7unes).
vitela - Prossiga-se com os exemcom o art. 117,
1, do C.P.I.).
N. 516.453 - São 'Jorge .- Mar- N9 503.943 - Emblemática Fisra
ar
plares de fls. 9 e li com excluN9 488.809 - A Riograndense são de cobertas e malhas, retifi- moraria São moine Ltda. -- Cl. 4. - de Mulher - Cia de Tecidos °Pa- Calçados A Riograndense Ltda. raibano - Classe 37.
Clichê publicado em 11-1-62.
Classes 20 - 35 e 36 - Art. 117,
cando-se onde couber.
N9 504.197 - Quinercyl - Labo- n9
•
1, do C.P.I.
N.° '83 6&8 Elevadoros Sur EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E ratóribs Millet S. A. Comercial, InNa 491.496 - Magazin Alvorada dustrial Imobiliária - Classe 3.
S. A. - Indústria e Comércio SESSÕES REPUBLICADAS
Irmãos Sab Ltda. - Classçs 33 Prossiga-se com exclusão da elasN°. 504.331 - Durobax - Jenaer 34 - 35 - 36 e 37 - Art. 117, n o 1,
do
C.P.I.
Rio,
28
de
novembro
de
1966
Glaswerk Schctt & Gen - Classe 8.
cie 4 por não estar justificada e
N9 505.694 - Edifício Barão de
No 504.513 - S - Sintésia Indúsiretifique se onde couber.
tria Química S.A. - Classe 2 (Re- Flamengo - Administradora e ReNooticaeiio
N.° 485.087 - Wyzon FarmaSão Thomé S.A. gistre-se
sem direito à letra "S" iso- presentadora
cêutica Ltda. - Prossiga-se como
Uma vezdecurrado o prazo de recon- ladamente).
Classe 33 - Art. 117, n° 4, do C.P.I.
marca genérica fls. 3 e 10 e re- sideração prevista pelo art. 14 da ler
Extgãrwfas
N9 504.638 - Brasilux - Metalúrtifique-se onde couber.
4.048 de 29-12-61 e mais dez dias para Tica de Fundição Brasilux Ltda. TêrmOs com exigências a cumprir:
eventuais juntadas de reconsideração e Classe 5.
N.° 485 088 Wyzon Farina- do mesmo não tendo valido nenhum
Na 514.553 - CPOEL - Construcentica Ltda. - Prossiga-se como teressado serão logo expedidos os cer- N9 505.208 - Mundo Cientifico - tora de Pontes e Obras de EngenhaDr. Modesto Farina - Classe 32.
ria Ltda.
marca genérica fls. R e 10 e re- tificados abaixo:
N9 505.267 - Thapricoria - De N9 515.146 - Seabra Cia. Tecidos
tifioue-se onde couber.
Faria &Cia• Ltda. - Classe 3 •
Sociedade Anônima.
N.° 485.33 - Societti Appliea.
Marcas Deferidas
N9 505.268 - Vicoetarus - De Fa•
zioni Gomma Antivibranti Saca
ria & Cia. Ltda. - Classe 3.
Oposições
S.p.A. - Prossiga-se com os
N. 475.239 - Lloyd Bancleiranre - N9 506.727 - Galo de Ouro exemplares de fls. 11 e 13, eonsi- Imobiliária Lloyd Bandeirante - C1. 16 Éder Jofre - Classe 14.
Rebitefiel - Artefatos de Metais
deranda-se deborracha os tijolo (sem direito ao uso exclusivo da N° 506.782 - Brancato - Horácio Limitada (oposição ao têtmo 146.875,
Toso
Classe
48.
reivindicados e retifique-se onde expressão Bandeirante) .
privilégio de invenção).
N. 478.847 - U1S - Luiz Serra- N° 507.02'7 - Helny - Cia. MetacoPher.
•
Retificação de Clichê
N.° 459.510 - Sangar - Mate- no Matud - Cl. ii.
gráfica Helny - Classe 11.
Coplan N9 507.033 - Vermilpê - Gandra
N. 476.849 - Coplan
rtis de Encanamentos Ltda. N9 512.291 - Brahma Brahma Prossiga-se com os exemplares de EmpréSa de Orgarnzação e Planeja• Ind. e Com. Ltda. - Classe 3.
Cia. Cervejaria Brahma S.A. - C.
mento
Ltda.
Cl.
33
(Registre507.133
Calomeno
CaloN9
43 - Clichê publicado em 33 de sefls. 15 e 17 caro exclusão de tu& Cia. Ltda. - Classe 41.
tembro de 1961.
bos Para encanamentos, que se se na cl. 38, cem exclusão de impres- meno
N9 507.278 - A.Z. - Aníbal Za- N9 512.290 - Brahma Brahma sos).
eln a;çi e a peto matéria Prima rescharias - Classe 39.
Cia. Cervejaria Brahma S.A. - Cl.
beetiva e retifique-se onde couber
N. 486.114 - F - Matsus O PáN9 507.798 - Gazeta do Sul -- Ga- 42 - Clichê publicado em 30 de seN.° 460 549 - Menores. Hoerlle tounas Ltda. -- Cl 36 - IRegistre- zeta do Sul S.A. - Classe 32.
tembro de 1951.
& Ltda. - Prossiga-se o pe- se sem direito ao uso exclusivo da le- N9 507.819 - Thermacon - In- N O 497.755 - Joá Country Clube
ducon do Brasil, Capacitores S.A. - - Eduardo Jorge Farah - Classe 33
dido como frase de Propaganda. tra F, isoladamente)
N. 486.641 - Clorinda - EduardoC lasse 8.
- Clichê publicado em 18 de agUsatt
cum p rido op ortunamente o artiN° 507.836 - Lubrex - Condoroil
go 122 dr, CPI, eis mie não se tra-' N. Fariha - Cl. 46.
de 1961.
as S.A. - Classe 1.
N9 515.768 - C.G.V. - C.G.V.
£a de insígnia e retifique-se onde
N. 488.483 - Colipin -- C. H.
- Cia. Geral de Veiculos - Classe
cnidlny.
Boehringer Sonn - Cl. 3.
Nome Civil Deferido
21 - Clichê publicado em 2 . de jaN. 516.116 - Bentex Pinturas I '- N. 491.989 - Anginuein - Laboneiro de 1962.
faltada . (Prossiga substituindo a cl.
N° 503.789 - Contas Ltda. Orgaratórios Hosbon S.A. -- Cl. 3,
No 515.845 - Ali Babá - W. Lopela cl. 28).
N. 492.247 - Reidubo - José Luz nização Técnica de Contabilidade Contab Ltda. Organização Técnica pes & Cia. Ltda. - Classe 36 - CliLourenço
do
Poço
e
Manuel
Ferreira
N. 516.219 - Imo. Exp. e Repreio
bê publicado em 8 de janeiro de
de Contabilidade - Art. 109, fi a 4. r42
Cl. 2
sentação de Rei:Se/ias Naná Ltda. (Proc. Colchete
Frase de Propaganda Deferida
l.
492.734
PPG
Pittsburub
siga substituindo a cl. 13 pela eta..
N9 488.142 - Talco Alical ... um Na 515.882 - Moplast, S. 4. - InRate Glass C,ornpariv - Cl. 1.
se 8).
teime suave de inédita fragaincia! - dústria e Comércio - MopIast S.A.
N. 516.220 - Bar e Lanches Petz N. 493.204 - Progresso - Fabri- -nd. e Com. de Perfumaria Moa- --- Indústria e Comêrcio - Classe
Vincam Ltda. - Prossiga eubstituindo cadora de Ateu Peças Progr osso Ltda. tenigro Ltda. - Classe 48 -- Artigo 98 - Clichê publicado cm 8 de janeiro ds 1662.
- CI. 24.
121 do C• P• I •
,52 el. 50 pela ci. 38).
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NOTICIÁRIO
Oposições
Benjamim Roitman & Cia. Limitada (oposição ao têrmo n9 730.417 Marca: Armont) .
Comércio e Manufatura de Tecidos
J. Silva S.A. (oposição ao têrmo:
730.726 - Marca: Botafogo) .
Indústria de Tecidos e Confecções'
Tenik S.A. (oposição ao têrmo:
734.151 - Marca: Beatnik) .
Dominici Iluminação Moderna S.A.
(oposição ao termo 735.636 - Marca: Dominarte) .
•
Casa Tozan S.A. Importação e
Exportação (oposição ao têrmo:
731.707 - Marca: Cozar) .
Mecânica' Aguilar Tndústria e Comércio Ltda. (oposição ao têrmo:
465.196 - Marca: Aguiar) .
Kienzle Apparate 3MBH (oposição ao têrmo: 730.524 - Marca: Anjo) .
Celio Frattini (oposição ao têrrao:
733.479 - Marca: Dunga) .
Kienzle Apparate GMBH (oposição

ao termo: 729.777 - Marca: Mar-

gol) .
Bial Farmacêutica Ltda. (oposição
ao têrmo: 730.549 - Nome com. :
Trial Indústrias Químicas Ltda.) .
Laboratório Wander do Brasil Sociedade Anônima (Oposição ao termo: 730.333 - Marca: Sarten) .
Comércio e Indústria de Bebidas
Ivoran S.A. (oposição a otêrmo:
735.435 - Marca: Oncinha) .
Indústrias Gessy Levar Sociedade
Anônima (oposição ao termo: número 734.343 - Marca: Super - Têrmo: • 734.342 - Marca: Super - Urino: 734.339 - Marca: Datergentes
Super) .
Duro-Test Corporation (oposição
ao têrmo: 732.055 - Marca: DuroTest) .
•
Felca A.G. (Pelca S.,A.) Falai
Limitada (oposição ao têrmo: n 9 ..
730.752 - Expressão: Progresso é o
nosso principal produto - Phelpa)
Irmãos Guimarães. Administração
de Bens S.A. (oposição ao termo:
702.776' - Sinal de propaganda:
Igab) •
Companhia Lupo-Agricola, Comercial e Industrial (oposição ao têrmo:
719.111 - Título d? estabelecimento: Malharia Lupe-Lá).
Felca A. G . (Felca S.A.) (Felca
Ltd. ) (oposição ao ,têrmo: 730.754)
- Expressão: O nosso principal produto é o progresso - Phelpa) . .
Farbwerke Hoechst kktiengesellschaft (oposição ao têrmo: 730.801 Marca: Alberlon - Termo: 730.802
- Marca: Alberlon).
Companhia Brasileira de Caldeiras
e Equipam:ntos Pesados (oposição
ao têrmo: 735.18 -7- Sinal de Propaganda: Cebecr.
Lindolf o Martins Ferreira (oposição ao têrmo: 724.486 - Nome comercial: Comercial de Máquinas e
Feri-amentas Comafe Ltda.),:
Empreendimentos e Participações
Niko Rio • S.A. (oposição ao, termo:
734 640 - Marca: MITO Mo) .
Laboratórios Silva Araújo-Roussc-I
S.A. (oposição ao termo•730.784
- Marca: Serenol) .
Hermes Macedo S. A. Importação e
Comércio (oposição ao têrmo: número 72-2.792 - Título: Bringuedolândia) .

Daimler-Benz Aktiengesellschaft.
(oposição ao têrmo: 731.091, - Marca: Durabem) .
Farbwerke Hoechst Aletlengessllachaft (oposição ao termo: 731.235 Marca: Febralgina)
Companhia Técnica Brasileira
(oposição ao têrrao: 732.007 - MarUrino: 92.07.6
ca: Tecnicar
Marca: Tecnicar).
Técnica Brasileira
Companhia
Mar,(Oposição ao têrmo: 732:075,.
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ca: Tecnicar' - Termo: 732.074 Têrmo: 732.073
Marca: Tecnicar
- Marca: Tecnicar - Têrmo: n9 ..
732.072 -a- Marca: Tecnicar.- Termo: 732.071 - Marca: Tecnicar Têrmo: 732.070 - Maroa : Tecnicar
- Têrmo: 732.069 - Marca: Tecnicar - Têrmo: 732.068 - Marca:
Tecnicar Têrmo: 732.067 - Marca: Tecnicar - Têrmo: 732.868 Marca: Tecnicar - Têrmo: 732.065
- Marca: Tecnicar - Termo: ....
732.064 - Marca: Tecnicar - Termo: 733..139 - Marca: Tecnicar)
Gráfica • Minerva S.A. Indústria e
Comércio (oposição ao têrmo: número 730.354 - Nome comercial: Minerva S.A. Crédito Financiamento
e Investimento') .
Ssbastião Pereira Comércio o Indústria de Calçados S.A. (oposição
ao Vrmo: 730.728 - Marca: Fluminense) .
Companhia Industrial de Conservas Alimentícias Cica (oposição ao
Têrmo: 732.046 - Marca: Urca) .
Wildama Indústria e Comércio Limitada (oposição ao têrmo: 732.078
- Marca : Calhambeque) .
Ultrafertil , S. A. Indústria Comércio Fertilizantes (oposição ao têrmo:
731.709 - Marca: Fertigran) .
- Macoto Umeda oposição optarmo:
731.375 - Marca: Tartaruga) .
Bebidas Dunga Ltda. (oposição ao
termo: 733.479 - Marca: Dunga) .
Companhia Química Industrial Cil
(oposição ao têrmo: 734.981 - Marca: Vila Nova) .
Anderson Clayton & Co. Indústria
e Comércio (oposição ao termo: ....
732.562 - Marca: Aglo) .
Máquinas Agrícolas Tigre S.A. Indústria e Comércio (oposição ao têrmo: 732.695 - Expressão: Coloque
um tigre em seu carro, máquina e
motor) .
Comercial Paranã Ltda. (oposição
ao termo: 732.367 - Marca: Paraná) .
Widalma Indústria e Comércio Limitada (oposição ao termo: número
732.317 - Marca: Calhambeque Têrmo: 732.318 - Marca: Calhambeque).
Anderson Clayton & Co. S.A. Indústria e Comércio (oposição ao termo: 732.059 - Marca: Alco) .
' Indústrias de Chocolate Lacta S.A.
(oposição ao terMo: 734.350 - Marca: Rosa de Ouro) .•
Brascola Ltda. (oposição ao ter
mo: 732.884 - Marca: Plastioola) .
Produtos Perstrop, Indústria de
Plásticos É . A . (oposição ao têrmo:
733.885 - Insígnia: PP Pró- Piso) .
Ofasa Organização Financeira Administradora S,A. (oposição ao termo: 733.933 - Título: Confasa)
Gravações Elétricas S.A. (oposição
ao têrmo: 733.063 - Marca: Gel) .
Sabap S.A. Brasileira de Artefatos Plásticos (oposição ao lêrmo:
723.449 - Marca: Sabacôr) .
Minuano S.A. Veículos e Magianas Agrícolas (oposição ao termo:
733.478 - Nome comercial: laindição Minuano S.A. Fufisa)
Indústrias de Chocolate micta S.A.
(oposição ao . termo: 734.985 - Marca: Brilhante) .
Cia. Industrial de Conservas Alimentícias Cica (oposição ao • têrmo:
732.979 - Nome - comercial: Indústria e Comércio C. Andrade Ltda.
ICCA) .
Minuano S.A. Veículos é Máquinas Agrícolas (oposição ao Varino:
732.990 - Marca: Minuano) .
Marziona & Irmão (oposição ao
t :irmo : 730.559- Marca: Mariza) .
ton & Co. S.A. InAnderson Clay
dústria e Comércio (oposição ao têrmo.: 731.513 - Marca: Santa, Rita) .
Modas 'A Exposição Clipper S.A.
(oposição ao têrmo: 731.729 - Marca: Taylar) .
Hélio de Sá • Lobo (oposição a o t'irano •733.195 - Marca: Griion) .

Dezembro de . 190,"
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Indústrias Gessy Levar S. A. Jopo-1 N. V. Philips'Uoeilampenfabrieketi
Ti.
sição ao termo 731.702 --Marca: ta,' (oposição ao termo 739.752
mio: Progresso é o Nosso Principal
Lar).
Preduto - elpa
Ph
SinIca cio Brasil S. A. Industrial de
N.
V.
Philips*Gloeilampeufahrieken
Motores Caminhões e Automóveis
(opoSição ao termo 732 345 - Nome (oposição ao termo 730.734 Comercial:
rcia1:
. Metalúrgica Pres:dente Li- O Nosso Principal Produto é o Pro.
gresso - Termo 730.73o - Marca..
Banco Riograndense de Expansão Phelpa - Têrmo 730.755 - Marca::
•
Econômica S. A. (oposição ao termo • Phelpa).
Chesebrough-Pond's Inc. (opoSição
732.096 - Nome Comercia': Cia. AlMarca: C.
ves Vieira de Abastecimeato e Expan- ao termo 730.936
The Drackett Company (000sição
são Agrícola).
Mecânica Rojan Ltda. (oposira‘o ao termo 731.835 - Nome Comercial:
termo 732.604 - Nome Comercial: Indústrias Reunidas Cedro S. A.).
Rolam Casa dos Rolameac.s Ltda.).
Worthington Corporation (oposição
Alcântara Machado Comercio e Em. ao termo 735.575 - Marca: Mcno.
preendimentos Limitada (oposição ao bloc).
Termo 731.452 - Marca: Faait) •
The Drackett Company (oposição ao
Modas Fabiola Ltda. (oposição 'ao termo 731,836 - Marca: Cedro) .
termo 730.697 - Marca: Pabtr.,j).
Rotary C1ub de São 'pairo (oposição
Kaiser Jeep Corporation (oposição ao termo 731.085 - Titulo: Bem Ser.
ao termo 731.516 - Nome Comercial. vir).
Daujipe Auto Peças Comercial Ltda.).
e Agostinho Satti S. A. Comércio Fichrel & Sachs A. G. (oposição' Exportação - Importação (oposição ao
ao termo 73 1 .385 - Marca: Torned.:-.).• Termo' 730.881 - Titulo: Casa 7).
Farbwerke Hoechst AktiengesellsIndústria Brasileira de Produtos
chaft (oposkãt. ao termo 731.895 - micos S. A. (oposição ao termo nó
Marca: Carvix).
Marca: lsoptasmin).
mero 730.897
•
Indústria Paulista de Móveis de Aço
Chas. Pfizer & Co. Inc. (oposição
ao teimá 730.900 -- Marca-.• Tetra- S. A. (oposição ao termo 731.236 zin) .
Marca: 'Paulista).
Erba S. A. Laminaçã'o de Metais
Gráfica Editora Publicações Espe)oposição áo termo - Marca: cializadas S. A. (oposicãoao termo
E. I. B. A.).
731.293 - Marca: Arquitetura Cons.
Mec Styll S. A. Indústria do \TES.- trações) .
tuário (oposição ao termo 736.639 'Confecções Anka Ltda. (op sição ao
Marca: Malva-Stil).
termo 731.507 - Marca: Lerida-Lee).
Sandoz S. A. (oposição ao termo • Neheay Aidar Indústria € Comércio
730.777 - Marca: Hepankr ).
5. A. (oposição ao termo 731.522 São Paulo Alpargatas S. A. (opo- Marca: Mirim).
Indústrias Reunidas Tiran S. A.,
sição ao têrmo 735.879 - Marca:
(oposição ao termo 731.722 - Martztl
Jacknil) .
'São Paulo Alpargatas 5 A. )opo-- Titaa).
Fama Ferragens S. A. (oposição
sição ao termo 736.083 - Marca: Bid
'Marca. Fara).
Colour) .
ao termo 733.771
São Paulo Alpargatas S. A. (opoMáquinas Gráficas São José Ltda.
sição ao termo 736.079 - Marca: Sissa (oposição ao termo 734.436 .- Marca:
-- Termo 735.806 - Ma::ca. Quad'r São José).
de Sete).
Aktiebolaget Nordiska Armaturfabrl.
Toyo Rayon Co. Ltd. (oposição ao kerna (oposição ao termo 731.554 Marca: Today) ..
termo 730.817
Marca: N A F).
Laboratório Londrifarma S.A. (oposição ao termo 735.940 - Marca::
Relax-Pam).
Alumínio do Brasil S. A (oposição
ao termo 735.705 - Marca 12 Ro•
-aedo).
S. A. Moinho Santista Indústrias
Gerais (oposição ao termo 731.296 LEI PC 45112. DE EL 11 -1964
•
Marca: Prelude).
fransoto Ltda.. (oposição ao termo
Dispo, saber e hapeetto de ...co730.'824 - Nome Comercial: Transas.
siam t reorganiza w .Direedda
do Rendas internas
to - 'Transportes Especializados em
Automóveis Ltda:).
D. Martins Pereira (oposição ao
ktv1~413 IP 927
termo 729.671 .- Marca: 7c.io Branco).
Brisii S. A.,
Sherwin-Williams
an Termo
Tintas :e Vernizes
PREÇO I ra$ 100
Marca: AerOlux - Termo
734.256
732.676 - Marca: Aerolux) :
São Paulo Alpargatas S. A.
sição ao termo 732.597 - Marca: 10).
A VENDA
Dana Corporation i( ap Jsição ao 'ter*
Na Civanaisara
Fome Comercial
ino 734.. 904
Seção de V.mdas:
mas S. A. Distribuidora de Autora&
AV. Rucingues Alves. -1
veis -e Máquinas Agrícolas - Têrmo
Agencia 1: Mmistano da Fazenda
734 903 - Marca: Dama) •.
Atende-st a Pedidos pelo Serviço
Usina /Ia Barra S. A. Açúcar e Al.
me Reembolso Postal
ao& toposição DD termo • 736.031 -.
Ean tira ir
Marca: Semsucar) .
N. lede do D.11. N.
Omega, Louis Brandt '6 Prêre S. A.
(oposição ao `tèrino 731.499 - Nome
Comercial: Omega S. A. Artebtor de
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Gillette do Brat!! Limitada (oposição
Francisco Cunha baio! (oposição
Borracha - Têrmo 731 496 - Nome!. Stle Paulo Alpargatas S. A. (opoMarca: Fr/.
Titula: Cantina do ao .termo 731.395
termo
732.252
sição
ao
Termo
735.126
Marca:
Comercial: Omega (e des.).
•
Campeão).
Chico)
.
1
A6
).
N. V. Philips Gloeilampenfabri r-ken
Sun Oil Company (oposição ao ter.
A.
Moinho
Rio
Grandensc
Irmo
5.
(oposição ao termo 731.320 - Marca:
Sher.vin-Williamsdo Brasil S. A. sição ao termo 365.345 - .Marca: mo 732.418
Marca: ;.•oloil)
TT, (Insígnia Comercial).
Tintas e Vernizes (opost,:lo ao termo Sano).
Sociedade Ingai d eImoveis Ltda.
•
Termo
(oposição ao termo 731.713 - Nome
Fórmica Corporation (oposição ao 732.677 - Marca: Aero
Laboratórios Organon .lo Brasil, Ltna. Comercial: Construtora Ingá S. A.
Marca: Acr .
termo 734.364 - Marca: Formipan) . 734.255
(oposição ao termo 712.524 - Marca: - Termo 731.714 - Marca! ingá Alpha Indústria e Comércio ue
Fórmica Corporation ( 3p,s:Ção
Termo 731.715 - Marca: Ingá).
. S. A. (oposição ao termo 721.533 - Bonnema).
termo 734.362 - Marca: Formip
S.A. Moinhos Rio Grandense% (opo
Marca: Alfa)
Fama Ferragens Ltda. (oposição ao
Gema S. A. Equipamentos Inclua
Comercial e Industrial Pianea Ltda. sição ao termo 734.782 - Marca: termo 731.827 - Marca: Franiauto),
triais (oposição ao termo 731.099
o(posição ao termo 720.178 - Marca: Alba).
Metalúrgica Micro Ltda !oposição
Marca: G T"?. M S).
Arrastão Sport).
J. Gouveia Pedrosa, Jecas S. A. ao termo 732.185 - Marca: Micro
Sociedade Imobiliária N woplan LiCompanhia Cervejaria Brahma (opo- (oposição ao termo 731.548 - Marca: Ribbon).
mitada (oposição ao termo 734.372 - sição ao termo 736 884 -- Marca: Sil
Vigilante).
The London Tailors S A. (oposiMarca: Novopan).
vestre).
. São Paulo Alpargatas S. A (oPo- ção ao termo 731.729 - Marca: Tay.
Tetracap, Indústria e Comércio S.A. (oposição ao termo 731 232 - Nome sição ao termo 736.602 - Marca: lor).
N. V. Philips'Gloeilampenfahrieken Saltoplast)
(oposição ao termo 731.368 - Marca:
Laboratórios Goulart S A. (oposiComercial: Indústria e Comércio Phelpa
Tetra).
ção ao termo 485.694 - Marca:
S.
A.
Indústria
Metalúrgica
Forjaço
Ltda.):
Casas Ipriranga Calçados e Roupas
(oposição ao termo 735.365 - Marca: C-Pressin).
Institut National Des Appellations Cortaço) .
L:da. (oposição ao termo 732.83.7 Ciba Société Anonime (oposição ao
Nome Comercial: Calçados Ipirangt. Li D'Origine Des Vins et Eatz-Dc-Vie
termo 732.677 - Marca- Aero Financo
S.
A.
Investimentos
(opo(oposição
ao
termo
732.433
-;
Marca:
imitada).
sição ao termo 729.109 - Titulo de Termo 732.676 - Marca: Aerolux).
Flor da Alaineda) .
Olímpia Werke Aktiengesellschaft
Capela S. A. Comércio e ImportaThe Procier Garnble Company Estabelecimento: Financo)
ção" (oposição ao termo 733.953 -- (oposição ao termo 730.87) -- Marca:
Laboratórios Josolin Ltda. (oposição (oposição ao termo 732.64 - Mar.
cá: Remape).
Marca: Chapei) .
Lavauto).
ao termo: Dexvit),
Volkswagenwerke Aktiengesellschaft
Anhanguera PUblicidade Ltda. SoCompanhia Swift do Brasil (oposiByron Industrial Farmacêutica Ltda (oposição ao termo 732.i32 - Nome
ciedade Civil (oposição ao termo numero 733.077 - Titulo: Escritório Co- ção ao têrmo 715.554 - Marca: Gaú- (oposição ao termo 730.301 Marca: Comercial: Volksmeyer Auto Peças Licha).
Rical) .
mercial e Despachante Anhanguera) .
mitada) .
Companhia Swift do Brasil (oposi
Bial Farmacêutica Ltda. (oposição
Motta C.p.A. (oposição ao • tênue)
Sociedade Imobiliária N000plan Ltda. ção ao termo 728.364 - Marca: Cam- ao termo 731.285 - Marca: Febral731.952 - Marca: Pan'Dóro).
(oposição ao termo 734. 369 - Marca: pestre).
gina).
Farbwerk Hoechst Aktiengesellschaft
inbvopan).
Marca:.
Polimatic Eletro Metalúrgica Ltda.
Ormonoterapia Richtr do Brasil S A.
Confecções Anka Ltda. (oposição 2a, (oposião ao termo 731.289 - Marca: (oposição ao termo 730.300 - Marca• (oposição ao termo 732.o93
Abil)
.
termo 734.332' - Marca: Kat-Lee). Polima) .
Motta C.p.A. (oposição ao termo
Tetrazin).
Anchieta Auto Peças Ltda. (oposiIndústria e Comércio Pium; Liclà.
Laboratório Climax S. A. (oposição 731.951 - Marca: Pando-o).
ção ao termo 734.504 - Titulo: An. (oposição ao termo 734.019 - Título: ao têrmo 730.899 - Marca: ZuocálIsola S. A. Fios, Cabos e Materiais
chieta-Tuca).
Jimmy's - Termo 734.03 - Nome cio) .
Isolpantes
(oposição ao termo 735.795
The Gillette Company (oposição ao Comercial: Jimmy's S. A.).
Bial Farmacêutica Ltda. (onosição - Marca: Condufil).
termo 732.068 - Marca: Tecnicar) .
Confecções Comei oS. A (oposira: Dysmal
Frigorífico Bordon S. A. (oposieão
Joseph Bancroft & Sons Co. (opo- ção ao termo 733.009 -- Marca: Ca- ao termo 731.326 - Mar
ao termo 732.087 - -Marca: Bordão).
gine).
sição ao termo 733.089 - .Marca: merlengo).
Laboratórios Biosintética S.A. (opoComercial e Importadora Marsiglia
Two Cats).
Construtora Lafer Ltda. (oposição sição ao termo 522.232 - Marca:
Ltda. (oposição ao termo 732.508
Alfredo Bassoul (oposição ao termo ao termo 731.544 - Marca: Lafer).
Thiosporin).
Marca: Cime).
/431.529 - Marca: Lauro).
Kleinol-Produktion Gesetisc'naft Mit
Fábrica de Café e Chosoiate Moinho
Kibon S. A. " (Indústrias AlimentíPerfumaria Mascote Ltda. (oposição Beschrankter Haftung (oposição ao terde Ouro S. A. (oposição ao termo cias) (01 osição ao têrmo 733.610
ao termo 611.053 - Norte Comer- mo 734.341 Marca: Clinicas do Sapé Marca: Kikoton)
cial: Reine Cosméticos Indústria e Co- Termo 734.340 - Maria: Clínicas). 730.211 - Marca: Café OuroCafé
Pa- Termo 731.527 - Marca •
Banco Riograndense ie Expansão
mércio Ltda. Termo 708.132 The Gillette Company (oposição ao
Econômica S. A. (oposição ao termo
Marca: Sole de Reine - Termo 719.173 têrmoe 734.466 - Maroa: Shav nfleto).
- Marca: Reine).
Torquato Pontes S. A. Comércio e 734.751 - Insígnia: Expansão TerCreem).
Indústria
(oposição ao termo 729.763 mo 734.762 - Marca: Expansão).
• Companhia Brasileira ie Chocolates
The H. D. Lee Company (oposi
Indústrias Gessy Levar 8. A. (opo(oposição ao termo 731.203 - Marca: ção ao termo 731.507 -a Marca; Lenida - Marca: Ideal).
Ciba Société-Anonyme (oposição ao sição ao termo 736.315 - Marca: Dna
Imperial).
Lee).
termo 731.981' - Marca: Cofrantex). mar).
Nestlé S. A. (oposição ao termo
Angelo Vendrametto (onosição ar
Johnson & Johnson (o p oOção ao terFalcão Eletrônica Ltda (oposição ao
731.865 - Marca: Dissucar).
termo 731.353 .-- Marca. Glória).
mo 731.512 - Marca: Cvio'Son).
têrmo 731.912 - Marca: Falcão).
Nestlé S. A. (oposião ao termo núTriumph-Universa G.,n.b.H. (opoAparas de Papel Esfinge Ltda. (opomero 731.863 Marca: Deçucar Ortho Pharmaceutical Corporation
Termo 731.864 - Marca: Dessucar). sição ao termo 731.990 - Nome Co- (oposição ao termo 730.901 - Marca: sição ao termo 731.989 - Insígnia:
mercial: Esfinge S. A. Comércio e
Esfinge - Termo 731.988 - Sinal
Cia. Industrial de Calados Vulca- Importação - Termo 731.991 - Ti- Rical).
Hilton Credit Corporation (oposição de propaganda: Esfinge - Termo núnizados Vulcabrás S. A. (oposição ao tulo de Estabelecimento: Lojas Esfinge
731.990 . - Nome Comercial: Estermo 730.952 - Marca: Arco Flex -• Termo 731.989 Insígnia- Esfin- ao termo 731.095 Marca: Carta- mero
finge S. A. Comércio e Importação
- Termo 730.953 - Marca: A 'cc ge - Termo 731.988 - Sinal de Pro- branca).
Termo 731.991 - Titulo: Lojas
Flex - Termo 730.954 - Marca: paganda: Esfinge).
Emerson Eletric- Co. (oposição ao -Esfinge).
Arco Flex - Termo 730.955 - MarVolkswagenwerke Aktiengesellschaft termo 731.457 - Marca: '3E).
Companhia Dyrce Industrial, Perfuca: Arco Flex).
(oposição ao termo 731.857 - Marca. 'Crucible Steel Company ot America maria, Estamparia e Cartonagem (opo(oposição ao termo 732.697 - Marca:
S. A. totonificio Gávea (oposição Bambinawagen).
sição ao termo 729.423 -- Marca: SóRex).
*r+ termo 712.522 Marca: eonAmerican Home Products Corporation
milho) .
Tact Acoustical Tile - Termo 712.r23 (oposição ao termo 730.900 - Marca:
Companhia Swift do Brasil (oposição.
Orquima Indústrias Químicas Reuni- Marca: Con-Tact Acoustical Tile). Tetrazin).
ao termo 729.203 - Marca: Jóia do das S. A. (oposição ao termo 732.513
Mondego).
The London Tailors S. A. (oposição
B. T. Babbitt, Inc. (oposição ao
- Marca: Proquima - Termo 732.514
Laboratórios Krinos S. A. (oposi- - Nome Comercial: Produtos Químiao termo 730.968 - Marca: Tropical termo 693.737 - Marca: Orval).
ção ao termo 736.031 -- Marca: Sem- cos Minérios Ltda. Prognima).
London-Tex).
Indústria de Plásticos Elisa Ltda.' sucar).
Ti rasp - Instituto Brasileiro da Se- (oposição
São Paulo Alpargatas S. A. (oposiao termo 720.374 - Marca:
cretária Profissional (oposição ao ter. Eco).
Eletrolar Utilidades Domésticas S A. ção ao termo 736.726 - Marca: Ne.
mo 734.610 - Titulo de EstabeleciFernando
Pedrosa
(oposição
ao
terIndústria de Linhas Centauro (opovanil - Termo 728.152 - Marca:
mento: Ierb - Curso de Secretária sição ao termo 734.644 - Marca: mo 734.293 - Marca: ilonsono) .•
NN - Termo 736.562 Marca. Ever
Executiva).
(oposição ao termo 735.952 - Titulo: - Termo 736.166' - Marca- Dobrão
Centauro).
Eletrolar).
Empreendimentos e Participações
Comercial e Industrial P laneta Ltda.
- Termo 736.215 - Marco. Q. Onda
74,1, 0 Rio S. A. (oposição ao termo (oposição ao termo 736.597 - Marca:
- Termo 736.696 - Marca. Stilo Unilever Limited (oposição ao t-rmo
t•
Planeta).
Termo 736.064 - Ma raa • )3 ocp te rão
733.861 -• Marca: Nôvo Rio).
737.047
Marca: Sol).
Industrial de Anilinas Kurt Keller LIA Velo% S.A. Comercial. Industriai Biscoitos Aymoré Ltda. (oposição ao - Termo 735.663 - Marca . 13inaset
atilada (oposição ao termo 731.157 - e Importadora (oposição ac, termo mi- termo 733.409 .-- Marca: Biscoitos - Termo 736.690 - Marca: Tilsa Marca: K).
mero, 727.104 - Insígnia: Veloz( .
I Abneté1.
Termo 736.152 - Marca Xanadu).
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Certificados Expedidos
Certificados exped i dos em 28 de Setmbro de 19E3.

Têrmos

Marcas- - Classes

423.Y85
45...523
Registros

109.875 1 Int. Elétrica - 8 e 11
339.443
150.955 1 Inclue • -7 4 -6 . - 7 - 10 - 17 c 23
339.449
-149.338 1 Mappin - 2 ,-- 6 - 8 - 9 -10-11-12 -- 12
- 14 - 15 - 17 - 18 - - 22
339.420
176.489 1 Estrela - 6 -- 23 e 21
339.451
193.104
Bang Choisei - 48
23J.432
193.883 I Perfeito - 40 •
329.453
197.410 1 Farmasil Meo •a -•1 - 2 - 3
4 - 43 e'4.3
- 332.454
197.419 1 •Farmasil• Caurú - 1 - 2 - 3 - 4 - 46 e 4 3
. 539.455
197.422 Farmasil
1•
Campinas
.2
3 - 4 - 45 e 43
339.456
197.426 1 Farmasil Paulista - 1 4- 2
3 - 4 - 43 e 48 1 339.457
197.127
Farmar.5 Marina - 1
2 - 3 -- 4 - 46 e 48 1 333.458
197.425 'j Farmasil Praia - 1 - 2 - 3 - 4 - 46 e 48
339.459
197.439 • Farmasi l Araguar, - 1 - 2 3 - 4 - 46 e 42 1 329.450
197.410 • j Earnawil Guaxupé - 1 - 2 - 3 - 4 - 45 e 48 1 339.451
197.443 j Farmasil Uberaba - 1 - 2 - -3 - 4 - 46 e 43
339.462
207.947 1 Wi13G,L - 46
339.463
212.863 I Precisa - - 17 732 - 33 -7 38 e 50
333.464
227.194
Canaan Limitada - N. C.
339.465
255.474
Sorocaban , 43 •
239.465
255.531
puper15
- 1
339.467
255.835 1 Belniinktase3.
239.468
256.330 1 Ravidin •- 3
1 339.459
257.361 1 Reve • Fleilr3 -- 48
239.470
257.572 I Acroznicin,
8
339.471
252.762 1 Dama Negra -5 42
325
.
259.403 1 Dicolase - 3
239.473
259.945 • Saboderma -- 48 ....
339.474
260.478 1 Ca• " (9,.u 5 nabara
- 13 e 15 339.475
,L
261.745"j Tribúna do Educando - 32
T 339.478
261.746' Triblina do Mestre - 32
331 477
262.058
Silvestr - 21
339.478
282.270 •
- 48
339.430
265 627 I Lunforizado .-. 23
337.489
264.129 . 1 Anker 7- 6
1 339.431
264.125 1 Newspasuain5 - 3
339. 482
330.483
- 8
285.554
339.484 •
270.255 , • Belfor:zad„, • - 23
3'9.485
275,87e • Medicoti' -339.488
278.508 j Toma - 16
331.487
282.634 1 Do Lar - 41
.
339.488
Nmitracão -- 39
285.692
339.489
285.917 j Mer, Administradora Limitada - 33
339.450
2. 88.170 1 Exac t•- 9 -15 - 16 - 17 - 33 e 40
332
Torre -•-'4
289.594
33''.
292.007 1 Migaria' -7 23
339.
292.745 1 .Atia5 Comercia , .7- '19 e 50
5 - 6 -- 7 - 14 - 16 - 13
294.724' I Casa Moreir • - 1
339.494
38
27- 31
1" 52- 20 -7- 2'6
239.495
35•••
,
304 22' j Plis
259.411
204.006 'Lentiera 321.497
5
303.569 j Ur iverun
321.498
1.05.575 , 1 Barsar, 339.499
310. 798 I.Creosotie..•
.1
• .1
. ICADOS IIXPEDIDCS EM 21 DE OUTUBRO DE 1966
CERTIF
Termos I

Marcas - Classes

RegLtros

340.217
Dakipo
45' - •
230.285
343.218
358.745 Remi S.Ai :2- 22= '23 24 31 - 34 - 38 - 37
340.219
E1ctoi,• a1t5 - '32
373.425
340.220
13rindchek Papa Noel - 49
..
390.696
340.221
Geralmatio- - 8
423.614
'340.222
Puerto§ 7- .3
430.356
340.223
S. Lueas",. , 41":
431.052
•'340.224
16 e 33
Casa Globo 7--,8 -7 8'
431.793
340.225
436.980 . Drogaria do .fartoeS.A. - 1. - 2 - 3 - 10 e 48
310.228
443.439 Havana Club
340.227
3'"
453.268 1 Enibiaia
340.228
453.711 1 Tribiiiia'.• tio 'Distrito - 32
340.229
Bandeirantes - .; 33 •
454.500
41'.
. , 340.230
456.2E6
54
340.221
Braziiiah 5 friteri' Survey, - 32
458.165
240.232
S. Antônio - -41
453.469
340.233
Aletnal
16
... ...
.. ..
4E0.761
340.234
.
Tupi 4-7- 8
465.633
340.235
Periila59,5-, 575 ;C.
467 :478
340.236
467.554 Prumtosnil - 3r
340.237
Realdrive
467.774
•
_ 3à

4'4). n);',4

Marcas - ,1115.53
C. 1. S. - 6
Ccm5.5c,ia
3
1
-- 11)
-- 3

Regi tros
340.233.
34u.2,0
,bs

4,0.193
4:J.e10
-4.J.533 I una5,:eien -- 3
21
471.202' I Veimar
442.u2J
-- o
472.535
28
- Acpeig_iin' - '3
4 -.2.571 • Kondensernat Hosana - 41 •
4,4.115
474.L7 • tio' - • 47 • 1* •
475.3E4
Sneik - 33
475.405 I Neczol --• 48
C5,baria -' 43'
477.421
480.382 1 Bicser-F5 - 3
483.577 1 Aze • 'do Mia1erio 7- 32'
-22 - 24 - L7 - 23
483.930 ' ► Casa • Damásco - 13 - 13
1-. 29 - 20 -34 - 35- 36 - 37 - 48 e 49 ....

440 .:.41
40.2.12
340.L..8
340.L44
3'10.245
340.248
340.247
310.243
540.L49
340.9.0
340.251
340.252
340.253
340.254
340.253
340.258
340.257
340.259

CMTIPICADOS E*..PEDIDC53 EM 17 DE OUTUBRO DE "1968
Termos 1

Marcas - Classes

767.011 "Maraschino
42
554.012 1 Licor u5á Care.ea5s
12
7'54.553 1 11n5,,555 Các....s55.....er • 42
J.J.nelan - 3
.55,,.une
8
Lula
i
75'4.551
5 ae.. aLa - 1
.173
7ái.liti
.1,-egi,a
46
75'1.184
AnciLe‘a
7b?.18á
N. C.
Lleci o iisasaria S.A.
75,
767.221 1 orguzu - 48
15wailen 757.223
Pedia' At re 'Carrinho 5- 28
757.250
Pedra Guerreiro
22
157 281
apresso ivi:et. Ltda. - N. C.
757.500
Caseaduia• D. C. - 1-6-11-18-21 e 33
767.503
6-7-8 e 11-21
767.504 1 1.5asati 'Auto Peças
•••
767.549 N. C.
.757.541 • Comp'. Ind. de P. Cip.
"
16 •'
737.548 1 S.
42
7E7.571 1 Pradetine
757.572 1 Tripl • ce Ancora - • 42
767.573 1 Vignac Portug,ues - 42 •
43
767.574 1 • Fig: de Ancora
757 .575 I Ancora - 42 " •
17' 76'7.818 • Behmer
707.819 • Behmer - 46 ' •
Behmer - 46 • .
767.820
767.847 Balem - 3
36
Gardénia
767.858
767.867' Zenith - 48
Hotel' Met. Macedo - 41
767.869
767.96? 'Zig-Zig' - 41
Ana Maria =.36
768.023
768.024 'Santa Marta • 36
7E8.052 I Calif;.rnia.
..•••
768•.027* 1 Piparso! -- 3
763.101' . Desert Gold - 35
Embiematica • - 48
768.103
763.22? Confianca - 41
16 '
-478.770 • Perfax
565.724 1 S .. -Gothardo • - 41
Para Sua Classe - 36
611.584 1 Brasilia Classe'
..
646.435 . Mentofil - 48 .
734.841 1 No Reino 'da Criança - 36 737.514 t Bar e Restaurante Fama - 41, 42 e 43
744,122 i Saloio 750.182 1 Phy lobil- Virtus - .3 ..
41 e 42
750.423 1 Bar Luiz
-1.5iferre'ra - •33
752:421
752.552 •.Cia. End- e•Com..13ras. de Produtos Mim. N.C.
3•
753.628 1 Ritaliana
753:579 1 Primesina•
755,851
111. !fizirato
753.282 1 (Ndhner - 1775 7 n¢ 6 imevit
3 • ;
•
755.514,. 1,15i irerie Valisere, Contacte citle é uma Cariciai
1- 36

Regi_troS 1

340.792
345.7á3
340.555
3,0.,53
340..J1
340.45.4
340.531
340.502
340.35,3
340.504
340.906
340.857
340.808
340.809
340.810
340.811
340.812
340.813
340.814
340.815
340.318
340.817
340.818
340.819
340.820
340.821
340.822
340.323'
340.824
340.825
340.826
340.827
340.828
340.829
340.830
340.831
340.832
340.833
340.744
340.745
340.748
340.747
34'5.748
340.749
340.759
340.751
340.752
340.753
340.754
349.755
340.756
340.757
3411.753

310.159
340.798

DI: RIO
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Egórinos

MARCAS E CLASSES

O
I

I

OF/VAL

Registros

(Seção III)

Dezerrbro

19.E...6

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 15 DE SETEMBRO DE 1966

I

1 340.761
755.950 I3enzodente -- 10
756.087 1 Pilulas de Melão de São Caetano e Fel de Boll
1 340.762
- 3
Petilan -- 36 ................. .......... ....I 340.763
756 .121
1 340.764
Tt:: .35 1 Tamanduá -- 11 ...
1 340.765
759.065 i Tronewil -- 3
1 340.766
762.237 1 Santa Luzia -- 12
,..1 340.767
763.146 j S,A. Alcyon Inds. de Pesca -- N. C.
703.658 1 Mosca -- 42 .... ...... ....... ............... 1 340.768
7h.' 'c', J Diazophenyie
1
11 3%7.7'0
97
33'.3u? rr:..; o Primeiro -- F'31-. o melhor
340.771
76.521 1 Alpacca Eberle -- 11
764.744 1 Ad Til -- 3
. i 340.772
1 340.773
7E5.114 1 Ótica Ipiranga -- 8, 33
765.416 1 Locomotiva -- 31
1 340.774
765.558 1 Agilon -- 22
i 340.775
766.171 1 Hidudold -- 481 340.776
1 340.777
766.260 1 Corno -- 6
Teciguara -- 23 .
766.391
1 340.778
340.779
766.392 1 Guara -- 34
J 340.780
766.396 J Caravela -- 35
340.781
766.397 1 Turista -- 37 •
340.782
766.413 1 Granjeiro -- 32
1 340.783
766.435 1 Beira Mar -- 34 340.784
766.436 1 Almanaque Esportivo -- 32
340.785
766.451 1 Abney -- 41
340.786 .
766.511 1 Cordocel -- 31
340.787
766.512 • i Colchões de Molas Probel -- 40
340.788
763.565 1 Anaconda -- 5
340.789
766.576 1 Acronize -- 41
340.790
766.843 1 Rife -- 11
1 340.791
766.849 J N. W. Al. -- Al. Diesel -- 6
1

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 18 DE OUTUBRO DE 1966

Marcas -- Classes

Termos

Registros

1

1
1
1
341.089
238.448 1 Mercedes -- 8
341.090
436.894 1 Lunar -- 8
341.091
404.731 J Confecções Vicky -- 23-4, 33, 35-7
341.092
469;846 1 Cele~te -- 41 .
473.620 1 Modêlo ---41
341.093
341.094
36
476.059 1 Dinamar
341.095
480.969 1 Motochyryso -- 21
341.096
482.161 1 Adalplax -- 38
341.097
484.936'( Piseus -- 38
341.098
486.499 1 Stangher -- 11
341.099
492.295 1 Par West -- 25
341.100
492.302 1 Par West
35
..
341.101
492.305 1 Par West -- 40
341.102
6
492.415 1 Coringa
341.103
492.612 1 Cas ada ~tetra -- 41
341.104
492.727 1 Sete Vidas -- 45
462.943 1 Marisol -- 8
341.105
341.106
493.037 1 O Espetáculo Sou Eu -- 32
341.107
493.110 1 Tablide da Nova Paulista -- 32
493.094' 1 Casa Publicadora Batista -- 32. 38, 33
341.108
341.109
493.697 1 Casa Publicadora Batista -- 32, 33, 38
341.110
494.330 1 Arpa ---38
341.111
494.762 1 IN2Lnaan -- 42
341.112
494.914 1 Vedete -- 49
Musicolor -- 8
,341.113
494.921
...................
341.114
Rainha Veranista -- 32 .......... ..... ........
494.924
341.115
495.336
Anuário -- 32
341.117
Wag -- 23
495.393
0 OOOO
• 341.117
495.808
Propac --' 3
496.210
ilidido Azul -- 41
341.118
496.474
A Mala Primor -- 30, 35
341.119
497.166
Kamel Turismo -- 33
341.120
497.297
341,121
Ilida Rifla -- 36
497.539
Perrnag -- 11 ......
341.122
497.720
Brasília -- 6
341.123
O. 0000 .
..
497.722
Brasília -- 6
341.124
497.723 1 Brasdha -- 6
1 341.425
498.121
Santa Marta -- 41
I 341.126
438.296
Vasopac - 3
341.127
498.213
Febrilisin - 3
341.128
341.129
498.429
Nova' Era - 41
490.735
A-makid - 3
341.130
498.737
Atermokid - 3
341.131

I

MARCAS E CLASSES

Termos

Q Boa Empregada Caseira... -- 2 e 46
643.413
Scapini O Joalheiro da .. -- 13
t56.'184
Mamotrean -- 3
673.907
Claudemor -- 3
673.908
Laxospumen -- 3
673.909
Escolinha VVahta -- 33
677.387
Rádio Independência -- 33
756.384
Profmance -- 16
756.503
Regência A Roupa por Excelência
36
757.426
Jodora -- 7
758.163
Emblemática -- 42
758.302
Velocidade Ponto por Ponto -- 8
758.880
Marsicano S. A. --3131 C.
759.075
ICA -- 33
759.077
Complete o Conjunto de Seus... -- 36
759.145
Sagres -- 44
759.150
3
Escolar
759.157
2
22 22 Blenco a Marca é Boa
759.159
Kaadtn -- 3
759.174
Cassio Muniz
1, 8, 11 e 21
759.175
41
Clark's Teaberry
759.195
Clark's Tendernnnt -- 41
759.196
Clark's Freshmint -- 41
759.197
Paturi -- 41
759.200
Sambu • a -- 41
759.201
41
Gury
759.396
42
Barleita
759.399
759.406 1 Imporbras -- 11
Single Shell -- 47
759.407
759.408 1 Double Shell -- 47
759.409 1 Tiiple Sheil
Golden Shell -- 47
-- 47
759.412" Shelltox -- 2
Shell com ICA -- 47
759.415
759.416
Shell -- 8
Shell -- 11
759.417
2euericana -- 4a
759.489
Prieunnosinene -- 3
in.s-Nopth -- 46
759.676 Esteve Irmãos S. A. -- N. C.
759.720
Estola -1,LoL.L:

759.725
Dois Martelos -- 43
362.888
P. P. -- 41
418.145
H. -- 11
430.971
Estoril
32
433.170
Monark
21
21
433.170
Monark
Emblemática -- 21
448.364
455.646
'i'-Tartaruga -- 2
475.926
Lia -- 41
477.133 I Triunfo -- 6
482.169 1 Rolemar -- 6
38
484.179 j X. N
484.413 I Linha Manga -- 23
.488.456 I Emblemática -- 34
Par-Ké -- 1
490.354
490.883
Diadema -- 38
Alpargatas -- 14
490.920
Alpargatas -- 15
490.921
Sempre-Viva -- 38
490.967
492.299 1 Far-West -- 29
492.492
MA 29
492.504
MA -- 44
Penapolense
492.674
3
44
492.856
Roda
493.361

I. L.

493.868
484.412
494.430
494.562
495.034
405.104
495.185
495.332
495.475
405.564
495.580
495.586
495.596
495.742
495.815
495.853
495.892
495.893
495.990
434.402
489.642
489.787
490.026

Rubeovat
3 ...................................
O. R. -- 16
Maraschin -- 1
Sfior -- 6
.......
O. B. I. -- 33 ........ ........ ......
M arcia -- 16 .......... Oc012.00.00eenee ee 00 0 ......
28 O. S . M.
Lerody -- 36 .......... ..... ..c........... ......
Sinola .- 43
Jofre
5
Vai Bem -- 43
St. James
23 ............. .............
Borba. Gato --3 ........... ................ .....
Arpawi
41
'Fito -- 47
Ipar - 48

6

Vi eira -- 43 .. . .............. p eo p e* p ooboo0

Centenário
47
Tiana -- 46
Sultrin -- 3
Pittsburgo .-- 21
Fri-Flu -- 41

C a lcimento --- 45 ..“1",12•00000000,39 e0“, ......

Registros

338.406
338.407
338.408
338.409
338.410
338.411
338.412
3?8.413
338.414
338.415
338.417
383.417
338.418
338.419
338.420
338.421
338.422
338.423
338.424
338.425
338.426
338.427
338.428
338.429
333.430
338.431
338.432
338.433 .
338.434
338.435
338.436
338.437
338.438
338.439
338.440
338.441
338.442
338.443
338.444

338.445
338.446
338.447
338.448
338.449
338.363
338.364
•338.365
338.365
338.366
338.366
338.367
338.348
338.370
338.371 '
338.372
338.372
338.374
338.375
338.376
338.377
338.378
338.380
338.381
338.382
338.383
338.384
338.385
338.386
338.387
338.388
338.209
338.390
338.391
338.3921
338.393
338.394
338.395
338.396
338.397
338.398
338.399
338.400
338.401
338.402
338.403
338.404
338.405
338.310
338.320
338.321
338.322

•

Sexta-feira. 2

Dl R'0 OFW:AL (EeçN) UI)
Marcas -- Classes

Termos

Son Hotel -- 40
490.693
Paissandu -- 37
490.790
Gonlycuer -- 36 •
490.817
Cubb Dentro de Círculo -- 2
490.837
Cubo Dentro de Circulo -- 48
'490.842
Alpargatas -- 1.9
490.925
Alpargatas -4 35
490.930
490.933
Alpargatas-- 41
490.936
Alpargatas -- 44
490.937
Alpargatas -- 45
490.939
Alpargatas -- 48
Semnr4-3m44 -- '4
490.955
Sempre-Viva -- 44
490.973
Algodão 33olk A l ta -- 10
490.991
Locomotiva -- 35
491.226
Locomotiva -- 40
491.230
Smoke -- 41
491.273
491.288
Smog -- 41
491.321
Diforigeno -- 41
491.520 i Arro4n1a -- 41
6
3'3- • Fui.
»." " 3Terral -- 38
491.762
491.766
Terral -- 42
492.055
Retinis
3
Clande -4 46
492.330
Corh14a
-45
491.397
2
Sin-Bia-Vet
492.729
2
Cal4thul
492.730
Roda -- 45
492.847
3
Leron
492.887
Sep -- 16
492.904
Koleina -- 3
493.131
Kotsugai -- 8
493.240
6
Mecap
493.242
Iconlex
8
493.344
A Exemn14 4 -- 8
493.389
49
Conga
493.506
Nadir -- 8
493.516
Ilru3
8
493.682
41
Rio Lima
146.967
Dex Diesel
8
190.489
Dex Carbo
8
190.490
Engarrafamento Pitu -- 42
341.778
33
Corretagens Flama Imóveis
348.951
365.237 • Jaroauá - 28
Confecções Unique -- 23, 35, 36 e 37
384.806
Turista -- 41
396.650
Melodia -- 41
401.060
Conca -- 36 •
416..963
Verlizin ' 3
417.096
11
Jost
430.986
Doridel -- 26
431.181
Zorro -- 49
431:908
Dentone -- 10
432.515
Transportadora Coral
33
438.974
3
I3erotec
441.786
Imohil l árhx Arujá-Mirim -- 33
442.802
Canufalo
6
443.458
452.457 I Vulcaspuma -- 40
453.808 1 Marfleuza -- 41
454.833 1 Nova Luis XV -- 41
457.683 1 Sheen -- 31
459.676 1 Revista Jud iciária Brasileira -- 32
Donzela -- 41
460.913
Rosseforp
16
463.720
Madame Frled -- 36
465.844
Conovid -- 3
477.341
478.266
Esol -- 25
478.634
Aaulhas Negras -- 36
480.169
Revista de Criminolocia -- 32
480.914 1 Blo , e-au em Cadernos -- 32
481.094 1 1411 -- 41
481.880
C3f3 4iur -- 16
482.242 1 •4444a4 -- 1
482.508, Peno zut -- 48
485.191 1 C-4 44v41 -- 2
r4 • 44 , 40(ho Preto -- 42
487.550
PI
41
488 213
3
• 38.619
Ra443
• 88.629
33144 4on.y1 . 3
489.1.10 I 34/0 p40 -4 36
3
489.202 1 Du044444
489.493
CePto C. S. P.
11

14441Cros
338.324
338.325
338.326
338.327
338.328
338.329
338.330
338.331
338.332
• 338.333
.338.334
339.335
339.336
339.337
339.338
339.339
339.340
338.341
338.342
• 338.343
338.344
328.145
338.346
338.347
339.348
338.249
339.350
338.351
338.352
338.353
338.354
338.355
-338.356
338.357
338.358
338.359
398.360
338.361
318.362
444.275
328.276
378.277
338.278
338•279
338.280
338.281
338.282
338.233
338.284
239.295
318 286
338.287
338.288
338.289
338.290
338.291
329.292
338.293
338.294
338.395
338.296
338.297
338.298
338.299
328.300
338.301
328.202
338.303
338.304
338.305
-328.306
338.307
338.308
338.309
338.310
338.311 338.312
338.313

338.314
338.315
338.316
338.317
338.318

•

CERTIFICADOS EXPEDIDO$ EM 20 DE 54,14.,MBRO DE 1 . 966
Têrmos
435_332
765.296
291-520
320.206
323.991
334.127

Marca:. ------ Classes
Edel -- 41.
1 Valverde - 42.
1 Mimo -- 36
I Modelar -- 40
t Pat4
Baby -- 41
1 Iddrox -- 1

RegiStr08
398.666
338.667
338.668
338.669
338.670
338.671

Dezervil.:ro c! ,e. 13:5 5:29

Tèrmos

MARCAS R CLASSES

33t3.158
Brinievita
46
338.172
Armourclad • 14
344.839
I3ornlie Prince
42
345.387 • Qulnalcal
48
345.650
Atermin
368.321
Six
36
369.134
H D,
31
371.871
Estréia do Mar
41
372.657
Orbetv
41
384.402
Turbomatie -- 6
387.660
A Lei Piscai -- 32
338 929
Sorvex, Kibon -- 41
398.554
CUril -- 33
403.561
Armazém Elite -- 41, 42, 43. 44 e 46
403.981
Tribuna do Comerciái3o - 32
408.158A Irnperia - 36 . 37
408.641
Wofla 415.854
Barra da Ti'uca Ira. S. A. -- 16 e 33
433.725
Vel udo - 46
441.346
Labora t ório Thebra S A -- 3
448.24 8
Soberano da Voz -450.985
r str414 do Norte -- 33
450.986
PooviAri Est. do Nor. -- 33
.450. 487
Rndovt ária F44. do Nor. -- 33
457 437
Pol ar --- 41
452.742
Sr -- 6
549 .784
P uerfen
3
454.591
Tlahv Brhimiedo -- 33
457. 934
Y3o1,, n
16
443.34 8
C44 441n o
41
453 9rn
(33 tel48
44444444
491 (1 8
444 912 •443444m tca 364 8
4 05 141 1 r.T.tre (1-, 14 314m
41
,
497. 149 i 42-4• -nq To ii ,. ins
8
450.7"4 1 CW.40
474 W
Alltn

.9

n
slntos -- 33
474.974
32
03 41/414
9^9
479. 3
477: 9 94
r”'n
Tr4n. S. :Jorge Ltda. -- 33
47p . finn
vrha~. -_ 41
490 m ft
P la - t4l i te - 28
c .1s/-, z.nrj •
490 g01
2
4121 , 444
449•4 4,4 __ 45
Jon non
14444 4413. RO PR e 2 5, 27 4
1 04 , 44 4.
Pne, de Ren . Ger. Li. -- 1, 3, 7; 8, 11, 13 e 23, 4..
104.744 1 r44f4
8
216 799 I (34449 h4 -- 42
251 . 975- 6
209 In() 1 Iln yn nierfi -30n . 4.41 1 p-n
-- :Pç
344 .799
g. rruz -- 41
3 9, . 9 8 1 I Frr 1, 1, 1115fi4 0 _- 94
348 .347
cnrift4442- 9 1 Chi o n4co -- 36
49 1 . 497
Ttra441 - Al i o -- 40
404 . 374
T4444,49, __ 38
434 ,333
Wolff1444,4
4 e1 9. 9 84

TI -8*n 1w7ol ff

4
.J4..;n7
7

ZIréiajmZdns -- 23
S • ranet"40 -- 41

478.P59

44n,404
481.409
482.341
495. 1 49

:Mein

- 11

sn

(34 rton9gern Vitor losa -- 33 4 1,444 44 -- 1
S,1.41 3t4 -- 1
445,9^n
n'enn r444 _4 12
495.375
r41 4n44 -- 32
4145.997
rt ,n1414
3
459.952
ras4 4, 11-1e1a
41, 42 e 43
499 ,978
S. IR. ntn
47
48
4 971 ,2%4‘411-11-1e
*nr'""
34 ec6 r11Panl.
24/21
- 6, 21 e 33
ytmei
497 . n”.
rt,,,a
5
487.947
Antn P Aq to P 11 4nça -- 33 e 47
487.934
Promotee -- 29 498.084
S. Jorge :-- 29
grjt:Z.34
;eme -- 3
498 . 840
PrOrcor -- 16
499.545
rrin __ Icei -- 24
494:444
4444;44 -_ 17
-= , ;n £,
7
= hos
41
-- 41
491.128
rinnsitra -- 33
:2 :9 l(t"=1s - 3
1;;:
:'1;e37-1--8 41
494 .561 '(30 R9 dos Iten1 4
4los -- 3. 10, 39 e 48
4 9 5.594 i Ta mborex -- 11
405.894 1Jor g s -- 6
495.1 : Angeles -- 33

Registros

338.672
323.673
338.674
338.675
'23.536
333.677
333.678
438.679
333.680
238.681
338.682
438.683
338.684
333 685
333.686
333 087
338 658
338.689
233.490
133 P91.
238.432
338.693
332.694
338.695
,38.996
338.697
428 493
338.899
339.700
318,701.
339.702
338.793
333.704
218.705
323.796
3334767
339.708
319.799
239.710
398.711
319.712
298.713
329.714
383.715
299.716
391.717
338.718
240.719
21347'0
318.721
444.722
440,493
338.794
338.735
438.736
231.397
383.738
3304329
339.730
330.781
338,732
494,743
R'n

734
288 ,^35

388.736

'392..7R7
?"."Rn
S'n.17",
208.740
P9'1,741.

484.742
498,743
389-744
444,445
238.748
440447
739.0"11
'n8.749
728.751)
300.751
inn

718.754
239.755
218.754
309.757
321.7511
330.759
709,750
29^ . 751

396,762

338.763

••
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PATENTES Õ E INVE NÇÃO
,
•-•••-••
Publicação fume de acendo com •e art. 25 do Código de Pr opriedade Industrial.
para
ee
deferimento
do pddi durante 30 dias •
prezo
e
da
publicação
de
•eue
trata
o
presente
artigo,,
começara
a
correr
2Q Da Cewa
poderão apresentar ~ao oposições ao Departamento Nacional da Pi opriedade Industrial aqueles qus se. julgarem • prartmecedos.
'' • / vel e incluindo meios prendedoree 13 - Um dispositivo de mistura dentro do condutp. de mistura para
...24RMO N 9 133.811
que se estendem através do fundo do de combustível e ar,• de ao3rdo-com -e movimento entre as posições aberta
De si de outubro cle 19.6.1. !recipiente de combustível e fixados pente 12, caracterizado por Incluir e fechada, , um conjunto de parafuso
primeva parte do pseafuso pare.um parafuso para eraienti",• monta- se estendendo do, receptor do cemACP Industries, Irearporated (Es- à
suportar o recipien'e do combustível do no conduto de mistura e tendo um bustível através de,.temra de cobertados Unidos da-América).
pon`o cã:ri co gire •se estende . na • dita tura „e através do conduto de !ti s.
Titulo: Carburador-.-. Priv. de Inv. firmemente contra a tampa.
segunde
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PATENTES DE INVENÇÃO

Pnlicacão feita, de acôrdo com o art. 26 'do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da pubiicação de que trata o presente artigo, Começará a correr e pra' pari o deferitnento do pedido, durante 30 dial,
. yozierão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

TERMO N 9 120.954 .
DE 7 DE JULHO DE 1960 •
• Requerente: • — Bergwerksverband
firma industrial e comerciai
alemã, — • Alemanha. •
Pontos caracteristicos de: "Processo e dispositivo para fiXar âncoras
nos furos que as alojam." — (Privilégio de invenção).

o

Pontos característicos
•
1. — p.ocesso pua/ fixar âncora-.
nos ftiros que 'as aill)ana ancoras essas ta:a-ia—as, por exernp.u, ao aca,bamento ue caviaacies suoterraneaa
à re.e.u.,,,w ue penuerites ue
montannas ao ar liVre, a finalicianea
de conta:114aq civil — como, po.
exemplo, para o refôrço. ue
mentos — oem como a calaça° eis
possioilidade de fixação de outros
eieindruos eorisuriuivos nos iuros que.
as aio j ain, por .meio de uma mistura
de In..t;e,a..,s sin..ecÁcus
no furo e ali endurecida, -caracterizado peio tato de que, sôbre o mataria_
introduzido e, ainda, não- solidifiCado.
é exercida 'uma pressão, sendo, assim
preenchidas, com o material, as cavidades, rachas e fendas da rocha
que desembocam no furo aplicado
rocha. .
• 2. Piocefsso de acôrdo • com c
ponto 1, caracterizado pelo fato da
que um material sintético líqüido,
com rearaçao minaria, quando, do seu
endurecimento; é impelido até o fundo do furo sob unia Pressão da ordem de bü a 130 atmosferas,
3. — Processo de acôrdo- com os
pontos. 1 e 2, caracterizado pelo fato
de que a introdução, sola pressão, dos
materiais artificiais no fundo do furo da rocha é executada com o auxílio' de um • dispositivo construido a
moda dos conhecidos tubos de impregnaçáo • erni 'gados no • piocessc
de impregnação aos golpes; sob vedação resistente à pressão, do fundo, dc.
furo contra a parte restante do furo
da rocha.
4. — Processo, de acôrdocom os
pontos 1 a 3, coM emprêgo 'de mistura fusível de materiais sintéticos.
caracterizado pelo- 'fato 'de que o tubo
ida, por
de, impregnação . • é aquec
exemplo, eletricamente, dtirante o
prócesào 'de compressão, c an .tôda a
sua extensão' ou em .parte a da mesma.
5. — Processo de acôrdo com o'
ponto • 1,. com introdução 'no fundo
'do furo, de uma Mistura . de, mate7
riais sintéticos ou de lima . argutas-,
Sa, de cimento alójada em um cartucho deatrutiveh eexpaimivel pela
Pressão, caracterizactoapelo fato de,
que os componentes de liga0,rnistü
-.ra,queondrcem,foaO
-corpo de união, são introduzidos, no.
-fundo do furo em compartimentos,
Separados .do cartuchoa: sendo este
cartucho destruído mediante crava,
ção — cronologicamente, .independente da .sua introdução :da .extreini

tadas no mesmo sentido, cravada após a mistura, resulta uma argano cartucho sob uma rotação em sen- massa -com. unidade terrena.
.
tido contrário à direção da espiral
16. -a- Dispositivo em forma, de
ou das espirais; respectivamente.
cartucho, próprio para execução do
7. — Processo de- acôrdo com os
pontos 1, 5 e 6, e pelo fato de recor,
•rer ao emprêgo de uma mistura de
uma resina sintética endurecível e
agentes de 'endurecimento e/ou" de
aceleração, como corpo que estabelece a união entre a cabeça da âncora e a rocha d amontanha.
8. •=- Processa de acôrdo com o
ponto, 7, caracterizado pelo fato de
que,' em um dos compartamentos do
cartucho, acha-se alojada' a • resina
artificial líquida e, em outro . Compartimento, uni agente de endurecimento e 'de aceleração.
•
9. a- Processo de acôrdo Com i
ponto 8, cai •terizado pelo fato de

que, como .componente' da resina artIficial, são empregadas resmas de

poliéster ou •resinas artificiais, equivalentes quanto à sua composição e
ao seu ereiw, .como Sejam, resinas
de fenol, resinas de melamina e 'Po1.u.reàtna, bem como, epóxidos, e, para as resin.... • de poliéster, como. endurecedores, peróxidos, por exemplo
peróxido de ciclohexanona, peroxido
de . benzoila, ou peróxido -de rnetiletilquetona, e como aceleradores, -climatilanilina, naftenató de . cobalto ou
semelhantes.
10. — ProceSso, de acôrdo • com os
pontos' 7 a 9, caracterizado pelo fato
de que a porcentagem de endurece,dores' é da ordem de 8 a 10%, em
relação à resina artificial, com uma
porcentagem de acelerador da ordem
de 1 a 2%. •
.Processo de, acôrdo com os'
11.
pontos '7 à 10, caracterizado pelo fa
-tode'quàsrinatfcis,ão
.adicionadas substâncias que ao serem .aquecidas, deopreendem gases,
Como sejam, carbonato de amônio,
bicarbonato de amônio, nitrila de
ácido azobutirico, nitrosemetilamida de ácido tereftálico, .e outras.
12. — Processo de acôrdo Com os
pontos 1 e 5, e a 11, caracterizado
pelo fato de que, ao material artificial, são adicionados materiais de enchimento inertes, como 'sejam, areia
quartzosa, farinha de quartzo ou fibras de vidro, em pereentagens, prea
ferentemente, da ordem de 30 a 80%
-do total do Corpo.
13. i-- Processo de acôrdo com 08
pontos - 7 a 12, para a preparação de
compostos a serem introduzidos • nc
furo da rocha, em forma já mistu'rada, dentro. de um cartucho com
unia só câmara, misturas essas, preferentemente de natureza pastosa em
virtude 'do seu alto teor • em materiais de enchimento.
14. — 'Processo de acôrdo com os
- pontos - 1, 5 e '6, -com o emprêgo de
nina- argamassa 'de cimento . como
corpo de união •eritreaS cabéea da âncaracJade da haste de ancora; .e pelo.fatc Cora e , a' rocha da montanha,cartucho
terizado pêlo fato de que o
de . que os componentes , são, --assira, contém,
em compartimentos separamisturados, sendo-a ' , mistura impelidos a ,,grgamásáa sêca e á água para
da' para dentro das- cavidades esiià2: ,o
preparo, eventualmente, com acetentes.,
-lerackiresa disisolvidos na dita água.
G. — Processo de acôrdo. coro t. os. 15. S- Processo de acordo com o
pontos , 1 • e 5, caracterizado Pelo..tato Ponto, 14. :caracterizado Pelo fato de
de 'qu. a haste de, âncora,. munida :que relação de mistura entre os
de nervuras espirais circunferenciais 'componen tes .sSlidos• e l íquidos da ars
contínuas ou interrompidas:, e orian- gruncissá é caldulada 'de forma a oue,,
ss' a•taa 'as aia a
•i

TERMO N9 136.533
De 20 de fevereiro de 1962
Requerente: ACF Industries, Inp
e
Local: Esad
os Unidos da América.
Título da invenção: Bomba de
Combu.stivel Elétrica — Privilégio de
invenção.

processo de acôrdo com os pontos 1
e 6 a 11, caracterizado pelo fato de
apresentar compartimentos . entre si
separados que contêm os componentes a serem misturados, como .sejam,
misturas de resina artificial com materiais de enchimento e aceléradorest
Pont o s Característicos
ou os componentes de uma argamassa inorgânica.
1. Um.a bomba de 'combustível elé17. — Dispositivo ou cartucho, de trica, apropriada para uso num tancaracterizada por
acôrdo com o ponto 16, caracteriza- que' de cobustível,
uma caixa de motor de
do por um cartucho interno, embuti- compreender
metálica, uma caixa de bomdo no 'cilindro que constitui o cartu- chapa
numa extremidade de caixa da
cho com os componentes principais ba
uma hélice dentro da Catita
da, mistura, e contendo um compo- motor;
bomba ,e um motor elétrico dennentealíquido ou pastoso da mistura, de
tro da caixa do motor, para mover
cartucho interno êsse, preferente- a hélice, compreendendo a' caixa de
mente,- constituído de vidro, ou mes- bomba uma voluta de chapa metívo
mo de um material sintético destru- lica, uma chapa de cobertura de voa
tível. e exprimível quando da crava- luta. tendo a voluta uma parte eia"
ção da haste de âncora.
forma de receptáculo para receber a
18.
Dispositivo ou cartucho, de hélice com 'um flange dirigido para
acôrdo com os pontos 16 e 17, carac- fora, no aro da parte em forma de
terizado pelo fato de que a sua pa- recep táculo, tendo o 'flange da volurede acha-se provida de linhas de ta um canal de salda dirigido Para
enfraquecimento, distribuídas por sô- fora da p arte' em forma de recepbre a sua circunferência e orienta- táculo ati ngindo a chapa a citada
das em sentido axial.
extrem i dade da caixa do motor, é
19. — Dispositivo ou cartucho, de atingindo o flange voluta a -ciacordo com os pontos 16 a 18, carac- ta da ab a ls a e sendo Preso à .caixa do
vara. manter- a voluta e a chaterizado pelo fato de apresentar ner- motor,
vuras longitudinais externas, dispos- pa2.fia oa na caixa do motor.
bomba de combustível ele=
tas a -intervalos axiais e feitas de ma- tricaUrna
acordo com o .ponto 1, caterial elástico, que se ajustam elásti- ractea de
izada pela, co ly a do motor tere
cas-lente,, ãs paredes do furo da. ro- r im flawre
na citada extremidade,
cha.
encostando a chapa no citado 'tan20. — Dispositivo ou cartucho, de ge.
acôrdo com os pontos 16 a 19; ca3. Uma bomba de combustível eléracterizado pelo fato . de apresentai
nervuras internas dispostaS a inter- trica, de acôrdo com os 'pontos 1 e 2,
valos axiais e que, ao progredir a pe- ratrans aria ada por se estender o flannaaa. fora da caixa do motor, nt
netração da háste de âncora na car- . 11 A,
p- fnhnidade, e ' por ter um.
tucho, • se ajustem, elàsticamente,
circunferência da dita haste ,de ân- doo fl anaes uma parte de a ro_ encUrva d a anila MIT1R er) outro flange.
cora. • •
4: Urna bamba d a combustível ele-.
21. — Dispositivo ou cartucho, de
tri ca. 144 acanto enm o manto 3. ca.
àcôrdo com os pontos 16 e 17,. ca- .r.iien*.z,
;.7a,an,Yrrufloorno,Yeeinvonlurtaltatilear:
racterizado pelo fato de que, também,
o cor po externo do cartucho é feito n erte
aro encurvada Tiara cima de
de Vidro.
22. — Dispositivo ou cartucho, de 41 ^"`"' da calva do motor.
acôrdo com os pontos 16 a 21, ca5. Urna homT--o de rionibustivel
racterizado por um elemento de ve- frito. d p ,ac ô rdo com cmalquer 'dos
dação . disposto na 'sua extremidadr nOntos 9 a 4, caracterizada Por ter
'chaga, a lia fi a. ra ria
voltada para a bôca do furo da rosa iri a
cha, elemento êsse que retém o car- ',Alota do mo tor, nassando o. canal.
4as,saaiada
nmaate
. da narte em forma
tucho introduzido mediante aplicas,
M.".r,•4P,I7/1 (4% vobita, atéia sagra.
ção elástica contra a parede do furo da rocha e apresenta uma abertue. Uma homaa da combustível eléra central . para a passagem dahaste trica,
de acôrdo com nualnuer dos
de âncora.
nrynteta n •eeedenteo ca,ronte ,-;.p aa nor
—
Dispositivo
ou
cartucho;
de'
^^nra
sander
a hé lice rim disco ten•
23.
acôrdo com •'os pontos 16 a 22, ca ia ex i s t as em ambas as suas super-racteizdol fatdequol- ff af es.
mento de vedação é constituído de 7. Uma bomba dei combustível clã.'
borracha espumoso.• ou de um mate- trios. de acArdo com o nónto 6 ca.
rial sintético espumoso com uma racterixada por ter a caixa do motor
e elástica de 30 a "ma câmara adjacente à' chapa e
co -npressibilidad
80%.
uma antr prla Para o combustível PaFinalmente, a depositante __reivin- ra pata ca marn .tea do
a cha pa uma
dica, de acôrdo com a Convenção In.? o•e rtura nua norm 4 to a nassa ctem da
ternacional 'e de conformidade com volh t o do hm lodo do disco. e tendo '
o artigo 21 'do Código da . Propriedade a narte em farina de recept5culn da
Industrial, a prioridade dos corres- • ni.t/ta itn
ohgn rilir9, mira passagem
idos, depositados .na
'pondentes ped
"•'nrnl-•.^•`r1 """a dentro dela, do
nmrn
lo
t
On rio disco.
Reparticão de Patentes da Alemanha,
R. Um a, b ewrd'a ria com b o o tfvel elé•
em 7 de julho • de 1969 'e 7 de setem- trina
r1,
g r A nin com n. Don t° 7 cabro de 1959; respectivamente . sob os
ara. r uma marn alra tea
números IS 53.905 VI/5c e .B 54.710 lo ria filtro na
e A rrp ra, p or f A rn0 na:
•
VI/5a.
Phartora ria abana e tap a aagunda
:3.10.66
,e(N9 '43430
Cr$ 15.000) tela de filtrO
r para a abertura.
•
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PATENTES DE INVENÇÃO
Pubacrad ia'aita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 lia -aa aí da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
podei ao apresenta 'saias oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicadas.

15. Unja bomba de combustível bre o eixo, dentro da caixa de bom9. Uma bomba de combustível elétrica, de acordo com qualquer dos elétrica ,de acôrdo com o ponto 14, ba, ura mancai axial fixo para a expontes precedentes, caracterizada por caracterizada pelo núcleo da arma- tremidade do conjunto eixo-hélice,
ser cilíndrica a caixa de motor, ter dura se estender para cima do nú- dentro da caixa, sendo o núcleo da
uma parede terminal numa extremi- cleo de campo, para forçar, magnéti- armadura asiabnente, deslocado do
dade, e ser apropriada para ficar, camente, o conjunto eixo-hélice, pa- núcleo de campo, para forçar, magvertica lmente localizada, dentro de ra baixo.
néticamente o conjunto eixo-hélice
um tanga:, com a parede terminal
direção descendente contra a
16. Uma bomba de combustível ria
mancai axial.
paia cima, sendo a caixa do motor elétrica,
de
acôrdo
com
qualquer
dos
formada de modo a apresentar uni pontos precedentes; caracterizada por
19. Urna bomba de combustível
embai virado para baixo, entre suas incluir
tampa para fechar uma elétrica, apropriada para uso num
extremidades surarior e inferior aberturaurna
de acesso no alto do tanque tanque de combustível, caracterizada
comnreenderdo o motor elétrico uni de combustível;
dispositivos para por compreender uma caixa de motor
na rdeo de canino lar aso na caixa do nendurar a caixa edo
motor, na tam- apropriada para ser verticalmente,
motor, ac ima do ombro; um eixo di- pa.
colocada dentro de um tanque; uma
ri ai rla verticalmente dentro da caixa
17. Uma bomba de combustível caixa de bomba, na extremidade infe
e tendo um núcleo de armadura elétrica,
de acôrdo com o ponto 15, rimado, caixa, um motor elétrico consabre ale, rot ativo dentro do núcleo caracterizada
por ter dispositivos pa- tido na caixa compreendendo um
da campo. um fixador de escova den- ra pendurar a
formados de núcl eo de cam p o prêso na caixa, um
tro da calaa. encrist"rdo nn ombro penduradores decaixa
chapa metálica, des- eixo estendendo-se verticalmente.
ura sento dentro da caixa ,abaixo do
da tampa; orelhas de cha- dentro da caixa e tendo um núcleo
ombro da caixa e tendo uma rartc cendentes
metálica, um para cada pendura- de armadura sabre êle, rotativo den-de aro dirigida para cima. encostan- pa
subindo da caixa, encontrando- tro do núcleo de campo; uma hélice
d a a mantendo o fixador de escova dor•
a extremidade 'superior de cada saibre a extremidade inferior do eixo
contra o ombro. passando o .elaa se
com a extreroldrole inferior de da caixa de bomba; um mancai axial
através do fatarJor de escova e do orelha
um pendurador respectivo; sendo a fixo para a extremidade inferior do
sento e tendo uni comutador 'sabre aortrem'dade
de cada na n du - conjunto eixo-hél ice apoiando-se
êle: escovas sabre o fixador .em con aadra" e R ' Pv inferior
trern' ,4•Icie coe ca da nro- dentro da caixa .estendendo o núcleo
-taocr mutador,sen cai- lhas resnectivas.
i
hora-entala de armadura para c ima, até acima
xa de bomba d ianoata na extremida- i miais. recantoreslhoses
pinta hoaaarna do núcleo de camno, para forcar.
de infa•t nr da caixa
e pinos passando pelos ilhoses marméticarnente p conjunto eixo-hé10. Uma bomba de combustível tais,
aa contaados dos penduradores e ore- lice ;ama 'baixo.
elétrica de acartai com o potto 9. lhas.
20. Uma bomba de combustível
m sua Parta denandente do ponto 7
de acardo com o ponto 19,
ou 8, caracterizada -por fi car a câ18. Uma bomba elétrica caracter i elétrica,
poia incluir mancas
mara arara o sento e a aliaria, sen-adporcmnetdrumacixde caracterizada
da caixa para o eixo, sendo o
do o sento mantido dartrn da caixa motor urna cabra de bomba, numa dentro
último rotativo e vertical mente despor m aio da esni arts salientes da pa- extremidade da caixa do motor, um lizava'
dentro dos mar cais.
rada ciltadria a fia caixa para dentro, motor elétrico contido na sua resabata° rio ombro.
21. laatma, bomba de combustível
pectiva caixa, comnreendenao uni
11. Urna bomba de combirsalval núcleo de canino nréso na caixa. um elétrica do tipo apropriado ,para ser
elétrica. da acardo com o porto 10. eixo estendendo- s e, lonaltudinalmer- montada num tanque de combustível
caraateriaarla por ta-em as asnices te. a caixa e tendo um núcleo de e compreendendo uma tampa para
bordos superiores incli n a dos para en- armadura saibre êle rotativo dentro fechar uma abertura de acesso, no
cunhar o repto para cima.
do núcleo de campo; uma hélice 56- alto do tanque um motor elétrico
12. Uma borna a da comaustiaa/
elétrica, d.a licardo com ou rar:mar dos
pon tos 9 a 11, caracterizado ror inci tar um tubo cm" ae Patea da rara
cima através da durara & parle a chapa até o 'sento, rara. naasa ratm de
combustível da calar, da bnmaa 'nora o espano dentro da caixa do motor acima de) sento, tendo a cai-a do
motor am suspiro no alto, -para o
cor-' ustivel.
13. Uma bomba de combuatiaal
elétrica de p arlado com qualeruer dos
ponto" g a '12, earactoriaarat nain nacl eo do canino ter 'um enro lar esto
d a rama() P ta• vivi lio cnralutor rara o err-o,amenf -, naR,e+ •40 p-f-nry,,r‘R
LEI Ne 4.494 — DE 25-11-1964
rienTs-o ria r"-a do
d a rim
REGULA A LOCAÇÃO DE
a
rn-°a
ri
cli
aa
motor um retardar éa
t.P' em fo r ma, d a recantae,a10 landa
PRÉDIOS URBANOS
uma hasta ttibra aa un a sa P&-P'n,/^
d aa te o seu 'faiado. -faaa a n •-)r)
uma Per.a, da para ta. dentas do
ar; form. de ,'Pep -if.kn itel rmn
DIVULGAÇÂO N.° 926
arruela der,t-n rI n ora fm.ran
de rena-a-ácida s abi , a arta-ata . te,,derrio-me o fio torrInfor P+rarrça.
baste, da a...,,,eaa a da. ,FirrTi plq . P senPREÇO CR$ 150
do o aro rio rete n t or pra forma d"
receryf ellin encurvaria rara, &iro (In
arrieis rara, comprimir a. itaxata
A VENDA:
vedar n arta-raio.
Na
Guanabara
14. Uma bomba de combustível
elétrica de acôrdo com qualquer dos
Vendas
: Av. Rodrigues Abre* 1
Seção
de
pontoa 9 a 13. caracterizada por ser
o eixo .rotativo em sua extremidade
Agência 1: — Ministério da Fazenda
superi Dr num mancai da parede terAtende -se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal
araial e ac i ma da hél i ce. num mar
l,a na-caidosent hélri
Em Brasília
extrern i aa da inferior do alvo. havendo arn maacal axial fixo para a exNa Sede do 1) N
tremidade inferi or do conjunto eixohélice, no fundo da verte da *valuta
11•n•nn••••n••
em forni ,/ de receptáculo.

LEI DO 'INQUILINATO

tendo uma calva, e uma bomba movida pelo motor, os dispositivos caracterizado spor pendurar a caixa
do motor em posição vertical, na
tamp a; orelhas de chapa metálica,
sendo unia para cada pendurador,
estendendo-se para cima da caixa a
radialmente espaçadas para fora do
eixo vertical da caixa .enccntrandose a extremidade superior de cada
orelha com a extremidade inferior de
um pendurador respectivo; sendo a
extremidade inferior de cada penduradar, e a extremidade superior de
cada orelha "vidas de ilhoses horizontais correspondentes, para receber pinos horizontais, dirig i dos num
plano genèricamente reto, em relação
ao plano vertical através do citado
eixo ;o pinos que atravessam os ilhoses dos penduradores e orelhas encontradas.
22. lima bomba de combustível
elétrica. substancialmente como ilustrada pelos desenhos anexos ,e como
descrita acima, com referência a
êles.
(N9 39.061 — 5.9.66 — Cr$ 10)
Têrmo de patente n9 123.445, de 13
de outubro de 1960.
Depositante: Owens-Illinois Glass
Company, Toledo, Chio, Estados Unidos da América do Norte.
Pontos característicos de: "Aperfeiçoamentos em ou Relativos a Processos de Fabricação de Produtos Devitrificados". (Privilégio de invenção).
Pontos característicos
1. — _Aperfeiçoamento em ou relativos a produtos devitrificados, em
particular um processo de fabricação
de um produto devitrificado, caracterizado pelas fases de: fusão de uma
partida de vidro, consistindo essencialmente de:
Ingrediente — Percentagem por pêso
Si02
40 a '70
Al203
13 a 35
MgO
5 a 15
Za• 12
Pelo menos
e de um nucleante secundário; trata•
mento térmico da composição vítrea
resultante, para obter um produto predominantemente cristalino; estando
presente o referido nucleante numa
quantidade inferior a 2%, por peso,
sendo a soma de Zr02 e do referido
nucleante secundário de, pelo menos
7,5% por peso da partida.

2 — Aperfeiçoamentos em ou rela-

tivos a produtos devitrificados, em
particular um processo de acôrdo com
o ponto 1, caracterizado pelo fato do
nucleante secundário ser escolhido do
grupo que constante de Tio2, M003,
Fe203, V205, CoO, Ni0 e Th02.
•
3 — Aperfeiçoamentos em ou relativos a produtos devitrificados em particular um processo de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato da
partida conter, também:
Ingreal antes — Percentagem por pêS0
SnO2
0—2
aTa,F
0
3
IiTa20
0—2
K20
0—3
Cala2
0—8
Li20
0—5
LI0— 5
0_5
B203
o _ 10
Ca0
Pb0
0—5
Pa.0
0 — 1.0
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PATENTES DE INVENÇÃQ
Publicação feita de acordo' com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido. durante sn diaz
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
4 - Aperfeiçoamentos em ou re- particular um processo de fabrica- soma de Zr02 e do referido nucleante volver nela unia- rêde cristalina ris
lativos a produtos devitrificados, em çao ue um produto aevitrincaou,
secundário sendo de, pelo menos 7,5
particular um processo de acordo com eacteerzado, por cumpeeenuer as ra- por cento pur peso de produto.
-• Manutcraiao da artigo numa
o ponto 1, caracterizou° pelo fato de a ses ue: rusáu de - unia partiria u,e. vi- 15 - Aperfeiçoamentos em ou rela- temperatura de 83, 3 graus C. a 165,7
partida, .conter, também, um material ara, para mimar urna coraposiçae vi- tivos a produtos devitrificados, em graus C. acima do ponto de arnoleciescolhido do seguinte grupo, nas creu, rundizia, contendo, peio menos,
mento da fibra, até cristalizar a mas.
quantidades indicadas:
ti por cento por -peso Ce Zr02- e um particular una processo de fabricaçao sa, de maneira substancialmente come
agente nucieanta sesainuaria; forma- de um proauta, devitrificado, caracte- preta.
Ingredientes - Percentagem por peso- çao
ria composiçao vitrea, suostanciar- rizauo por compreender -as fases de:
19 - Aperfeiçoamentos em ou res-31)102
0,50 - 1
mente na cama e tamanno ao pró- fusão e formaçao de unia composição lativos a produtos , devitrificados em
Na.to
0,05 - 1
auto; e tratamento térmico do artigo vitrea consistindo, essencialmente, de: particular um produto devitrificado
Na20
0,05
1
laureio formado, para converter a comcaracterizado por consistir, essencial=
Re°
0,05 - .1
8i02
40 - .10%
posiçao vítrea num produto que é de
mente, de:
Caras
0,05 - 2
15 - 35%.
eti
a
i5
por
cento
cristalina.
Li.0
0,05 - 2
- ear-03 .
5 - 15%
S102
40 - 70%
LiF
0,05 - 2
11 - Aperfeiçoamentos em ou reSnO2
0,5 MgO15 - 35%
0,05 - 3
B203
lativos a produtos. em
Pelo menos 6%
er62
Al203
5 - 15%
CaO
0,05 - 5
particular um processo, de acorria cana e um nucleante secundário, tratamenZr02
Pelo menos 6%
0,05
2
Pb0
pomo
10,
caracterizado
pelo
fato
da
e
ti
termico ua composição vitrea for- e um nucleante secundário; o referida
I3a0
0,05 - 2
fase- ue tratamento térmico compre- to
mada, para clevitreticá-la„ o referido produto- sendo cristalizado até- compreender
a
•sujeiçao
sucessiva
da
cornpo5 - Aperfeiçoamento em ou relasecundário sendo escolhi- mentação substancial, e• referido
vítrea ás temperaturas de na- nucieante
tivos a produtos devitrificados, em siçao
do do grupo que consiste de a:102, nucleante secundário sendo. escoancreação,
desenvolvimento
e
cristalizaparticular um processo de acordo com
e2.0J,'Ve0j, ecO, Ni0 e Th02, e do do grupo que consiste de 'Id02,
• O ponto 1, caracterizado pelo fato do ção.
à soma de. Zr02 e do referido nuclean- Mo03. Fe203, Ve05, CoO, Ni0 e ehlre e
conteúdo de Zr02 .da partida ser de 12 - Aperfeiçoamento em ou rela- te secundário sendo de, pelo menos, a soma de ZrO2, e do referido nuc leante secundário sendo de, pelo menos,
cêrca de 7 por cento por peso, e 'do tivos a produtos devitrificados, em v,5% por peso do produto.
contendo do óxido nucleante secun- particular um processo, de fab•ica,çao le - Aperfeiçoamentos em ou re- 7,5% por peso do produto.
dário ser de cerca de 1,5 por cento por cie um produto devitrificado, caractea produtos devitrificados, em • 20 -- Aperfeiçoamentos em ou reta.
rizou° pelas fases de: fusao e for- ',particular
peso da partida.
um processo de fabricaeao tivos a produtos devitrificados em parmação cie uma composição vítrea con- ',particular
cie um produto uevitrificado, caracteri- ticular une vidro cristaazávei
6 - Aperfeiçoamentos em ou rela- sistindo, essencialmente,' de:
zado por compreender as fases de: fu- risme-iate caracterizado oor ter resistivos a produtos devitrificados, • em
são e iormaçao. de uma composlçao vi- tência extremamente elevada e- por
particular um processo de acorao coro
40
70%
Si02
trea consistindo, essencialmente de: ter a seguinte composição:
•o ponto 1. caracterizado pelo fato do
15
35%
Mg0
Ingrediente - Percentagem por DUO
tratamento. térmico compreender a
5
15%
Are03
SiO2
40 - 70%
manutençao, sucessivamente, da com0,5
3%
UI?
•
15
35%.
Si02
MgO
40 a 60
'posição em temperaturas correspon• Al203
Pelo menos 6%
Zr02
Ale03
5 - '15%
17 a '12
dentes as viscosiciacies de log 13,5,. iog
MgO
Naei
6 a 12
0,5
- 3%
.8 a iog 12, e uma -variaçao de 55,d e um nucleante Secundário; trata7
Zr02
Pelo
menos
ti%
42
Pelo
meros
6
graus a 166,7 graus C. acima de log mento; térmico da composição vítrea
um nucleante secundário, numa
formada, para devitrifica-la, o refe- e um nucleante secunaario; trata- equantidade
7,65.
a af- 2 oor cento
nucieante secundário sendo es- mento teime° da cumpcsiçao vitrea por pêso:( ainferior
- Aperfeiçoamentos em ou rela- rido
soma de Zr02 e do refedo
grupo
que
consiste
de
ri02,
colhido
comada,
pai-a
aevitruicanla,
o
teletivos a produtos, devitrificados, em Mo03. Fe203, V205, CoO, Ni0 e Thar, Lul• uucieuine secunuariu sendo esco- rido nucieante secundário sendo Ga
particular: um processo oe acordo cora e.
pelo menos, '7,5 por cento por peso de
a soma de Tr02 e do -referido nu- lhido ao grupo que consiste' ue
o ponto 1, caracterizado pelo fato da cleante
composição..
secundário
sendo
'de,
pelo
meMo0.3,
rei
is,
-ViOa,
Coo,
S
IO
e
The,
Oxido nucleante secundário ser Tio 2. nos, 7,5% por peso -do produto.
e .a soma C3 Zr02 e do referido nu- 21 - Aperfeiçoamentos em ou relae
•
eremita
secundaria senao cie, pelo me- tivos a produtos devitrificados em par8 - Aperfeiçoamentos em ou rela13 - Aperfeiçoamento em ou relatl-• nos, 7,5%
ticular um vidro, de acrirdo, nom o
por peso do produto.
tivos a produtos devitrificados, eni vos
a produtos devitrificados, em parponto 20, caracterizado pelo cate do
particular um processe de fabricaça.o ticular
um processo de fabricação re 17 - Aperfeiçoamento& em ou re- nucleante secundário ser escolhido do
de um prouuto vitrificado caracterie uni produto devitrificado. caracteri- lativos
a picrmos devitrificados, em grupo que consiste 'de rt02. Mo03,
zado por compreender as fases de: fu- zado
por
compreender as fases de fu- particular um • processo ae tacirice.çau Fe203, V205, CoO, NIO e Th02:
são ae uma partida vitrea, consistine são e formação
de
uma.
composição
víue
dm
prowno
eievitrificado, pela nudo essencialmente de:
ue uma eomposirau vítrea, pa- 22 - Aperfeiçoamentos em ou re.
Ingredientes - Percentagem por ' peso trea consistindo, essencialmente, de: a:leiloo
ra efetuar a fumaça() .ie uma mina- Letivos a produtos devitrificados em
40 a 70
40 - '10%
Si02
Sio2
de de núcleos. sribmicroscopicos, dis- particular um vidro, de acôrdo cum
' 15e, a35
15 - 35%
MgO
Al203
trIbuidas por toda a massa. vitrea, eu o ponto 21, caracterizado pelo fato da
5 - 15%
5'a 15
Mg0
Al203
racteeleado pelo, desenvolvimento de composição conter, também:
0,5 - 5%
, Pelo menos 6
Li02
Zr02
uma rede cristalina rigida, pela aque- Ingrediente - Percentagem- por pês0
Pelo menos 6%
SnO2
0-2
Cimenta da referida massa nucieada
• e um nucleante do artigo . numa teme . Zr02
NaF
0-2
peratura de desenvolvimento corres- e um nucleante secundário, e ' trata- a uma temperatura .correspondente a
Na20
d-2
pondente a uma viscosidade • de iog 8 mento término da composição vítrea de cerca, de -5,55 graus C. a 16,7 gruis
Too •3
K20
a lok, 12. por um período de tempo.su- fornada; para devitrifica-ia, o referi- C. abaixo do ponto de amolecimento
0.
d,
.CaP2'
ficiente, para desenvolver uma rede do nurleante Secundário,' sendo esco- da fibra da referida composição; , a
Li20
0cristalina rigida no artigo; subse- inicie dó grupo que consiste de Ti02. manutenção da referida composição à
L1Fs0. - 5 '
quentemente, a cristalização, de ma- Mo03, Fe203, V205, CoO, Ni0 e Th02, referida temperatura, pof um penudo
0-5
B203
neira substancialmente completa, do e a soma de Zr02 e do referido nu- de tempo suficiente, pára desenvolCaO:O. - 10
restante do artigo, 'sendo' o referi- eleante secundário sendo de,. pelo me- ver na. referida massa uma rêde cris5
1-ber
" do nucleante secundário escolhido do nos, 7,5% por peso do produto.
talina, de esqueleto rígido.
- PaO
0-10
grupo que consiste de i Ti02, No03,
18 - Aperfeiçoamento em ou raleie
23
Aperfeiçoamentos.
em -reta+
Fe203, B206,Coe, Ni0
e Th02, e a soma 14 - Aperfeiçoamentos em ou re- tivos
a produtos devitrificados, em tivos a produtos devitrificados ia&
de Zr02, e (73 referido nucleante se- lativos a produtos devitrificados, em particular
um
processo,
de
fabricação
cundário sendo de, pelo.- menos, 7,5 particular um processo de fabricação de ,um produto devitrificado: de uma titular um vidro, de aceedo com o pua.
to 21, caracterizado pelo, fato da com
por peso por cento ,da referida par- de um produto devitrificado, caracte- massa
vitrea fundida e formada. con- posição conter, também, um' inverta!
rizado por compreender as fases de:
tida.
•
tendo
um
agente
nucleante,.
caracteri-recolhido
do seguinte grupo, nas quanfusão e formação de uma composição
9 - Aperfeiçoamentos em nu 'rela- vítrea consistindo essencialmente- de: zado • pelas fases do tratamento ter- tidades indicadas:
tivos a produtos devitrificados, .em
rina:A da Massa, de acordo com o se- Ingrediente
Percéntagem por pêS0
- 15 - 35%
Mg0
particular um processo, dé acfirdo com.
guinte esquema:
• • Sn02
095, - 1
40
70%
Si02
o ponto 8; caracterizado pelo fato de
NaF
O - 1
A
Manutenção
da
massa
numa
5
15%
Al203
se formarem os núcleos numa tempe• Na20
9,95 - 1
temperatura
de
11,1
graus
abaixo.
a
0,5
5%
F203
ratura correspondendo, substancialK20
0.95 - 1
27,8 graus acima da temperatura de
Pelo menos 0%
Zi02
Mente, á do ponto de cozimento; pee
Can
0115 - ?.
lo fato da cristalização ocorrer numa e um nucleante secundário; tratamen- cozimento, para desenvolver nela naLi20
0 05 -1
• temperatura correspondente a 55,6 to término da composição vítrea for- leos submicroscópicos;
LiF
0,9F - a
graus a 166,7 graus C. acima de log mada, para' devitrificá-la, o referido B - Manutenção da massa nuclea13703
ns $
7,65.
co
• nucleante secundário sendo escolhido da numa temperatura de 5.56 graus
rens
.....
Pb0
•
rei do grupo que consiste de Ti02, 15/1003, C. a 16,7' graus C. abaixo da ponto
10 - Aperfeiçoamentos em.,
Bar)
0,05 - 3
letivos a produtos devitrificados, •emFe203„,„ V205, CoO, NiO e Th02, e a de amolecimento
, de fibra, para desen-
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
2° Da data da publicação de que tra u. a presente' artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante ¥0 elle@
poderio apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
24 - Aperfeiçoamento em ou relativos a produtos -devarificados
particular um vidro, da acôrou com
o ponto 20, caracterizai° velo fato do
conteúdo de Zr02, ser ue cerca de 7
por cento por péso ,e pelo fato do
conteú do nucleante secundário ser
de arca de 1,5 por cento por péso.
25 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a produtos devitrificados em
particular um vidro de acôrdo atiro
o pon :o 20. caracterizado pelo fato
do nucleante secundário ser o Tala
Finalmente, a depositante rersandica de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do Código aa Gronriecaade az.
eiustrial, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de
Patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 15 de outuoro de
19E9, sob o n° 846.551.
Rio de Janeiro, 17 de agaste de 1,965Z 9 43.947 - 20-10-66 - Cr$ 2a.
TÊRMO No 114.051

DE 16 de outubro de 1959
Requerente: Ernst Meili, suíço,
engenheiro, residente em Schaffhausente, Suíça.
Pontos caraterísticos de : "Veículo
Motorizado" (Privilégio de invenção).
Pontos característicos

1 - Veículo motorizado, adaptável
ao terreno e provido de três ou mais
eixos, caracterizado pelo fato de que
em uma parte central, munida com
uni ou dois eixos, se acham dispostas uma parte dianteira e uma parte traseira, sendo que uma destas
partes está ligada com a parte central de maneira pelo menos parcialmente rígida e leva os órgãos de
acionamento, ao passo que a outra
parte está ligada com a parte central de maneira oscilável e cujo movimento oscilatório com relação i.
parte central pode ser comandada
por meio de uma instalação hidráulica de tal modo que as partes possam ser movimentadas rígida, livre
ou comandadamente.
2 - Veículo, de acôrdo com o ponto 1, caracterizado por, pelo mexias,
dois cilindros hidráulicos de êmbolo,
de "'ação dupla e distanciados verticalmente 'do' eixo transversal, cilindros êsses cuja energia ataca nas
partes dianteira e traseira do veículo
de modo que as ditas partes podem
tomar entre si uma posição em forma de V ou em forma de teto.
3 - Veículo, de acôrdo com os
pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato
de que existem dois pares de braços,
móveis em tôrno de um eixo transversal, estendendo-se em direções
opostos e osciláveis em planos verticais ao redor dêste eixo transversal,
braços êsses 1. gulávels, relativamente entre si, isoladamente ou em conjunto, por meio de dispositivos hidráulicos de comando, instalados no
interior do veículo, e levando, nas
suas extremidades, rodas, sendo que,
pelos menos, um dos pares de braços se apóia sôbre a respectiva parte dianteira ou traseira por intermédio de suportes . de comprimento
variável.

4 - Veículo, de acôrdo com os
pontos 1 a 3, caracterizado pelo fato
de que existem seis rodas acionadas,
sendo que as duas rodas que repousam sôbre o eixo transversal, são
acionadas diretamente, e as rodas
dianteiras e traseiras são acionadas
por meio de elementos transmissores de energia, instalados nos ditos
braços, como, por exemplo, correntes.
5 - Veiculo, de acôrdo com as
pontos 1 a 4, caracterizado pelo fato
de que, nas proximidades das rodas
dianteiras, existem dois cilindros de
êmbolo, hidraulicamente reguláveis e
apoiando-se sôbre ciS metades -dianteiras do quadro (chassis), cilindros
êsses que podem ser ligados, por
meio de um encanamento vedável, ou
entre si ou com uma bomba.
6 - Veículo, de acôrdo com os
pontos 1 a 5, caracterizado pelo fato
de que, pelo menos, alguns grupos
de rodas, dispostos em série, estão
ligados entre si através de lagartas.
7 - Veículo, de acôrdo com os
pontos 2 a 5, caracterizado pelo fato®
de que, com a extremidade de, pelo
menos, um par de braços se. articula,
de maneira móvel, um balancim que
leva um par de rodas.
8 - Veículo, de acôrdo com os
pontos 1 a 7, caracterizado pelo fato
de que todos os cilindros de êmbolo
são vedáveis, isoladamente ou em
conjunto. por meio de válvulas hidráulicas reguladoras, podendo ser ligados co muma bomba ou ligados
entre si isoladamente ou em conjunto.
9 - Veículo, de acôrdo com os
pontos 1 a 8, caracterizado pelo fato
de que. no encanamento de pressão
hidráulico existe, nelo menos, uma
mola comprimível pela pressão do líquido, para garantir o molejamento
do veículo.
10 - Veículo, de acôrdo com os
pontos 1 a 9, caracterizado pelo fato
de que cada roda montada sôbre o
eixo transversal se acha muni da com
um freio individual. sendo dirigíveis
as duas rodas dianteiras.
11 - Veículo, de acôrdo com os
pontos 1 a 10, caracterizado pelo fato
de que as rodas dianteiras se estendem até além da parte dianteira do
veículo s. fim de parmitir que o veículo passe por cima de obstáculos.
12 - Veículo, de acôrdo com os
pontos 1 a 2, caracterizado pelo fato
de que a parte central possui dois
eixos.
13 - Veículo, de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de
que um eixo transversal, disposto horizontalmente mais ou menos no
meio do veículo, apresenta um tubo
que abriga o eixo motriz e que se
acha rigidamente ligado com o motor aclonante, com o bloco de acionamento e com ,e car-oçaria sendo
que .em tôrno dêste tubo, se acham
dispostas, de maneira individualmente oscilável, as caixas de montagem
dos braços.
14 - Veículo, de acôrdo com os
pontos 1 a' 13, caracterizado pelo fato
de que o motor de acionamento está
abrigado na parte dianteira do veiculo, havendo, entre o motor e o eixo
motriz subdividido em duas partes,
um único diferencial que atua sôbre
tildas as rodas.

15 -. Veiculo, de acôrdo com os
pontos 1 a 14, caracterizado pelo fato
de que o motor e a engrenagem se
situam em uma bacia fechada à prova de água, sendo que a plataforma
de cargas apresenta igualmente a
forma de uma bacia fechada.
16 - Veículo, de acôrdo com o
ponto 15, carcterizado pelo 'fato de
que as rodas montadas nas extremidades do eixo transversal horizontal,
se acham munidas com pás desmontáveis, para que o veiculo possa ser
usado como viatura aquática.
17 - Veículo, de acôrdo com os
pontos 1 a 16, caracterizado pelo fato
de que a plataforma se apóia, de
um lado, no 'eixo transversal e, de
outro lado, através de êmbolo de
comprimento variável, nos dois braços nas proximidades das rodas traseiras.
18 - Veículo de acôrdo com os
pontos 1 a 17, caracterizado pelo fato de que, nas extremidades do eixo
transversal, voltadas para as rodas
bem como nas extremidades externas
dos munhões das rodas dianteiras e
traseiras, existem engrenagens de
submultiplicação que aumentam a
distância acima do solo.
19 - Veículo, de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de
que existem duas bombas de óleo que,
além de atuarem sôbre o cilindro de
êmbolo principal, pertencente a ca-

COLEÇÃO DAS
LES DO ESTADO
DA GUANABARA
1965
VOLUME UI
Leis e Decretos de eetembre
dezembro
DIVULGAÇÃO N' 956
Preço: Cr$ 6.000
A VENDA 8
Na Guanabara
Beça° de Vendam
Avenida Rodrigues Aiver a.
Agência

Ministério 'da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo
Serviço de Reembólso Postal
Em Brasília
Na sede do 0.1.N.
.11:e••n

da lado do veículo atuam ainda sô=
bre um par de cilindros de êmbolo,
dispostos em cada lado do veículo.
20 - Veiculo, de acôrdo com o
_ponto 19. caracterizado pelo fato de
que a cada bomba corresponde una
aparelho de comando manual e, pelo
menos, uma válvula de três vias e,
ainda, pelo fato de que, de uma válvula de três - vias conduz pelo menos
um encanamento para os dois cilindros de êmbolo dianteiros, e de outra válvula de três vias conduz una
encanamento para os dois cilindros
de êmbolo traseiros.
21 - Veículo, de acôrdo com o
ponto 20, caracterizado pelo fato do
que. no encanamento entre cada válvula de três vias e cada um dos dois
cilindros praiciaals e, ainda, no encanamento de ligação entre os dois
cilindros dianteiros e os dois cilindros traseiros. se acha disposto uni'
elemento elástico. comprimível pela
pressão do óleo.
22 - Veículo, de acôrdo com 08
pontos 1 a 21, caracterizado pelo fato
de que existem dois eixos transversais montados em um atravessa, rigidamente ligada com o bloco do Motor e da engrenagem.
23 - Veículo, de 'acôrdo com os
pontos 1 a 22 caracterizado nelo fato
de que, pelo menos, as rodas livres
transeiras se acham montadas sôbre
barras articuladas transversais.
24 - Veículo. de acôrdo com o
ponto 23, caracter izado nelo fato de
que as barras articuladas transversais podem ser acionadas ind ividualmente por meio de êmbolos hidrá,ulisos a partir do interior do veiculo,
e, ainda pelo fato de nue °e êmbolos hidráulicos são construídos em
pforrem
sso.de êmbolos de tração e de
. 25 - Veículo, de acôrdo com os
pontos 1 a 24, caracterizado pelo fato de que as rodas livres traseiras Mal
dirigíveis.
26 - Veículo, de acôrdo com o
ponto 15, caracterizado pelo fato de
que. em ambos os -lados do veículo,
se acha disposta unia hélice que
atua na direcão da marcha e que é
. ada a partir do interior do veicti
aciloon
27 - Veículo, de acôrdo com a
ponto 26, caracterizado pelo fato de
que fora do chassis do veículo e mais
ou menos- a partir do meio do veiculo, em ambos os lados se estende
um eixo motriz para baixo e para
fora, em cuja extremidade repousa
uma héttee. acionada por melo de
c uorcente a partir do interior do vet.
28 - Veiculo, de acôrdo com o
ponto 27, caracterizado pelo fato de
que os eixos motrizes das hélices podem ser reguladas quanto à sua altura como para o lado e, ainda. pelo
fato de que os mesmos se acham fixaodnotsáveno
rri
ni. veículo de maneira desFinalmente. o depositante reivin-'
dica, de acôrdo com a Convenção In=
ternacional e de conformidade com
o artigo 21 do Código da Pronriedade Industrial, à prioridade do corresoon dente pedido. de positado ria,
Repartição de Patentes da Suíça em
17 de outubro de 1958, sob zi9 65.168.
(IQ 43.131 - 13.10.66 - Cr a 40)
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correr

Termo n.° 752.075, de 30-5-66
le madeira. espreguNadeirds. escrivani
Produtos Alimentícios -Adila S., A. irias estantes. gorada-roupas.
Rio Granas do Sul
eesinhas wesinhas para radio e telex,
ào mesinhas para televisão. nu
rira quadros. ilOrt,i retratoS. poirreee•
poltronas-caMas. prateleiras. porta cha
PRORROGAÇÃO
sotas. sotás-cainas.. travesseiros (,
vitrines •
•Termo n.° 752.079, de 30-5-66 -..Vva. FI. Underberg — Albrecht
Cia. Ltda.
Guanabara • .
Classe 41
Massas alimentic;ae. biscoitos, doces,
pães e farinhas
Termo ne 752.076, •de 30-5-66
Memphis S. A. — Industrial
•
Rio Grande do Sul
PRORFiOGAÇÃO
.

Sabonete Memphis:
Luva para seu banho.
Classe 48
Sabonetes
Termo n.° 752.077, de 30.5-66
Harbison-Walker Relractories
Estados Unidos da América

Drink Tro ¡CalClasse 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas
Urino n.° 752.080, de 30-5-1966
Vva. H. Um-ler:em] — Albrecht &
Limitada
Guanabara

UNDERBERG
Rende Mais
Classe 42
, Bebidas alcoólicas e fermentadas
Terino n.° 752.081, de 30-5-1966 •
Magaldi - Maia •( Publicidade) Ltda.
São Paulo,

PRORROGnÃO

ST
Classe 16
Tijolos e materiais semelhantes, ,
tefeetarios
Termo n.° 752.078, ae 30-5-66 •
José Indio Velasques
São Paulo

Pop - Es ác
Indústria. Brasileira'

Jove m (ossuda
tgarda

Lados, refrescos de • groselha. tamarin- .eis e "criaquilage- dlepilatórtos. Oeste,
do. caju, laranja. limão, abacaxi
,eran tee, vinaute aromaticu Lie de urros
ta ice are miriade ruão iapt. • para
Termo n.° 752.083, de 30-5-1966 --estaria e sooran..eiras pre pare-toe Para
Waldiimer França
•
mneiezar ceitos e alhos carmar ocra
Guanabara
reste e para
.abius sanas. e zr.•sria
ara narbeat sarãe liquide uerturnado
0 TEMPO
não. eu -eme •ce. dentitrieto• em o°.
,esta au lioetrice enes oterutriddos Para
Classe 3', .
anuns pentes vapo•zadores de °erres.
Artigos da classe
ie escavas: para dentes ca pelos [inflai
cibos sag', mu» uri-bandeio prepara.
Têrmo n.° 752.085, de 30-5-19E6 •
Minncsbta Mireag A'nd Manufacturing ias eni 130 mieta. lattl e » e nanai
r i ra .o tratamento . ias atinas diseoe,
Company
• .entes e ve(n.zea reenovectores da :uns
Estados Unidos cia América
ida glicerina pertornada para as CCM.
is e• preparado, para descolora unnaa,
ItIOP e pintas ou s riais artincidis bleu@
mera d peie
Têrmo n.9 752.088, de 30-5-1966
• •
• , Classe 38
(Prorrogação)
Papel auto-marcador, sensivel à pressão
Société L/Etudes de Itecherches
e papel com oartigd dc nápelafia
IJ'Applications Scientitiques
Tjrno n.° 75-2.086, de 30-5-1966 -Medicales (E.R.A.S.M.E.)
Panavision, Incorporatcd
França
EstadosUnidos da América

ACTION

PANAVISION

• Classe 3
Classe 8
Um preparado farmacêutico. indicado na
Equipamento foloerãeco, inclusive câtratamento das verm:noses
maras ou máquinas c:nematográficas c
Têrmo
•e° 752.089. de 30-5-1966—"
lentes para as mesmas, lentes aeamór(Prorrogação)
ficas e impressões de liberação
Biscoitos Aymore Limitada
cinematográticas
Guanabara
Têrmo n.° 752.087, de 30-5-1966
(Prorrogação)
Smith Kline
French Oversaes Co.
Estados Unidos da América

Classe 33 Titulo
Têrmo n.° 752.082, de 30-5-1966
Magaldi-Mala (publicidade) Ltda.
'São Paulo
/

ALFABETO,

SSS Contra Jovem Guarda
Indústria Brasileira
•semese 32
'are dist notar Aimanaques. 'acendas
anos alhims • impiesees hOiPtalll ca
llonos edições . iram:essas .revistas ter
',na de nuhecidades nrogramae ,adio
%ecos rádio. televisionadas tenaz Ma
tra•l
einernatorrát•cas amo-emas

1EL4AZ 1 NEM

Classe 3
Preparados laxativos
Termo n." 752.090, de 30-5-10,56
(Prorrogação)
1.Inilever 1 "elited
e
ltt •
ea

Classe 41
Blecoleas e _bolachas
Têrmo n.° 752.091, de 30-5-1966
Sociedade Comercial e Importado
Hermes S.A.
(Prorrogação)
Guanabara

Circense:•

• Termo n.° 752.084, de 30-5 ;1966 -Clásae 40
Águas: Minerais Vontobel Ltda.
•
Móveis em geral de metal; vidro. cli;
Rio Grande do Sul
aço madeira. estofadOs ou ,não '441P
sive móveis para eeCritórioi: Armários i
armários para banheiro e para eoupad
usadas almotadasei acolchoado... ,inaee;
imóveis. bancos. balcõee bantmetael
beree. las domiciliares berços tiorribOs
Metros carrinhos u •ara chá r cafél
coninntos para dormitórios ronttinrO.,
para sala de lantar:• e -• sala de vistfas•
Indústria Brasileira
conluntos para terraços iardirn•e•
conjuntos de armários . ' • • gabineie.5 lea:re•
Classe 43
copa e cosinha camat -ahidees..eadelrife'
'-adiizes' minerais artifi
giratórias, cadeiras • de balanço. • calaál Para
de rádios. colchões. colchões de mola.s ciais, caldo _de cana, Jaranjada, limoria•
dispensas, divisões. diVana, discoteca: da, SOdalianOnada .e guaraná engarra-

ele -;e

48' .

ira Fr,tinqu•r Perfume ,. essen, ias r)
r.,:tos. água -le colónia água de rouca
ador água le l.,n,, !eza agua de guine

nua de rosas. eqra de altazerna atei
iara barf-' .oeões e tônicos pa,D. n
abalos e para a nele erilhanona ean
iolina u harriryc' cosméticos • rixadoie
o -penteados leetrirlens .fsleos Para '7.
ihelo. Greve reiliveáeseente. t'enleP gol
turosoe e pomadas para limpeza de-

ANCRE
• Classe 8
Relógios

lei RIO

5`23d WItta fthla
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Publicação feita cie acordo com o art. 1S4) do Código da Propriedade Industriai Da data da publicação come;iará
e, correr o prazo de 60 dias para o deferimex.o do pedido Di,ranie esse prazo pocle:ão apresentar suas oposições ao
1 eeion.P,1 da P,:uPtiedade Industrial aquêles que se juag trem prejudicados com a concessão do registro requerido

752.092, de 30-5-1966
(Prorrogação)
Laboratório P. Farnel LimitadGuanabara
Gemo

rVISUO 'R
Classe 48
acções e líquidos paar o embelamentn
a. hig:ene dos olhos, cílios e pálpebras
—
Termo n, 0 752.094, de 30-5-1966
Telefonaktiebolagat L. M.
Ericsson
Suécia

'Farino na 752.093, de 30-5-1966
(Prorrogação)
Chilra
Company Limitem
Inglaterra
C

I

RCH

Classe 36
Botas, botinas, sapatos, perneiras e
polainas
Térmo n.° 752.099, de 30-5-66
Restaurante Xangô Ltda.
Minas Gerais

RedreMA22 .2

esUu rtf M

Ltda.
Nome comercial
Têm) n.° 752.098, de 30-5-66
Restaurante angô Ltda.
Minas Gerais

5-66
Térmo n° 752.101, de
Canstrutora Fioravante aiaaaatia Ltda.
Configia
Malas Gerais

cf>

Lowigia

Minas Gerais
.

(7" Cf's

Class'e 33
bigla
Termos ns. 752.1U5 e 752.106, da

30-5-ta Advance Rádio e i elavisão Ltda.
Minas Gerais
O TELEVISOR DE GRANDE ALCANCE

c,c)

°

Classe 33
Expressão de propaganda
Tal-mo n.° 752.102, de 30-5-66
Construtora Fioravante Gianetti latda.
Configia
Minas Gerais
CONSTRUTOR FIORAVANTE
GIANETTI LTDA. - CONFIGIA
Nome comercial
Têrmo n.° 752.103, de 30-5-66
Construtora Fioravante Gianetti Ltda.
Configia
Minas Gerais

Classe 32'
Expressão cie propaganda
Classe h
Expressão de propaganda
Térmo n.° 752.109, de 30-5-66
Acrílico Sul Indústria e Comércio Ltda.
Bahia

ano I.GCB S
ENIDUSTR2
COMERCi0
LTD
Nome comercial
Térmo n.° 752.110, de 30-5-66
Plantadores e Produtores de Pimenta
do Reino do Pará S. A. "Propira"

.E3W1111

Classe 11
alcachofras, aletria. alho. espargos
tçúcar. alimentos para animais, amido
Classe 23
mêndoas, ameixas, amendoim. aranitr
,Tecidos em peça leitos total ou parcial- rroz. atum aveia. avelas, -Pite aze
mento de fios de origem artificial
unas. banha. aaearmu batatas. bala'
mscoitos, bombons. bolachas. baunillar'Têrmo n. o 752.096, de 30-5-1966
'até em oó e em grão, cansarão canela
(Prorrogação)
ia nau e em pó. cacau. carnes, em
Burlington Industries, Inc.
aramelos. chocolates. confeitos, crave
Estados Unidos da América
:areais. cominho. crena de leite. creme
Classe 36
lamentioios. croquetes, ccanpotas, ears
Meias e soquetes para homens,
fica. coalhada. castanha. cabeia orara
rsenhoras e crianças
mentos oara alimentos. coiorantem
Taamo n.° 752.097, de 30-5-66
ebouriçoo, dandê. doces. doces de tni
Arnold, Schwinn
Co.
aa eaainafre. 'ssências alimentares, em
Estados Unidos da América
lacaaa, ervilhas, enxoval. extrato de to
Late, farinhas alirnentidass. lavas.
'tilas. Roceis, farelo, lamentos. fellãt,
tipos. frios. frutas sêcas naturaia e cria
'saradas: glicose. goma de mascar, go
sais. grãnulos, grão de bico. gelatina
uoiabada. gaiata% herva doce. bem:
trate. hortaliças, lagostas. línguas. teia
oridensado, leite em pó. leggineo
.3anserva. lentilhas. linguiça. louro. caas
ias alimentícias. mariscos. manteiga
nargarina. marmelada- macarrão. mas
der tomate mel e melado, mate. mas
ias ma mingaus, molhos. moluscos
nostarda, mortadela. aba moscada. ao
ea, óleos cornestiveis. ostras . ovas
4es. paios. ardinas pimenta Das pari%adita pichlea, peixes presuntos. con
Classe 21
Bicicletas
-11e, pit12-pcds, pastilhas pizzas, pudins

Térmo na 752.104, ae 30-5-66
Construtora rioruvante Gianciti Lido.

vinagre

XGn

Classes: 41, 42 e 13
Para assinalar o género de negócio incluído; restaurante, bar e refeições
Têrmo n.° 752 .100, de 3t)-5-66
Restaurante Xangô Ltda.
Minas Gerais
Classe 11
Postes telefônicos; dispositivos paar
apertar e prender e ferramentas paar h
alas de cabos e postes, para equipa
mentos de orientação e fiscalização da
tráfego e para instalações internas, armações e peças para móveis para comutadores, recipientes para dispositivos elétricos, máquinas de compensar e
máquinas para ensaios de
materiais
Termo na' 752.095, de 30-5-1960
(Prorrogação)
Burlington Industries, Inc.
Estados Unidos da América

oellos ra % Oes balan. eadas para an,
reguelietes sai saqu. sariintia:
,-/,-)c^ulaws , g isichas Salames ;opas en
utas. torr.-vias tapioca tamaras ralha
oro Eremui,,,s tortas cortas oare Oco
.neste le ammail- e aves ,orrões.

491S.

unto

Pará

PIINNOORES
PRODUTORES CE PIMENTI
00 REINEI C9 PitR/I
PROPIRA"
Classe 16
Construções de casas — construções
- civis em geral
Têrmos ns. 752.'107 e 752.108, de
30-5-66
Advance Rádio e Televisão Ltda.
Minas Gerais

Nome comercial
Tênno n.e 752 .111, de 30-5-66
Plantadores e Produtores de Pimenta
do Reino do Pará S. A. "Propine"
Pará

cfr
Ca

01"
'
e,.O

'

04>.

/efa,,
*.;101

Trxd,Êram.
Classe 41

Expressão de propaganda

Classe
Expressão de propaganda

•kç'3

Alcachofras

aletria, alho. espargos.

açúcar, alimentos para animais, amido.
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Publicação feita de acOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial: Da data da publicação começará
• correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Ourante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Dopartamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julg arem prejudicados com ti conc.issão d,! registro requerido

Termo n.° 752.114, de ,30-5 66
amendoas, ameixas, amendoim, araruta.
Indústrias Reunidas Pery Ltda.
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite azem
Bahia
tonas banha, bacalhau. batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas baunilha,
cate em pó e em grão, camarão, canela
PERY
em pau e em pó. cacau. carnes, chá
earamelis chocolates, contentos, cravo
IND. BRAScereais, cominho, creme de le.te. cremes
alimenticzos, croquetes, computas, cari
Classe 11
gica coalhada. cas , anha, cebola, condi
Artefatos ,de metal, ferrage,..
mentos para alimentos, Lolorantes.
lerramentas
chouriços. dendê. doces, does de trutas. espinafre essenc.as alimentares, em
Termo n. 9 752 . 115, de 30-5-1966
padas, ervilhas. encovas, extrato de toe
Empresa Nacional de Pinturas Ltda.
mate, tarinhas alimenticias, lavas te
Brasilia
cuias, flocos. tareio, termentos. teijã(
figos trios'. 4rutas secas naturais e cris
talizadas. glicose. goma de mascar. gor
duras, grânulos, grão de bici gela•,na
goiabada. geleias, herva doce herva
EMPRESA NACIONAL
mate. hortaliças lagostas, linguas, iene
condensado. le.te em pó. legumes en
conserva. lentilhas, linguiça louro, mas
sas ahmentiCias. mariscos, manteiga
DE PINTURAS LIDA
margarina, marmelada macarrãi, mas.
sa de tomate, mel e melado, mate, mas
sas para mingaus, molhos miluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos cornestives, ostras, ovas
Nome Comercial
pães, paios pealmes pimenta, pós para
Têrmo n. 9 752.116, de 30-5-1966
pudins, pickles, peixes, presuntos. pa
tês, pet.t-pois pastilhas. pizzas pudins Brasiltintas Materiais de Pintura Ltda.
Brasília
queijos, rações balanceadas para ara
mais, requeijões, sal, sagú, sardinhas
sanduiches. sorvetes. saci de tomate e de
frutas. torradas tapioca. tâmaras, talha•
rim, tremoços, tortas. tortas para ali-•
mento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre

Têrmo n.° 752.112, de 30-5-66
Acrílico Sul Indústria e Comércio Ltda,
Bahia

A C R 1'

S

II L

Ind.Bras,
Classe 8
Letreiros luminosos, florescentes,
acessórios usados para êsse fim
publicitário .
Têrmo n.9 752.113, de '30-5-66
Acrílico Sul Indústria e Comércio Ltda.
Bahia

BRASILTINTAS

Indústria Brasileira

--

-

Classe- 1
Tinturas, óleo de linhaça; água ráz etc.
Têrmo n.° 752.117, de 31-5-66
Nautec Corporation
Estados Unidos da América

BERTRAM
Classe 21
Barcos e navios

4

Têrmo

n.° 752.118, de 31-5-66

Nautec Corporation
Estados Unidos da América

CRIS°1Classe 8

Classe 21
Letreiros luminosos, florescentes, e, Barcos, iatcâ, .anchas e navios e partes
acessórios usados para êsse
integrantes dos mesmos, exceto máquipublicitário
nas e motores

Termo n.9 752.119, de 31-5-66
(Prorrogação)
Richardson-Merrell Inc.
Estados Unidos da América

ACIRIVCIN
• Classe 3
Um composto farmacêutico útil na prevenção de infecções em casos de ligeiros ferimentos, queimaduras e escoriações

Têrmo n.9 -752.120, de 31 -5 -66
Sérgio %agner Tanga
São Paulo

MÉTODO IE EIZSINO
PARA C ABELEIREIROS.
Classe 32
•
Para distinguir revista
Têrmo n.9 752.121, de 31-5-66
Sérgio %agner Tanga
São Paulo

Têrmo n. 9 752.126, de
° Dalio Sahm
São Paulo

31-5-66 '

EDIFICIO LAUSANNR
Guarujá- Est. de
S.Paulo Classe 33
Titulo de- edifício
Têrmo n.9 752.127, de 31-5-66
Dalio Sahm
São Paulo'
EDIFI CIO LIMEIRA

Sao Paulo-Capitial.
Classe 33
Titulo de edifício
Têrmo n.9 752.128, de 31 -5.66
Adriática S. A. Estabelecimento
Mecânico

MANUAL DA B1RT.RZA
Classe 32
Para distinguir revista
Têrmo n.9 -752.122, de 31-5-66
Dalio Sahm
São Paulo

CONJUNTO RESI DEN Cl AL
JARDIM PAULISTA
Sao Paulo-Capital

SãO Paulo
Classe 6
Para distinguir equipamentos para má.
quinas e para fns industriais: Pontag
Classe 33
rotativas para tomo, morsas fixas
Título de edifício
giratórias para máquinas operatrizes4
morsas universais com suporte esférico,
Têrmo 32.° 752 .123, de 31-5-66
cabeçotes automáticos para roscas ind
Dalio Sahm
ternas e externas, cabeçotes para bronõ
São Paulo
r-uear, fresador par atorno, divisor, disõ
positivo. para tornear esférico, porta+ •
EDIFICIO GARÇA
ferramenta múltiplo para torno e retl•
ao Paulo-Capital
ficas para torno
Têrmo n.° 752.129, de 31-5-66
Classe 33
Adriática S. A. Estabelecimento
Título de edifício
Mecânico
—imo n.9 752.124, de 31-5-61:;"-Dalio Sahm
São Paulo
São Paulo

EDIFICIO COLINA
Sao Paulo-Capita3

1

Casse 33
Título de edifício
Tértno n.° 752.125, Jg 31-5-66
Dalio Sahm
São Paulo

EDIFICIO
PORTO FELI-Z
Sao
;1
Classe 33
Titulo de edifício

indústria Brasileira,.
....~
.1.,
Classe 6-

t

Para distinguir equipamentos para mgr
"tinas e para fns industriais: Pontal
rotativas para tomo,' morsas fixas n
giratórias para máquinas operatrizeS4
morsas universais com suporte esféricos

cabeçotes automáticos para roscam tao

D
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Publicacao .esta de acorde com o art

130

,

do Código da Propriedade industriai Da da:a da publico.;:ão começara

Durante esse prazo Po:"crão apresentar suas oposi oes ao D?oartarnent-0
• correi o prazo de 60 dias para o detc-i tramito do g
Nacional da Propriedade Industria) aquóies que se ling Arem prejudicados com a concessao ao registro requerido

Térin on.° 752.138, de 31-5 65
Laz,os — rrain_;;,...s e 1- ubli cidade

'ternas e ext omas, cobeçotes para bron- ianques. carros-irrigadoes carros :.ar
15,31,
qu...ur, ál.SULJár
.`de. Cb. 'UlerldS. ChclâNIS. criavas cir
pJ.ja,avu para tara,...;:.
,.tares atra VCI‘Ltil.3.5 Cie VeltUlUb
tcrrarntuta raái..p,J pala l J.110 ‘:
Urre.11,,Ut Liara veh. utus ,Itre N au ara,.
titias pura tardo
^u antes
,ac:eiras est r.tros
,adures para passageiros e para carot
c- 31-5-65
ttcta ca.°
Uca vio Latiria editora Ltda. -nomes Liara carros rixas de dirt.,a.
troniezras para
rei
as- guina.
•
• São raulo

•

1i.

S -A i B A

(LIVRO & ARTE)
Criasse 32
Para dist ngtur: Almanaques, agendas
anuaous. alnins impressos, bolei ui. Ca
talogos, edições impressas. revistas, 0:
gãos de pubitudad.s, prag,amas ract.o
fônicos, rád.o-televis °nadas, p.sas teci •
tra.s e canematograt.cas programas
circenses
termo n:" 752'. 131, de.3is-és —
Rodrigo li.ávio Latiria Editora
São Paulo

,
gexi pn

i

troo KJ I Vila Itillinds
lat0421CletilS matutar, cai n,a tc rurgoe,
InCil n thiS nav os ônibus para -chuque:
nra,arnas para 1,115dS t a
Pant0e,
.sias para Prcretetas. ratos ata tacrt.r.
ia rene ue ra.litaitures uai a /e c., o.
o ras 9arì vet. otos trilas nricito r•
uara vett:otos /a tido% velo, IN

c g

9 ..

Termo n.

• •

Indústria
São Paulo

Classe 33
Titulo de estabelecimento
'Rimo n.° 7.52.140, de 31-5-66
I. B. C. I. S/A — Intercâmbio 'cio
Brasil — Crédito Imobiliário
INOOSTRIA aftAbiLLIR n

e

tas. carrinhos /e mão o 'arreta& ..pia
ohnnetes, carros ambulantes, eamin,oes

carros, tratores, carros-berço& carros-

Térnio n.° 752 .141, de 31 5-65
Importadora e Exportadora Materprl
Ltda.

Classe 32
?ara d'st nguir: A'huns, almanaques
nuários, boletins. catálogos. jornais
vros, eças teatrais e cinematografias, programas de radio e televiáão
revistas toih nhas impres
sas e programas circenses

Classe 41
Para distinguir lanches, refeições prontas, trituras c salgados: Bolinhos, .1.-.)qu.._tes, churrascos, cuseus, cocionhas,
carnes, empadas, esiihas, kibes, orne.
lates,, pastéis, peixes, pizzas; salsichas;
sanduíches, saladas, sopas, tortas e
Coces

9

Têrino n. /52.143, de 31-5-66—
Cia. Acumuladores Prest-O-Lite
São Paulo • •

ELETR-O-VITA
Indústria eírasileira

'

Classe 8
Para distinguir: Acumuladores, bobinas,
bateras, chaves elétricas, comutadores,
Binamos, t•os para eletricidade e tios
terra, isoladores, limpadores de oa abrisas, lâmpadas, pilhas zécas,
de. carros, relays, soquetes, tomadas.
transformadores, terminais para bateras,
válvulas, dispositivo.> de partida e
velas de ignição

r

Têrmo n.° /52.144 de 31-5-66
consórcio Scuracchio Ltda.
São Paulo

SUPERCENTRO PAULISTANI A
-PROPRIEDADE IMOBILI ÁRIA
E RENDA ATUALIZADA

São Paulo

Classe 33
Expressão de propaganda

MATERPRI

Têrmo n. 752.145, de 31-5-66
3ardella S. A. Indústrias Mecânicas

•

9

Classe 6
São Paulo
Máquinas ara: acabamento achata.
trame
acondicionamento
adeloacar
TRANSLEV
-mistas alimentar agua • alisar ar'a'
Têrmo n.° 752.136, de 31-5-66
.ar aplainar arrolhar beneficiar ou
Indústria Brasileira
Macia de Lourdes Soares
-'lar. hrinquetar brunir cardar cole
São Paulo
rar coraria, comprimir condensar coo
rvar cortar coser costurar clarif•
Classe 6
VAI AS COMPRAS
-ar classificar cravar debruar dehu Para distinguir: Esteiras transnortsiobar, deshagar. desbasta a descaroçar ras, guinchos, guindastes, elevadores.
Classe 32
dPSETIhrar. desintegrar. -lesmaras rir
monovias, polite rolantes e talhas
Para dis inguir: Almanaques. agendas.
taipas distribuir dobrar drenar ele
anuários. á huns impressos. bolet ns ca
Têrmo n.° 752.146, de 31-5-66
álogos. edições impressas, revistas. eir- Var empacotar encaderna estampar
Fábrica de Cigarros Flórica S. A.
me
'ahricar
arame
tah,
irar
artigos
te
9ãos de publicidades. programas radio
São Paulo
ônicos. rádio-televisionadas, peças tem ral fabricar bebidas fabricar calca
tra s e cinernatoqrá 'tas programas los fabricar chapéus fabricar escôo-44
ahicar retrata 'atas 4ahricat pêlo ta
circenses
PRORROGAÇÃO
nca! móveis fabricar impei fabricai
Termo n. 752.139, de 31 - 5•1966
netas fabricar rebites fabricar mantaFinancap S.A. Administração e
`nridir im rimir insiittrar perfurar o'
Comércio
'otar orender rebitar oscar sefeeir
7

rt

breques braços nara veicules nue,-

Nome comercial

MARIA LUIZA
VAI AS COMPRAS

p

Classe 21
Para distinguir Veiculos e suas parte.
integrantes: Aros para prrickra is Int°
rs6vets aut6-carninhões avitSes :mor
tec dores. alavancas de cãrabio - rarctr

I.B.C.I. S/A.INTERCAMBIO DO BRASI
CRÉDITO IVOBILIÁRIO

Têrmo n.° 752.135, de 31-5 66
Maria de Lourd:s Soares
São Paulo

PRiMROGNqlià

INDUSTRIA BRASILE**

São Paulo

Classe 8
?ara distinguir: Filtros, fogões, aquecedores, e refrigeradores eletromecânicor

Indústria
São Paulo

Geral de Automóveis
São Paulo

FAZENDA .S;i0 MARCOS
Itapeva- Est. de
S.Paulo

•
P9ORROGACí10

(Prorro3ação)

Classes: 6. 8, 10, 11 e 33
Sinal de propaganN
Timo n.° 752.134, de 31-5-66
Siga! S. A. Socied-d2 de Intercâmbio

Têrnio n.° 752,139, de 31-5-66
Financap S. A. Administração e
C.orrircio
São Paulo

Adminis .r.:ç..o, Comércio t

Silex r•;.

Silex S. A. Adm -list-ração, Comércio c
•

Classe 32
'are dist nguir. Almanaques. agendas
ruanus aibutas uuprrssu. uolet.us ca
edicoes itrioressas reWlenn3 o,
los de punia.id4des orograrnas radio
nicas radio televisionaiLia. pe,,,as tea
prowatneo
trai., e -inematowra t.t
circense:.

752.133, de 31-5-66
(Prorrogação)

•

'férula n ° 752.132, de 31-5-66

FRITDLANCRES
LAGOC

vareta.. de :mut' ôle tu itaradot
ierador cri-beis rro eofits vara.

es.

TU DO
(LIVRO & ARTE)
• Classe 32
Para dist nguir: A huns. almanaques
anuários, boJetins. catalogas, jorrais
livros, peças reatra:s e cimanatogra
amas de radio e televisát
tas.
IMprte
pubm.ações revistas, to.h
sas e programas circenses •

Lida.
São rani°

9

Têrmo n. 752.142, de 31-5-65
Albeitino Lopes Ribeiro
São l'au

¡

t

r

.

ta

9

São Paulo

.1.1405-PROMOÇÕES;
E PUBLICIDADE

LTDA.
Classe 33

Titulo de Estabeelcimento

p

r r

sepaar serrar tecer

timb ar "fr

er romeal netoneiras ntIrrinhà.
-Irinonerwinres carlacipi-as condençadi
es travadeiras diríamos escavadeiras
nistoracioreN motores -irensas ^ehtti,
toses eares • máquinas rrisnifradora
noto motoras
.r,(Itrizes.
-nseratirze•
s rfuratrizes rotoras e. ecas lure
g antes desceis máquinas

c
. r

p

inora„,
I
NDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 44
Para distinguir: Cigarros, cigarrilhas,
charutos, fumos em corda e em %lhas
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código de Propriedade Industrial Da data da publlcaçáo começará
a correr o prazo de 60 dias para o- deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas o posições ao Departniellte
Nacional da Propriedade industrial' aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerida
publicações, revistas. folhinhas impres
sas e programas circenses
Classe 25
Estátuas, estatuetts, estampas, frutas.
flores e 'cilhas de cera, flores e • fdlhaN
de substâncias isolantes e sintétiCas, tipuras de madeira, figuras de cera, cli
chê, gravuras, imagens, máscaras de ce
ra; obras de escultura, obras de pintura
quadros- com moldura de madeira ou
material plástico, cartazes impressos
L&BORATOAlo ElrlIELA irDa.
.lateriais de propaganda
sÂo PA.v.o
Termo n.° 752.152, de 31-5-66
iNDOStRia bikAS11.111WA
Interservice — Serviços Gerais e
Classe 3
Técnicos
Para distinguir uma preparação farmaSão Paulo
cêutica a ser usado como antissético,
cicatrisante, analgésico, hemostático,
desodoratne e antiflogéstica,
QUADRALT
Têrmo n.° 752.148, de 31-5-66
Manchester Indústria Eletrônica S. A.
•
Classe 33
São Paulo
'
Expressão de propaganda
Têrmo n.° 752.153 ,de 31:5-66
GRIMOND
Confecções Landi Ltda,
Santa Catarina
Indtletria Brasileira
Termo a.° 752.147,-cle 31-5-66
(Prorrogação)
Laboratório Estrela Ltda.
São Paulo

efd

Têrmo
-752.158, de 31-5-66
Molas Criciumense Ltda. — Indústria
t Comércio .
Santa Catarina

' Classe 8

lhos de refrigeração, enceradeiras: as,

Classe 36
Confecções em geral
Têrmo n.° 752.154, de 31 5.-66
Comercial Belmonte Ltda.
Santa Catarina

comunicação interna, esterilizadores

Termo n.° 752 .155, de .31-5-66
Pêsto São Luiz Xaxim Ltda.
Santa Catarina

mação. abat-lours e lustres máquinas
• para lavar roupas para uso
doméstico
Têrmo n.° 752.149, de 31-5-65
Confecções Charini Ltda-

São Paulo
CONFECÇÕES
CRARINI LTDA.

Nome comercial_
--Térmos ns. 752.150 e 752.151, de:
31-5-66
In', eaervice • — Serviços Gerais e:
técnicos
São Paulo
.Q II A D RA N T

Classe 32
Para distinguir: "uns, almanaques.
anuários, boletins, catálogos. jornais
livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio e televisão,'

$50

Cerealista Grão de Ouro Ltda,
Santa Catarina

k5
.\X#5
‘

Cerealista
Nome comercial
Ural() n.° 752.159, de 31-5-56
Incorporadora Ancora Ltda.
Santa Catarina

Incorporadora
Ancora Ltda.

Grão de Ouro Ltda:
Nome comercial
Têrmo n.° 752.165, de 31-5-66
(Prorrogação)
The' United Piece Dye Works Estados Unidos da América

Nome comercial
Têrmo n.° 752.160, de 31 - 5 -66
Emprêsa Santa Anná Ltda.
Santa Catarina

Emprêsa
Santa Ana Ltda.
Nome comercial

Têrmo n.° 752.164, de 31-5-66
Classes: 11, 12, 23, 41, 42 e :3
Titulo de estabelecimento

corrente. tusivet aparelhos fotográficos
e cinematográgicos. filmes revelados
binóculos, óculos.. aparelhos de aproai

Nome comercial
Urino n.° 752.161, de 31 - 5 66

RCO

\2

.1,0 R

Comercial BelmOnte

gadores automáticos. lâmpada& aparelhos de luz fluorescente, aparelhos de

densadores.. bobinas, chaves elétricas
Comutadores. interruptores, tomadas de

0'3 .

..s0e

PRORROGAÇÃO

Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick - ups, geladeiras. sorveteiras. apare.
piradores de pá fogões. tornos e fogareiro, elétricos. chuveiros, aquecedores.
balanças, Cerros elétricos de engomar e
passar. batedeiras. .coqueteieiras. espremedores. liquidifica:toras elétricos. má,
quinas parà picar e moer legumes e
carne. resistências elétricas. tervedoree
estufas: ventiladores. paenlas e bules
elétricos. refletores, relógios de ar re. trigerado formas ...elétricas. máquinas
fotográficas e cinematográticaa campainhas elétricas, garrafas térmicas. re-

Insto
Planalto Ltda,
'Auto

PROWDOGAÇA,0

Po li0NEM A"

Termo n.° 752.163, de 31 - 5 -66
Auto Pôsto Planalto Ltda.
Santa Catarina

Pôsto São Luiz
.2asies: 41, 42, 43,33 e 47

Titulo de estabelecimento
Têrmo n.° 752 156, de 31-5.66
Transportadora Xanxerense Ltda.
Santa. Catarina

(Prorrogação)
Blaupupkt-Werke
Alemanha

PRORROGACAO

Ponto Azul
Classe 8
Aparelhos receptores de rádio
Têrmo n.° 752.162, de 31-5-66
Comercial de Medicamentos Santa
Catarina L fda . COMES C"
Santa ' Catarina

Transportadora
Xanxerense Ltda.

Margranito Ltda.
Nome comercial

Suiça

Classe 1

Corantes e produtos químicos Dam el
indústria dos corantes
Têrmos ns. 752.167 e 752.168, de

31-5-66
Canadian Hoechst Limite('
Canadá

.\25

Nome comercial
Têrmo n.° 752.157, de 31-5-66
Margranito Ltda.
Santa Catarina

Classe 23
Tecidos em geral, a saber • brocados: ,
casimiras, gaze de algodâ em peças;
nano couro; tecidos plásticos em peias,
tecidos plásticos em peças tecidos de
algodão, de lã, de linho, de cânhamo.
de luta, seda natural ou ra1on, tecidos
de elástico, de vidro, de viscose, tule
Têrmo n. 9 752.166, de 31 -5 -66
J. R. Geigy 5. A.

SOVILAXS

\, •

Classe .2 .
• eparado.? medicinais para uso na

Stpk2,C

veterinária

Nome comercial.

-.

Classe 3
Preparados farmacêuticos para uso
humano
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Publicação feita de acôrdo com o art 130 do Código da Propriedade Indutariai Da data da publicação começara
• correr o prazo de 60 dias para o defe;,mento do pedido Durante esse prazo podei áo apresentar' suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se juigalern prejudicados com a concessão do •-egistro requerido

1.

T

Têrmos ns. 752.169 e 752.170, de
31-5-66
Johnson
Johnson
Estados Unidos da América

I' E E V

Classe 3
Preparados farmacêuticos
Classe 10
Instrumentos, máquinas, aparelhos e
Petrechos para a medicina, a arte dera
pária, a cirurgia e a higiene, exceto
Cis incluídos na classe 34; máquinas,
3 parclhos c instalações hospitalares, de
expurgo e fins análogos, exceto n3vcis
da clases 40, tampões higiênicos
Têrmo n.° 752.172, de 31-5-66
Condomínio Edifício Lapa
São Pa uld

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
LAPA
SÃO PAULO
Classe 33
Título de estabelecimento
Têrmo n.* 752.171. de 31-5-66
n Termomecânica São Paulo S. A.
São Paulo
•lit111110 5100
Te,

Classe 11
Ferragens. ferramentas de tôda espécie
cuteliaria em geral e outris artigos le
riem! a saber: Alicates. alavancas ar
raMas de metal. abridores de latas
•arame liso ou tarpado. assadeiras açu
careiros: brocas, bigornas. baixelas
bandeilas. bacias. balde& binmoniere.v
bules: cadinhos. cadeados. castiçais co.
!heras para pedreiros' correntes. cabides
Chaves: cremones. chaves de paratusos
Conexões para encanamento, colunas
caixas dc metal para portões. canos de
raeari. chaves de tenda 'chaves isiiresa
cabeções, canecas. cipos. cachepurs.
centros de mesa, coquete/eiras caixas
pare acondicionamento de atinentes
caldeirões. caçarolas, chaleiras. cafeteiras. conchas coadores: distintivos. 1:.,.
b-adiças: enxadas, enxadões. esferas
en g ates. esgu.chos, enfeites para arreios.
estribos, esferas para arreios. espuma•
detrai: formões 'vices. 'erro para..mrtal
capim ferrolhos. facas. tacões, te , haduras ferro comum a carvão, têruteiras.
funis ',armas para doces. freios 031•3
estradas 1e tarro, t.ig leira s:
grelhas traem. ganchos wir? ladrc.s •
gon ris para darruag•sn, •r
mas, lâminas, liroreiros ire 1 , da lixo:
nona
garres• macLactnhas, morar
molas para véna.danss, lnut c.l.ls
retas. matrizes: navalhas: puas: pás, are
gos, parafusos. picõe• porta.gélo; tio
seiras, porta-pão, poria jóias paliteiros
' panelas. roldanas, ralos para p.as, reta
tesa regadores: serviços de chá e café,

serras, serrotes, sachos, sacarrulha, te,ouras. talheres atlhadeiras, forqueie
tenazes, travadeiras, telas dr arame, ror
aeiraS, trincos. tubos para enc.:mamem',
..ralhos para putas de correr. taças
V d5US

• e verruma
Têrmo n. 9 752.173, de 31-5-66
Arthur Ferreira dos Santos
Pernambuco

RcdiRainG0
Classe 35
itulo,
Termo n.° 752.174, de 31-5-66
Arthur Ferreira dos Santos
Pernambuco-

Veludo.
ÚSTIVA BRASILEIRA
Classe 35
Couros
Têrmo n.° 752.175, de 31-5-66
Arthur Ferreira dos Santos
Pernambuco

Sedando
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 35
Couros
Termo n.° 752.176, de 31-5-66
Ar;1,nz Ferreira dos Santos
Pernambuco

Vencedora
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 35

Couros
Têrmo n.9 752.180, de 31-5-66
Jorge Elias Dib
Guanabara

Têrmo n.9 752.177, de 31-5-66
Arthur Ferreira dos Santos
Pernambuco

Têrmo n.' 752.181, de 31-5-66
Jorge Elias Dib
Guanabara

Curso G. Mencid

Popular
iNDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 35
Couros
•
Têrmo n.° 752.172, de 31-5-66
Arthuz Ferreira dos Santos
Pernambuco

Classe 33
Título de estabelecimento
Termos ns. 752.186 e 752.187, de
31-5-66
Cássio Muniz S. A. — Importação e
Comércio
São Paulo

Consórcio de Aparelhos
Eletro - Domésticos

Soberano

Indústria Brasileira

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 35
Couros

Termo n.° 752.179, de 31-5-66
Agfa-Gevaert — Aktiengesellschatt
Alemanha

Classe 6 .
Máquinas de costura
Classe 8
Geladeiras, rádios, fonógrafos, televisões e fogões
Termo n.9 752.188, de 31-5-66
Cássio Muniz S. A. — Importação e
Comércio
São Paulo

Consórcio de Utilidades
Classe 8
INDUSTRIA BRASILEIRA
Aparelhos óticos, fotográficos e t inematográ ticos; utensílios e instrumentos,
Classe 16
bem como as suas peças, excius:vc
auxílios visuais sobretudo lentes para Para distinguir: Artigos de vestuários.
roupas feitas rim geral: Agásainos,
óculos
ventais, alpargata& anaguas, blusas,
Têrmos ns. 752.182 e 752.183, de
atas. botinas,,, blusões. 'boinas, baba31-5-66
luras bonés capacetes. "ca-m;-.s, caraCássio Muniz S. A. — Importação e alças. casacão, coletes, capas, chales.
Comércio
a c becols. calçados. chapéus, cintos
alta& combinações. corp i nhos. calças
São Paulo
'e senhoras e de crianças, calções. calas. Camisas. camisolas, camisetas,
Consórcio de Utilidades 'leras. ceroc:as. colarinhos. cueiros,
'ias, casacos. chinelos. dominás. acharDoinésticas
.es. tantaçtas tardas para militare& co•oiais. fraldas. galochas. gravatas. gorIndústria Brasileira
os. logos dt !ingeria, Jaquetas. laguês,
.vas a ligas, lenços, mantõs. meias,
Classe 6
ialõs, mantas. mandribo, masnlhas. maMáquinas de costura
'tós. nelas. penhoar. pulover, palatinas,
Classe 8
', ' nas. nouches. polainas. nilarnas ouGeladeiras, rádios, fonógrafos, televi. hos.
• perneiras. quimanos, regalos,
sões e fogões
atie de chambre. roupão. sobretudos,
• ispensórios. saldas de banho, sandálias,
Têrmos ns. 752.184 e 752.185, de
31-5-66
.tieteres, shorts, sungas, stolas ou slacks.
toucas. turbanrrs n,.rnos, uniformes
Cássio Muniz S. A: — Importação e
vestidos
Comércio
Têrmo n.° 752.189, de 31-5-66
São Paulo
Biondina Modas Ltda.
São Paulo

Consórcio de Aparelhos

Bionciina

Domésticos
Indústria Brasileira

Classe 33
Título de estabelecimento

Classe 6
Máquinas de • costura
Classe 8
Geladeiras; rádios, lonágra 6 ;
sões e fogões

Indústria Brasileira .
televi

Classe 36
'ara distinguir: Artigos de vestuários
• roupas testas em geral • Agasalhos
ás•catais, alpargatas, anaguas, ;.)1145aS
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Classe 8Para distinguir instrumentos de precisão a saber: aparelhos afiadores de tet
ramentas, calibradores, catracas, medidores, manmetros, paquímetros, pantógrafos e válvulas de redução
Classe 11
Ferragens. ferramentas de tôda espécie
cutelaria em geral e outras artigos de
metal a saber: Alicates. alavancas. ar
mações de metal. abridores de latas
arame •liso ou raspado. assadeiras. açu
careiros; brocas, bigornas. baixelas
bandadas, bacias. baldes, bimbonierea
bules; cadinhos. cadeados. caztiçais. co'
lhanas para pedreiros correntes. cabides
chaves: cremones, chaves de paratusos'
conexões para encanamento. colunas
caixas de metal para portões, canos de
meara chaves de tenda chaves isgléss
cabeções. canecas.. aipos, cachepots
centros de mesa. coqueteleiras caixas
para acondicionamento de ai:mentos
caldeirões, caçarolas, chaleiras: catem:
ras, conchas coadores: distintivos. ,do
aradiças; afixadas, enxadões. esfera.
engates: esgu:chos, enfeites para arreios
PRORROGAÇÃO
estribos, esferas para arreios, amuamJeiras: formões–Soídas. terso pare cortar
capim. ferrolhis. facas, facões, tacha
l uras ferro comum a carvão, fartiteiras.
'unis fôrmas para doces. freios nara
estradas de ferro. frigideiras: ganchos
Indústria Brasileira
grelhas garaas. ganchos para' quadros
Classe 3
gonzis para darruagens: insignias: liUm produto farmacêutico para ser usa- mas, lâminas, 1h-orca-os. latas de lixo:
do no tratamento das tosses espasmó- jarras; machadinhas, molas para porta.
dicas, coqueluche, traqueites, faringi- molaS para venezianas. martelos dar.
tes, tráqueo-bronquites e suas manifes- retas. matadas; navalhas: puas: Os. are
tações
gos. parafusos, • picões, porta-géio: po
seiras. porta-pão. porta-jóias._ Paliteiros
Têrmos ns. 752.192 a 752.194, de
panelas. roldanas. ralos para pias. rabi
31-5-66
Metalac S. A. Indústria e Comércio tes, regadores: serviços de chá e café
serras, serrotes. sachos, sacarrolha: te,
São Paulo
ouras. talheres atihadeiras. torqueze
tenazes. travadeiras, te.as dt arame. torneiras. trincos. tubos para encanamento
trilhos parairias
,
de correr. taças.
travessas, turíbulos: vasos. vasilhames
e verruma
Têrmo n.9 752.191, de 31-5-66
IND. BRASILEIRA
Editôra Trabalhsta S. A.
r.
Guanabara

botas, botinas. blusões, Crg.rillas: baba
douras. bonés, capacetes. ca aoias. cara
puças. casacão. coletes. capita. abales
cachecols. calçados. :.hapeus. cintos
cintas. combinações. corpinhos. calçai
de senhoras e de crianças. calções. cal
ças, camisas. camisolas camiseta,
cuecas. ceroulas, cotariahas. cueiros
salas. casacos. cainelos. '3.sminós. achar
peia fantasias tardas para militares co
emala fralda& galocha& gravra.a. gor
o& logos de angarie. lauetas. laqués
luvas. liras. meias
maies. mantas. mandrião. mantilhas. paletós. pelas. penhoms Pu lava:. Pelara:ias
'vagas. pouches. polaina^ pijamas. pu•
alio& perneiras. quiritonos. regalos
robe de chambre. •roapão.. sobretudos
uspensórios. saidas de banho. sandálias.
quereres. shorts. sungas. stola, ou slacka
toucas. turbantes. ternas. uniformes
e vestidos
Termo n.° 752.190, de 31-5-66
Pravaz Recordati Laboratórios S. A.
São Paulo

iBecosan

11 E TAL AC

•
Classe s
Aço em bruto aço preialtilisa aço
doce. aço para tipos. aço fundido aço
parcialmente trabalhado aço palio. aço
refinado, bronze. bronze em bruto 013
parria % m r• ite trrihnindo.
mang anês. bronze em pó. bronze em
barra em fio. chumbo em bride ,ir
parcialmente preparado cimenta me
tático. cobalto bruto co parcialmente
trabalhado. couraças estanho bruto or
Parcialmente trabalhado ferre em brio(
em barra. ferro manganês terra velho
gusa em bruto ou narcialmente rraha
Classe 32
alado gusa temperado gusa maleava
laminas de metal lata em Mira +atas as as casa nouir • Almanaques agendas
em fôlha latao em chapas latão en miarias, álbuns imoressos boletins ca
edjcões • itr,pn-ssas revistas
vergalhões ligas metálicas limalha!
magnésio mançanés metais nac. trana ,!tos dia nnhlicicladss nrng Tatu as radio
rádin . televisionadas. Peças tea
tilados ou parcialmente trabalhados me
'traia • mnamstanrsacas Programas
tais em massa metais estampalos
circenses
.
meteis para sana. caguei r zinco

Térmos ns. 752.195 a 752.201, de
31-5-66
Ingleza Levy S. A. — Comércio e
Indústria
Minas Gerais

nalbs. mantas. mandrião. 'mantilhas. peta
etós. palas. penhoat. pulava:. pelsanata•
ieugas, pouches. polainas pijamas nua,
atros. perneiras. • quinmos. regalo&
alise de chambre.. roupas, sobretuno&
suspensórios. sairias de banho sandalia&
meteres. shorts. sungas. colas ou slacks,
toucas. turbantes. ternas, uniformes
e vestidos
Classe 37
Classe 8
-'ara distinguir os seguintes artigos ela 2oupas brancas. para cama e mesa&
:ricos: Rádios. aparelhos de televisão Scolchoados cara camas. colchas, co?
dck-rps geladeiras. sorveteiras. apare • errores asfregões, fronhas. guardsnaá
bordaaoa anos . de roalanai
hoa de refrigeração. enceradeiras. as
anulares ir uó fogões. tornos e toca recta. a antas para camas Danos 'sarai
pirar elétrieo. chuveiros. aquecedores nina e senos ia c^. tos, toalhas la
osto e banho. toalhas le mesa. roaa'
alança& farras elétricos de engomar
tas
para (matar toalhas para chá è
• açaar batedeiras. coqueteleiras. expre
toalhas para banquetes. guarnae
nadares li quidificarlores elétricos. má' afs
.aes para cama e mesa, toalbinhas
minas para picar e moer legumes .
(cobre pão)
-ame. resistências elétricas. fervedores
Ciasse
atufas. ventiladores. paenlas e birita Vlóveis em gerai. de metal. vidra
dd
• at ricos, refletores, relógios de ar re iço
madeira estofados ou não. inclua
`aclarado . formas elétricas. máquina: .ive móveis. para escritórios: Armários,
`orog ráficas e cinematográficas. 'Cata armários para' banheiro e para roupas!
"unhas elétricas. garratas térmicas. re. asadas. almofadas. acolchoados nata
/adores automáticos. lâmpadas. apare. móveis. bancos. balcões, banqueta&
aos de luz fluorescente. aparelhos ik ,andelas domiciliares. berços biombos
•omunicaçâo interna. esterilizadores con • i-letras. carrinhos para chá e cal&
lensadores. bobinas. chaves elétricas . -onluntos para dormitórios. cor:duetos)
-omutadores. interruptores. tomadas da Iara sala de larvar e sala de visitas,
arreate. fus,vet aparelhos fotográficas :onluntos para- terraços. Jardim e praias
cinematográgicos: filmes revelados oniuntoa de armários e gabinetes tern
• al as aculos, aparelhos de anroxi 'opa e cosinha. camas cabides. cadeirae
-nação. abat-lou ra e' lustres máquinas • r-•artas, cadeiras de balanço. caixas
para lavar roupas para uso
le sadios• colchões, colchões de mola&
Jornéstico
lispensas. divisões. clivara discorecaè
Classe 9
te madeira. espreguicaric“ras. escava-Ma
Instrumentos musicais de corda e suas lhas. estantes. guarda-roupas. mesa&
Partes: violão. lira. órgão burlonas; nesinhas mesinhas pare rádio e te•ofvie
cravos. espinetas. citaras: violinos• aio go. tnesinhas para televisão. aios:fama
las: harpas: pianos: violoncelos: contra sara quadros. porra-retratos. poltrona&
baixos. banodlinM rabecas: guitarras noltronas-camaa prateleiras. porta chato
instrumentos musicais de sopro:. meta céus• Sofás sofás-camas travesseiros la
Naos ou nata e suas partes: baritonas
varie•
sax -trompas. saxofones. trombones di
Classes: 1 a 50
pistão; clarins: trombetas: cornetins
Exprzusão
claratetes: pifanos: flageolets: flautas
Têrmo
a.°
752.202,
de 31-5 66
eboés; belicons: trompas de pistões Ingleza Levy
S. A. — Comércio 1d
gaitas: gaita.. de &Ara: ocarinas; chara
Indústria
melas: outros instrumentos musicais
Minas ,Gerali
gaitas de fole: harmoniuns: adufes: san
tonas; harmanicas e castanholas
Classe 32
'
Para distinguir: Álbuns. almanaque,
anuários. boletins, catálogos. jornais
livros.. peças téatrais e cinematograa
cas. programas de rádio e televisão
publicações. 'revistas. folhinhas hupres
sas e programas circenses .
Classes: 1 a 50
Expressão
'Classe 36.
Pare listinguir: Artigos de vestuário,
Tétanos ns. 752.204 a 752.206, de'
e roupas feitas em geral: Agasalhos
31-5-66
,ventais. alpargatas. maguaa. blusas
Dauro Mendes Ferreira!notas. botinas. blusões. tiranas. . naba
Mha,z
touros bonés, capacetes. cartolas cara
ouças. casacão. coletes capas. •chalPf
:achacais calçados. :hapéus. cintos'
imas sombinaçóes. eorp.nhos calça$'D Ï bl • I N . A 5j
:as camisas. camisolas. camiseta:
-uecas ceroulas. rolarinaas. cueiro,
Classe 32
Is senhoras e de crianças. "131Ç8PS'
Para distinguir: 'amia alinanaquarai
'alas casacos cainelns Jarini`,s achar anuários. boletins catálogia ¡ornai&
,eS fantasiais. fardas nara militares
livros. peças teatrais e calematograflki
paina fraldas galochas gravatas ao?. mas, programas de rádio t televisada
os lonas -le
inouês publicações revistas. folhinha, trapreal,
luvas ligas, lenços; ;tontas meias
asa e programas circenses

CONSÓRCIO ECONÔMICO

CONSÓRCIO ECONÔMICO
lenteza Levy
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MARCAS DEPOSITADAS.
Publicação feita Qe acordo sois o art. • 130 do Código da Propriedade Industriai Da clara da publicação começara
a correr o prazo de 80 dias para O deferimento do pedido 1:)• .cante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que ae ltilg arem prejudicados com a concessão do registro requerida
.r.c.•nn••

Classe 38
Aros para guardanapos de pape
aglutinados. álbuns (em branco). álbuns
para retratos e outógratOs, balões lex
cato para brinquedos) blocos pars
cOrrespundência, blocos para cálculos
blocos para anotações. bobinos, brochu
res -o Impressas, cadernos de •scre
ver, capas para documentos. carteiras
estios de papelão. cadernetas. cader
nos, caixas de cartão. ca .xas para pa
pelaria, cartões de visitas. cartões co
merciois, cartões indices. cortteti. car
tolina. cadernos de papel mehmetradi
e em branco para desenho. caderno:
esclares. cartões em branco. cartucho:
de cartolina. copas planográticas. ca
demos de lembrança. carretéis de pa
palão. envelopes. envólucros para dia
rutos de papel. encadernação de pape
ou papelão. etiquetos. tôlhas
!Olhas de celulose. guardanapos. livro
aia° impressos. livros fiscais. livros de
contabilidade. mata-borrão. ornamento:
de papel transparente. .protos. papeb
nhos. papeis de estanho e de aiumin.o
papéis sem impressão. papéis em branca
para tOrrar paredes. papel olmaço coa
OU sem pauta. „opa' crepon. papel de
seda. papel impermeável. papel encerada
papel higiênico. pope, ,mpermeáve
para copiar. pare) pana desenhos. pa:
pel para embs.ilho imoenteabilizad.
papel paro encadernar, papel para es
crever. papel para imprimir. papel pa
refina para embrulhos. papel celotane
Papel celulose, papel de 'inflo pape
absorvente papel pare ernbruhar ta
beco. papelão. recipientes de papel co.
setas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente. sacos de pape
serpentinas, tubos, postais de carta(
e tuhetes d. Papel
Classe 50
Impressos em geral
Têrmo n.° 752.203, de 31-5-66
Editora Minas Gerais S. A.
Minas Gerais

EDITORA MINAS
GERAIS S/A.

ras alio impressas, cadernos de escre
ver. capas para documentos. carteiras
cantos de papelão. cadernetas. cader
aos. caixas de cartão. ca .xas para pa
pelaria. cartões de visitas cartões cc,
mesclais. cartões indices. conteti, car
tolina, cadernos de papel melimetrad,
e em branco para desenha canerno:
esclares, cartões em branco. cartucho•
de cartolina, copas planográhcas. Ca
demos de lembrança. carretéis da
palão. envelopes. envólucros para cha
ratos de papel. encadernação de pape
ou papelão. etiquetos, tôlhas indicas
fôlhas de celulose. guardanapos livro.
não impressos, livros fiscais. litros de
contabilidade. mata-borrão ornamento:
de papel transparente. pratos, papeii
nhos. papéis de estanho e de aluniun.c
papéis sem impressão. papéis em oranc
para tOrrar paredes. papel almaço coa
ou sem pauta, papel crepon. papel de
seda, papel impermeável. papel enceras),
papel higiênico. pope! impermeáve
pera copiar papei para , desenhos. pa
nal para embrulhe unpermeatniaad•
papel paro encadernar. papei para es
crever. papel para Imprimir, papel pa
imbua para embrulhos, papel adotara,
papel celulose. popel de linha pape
absorvente papel pare eno.n.mar ta
beco. papelão. recipientes de oapel
setas de papel. rótulos de papel rolo'
de papel transparente. sacos de ,pape
serpentinas tubos. postais da cara(
e tuhetes de papel
Classe 50
Impressos em geral
Têrmo n.° 752.210, de 31-5-1966
Zyal Artigospar a Escritório Ltda.
Guanabara

sucos de frutas sem álcool. vinhos, vermouth vinhos espumantes. vinhos
quinados e wh.skv
Têrmo a.° 752.211, de 31-5-1966 Indústria de Bebidas Gramacho Ltda.
Rio de Janeiro

INtIUSIRIA

Classe 32
Para distinguir: Álbuns. almanaques
anuários. boletins, catálogos, tornais
livros. peças teatrais e cittematoorá llcan, programas de rádio e televisão
publicações. revistas. folhinhas fanares
sas e programas circenses
PRORROGAÇÃO
Classe ,38
Aros para guardanapos de papei
Classe 42
aglutinados álbuns (em branco) almas Para distinguir:
A guardentes, aperiti
para retratos e outéSarafos balam& (ex
cato para brita:medos) bloco') para vos. atra afifes hrandv conhaque
cOrresp ondência . bloco" para cálculos velas ternet. cambra ais kumel
blocos para anotações bobinou, brocha res. (lactar. nunch nipermInt

CHARQ VEADA

sustam

INDCSTRIA BRASILEM.A

Classe 42

Para distin g uir: Aguardentes, vinhos
Jomostos, vermouth quinado, leraet
cognac, rhum. whisky, bater, apertr
ivos, amargos licôres, gins, absinto
autua atazane. afiz, genebra, kirch
marasquino e vódca
V r P.10 n o 752: 213, 'de 31-5-1966
Augusto Bento Pontes
Guanabara

PRORROGAÇÃO

SERRA do NORTE

Classe 41
Artigos da classe

Têrmo n.° 752.218, de 31-5-1966
Mercado de Sabão Ltda.
Rio de Janeiro

LOJAS NACIONAIS
Classes . 46, 48 e 49
• Titulo de Estabelecimento
Têrmo n.° 752.219, de 31-5-1966
Eletroplast Comércio e Indústria Ltda,
Guanabara

INLUSTR;A UHASILEIRA

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes. aperta
vos, an.z bater. branda. conhaque. cer
veias ternet. genebra qui kumel. lico
"es aectar punch pipermint, rhuni
sucos de trutas sem álcool, vinhos, ver
mouth vinhos espumantes vinhos
quinados e arn.stv
Têrmo n° 752.214, de 31-5-1966
Francisco José Dorigatti

Rio Grande do Sul

BRAHINHO
Indústrbk Brasileira
Classe 41
Café torrado e moído
Têrmo n.° 752.216, de 31-5-1966
Roberto Ney Soares
Rio de Janeiro

)(ARQUEADA
ENDI)STRTA BRASILEIRA

•
DIMINAu

Roberto Ney Soares
Rio de Janeiro

"SERRA BRAVA

INWSTRIA BRASILEIRA

Nome comercal
Termos as. 752.207 a 752.209, de
31-5a56
Daur oMendes Ferreira
Minas Gerais

quinados e wh.skt
Têrmo n.° 752.217, de 31-5-1966

PRORROGAÇÃO

ZYAL
Classe 17
Artigos da classe
Termo a.° 752.212, de 31-5-1966
Indústria de Bebidas Gramacho Ltda.
Rio de Janeiro

veias terna. genebra gni tramei, Uca•es. aectar, punati pipermini. Numa
.ocos de trutas sem álcool, vinhos, vermouth vinhos espumantes, vinhos

Classe 41
Artigos da classe
Têrmo n. o 752 . 215, de 31-5-1966
João Venz & Filh orada.
Rio CN.ande do Sul

itãe
* d*

EIETROPIAST
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 28
Artgios da classe
Têrmo n. 9 752.220, de 31-5-1966
Eletroplast Comércio e Indústria Ltda.
Guanabara

ELETROPLAST
COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA.
Nome Comercial
Termo n.° 752.221, de 31-5-1966
Costa Faria S.A. — Madeiras e
Cereais .
Guanabara

COSTA FARIA S. A.
MADEIRAS E CEREAIS
NomeComercial

Têrmo a.° 752.222, de 31-5-1966
OLHE' — Química Intercontinental
Farmacêutica Ltda.
São Paulo

........ ,

g

h

•• SÜLFANILAMIDA . P0
.•
•
,

Indústria Brasileira
Classe 42
Paia (listMemir: A g uardentes nr,prit4
'"9

,^p-Av

pie

Casse 3
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art . 130 do Cód;go da Cropri edade Industrial Da data da publicação começara
a correr o. prazo de 60 citas para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar • suas oposições ito Prepartament0
Nacional da Propriedade industrial aqueles que se iulg, .rem prejudicados com a concessão do registro requerido
TerMos ns. .752 ...236 a 752.238, de
zano solas. carnineeno,
camisas
:as
catas, envelopes, fichas, tolhinhas e em
ucca3. :casulas. cofartnnos. cuetrtr4 31-5-15,56
oatas¡ens de papel e papelão. guardaria
pus de papel, remas de calmou, notas _ustituto de Mcc..catac.acu e Alerg a Ima atas casacos. chinelos . dsomoos ecnazmrs Fantasias. tardas para militares ,r.a,
Promissorras, papel aimassu, papeis d
•
rra idas galocha gravatas. usar.Guanabara
cárta, papeis de p acto, papel de escre
os ugos cc nnitene caqueras 'actues.
ver, papeis de embrulho, pastas de p•a
uvas. boas
•ensos. mantas • melam
pelão, prannhos de papelão
halás mantas mandrif. mantilhas ,usINDÚSTRIA Ei R A SILEIRA
Têrmo n.o 752.229, de 31 - 5 - 1966
-r• paias. nenhum pule ver ueiertnam
Alue Comércio e Representações Ltda.
.ueteres shorts sungas, stolaL, ou Sideks
Indústria rasilleira
Classe 3
São Paulo
.rugas ouirches ug air.as pua/rias; purm produto farmacêutico . indicado no
•ispeni;orios saldas de cunho. sau:ktliaa.
Classe 41
tratamenot do reurnarsmo
obe de chambre runnau. sohrerudoes
Condimentos, cr.,„p..mentos di.-téticos
Têrmo a.° 752.224, de 31-5-1966
'nos. perneiras qu,nionos ,recialus,
Classe 46
Laboratórios Lcpetit S.A.
toucas, turbantes ternos, uretonmea
Sabão comum, Lt2t,rgen;:es t. preparados
INDUSTRIA BRASILEIRA
São Paulo
vestid4».
. para lavanderia
•
Classe 48
Têrmo
m°
752.241,,
de
31-5-1966
'Classe 35
Cremes para a pLce e o cai:eio. 1;6ções
A. Coutintio
watt' 31sringun o tonore da -eburretri
para a pele e c cauto
Guanabara
I • ser Usarie pála riociertarle . nos seu;
, . .
Termo:n. 9 752.233, de 31-5-1966
•apels de eg rreSbon•
luPl jota,
!INDÚSTRIA Er/ A,SILEIRA
Mariagro
Itnp.etnentos 'Agrícolas
• aniras. chequ ,s
i.dpeis de Jsirt:-,
•
Limitada
Ce olle:u. envelo p es cartões dnJ O
memorandos
lotas
oro
comerciais
e
-as
Classe 3
cainho
ap.Nhies
Classes' 33' ií 49
ilissorlds,
;erras
cie
m produto farmacêutico indicado no
qu,
Titulo de EstabeleciMento
•
folhinhas e deindIS drt
tratamenot do reutimEsmo
MARIAGRO-IMPLEMENTOS
iram a referida dass•
—
Têrmo
mo
.
752.21C;
de
31
5
1966
,
Termo n.° 752.225, dc 31-5-1966
AGRÍCOLAS LTDA.
Termo n.° 752.230, de 31-51966
Blemco lmpo.tadora e Exportadora .
Laboratórios Lepctit S.A.
Alue
Comércio
e
Representações
Ltda.
Limitada
São Paulo
São Paulo
Guanabara
- ....Nome Comercial
.
,•
Termo, rt.° 752.234, de 31-5-1966
ALNE COMÉRCIO E
Laboratório Lutécia S.A.
Guanabara
REPRESENTAÇÕES LTDA..
rertsileira
r(srichletr!_t3L
51,40úSTftlA 'BRASILEIRA
•
Nome. Comercial .
Classe 2:
-lasse 3
Formicidas,
lungi'e:Clas
iriscticidaá
752.231
e
752.232,
de
Termos os.
PoMada dermatológica
.31 5-1966
Termo .n.9 752.243, de. 31-5-1966
Têrmo n.9 752.226, de 31-5-1956
Mariagro — Implcinentos Agrícolas
t:omerc.o é Representações:San Remo
City Patentes e Macas Ltda.
.
Limitada
acra
Indilstr;a
Brasileira
São Paulo
São Paulo
Guanabara"
Goze 3
PROTEJA GARANTINDO
Artigos da classe.
GARANTA PROTEGENDO
Terrim n.9 752.239, de 11-5-1966
INDÚSTRIA BRASILEIC22..
Blemco Importadora c Exporta ura
Classe 33
Limitada
Expressão de propaganda
Classe 2
Guanabara
.Termo n.° 752.228, de 3'1-5-1966
Substâncias e preparações químicas
Pingo — Artes Gráticas Ltda.
usadas na agricultura, na hnrticultura,
Classe 33
na veterinária e para fins sanitários
ais Lucro Para Você Representações em geral, produção de
São Paulo
Classe 7
filmes cinematográficos -e:velados, para
• ion e televisão, chstribritçãO, locaçãO
Máquinas de agricultura e horticultura
IGi
ALATOL
LV
C
Com
e exibição. Produção é . ed.,ão dc livro3
e suas partes integrantes. Grandes instrumentos agrícolas, inclusive tratores
e discos tonográticos
Classe 2
Formicidas; , fungicidas e inseticidas
Termo n.9 752.245, de 31-5-1966.
Termo n.9 752.235, de 31 :5 1966
"La Belle
=T
Laboratório .Lutécia S.A.
Comércio, imposto
Termo 15.-9 752.24Z cle31:5-1.966
tação e Ex p ortação Ltda.
J.
Dawalibl
Filhó
LtdÁ.•
Guanabara
Et
Nome Comercial
Guanabara
Guanabara
rermo n.° 752.227, de 31-5-1966
Pingo — Artes' Gráficas Ltda.
• São Paulo
Termo. n.° 752.223, de 31-5-19ó6
Laboratórios Lcpetit. S.A.
São Paulo

EkTASOL,

AMACOAN

LNE

DEX SOL

NAMEL IEEE

MAR AGRO

sanrem

PINGO° RTES

RAFICAS LTDA

.
;
Cãassi 36. . •
Para distingi..C: Artigos ie vectuário•
monas feitas em • ,geral: Agasalhos
'ventais Riparciatas anáguas blusas
oras hor • nas hárseres ;boinas baba
• or Iro.; tronas , cartacetes.•:carrolas „wra
+•.-•
"metes caras. chale s
chaneun
• -Ál . ...ridnR
enntds_

Pi GO
INDÚSTRIA 'BRASILEIRA

•
Classe . 38
ress.is em geral e artefatos de papel
;Ipr• lr'ir r Bandeias, de papelão, Mode papel, cartões comerciais e de
as. cadernos, copos d epapel. dupli

— Clãsse 3
Artigos da cl-,me

La die ags
INDUSTRIA 8R4SILEIRk
.. Classe

ttoupas brancas ',ara .carpia
piesa:
tcolchoados p ara camas• =c•lzhas
-,ereoret, estreoões. !ronhas. ouarriane..
',tis too.• bom ,nocis., de roalrias.
encnts -Cantar, 7 al ovio• para ..ostros
/pinos de -?- 95ip to.liet 4e
f?es'_ corPInhost
rzsste e banho .toalhas
Pral.
-amoras e 'Ite crianças calçõeo; cal Lhas paro lanar. toa/haS amo dia e
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LMARCAS 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 Departamento
concessão do registro requerido
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julguem prejudicados corri

eaft• toalhas para banquetes, guartal•
Oei para cama e mesa. toalhinhas
(cobre pão)
Têrmo n.° 752.244, de 31-5-1966
Monitor Mercantil S.A.
Guanabara

Têrmo n.° 752.248, de 31-5-1966
•
(Prorroagção)
Indústria de Couros Atlântica S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

zriDüspli DK COUROS
ATIANTICià
S.A.

Classe 32
Publicações ce boletins
Termo 11. 5 752.246, de 31-5-1966
•Ritanel Tecidos Ltda.
Guanabaar

Nome Comercial
Têrmo n. 9 752.249, de 31-5-1966
Miriam-Minas Rio Automóveis e
Máquinas S.A.
Guanabara

MIRIAM - Minas Rio
Automoveis e Maquinas S. A.
Nome Comercial
Têrmo n.° 752.251. de 31-5-1966
Companhia José Aguilar Editara
Guanabara

Ltndústria Brasileira
Classe 23
Tecidos
752.247,
de 31-5-1966
Termo n.o
Carlos Antônio de Soi'za Ribeiro
Guanabara

9.£514À de~

Termos ns. 752.257 e 752.258, de
31-5-1966
A. M. V. Fabal
Guanabara

Lanchonete
Parais° Ltda.

Classe 10
Artigos da classe
Classe 50
Artigos da classe
Têrmo n.° 752.259, de 31-5-19i.6
Mercearia Livre Ltda.
Guanabara

Nome Comercial
Têrmo n.° 752.255, de 31-5-1966
Confecções Destro Ltda.
São Paulo

O MAXIMO
EM CAMISAS
Classe 36
Expressão de propaganda
Têrmo n.° 752.256, de 31-5-1966
J. M. Simoni
São Paulo

LUDIPLAST
INDÚSTRIA BRASILEIRA.

"LIVRE"
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
_Artigos da classe
Têrmo n.9 752.260, de 31-5-19(6
Macedo Comércio e Representasões
Limitada
Guanabara

MADECO
INDUSTRIA BRASILEIRA
• Classes: 15 e 16
Artigos da classe
Têrmo n.° 752.262, de 31-5-1966
Água Mineral Natural (...astelânia S.A.
Guanabara

Classe 32
Artigos da classe
Têrmo n.° 752.252, de 31-5-1%06
João Fernandes Chaves
Rio de Janeiro

e \*(6
\.)". 10 d()
(

r.p

pas. oleina óleos para limpeza de car
ros, pós de bradquear roupa. saticato
ie sódio. soda cáustica. sabão em pó
sabão, comum. sabá', de esfregar e sa
ponáceos. tiloios de polir e verniz
para calcados
Têrmo n.° 752.253, de 31-5-1966
Manoel da Rocha Costa
Rio de Janeiro

4'

t, ( .

(tp

Classe 46

Classe 8
Extintores de incendias
Têrmo n.o 752.250, de 31-5-1%6
Companhia José Aguilar Editara

ççS'‘)
Nome Comercial
Têrmo n.o 752.254, de 31-5-1956
Indústria de Óleos Vegetais S.A.

Guanabara

São Paulo

TRI
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 46
Para distinguir: Amido. anil: azul da
Prússia. alvaiade de zinco abrasivos
Ilaodão p reparado para limpar metais
detergentes. espremacetes. extrato de
mil. fécula para tecidos. fóstoros de
.-êra e de madeira goma vare Iavan
"leria. limpadores de luvas. li q uidas de
Classe 32
kstargs, livro., impressos e publicações hranauear tecidos licmidos mata-gorda
rue para roupas e mata 61CO5 para roa
em geral

Agua lavadeira

Têrmo n.o 752.265, de 31-5-1966
Fábrica Nacional de Brinquedos Ltda.
Guanabara
FANABRI
Indústria

Cltsse 43
Artigos da classe
Têrmo n.° 752.264, de 31-5-1956
Laboratórios Ostarn S.A.
Minas Gerais

Classe 49
logos. brinquedos. passatempos e arti
aos desportivos: Automóveis e veicula
de brinquedos. armas de brinquedos. ba
POLIVIMEX
^alhos. bolas para todos os esportes
h onecas chocalhos. discos e arremesse
lesportivo, figuras de aves e animais INDUSTRIA EIRAS' LEI RA
, nons de armar. logos de mesa. ioelhei
-as ',ara esperte. luvas nara esport.
Classe 3
miniaturas de utensílios doméstico+ 1 Ima especialidade farmacêutica indicadu
uãsraras nara esportes nrudad,Mras.
no tratamento das moléstias infere] ,sas.
des pari pesca tambor-4es e varas
como medicação tónica e nas estados dr
para nrsca
desnutrição
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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. Durâtite esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados• com a concessão do registro requerido

Têrmos ns. 752.263 e 752..273, de
31-5-1966
"deMayo" Indústrias Farmacêuticas
Limitada
Guanabara
'
Para_uluar sem a___UZ,
S UCRET
Classe 41
Frase
Classe 3
Frase
Têrmo n.° 752.261, de 31-5-1966
Bazar Le Havre Ltda.
Guanabara

LE IMRE
INDUSTRIA BRASIL:
Classe 38
Artigos da classe
Têrmos ns. 752.266 e 752.267, de
31-5-1966
Produtos Químicos e Farmacêuticos
"EMS" Ltda.
São Paulo
. 1.152WJEZ
Indústria Brasileira
Classe 3
Uma especialidade farmacêutica Indicada no tratamento das avitaminoses
múltiplas
Classe 41
Um complemento dietético destinado exclusivamente a regimes alimentares
especiais
' Têrmo n.° 752.268, de 31-5-1966
Maria Apparecida Vianna de Carvalho
São Paulo

OICCVERINA

Têrmo n.° 752.270, de 31-5-1966
Laboratórios Ostam S.A.
Minas Gerais

3ara todos os esportes, bonecas, árvo1 res de natal, chocalhos, discos de arremesso desportivo; figuras de aves
(aves e animais. logos de armar. jogos
de mesa. luvas para esporte. manam•
CICLOCILON
ras de utensilios domésticos. máscara:
•
esporte. nadadeiras. redes para
Industria Brasileira uanápesca,
.tamboretes e varas para
pesca
Classe 3
Têrmo n.° 752.277, de 31-5-1966
Um produto farmacêutico para ser usaLaboratório Londrifarma S.A.
do como normalizador do ciclo inibidor
Paraná
da ovulação
BRADALER .
Têrmo n.° 752.271, de 31-5-1966
1~•••••nn•n•••nnn~...
"deMayo" Indústrias Farmacêuticas
indústria Brasileira
Limitada
Guanabara
Classe 3
Um produt fafarmaceutico indicado como
medicação antialérgica
BABY-DRAT
Têrmo n.° 752.278, de 31-5-1965
Laboratórios Ostam S . A.
Indllstria Brasileira
Minas Gerais
Classe 41
ORBIPAX
Um produto dietético indicado nos regimes alimentares especiais
Industria Brasileira
Têrmo n.° 752 . 272, de 31-5-1966
Classe 3
Laboratórios Ostam S.A.
Uma especialidade farmacêutica indicaMinas Gerais
da dos estados tensionais, fobias, irritabilidade e espasmos musculares
Têrmos ns. 752.280 e 752.281, de
31-5-1966
"deMayo" Indústrias Farmacêuticas
Limitada
Guanabara

Classe 3
Para assinalar e distinguir todos os
produtos de sua fabricação, figurando
nos impressos da sociedade, em cartuchos, rótulos, bulas, mementos terapêuticos, papel de carta e envelopes
Têrmos ns. 752.274 e 752.275, de
31-5-1966
"deMayo" Indústrias Farmacêuticas
Limitada
Guanabara

AUW=an
Adoça sem de ixar fundo ornam

Indústria Brasileira

Classe 3
Produtos farmacêuticos
Classe 41
Classe 3
Substâncias alimentícias e seu*
Uma especialidade farmacêutica indicapreparados
da como medicação anti-éspasmódica e
, Termo n.° 752.276, de 31-5-1966
analgésica
Fábrica Nacional de Brinquedos Ltda.
Têrmo n.° 752.269, de 31-5-1966
Guanabara •
Laboratórios Ostam S. A
Minas Gerai
"St

DISTALON

indústria Brasileira

e ano
$*..stf'

y,o,,s.,•is.

issw.15'"

31JegEnVp,

n-•-•-

Adoça oem amargar'
Classe 3
Frase
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus
preparados
Têrmos ns. 752.282 e 752.283, de
31-5-1966
"deMayo" Indústrias Farmacêuticas
Limitada

SUCRETIM.AdOna e não amarga
Classe 3
Frase
. Classe 41
Substancias alimentícias e seus
preparados
Têrmos ns. 752.284 e 752.285, de
31-5-1966
"deMayo" Indústrias Farmacêuticas
Limitada
Guanabara

PUCR=a
Acitna e não engorda

0)5"

Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indicada em todos os casos de afecções alérgicas e prurlginosas sensíveis al associação cortiscoterólde — anti-histaminica

Classe 49
Para distinguir logos: brinquedos, pas•
qateopos e artigos desportivos: Auto
.onaóveis e veiculos de brinquedos
armas de brinquedo. baralhos, bola:,

Classe 3
Frase
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus
preparados

Têrmo n.Q 752.279, de 31-5-1966
Laboratórios Ostam S.A. •
Minas Gerais
REVERAX
•

Industria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento das depressões reativas e
endógenas e depressões psico-neuróticas
Têrmo n.° 752.286, de 31-5-1966
Anibal Lourenço Marujo
Minas Gerais
.

NELLY
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Balas e caramelos
Termo n.o 752.287, de 31-5-1966
Indústria Alimentícias Irmãos Espie
Limitada
limas Gerais

BOAMASSA
ummukBRAsamix
Classe 41
Massas alimentícias, farinha de trigo, fato
rinha de mandioca, farinha de milho,
fubá de milho, farinha de rosca e creme
de milho
Termo n.° 752.288, de 31-5-1966
Cerealista Ipa..Pema Ltda,
Minas Gerais

OMÉ
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Alcachofras, aletria, , alho, espargo
açúcar, alimentos para animais, amido,
emendoas, ameixas, amendoim, araruta,'
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite azel4
tonas banha, bacalhau. batatas. balsa(('
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha(
café em pó e em grão, camarão, caneta,'
em pau e em pó. cacau. carnes. adi
caramelis chocolates, confeitos, crava
cereais, cominho, creme de leite, cremei
alimenticios, croquetes, compotas, catre,
gica, coalhada,. castanha, cebola, condia'
mentos para alimentos, colorantes41
chouriços, dendê. doces. doces de inc.,
ras. espinafre. essências alimentares, cai,
padas, ervilhas, enxoval, extrato de toes
mate, farinhas alimenticlas, favas ftk
cuias, flocos, farelo, fermentos, feilfiri
f:gos frios, çrutas secas naturais e cita.;
ntlizadas, glicose. ima de mascar. gari
duras, grânulos, grão de bici, gelatina,'
goiabada. geléias, berva doce hervét
mate, hortaliças lagostas, línguas, leita
condensado, te:te em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro. mas,'
sas alimentícias. mariscos. manteiga,'
margarina, marmelada macarrái, mas/
sa de tomate, mel e melado, mate, mas-
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tas

para m:ngaus. molhos. moluscos
mostarda. mortadela. nus itios‘ afia no
zes Óleos coniesaveis. Listras. ovas
pain pálos praiines pimenta pás par.
pudins. Incides. peixe. presuntos pa
tes. pett puis pastilhas. pizzas pudins
Quedas. ra k ões balanceadas p ara Lm
Mais. requeijões. sal. sagu sardinha.,
sanduiches sorvete s' suei de tomat? e di
frutas, torradas tap oca. tamaras. talha
flui. tremokos. tortas tortas para ali
men t o de animais e aves. torrões

toucinho e vinagre-

.

Termo n. 9 752.290, de 31-5-1956
Ao Pão d: Ouso Ltda.
Minas Geras

AO PÃO DE OURO
Classe 41
•
Titulo de . Estabelecimento
Têrmo n.° 752.291, de 31-5L1%6

UswaldO José Franco
Minas Gerais

SATÉLITE
INDÜSTRIA BRASILEIRA
.

Classe 41
A rr o7.

p udins. pickles. peixes. presuntos pa
es. peta puis pastilhas. pizzas .pudin►
,aedos ra '.oes balanceadas para do.
-nal& requeilões Stlgu sardinhas
andincnes Nurvetes. saci de tuMarr e 1
ruías mirradas tap oca tatuaras. ralha
cm tremok os. turras tortas para 411
•menu da animais P .1~N fOrreWf

de 31-5-19:;6
.IncitistriEs l'rogresso Ltda,
Minas Gerais

tiragnn (Draft•arms), engates para carcu.rus, tais
cie enua.,:,
,..is,
Lc cinria.ras,
CULOV, Jo
nmeaces e 111U11• V2áf.: S
.1ért119 n. 9 752.29á, de 31-5-1 ./(46—
(
Church t7 Louipa.ly Limited

ingiiaterra

Urino n' 752.292,

INDUSTRIAS
PROGRESSO LTDA.
Nome Comercial

ALAN 11`;AFEE
Classe 36
Botas, Latinas e sapatos
Têrmo ia.° 52 á9i , de 51-5-1966
(kirorrogação)
Lacium taamoiive
trança

Têrmo n.° 752.293, de 31-5719iág

Indústriaa Preprzs,:o Ltda,
Minas Gerais

PROGRESSO
Classe 43

Titulo de Estabelecimento
Têrmo n.° 752.295. de 31-5-1966
(Prorrogação)
Vacheron . & Constantin S.A.
Su:ça

e: 31-5-1)56
Márcio Palio Demétrio Jorge
Minas Gerais

CREX

Classe 8
Mecanismos para relógios
Têrmo n:o 752.294, de 31-5-1966
(Prorrogação)
The Buckeye Stccl Castings Company

Estados Unidos da América

alimenricias mariscos manteiga
Margarina marin. la • a macarrât na.
'Na de tomate. mel e melado mate mas
nas para m ncians molhos moluscos
Mostarda. mortadela nós moscada no
tes. óleos comestivèis. ostras. ovas
Pães. paios, pralinús pimenta, pós pare

Calasse 5
aço em h • uto aço preparado. IN,
,ce nço para tipos aço tunivio
,r , iaimenrp trabalhado aça nã llo aç
-finado. bronze bronze em orutcs
bronze d.
ircialmente trabalhado
.r,,,ariés bronze em oó bronze en
Irra Pin fio cilant,c em "mito rs•

-Racialmente preparado cimento me
-saco. cobalto. bruto OU oarcialment•

'Ice coalhada. castanha, cebola condi
garotos para alimentos. colorantes
Chouriços. dendL. doces doces de tal&
• alan•ntares. em

Conserva lentilhas linguiça louro mas

Têrmo n.o 752.306, de 31-5-1966
(Prorrogação)
White Motor Corporation
Estados Unidos da América

Classe 46
Detergentes; p.•paraçaas e substâncias
para a lavanderia
Termos ns. 752.299 a 752.305, de
31-5-1S56
(Prorrogação)
Imperial Chem:cal industries Liinited
Inglaterra

cereais. cominho. creme de le:te cremes
0(111''' •• comooras

tas

l arratado, gás livueletto gasolina wro
,ds lubtticantes. óleos combustivem,
' ,eus lubrificantes. óleos destinados à
.urritna k ão e ao a q uecimento óleo s para
amortecedores. pttroiec e querosene

Classe 3
proudius larmaceutiens
n.v 752.258, de . 313-1965
(eroirojz.ság)
Imperial CheMicai inuus*,,ries Liwited
Inglaterra

INDIISTRIA BRASILEIRA

padas. ervilhas. encovas. extrato (te rue
mate. farinhas: alimentinas tavas te
cuias. flocos, -tareio. Fermentos feita.
Égua tatua. curas secas naturais • cria
talizadas glicose goma de mascar slot
duras grânulos 3r dè hici aelatina
goiabada geléias. herva ' doce he - vi
mate nortaliças lagostas. tin g uas leit.
Ccralensado.. le.te em o6 legumes MI

carvãc a gás hidrucarhoreto.
as metano, butano t prupanu gás ene

A DUM

Z.ORAINE

biscoitos nombons bolachass nauniIha
café eni pó e em grãO. camarão canela
eu) pau e em pó. cacau carnes chá
caramelts chozolares. confeitos crave.

iumina k ao e ao aquecimento; aicool

(mor.

Todas os

Termo n.° 752.289,

Classe 41
Alcachofras ateria alho. espargos
açúcar alimentos aara aramais. anil.
emendoas ameixas amendoim araruta
arroz atum avela avelãs aze te azei
tonas manha nacalhau natatas. natas

Classe 41
Sal e gelatina, ambos para alimerttaçâ'a
Classe 46
Preparados para i mpz,r, polir, esfregai
e abrasivos
.lasse 1.
Para dist nguir comoustiveis, labritican•
•.es substancias e produtos destinados -

Chassis

Classe 6
laterais para trucks, almofadas

para a caixa e para trucks, iogas de em.ire:agem, caixa de graxa; tampas para
caixa de graxa; discos centris de a'mo-

laalas, suportes laterais de almotad ,.; au
portes dr almofada da caixa; travessas
de apoio, sa p atas para freio, bolsas de
embreiagem, bolsas de in -. -mhéticO dc im-

pulsão; ferros de para-choques ;:di de
`ração; ferros transportadores, dets>,•toies
4e tiragem (Draft-stops), braços de

ilhalhado couraças estanho bruto o:
'arclalmente trabalhado (erro PIM brote
or barra ferro inannalis terrr velht
'lisa em, bruto ou p arcialmente traba
halo gusa tem p erado g usa maleáve
Munas le metal lata em falha lata.
-m tôlha latãc em chapas atáo
p roa Ihôtes liga metálica litnal . 13 •
,:acinésto man g anês metais nãr traha
'halos ou p arcialmente trahri"Ja.'-is
'ais PM massa
metais estampadir
letais nara solda numei ouro ton.
corrmadr e 'MN" si s a em tfaha•

Classe 18
.
Substãnr-7—, elosivas
Classe 13
Munieõrs e mojetis
Classe. 31 •
Materiais para estancamento

Classe 7
Máquinas e utensilios para serem usa.

.Ias exclusivamente na agricultura 1
horticultura a saber: arados abrulorei
de sulcos. adubadeiras. ancinhos me.
ciânicos e empilhadores comh.nados,
,r rancadores met antros p
ara agricultura batedeiras para cereais. bombas
para adubai cai ladeiras. carpid ai rag
:eirados para arroz charruas para agri•

ccltura cultivadores debulhadores.
1• stocadores. lesentegradores. esmaga.
]ores p ara a agricultura ?scarrif•racio.-es. enchovadeiras. facas para máqul•
nas agrícolas ter r adeiras gadanhos,
g arras p ara arado grades de discai
40 d istes. máquinas batedeiras para

agricultura máquinas inseticidas má.
4u'nas va p orizadoras, máquinas dg
t unda máquinas ~dadoras de terra,
máquinas narturarloras para a agricul•
sura mandrias de p lantar motochar,
maquinas regadeiras. máquinas di
-rasar. de semear: para asfaltra. do
orquir de triturar de esfarelar terra
°ara irrigação. para matai formigas
nitros Insetos para borrifar e pulveri•

tas desinfetantes. para adubar pari
lattat e espalhar palha. nara colhei
Ilgodão, para colher ,:ereais maquinai
amassadoras para Mn, agrícolas• dg
•:ortar árvores, para espalhar para ca.
máquinas combinadas aara se.

mear e cultivar de desbanar para et3
.atar máquinas e ancinhos Pára

torra

apauapo mau:caso) gatanhem •suas
-as mecânicas raladores mecânicos ra
,os compreasores para a agricultura

acha,:eiras. semeadeiras, Secadoiras

marcadores de terra tosadores de gra.
ma. tratores , -agrícolas. válvulas pari
máquinas agrícolas

p ?, /-RIO
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Têrmo n. o 752:307, de 73-1966
(Prorrogação)
Cia. Cervejaria "José "aleis"`.
Migas Gerais

k.MALTEX
Classe 42
Cervejas
Têrmo n. 9 752.308,-- de 31-5-1956
(Prorrogação)
. Sears, Roebuck S.A. Comerei" , e
Indústria
Guanabara

Têrmo n. 9 752.311, de 31-5-1966
Landes Co., Inc.
Estados Unidos da América

11201.1B35" •

LANDER®
UJ

CHLOROPHYLL

STICK
DEODORANT
GRIRSILESS. NOM • IRItTATING.
11OPS ICRSPIRATIOR 000 n

til

OMORIUS TO SMO7 OR CLOINCS

• •

LASV TO LISE PUSR•VP MOLDER.
2 016. Met MI
0411 CO., W(. (2111

o
z

co

Classe 42
Para distinguir genericamente bebidas
alcoólicas
Termo n. 9 752.319, de 1-6-66
Carlo Bosellini
São Paulo

Prorrogagia
SINA?

BLDE JEANS
Classe 23
Tecidos em geral
Têrmo n.° 752.309, de 31-5-1966
(Prorrogação)
Amana Refrigeration, Inc.
Estados Unidos da América

Classe 48
Desodorantes
Têrmo n.° 752.312, de 31-5-1966
Agro Mercantil Ltda.
Goiás

Classe 4
Abras'ivos em bruto, ou parcialmente
preparados
Têrmo n.°.752.321, de 1-6-66
Sissy Bijouterias e Presentes Ltda.
São Paulo

!rido Brasileira

1DeePfreele
Classe 8
Aparelhos refrigeradores
Têrmo n. 9 752.310, de 31-5-1966
Toyo Kohan Co. Ltd.
•
Japão .

i To p
ga

Classe 5
Chapas de talhas de aço •
Têrmo n. o 752.313, de 31-5-1966
Confecções Novaplan Ltda.

Termos ns. 752.325 e 752.327, de
1-6-66
Indústria de Extratores Bolaris Ltdaii.
São Paulo

Termo n. 9 752.318, de 1-6-66
• Bar, Café e Lanches Anil Ltda.
São Paulo

Classe 41
Arroz e feijão
Têrmo n. 9 752.314, de 1-6-66
Bar e Lanches Foz Ltda.
•
São Paulo

1? O
Ind. Brasileira
Classe 41
Croquetes, empadas, pizzas, tortas
Termo n.? 752.315, de 1-6-66
Tecelagem e Confecções Dichalco
Ltda.
São Paulo

Goiás

DICRILCO
Ind. ZrasUeirs
Classe 36
Blusas, saias e vestidos
Têrmo n. 9 752.316, de 1-6-66
Fausto Victor Ferrarini
São Paulo
•

ZUTIG
Ind. 3rasileirei ,
Classe 36
Calças, calções, camisas, pijamas e
vestidos
Têrmo n.° 752.317, de 1-6-66
Casa Tangará Ltda
São Paulo
•
à TáfflOW

Classe 37
Roupas brancas, para cama e mera:
Aaa hoados oara camas• co'ratas cohertorea. esfregões, fronhas guardana•
aos. anos bordaacia 10009 de toalhas
ençóia. mantas os. empas oia" nara
panos is p ratos to talas de
Patinhe
Classe 11
'esto e banho. toalhas de moça. toa• has para jantar. toalhas cara chá e Para distinguir, genaricamente ferragens
em geral, não incluídas em outras
ceM . toalhas para banquetes. quartilclasseS
(cobre pão)

Classe 13
Artigos da classe
Termo n. 9 752.322, de 1-6-66
Cobel — E q uipamentos Para Lubrifica.
- ção Ltda.
São Paulo

COBEL
Ind.. Brasileira
Classe 8
' Artigos da classe
Têrmo n. 9 752.323, de 1-6-66
Higgins — Importação e Comércio
Ltda.
São Paulo

HIGGIAS

Ind. Brasileira
Classe 17
Artigos da classe
Têrmo n. 9 752.324, de 1-6-66
José Oswaldo Alves Lanzoni
São Paulo

I
SANEiEL
Classe 32
Paa. distinguir: Albuns. almanaques.
matados, boletins, catálogos, jornais.
livras, peças teatrais e cinematográficas. programas de rádio e televisão.
p ublicações, revistas, folhinhas impres•
sas e programas circenses

744. Itrasileirs
Classe 6
V.xtratores
Classe
Aço em bruto. aço preparado. •ce
foce. aço para tipos. aço fundido. aço
aarcialniente trabalhado. aço célica aço
• efinado. bronze, bronze em bruto etc.
trabalhado. bronze de
nanganês. bronze em pó. bronze NI
lana. em fio, diumbo em bruto ent
lama -imante preparado' cimento MS
á t ico. cobalto. bruto ou parcialmeate
•rabalhado. couraças. estanho bruto aia
larcialmente trabalhado, tarro em bruto.
m falha. latão em chapas l atão em
qusa em . bruto -ou parcialmente traba.
Nado. gusa temperado . fluam :Baleava'.
arianas de metal. lata em te/lha:lata.
In barra. ferro manganês. tarro velho.
iergalhões. liga metálica. limaltatut.
nagnésio. manganês. metais não traba.
alados ou parcialmente trabalhados• me.
mis em massa. metais estampados.
.netals para solda. niquel. ouro. zinco
corrugado e zinco liso em falhas
Termo n.° 752.326, de 1-6-66
Metalúrgica Medinfer Ltda.
São Paulo

Ind.
Classe 11 ..
Ferragens, ferramentas de tõda estiècle.
cutelaria em geral e outris artigos de
metal a saber: Alicates. alavancas. ar.
mações de metal, abridores 'de latia
arame liso ou farpado. assadeiras. açocareiros; brocas, bigornas. ' baixela&
oandeijas, bacias, baldes. bimbonieres:
aulas: cadinhos, cadeados. castiçais, co.
alares para pedreiros correntes. cabideal
.zhaves; .crernones. chaves de parattiso&
conexões para encanamento, colunas,
caixas de metal para portões, canos de
meara chaves de tenda chaves isglêset.
cal-ações. canecas. aipos, cachepots,
centros de -mesa. auqueteleiras caixas
para acondicionamento de alimentos.'
caldeirões, caçarolas, chaleiras. caretet. '
ras, conchas coadores; distintivos. doo
oradiças; enxadas, enxadões. esferas.
enpatea. esgiachos, enfeites para arreios.
estribos, esferas para r arreios, espuma.
lemas; formões. %ices. ferro para aunar
capim ferrolhis. facas, fácaes, teaha.
luras tetro comum a carvão. têruteiral,
P unis fôrmas para do-es, freios Darei
estradas de ferro, fritadeiras; ganchos,
are/tias. gar'ns. ganchos para quadros
aonzis para darruagens: insignias: 11.'
mas, laminas, lircireiros, latas de Iam
jarras; machad:nhas. molas para portai
molas para venezianas, martelos.. dar. .
-atas, matrizes: navalhas; puas: paa pra.
qos. parafusos, plebes. p orta-gêloi MO
seiras. porta-pão, • porta-jóias, paliteiro• .
aanelas, roldanass, ralos para pias. rabi.
te& regadores; serviços de chá e café,
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erras. serrotes, sachos. sacarrolha; te.
apuras ta!beres atlhaderras. torqueze
Senazes, travadeiras, telas al arame. tos
aleiras. trincos. tubos para encanaraanto
trilhos para aulas de correr taças
travessas. tura-mios: vasos vasilhames
e verruma
Têrmo s.° 752.328, de 1-6-66
Larocca Artigos Para Hcmens Tasda.
São Paulo

Grelhas gar4os, ganchos para quadros
•.mos para darruagens; maignias:
tiroreiros. latas de lixo
•arras• machad.nhas. molas para tiara
notas para soa •zianas, martelos
eras marrszes: navalhas: puas: pás, pra
tos. parafusos. piabas. porta-galo: po
;eiras. porta-pão. porta-jóias. paliteiros
,)anelas. as:danai 'atos para p.as, rabi
as, regadores: serviços de _tia e café
erras, serrotes. sachas, sacarrolha: e
riras talheres at traderrata torqueza
rX., acz
enazes,
travadeires, telas dt arame. for
Ima * PwcsonõSra
'eiras, rrincos. tubos para ancanamanto
alhos para partas de correr. taças
Classe 36
travessas, turibulos. vasas vasilhames
pa ra distinguir: Artigos de vestis:saca
e verruma
C manas t is em gerai: Agasalhos
aventais. al pargatas anáguas blusas
Têrmo n.° 752.330, de 1-6-66
Cestas. botinas. blusões. boinas . baba
França Frangos Ltda.
)'!ouros; bonés. capacetes, cartolas. cara
São Paulo
atiças casacão. coletes. canas, chata•
cachacols, calçados, chapéus, anatos
ZitOW.
. cintas combinações. caminhos. calaás
de senhoras e . de crianças calções. cal
DmoSioire,
tas. camisas. camisolas, 'camisetas
Classe 41
cuecas. ceroulas. colannhoa cueiros Queijo, doce de leite, requeijão, mansaias cafflacos, chinelos. dominós. echar
teiga, coalhada, yogurth, salame, sal
per fantasias. tardas para militares. co
presunto, roas-bife presunto, carlactais. trairias. galochas. gravatas. gor sichas • nes verdes, de frangos
sms, ogos de angarie. jaquetas. 'aguas
Jarno n.° 752.331 de . 1-6-66
Lavas. ligata . lenços. mantos. meias
Valicler Indústria e Comércio de
nalais mantas. mandrião. mantilhas pa.
Confecções d a Lona Ltda.
anás. palas. penhoar. pulover. palatinas.
São Paulo
ponches. polainas. pijamas pu
cica, perneiras. quimonos. rematas
robe de chambre. roupão. sobretudos
—G,L1191=3.c7
suspensórios saldas de banho. sandálias
^rs do 13raoâleSwo,
meteres. short sungas. stolas ou slacks
toucas, turbantes ternos, uniformes
Classe 31
e vestidos
Sacolas de lonas
Têrmo n.° 752.329, de 1-6.66
Têrmo n.° 752.332, de 1-6-66
Comercial de Ferramentas Crizaço
Mauro Celso Knorich e Marcos
Ltda.
Vinicius G ila -darto. Rocha
São Paulo •
São Paulo

w©PizAgp
Emdo z-e.o22Lã2a
casse H
Paragens. ferramentas de sada espada
crastriarta em gerai e cutias artgas
rsatal a .abar: Alicates. alavanras. 31?
natal abridores de latas
WILEVae â (.a'
arama aso ou farpado. assadeiras aça
careircea; brocara bigornas.. inalei=
bantietlaa. bacias. baldes. binstronierea;
ereldeireces. caçarolas. chaleiras. calem:MN co-achas coadores distintivos. da)
h7E-A lçan enaadas. evazartega esfrivs
engatas esgu.chos. enfeites para arreina
bulas: cadinhos. cadeados, castiçais. co'
r.à.araa para pedreiros correntes. cabides
Chaves; cremarias. chaves de parati=
conesites para encanamento. Octanas
OU.
de metal para perataea, o" da
elerd... chaves de Acuda chaves isglésa
ezheçtes, canecas. aipos. cacheai=
igenZecie de mesa. conteteletras caixas
gera acondicionamento de alanentus
0W:1bn:a amaras para arreios, i>apurriadeires: , (0=bes. %ices. itero Datrzi
casam Cerrolhia. .tacas, tacões, recua.
dassa• ferro coimar: a carvão. aaaritetras
Punis tánnas para doces, tre,---=
estez .0..a ferro." ri o'deiass — •'

lar

GRE3 SIDGES W
EM ° 192asâleics
Classe 32
Programas radiofônicos. televisionados
e revistas
Urro n.° 752.333. de 1-6-66
Impressos Rápidos.. Ltda.
São Paulo

S Ts

Wana3 '"
resollatra

Classe 38
Aros para guardanapos de papel
.glutinados, álbuns len branco) álbuns
tara retratos e autógrafos, balões leu
-elo para brinquedos) blocos sare
rrresPcel dêncla ,blocos para cálculos
%loc.:e para anotaciltes bobinas- brocho
•as nao sane-essas cadernos de escoe.
'moas cara actunienroa carreiras
atuns as papel?.c cadernetas ...aderias :aluis' a ..artâo caixas oare na-ra iaria cartô•, d% visitas carteies co
Pie: Ciais canele , airlacea corifeu cae
-alina. CEOP11905 de papel melimetrado
• a"-a branco sara desenho. cadernos
assaltares, cartões asa branco. caril:abas
trapos alanográficaa ca-

lemos de lembrança, carretéis de pal•ta°. envelopes. envóhicros para cha
usos de pa pel, encarrienação de papei
papelão etiquetas, talhas indicas
hi!has de calmosa, guardanapos, livros
ião une:essas. livros fiscais, livros de
ontabilidade. mata-borrão ornamento!
le papel transparente. pratos papel;
nhos. pa péis de estanho e de &mimo
a pé is sem impressa-a papéis em brama
,ara imaressão passeis fantasma menos
;sara forrar paredes, papel almaço comai sem ,,aula papel creiam) papel .1e
ieda, papei impermeável. papel . em bo
una para impressãà. papei encerado
sapal higiênico papel =permeava,
sara captar papei oara desenhos. pa
dei para embrulho impermeabilizado
sapal para encadernar, papel para es
:rever. -moei para .mprimir papel pa
-atina para embrulhos. papel eglutare2
,apel celulose.. pape) de linho pape
iosorvente. Noa) para embrulhar ta
)aco. papelão recipientes de papel, ro
atas de papel rótulos de papei. rolo:
fe papel transparente sacos de papel
'erpentinas • tubos postais de cartão
.e ruhetes de papa:
"gérmo n.° 752.334, de 1-6-66
Materiais Elatricos Paineira Ltda.
São Paulo
_T

'72AEIWEIID
Indo 19=32.1Gss-c3
Classe
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios. aparelhos de televisão
nick-ups, geladeiras, sorveteiras. apare
hos de refrigeração. enceradeiras. 'as
uraclores de pó fogões, tornos e toga.
-eiras elétricos. chuveiros. aquecedores
lálancas. Cerros elétricos de engomar e
'assar. batedeiras, cogueteleiras, expre
medores l iouiraficadores elétricos, ma
autuas para p icar e moer legumes e.
-arre. resistências 'elétricas. fervedores
.stutas ventiladores. paenlas e bules
'létricos. refletores, relógios de ar re.
fri gerado formas elétricas. máquinas
fotográficas a e cine ma tog rá ficais. cam
•a . nhas elétricas. garrafas térmicas. reoadores automátiCos, lâmpadas, apare
Lhos de• luz fluorescente. aparelhos de
comunicação fnterna, esterilizadores coolensaclores, bobinas, chaves elétricas.
comutadores. interruptores. tomadas de
torrente. fusível. aparelhos lozollafiticas
e cinematosoágicos. filmes revelados.
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação. abar-lours e lufares máquinas
para lavar roupas para uso
dlcanéstico
Têrmo n.° 752.336, de 1-6-66
Mosai Manufatura Metalúrgica Ltda.
São Paulo

nanganês, bronze ma pó, bronze eva
',arra. em tio.° cau.nbo em bruto ou
sarcialmente preparado• cimento mealico. • cobalto. bruto ou parcialmente
rabalhado. couraças, estanho bruta ou
arciaimente trabalhado. ferro em bruto,
'm barra, ferro aanganês, ferro velho,
lusa em bruto ou parcialmente trabahado. gusa temperado . gusa . nialeavel,
agrarias de meia). lata em tolha. latão
•s 'Caba, latão em chapas, latão em
argalabas, liga metálica, Pima2tas,
nagnésio, manganês. metais aso ufanas
hados ou pas mais/lente trabalhada asais em massa. metais estampada:a
netais para solda. cuque', ouro, zinco
corri/ciado e zinco liso ata iôlhas
Têrmo n.° 752.335, de 1-6-66
Taniguti Indústria e Comércio de
Guarda-Chuvas Ltda,
São Paulo

P/SIETTH
Esâdo 2R2.02,Roâts
Classe 30
Guarda-chuvas
Têrmo n, 9 752 . 338, de 1-6-66
Metalúrgica Indepor Ltda,
São Paulo
gmeo

P©20
Sraoilofl
•
Clame 5

Aço 'em bruto, aço preparado, Ci çi2
doce, aço para tipos. aço fundido aço
parcialmente trabalhado aço pálio, aço
refinado bronze bronze em bruto creâ
narcialmente trabalhado, bronze
manganês, bronze em asõ, brame cai
barra. ates tio, chumbo em bruto er
parcialmente preparado aumento 02.
*ático. cobalto bruto ou- parcialmente
trabalhado, couraças. estanho bruto 02
parcialmente erabalsado. tarro em bruto
em barra. termo manganês. ferro velho,
tas. carrinhos de cato e .carretas. cama,
Irra/lies, braços para vetcalos btzicias
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado. gusa temperado. gusa maleável,
lâminas de metal, lassa em tõlre.
em Rilha. latão em chapas. latão ato
vergalhares, • ligas metálicas. limalha%
magneito. manganês, metais não
aladas ou parcialmente trabalhados, as.
ene em massa metais estampado.%
metais para solta. migue: e zinco
Tétano ia.° 752.339. de 1-6-66
"Derby"
Indústria e Comérco
Plásticos Ltda."
São Paulo
.P

Enio 2mM202i2MS
odo 1:31e3Dâlo223
Classe 5
Aço em bruto. aço preparadas, açc
axe. açO para tipos. aço fundido. açc
larcialenente trabalhado. aço Pálio- aço
afinado. bronze. bronze em bruto ou
parcialessente trabalhado, bronze de

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nvlon: Recip:entes fabricados de material plástico. revestimeas
tos confeccionados de substâncias anta
Mais e vegeta s: Argolas açucareiros,
armações Para Siados. bules. bandejas,
minhas dt plástico para sorvetes, (Lacaio.

int~~~~9-.-,r,r,=~
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bases para detones, baldes. bacias boi
sas, caixas. carteiras, chapas cabos
para ferramentas e utensilios. cruzetas.
caixa:, para acondiciOnamento ae alimentos • canta de matar:ai' plástico para
barrias. caiadores, co p os, canecas. coa•
coas. capas para 'álbuns e para livros
Cálices, cestos. castiçais para velas.
caixas para guarda d., 'Netos. cartuchos coadores para chá. descanso para
pratos, copos e copinhos de plasticoos
para minutes. caJonhas de plastici
para sorvetes. tolberinnas. taqinbas
garfinhos de plástico para sorveres for
embreagen de material plástico. embalagens de matar:ai plástico p ara sorveras. estojos para objetos. espumas de
nylon esteiras. enfeites para autonua
vais, massas anu-maios escoadores de
pratos, tunis, :ancas para doces fitas
para bolsas. 'aras guarnições quarni•
nições para porra-blocos. guarnições
para 1:quidificadores e para batedeiras
de frUtas• e legumes. gcarnições de ma•
termal plástico para atcasircs e cibleTos
guarnições para bo'saa gados. galerias.
para cortinas ferro laminados, mas.
ticos lanche.ras. mantegueiras• malas
'orinóis. prendedores de roupas puxadores de móveis. pires. pratos paliteiros. pás de cosinha. pedras poMes aro•
gos protetores para documentos puxadores de 'água para uso :ioméstico.
porta-copos, porta-nique.s. porra-notas
porta-documentos placas. rebites cada
nhas. recipientes. suportes.. suportes para
guardanapos. saleiro tubos, tigelas.
tubos para ampolas. tubos Para seringas, travessas, tipos de material pás
tico sacolas; sacos. sagu:nhos. aasilhaEles para acondiciinamento. vasos. xícaras. colas a trio.e.colas são incluidas
em outras classes. , para borracha para
corrumes. para marceneiros. para sapa.
teiros, para vidros pasta adesiva para.
•
mater:al plástico e mgeral
Termo n.° 752.337, de ' 1-6-66
Casa de Pneus Reis Ltda.
São Paulo

13313".
Braalleira
• Classe 39
Pneus
Têrmo n.° 752.340, de 1-6-66
?rumo Arquitetura Moderna de PréFabricados Ltda.
São Paulo
•
ITRIMED u
Inas Brasileira

• Classe 33
construções e arquitetura
- -Tétano n.° 752 . 341. de 1-6-66
Construtora Libra Ltda.
São Paulo

"klna

X. Brasileira
Classe 33
Constraçõ-s

Têrmo n.° 752.342, de .1-6-66
Suér Mercado Nova Independência
Ltda.
São Paulo
,
CD,
IML. Brasileira

Nerelemsommen

Classe 41
Alfaces, agrião, couve-manteiga, couveflôr, repolho, espinafre, almeirão, alce
gana; rabanetes cenouras; estarolas;
abacates abacaxis, ameixas, bananas
caqui, caju. cereja, •maçã, mamão e
e laranja
Têrmo n.° 752.343 de 11-6-66
Prumo Arquitetura Moderna de PréFabricados Ltda.
São Paulo

PE= acgormuni,
INOISRNA Et MISPEBBIC13)08 Mie
Nome comercial
Têrtno n. 9 752.344, de 1-6-66
Contábil Topázio Ltda. SJC
São Paulo

"TOPÁZIO"
DM. Brasileira
Cases 33
Titulo
Têrmo n.* 752.345, de 1-6-66
Panificadora qFigueira Grande Ltda.
São Paulo

FIM:MU OB.ANDS
End. Brasileira
Classe 41
•
Pão
Têrmos .ns. 752.347, 752.348 e 752.350,
de 1-6-66
São judas Tadeu S. A. construções
e Pavimentação
São Paulo
1X0
JUDAS
T A D E' U
INDIISTRIA BRASILEIRA
Classe 1
Substâncias e produtos de origem ani
mal, vegetal ou -mineral. em bruto o n
,arcialmente Preparadas: Abrasivos en
bruto. argila refratária asfálticc em
nruto, algodãe em bruto borracha eu
bruto. bauxi • benloim breu . cânfora
mano chifres ceras de p lantas cera'
vegetais de carnaúba e aricuri
ie cavalo crina em geral- cortiça
"mito cascas vegetais 'estrita erva
pedi liai •,Strato., MPOse»,
A nxistre folhas fibras ve0,-"fais
g ecas grafites grima PM bruto

t.m bruto. trieseighur, li q uidas de- plana

tas lates em bruto ou parcialmente
arepataaos, minenos metálicos, made
ras em bruto ou parcialmente rraba
em toras, serradas e aplainadas
nica mármores em bruto. óixdo

Urano n.° 752.349, de 1-6-66
ACT32 r— Industrial e Comercial Ltd*,
São Paulo
•s

nanganes, óleos de cascas vegetais
íleos em bruto ou parcialmente prepa

adiu. • alam/ moina em bruto, pó
noidagem para fundições. 'pedra:, tan
radas riche em bruto,, pedra calcária
'tantas medicinais, pedras em bruto
iuebracho. raizes vegetais, resinas. re
;mas naturais residuos, testeis, silicie
le
selvas, talco `211 bruto. lisas. xisto
Classe 28
betuminoso e sibeto
Para distinguir: tubulações e conexões
Classe. 21
confeccionados em plástica
?ara distinguir: Veicules. e suas parte:
ntegrantes: Aros para bicicletas. auto
Têrmo n.° 752.351, de 1-6-56
móveis. auto-caminhões. aviões. amor
David Holzer
ocedóres alavancas de câmbio. barcas
São Paulo
-regues. braços para, veículos. Neide
as, carrinhos de rnão e carretas. carni
-iionetea, carros ambulantes. caminhões ,
erros tratores, carros-berços. carros '
angues carrosarriaariorea carros. car
aças. carrocerias chassis. 'chapas et
tilares
' pari, veículos. cubos de velcu:os
orrediços para veiculas. direção. desli
• aleiras estribos escadas rolantes ele
'adores para pau-asearas e para carga
ngates para carros. eixos de . d:reçai.,
Classe 36
reles. fronteiras para veiculais, ovidâc
Titulo de, estabelecimento
,,comotivas. lanchas motociclos, molas
Termo n.° 752 .352, de 1-6.66
notocicletas. motocargas mote furgões
Cooperativa Habitacional Satélite
anivei.., ' navios ónibus. para-chnaaas
iara ammas. para-brisas, pedais. pautões
São Paulo
• alas para bicicletas. raios para .bicicle
reboque radiadores para valemo.,
°das p ara .velcubas. serdns. moldo& ti
-antes p are
vagões. velocipe
Use, vareta'
contrõ/e do afogador r
acelerados noteis. trolef-ms. varaes de
carros toletes cara carros
. IND. BRASILEIRA
Classe 25
Para di.,tingutr: Bibelots, cartões pos- I
tais, cartazes, displays desenhos artesClasse 16
ecos,' decalcomanias. .estatuetas. estam- 'ara distinguir: Materiais para construa
pas. gravuras. figuras de ornatos. foto ões e. decorações: Argamassas. argila,
grafias, imagens. maneqpins. 4maquetes. trela. azulejas. batentes, balaustres.ablo.
obras de pintura e cartazes para deco- 1 ,15 de cimenta blocos para pavimenta.
rações e para exposição. projetos Mos- .ão. calhas, cimento. cal. crê. chapa8
truário de mercadorias para
splan te.s. caibros. caixilhos. coluno,
propagandas
-Impas para coberturas. caixas dágua„
Têrmo ' n.° 752.346, de 1-6-66— aixas de descarga para etixos. edi'IicaSão Judas Tadeu S. A. Construções .r3es -,e.moldadas. estuque, emulsão' daí .
base asfáltico. estacas. esquadrias. estria
e Pavimentação
'uras meta l ' ,-. as para construaões. lama.
São Paulo
as de metal. ladrilhos. lambris. luvas
lurvaa. lages. !atacaras, material 180á
tante contra .frio e calor. manilhas, aias.
sas , pare revestimentos de Dardes.
deras para 'construções, mosaicos. proa
cintos de base asfáltdco. produtos part
tornar imparmeabiliz-antes as aramas*
sas de cimento e cal. hidráulica. pedra.
oulhn p rodutos '‘eturninosos. impermea.
bilizantes li q uide. ou sob outras formas
vara revtstimento e outros como na pa.•
v irnentação. peças ornamentais de cimento ou gesso • para tetos e paredes,
oapel para • forrar casas, massas mgf.
acidas para uso nas construções, par•
surtes. portas. portões. pisos: soleira'
Para nortas. tijolos, tubos de concreto,
'efluas tacos. tubos de ilitntilação. tanga
alies de -cimento vigas, vigamento» 4
Classe 33
vitrõs
Titula

MAGAZINE
D. HOL ZER
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Térmo n.9 752.353, de 1-6-66
Cooperativa Habitacional Satélite
São Paulo

Nome comercial
Têrmo n.9 752.354, de 1-6-66
j. M. --.- Móveis e Decorações Ltda
São Paulo

J.M.

Ind.. Brasileira:
Classe 40
Para distinguir e proteger tiad—lis
geral
Têrmo n.° 752.355, de 1-6-66
Móveis Itatibense Ltda
São Paulo

n••n•n••n

ióveis para escritórios: Armários cas, programas de rádio e televisão
armários para banheiro e para roupa, publicações. revistas, tolhinhas tugires
sas e programas circenses
ida das, almotadas. acolchoados oa r.
nós/eis, bancos. balcões. banqueta.,
Classe 38
mnde ias domiciliares. berços biombos Para distinguir o negócio de impressos
adelras. carrinho, oara chá e cate em geral, impressos em "silk-screen"
onfuntos para dormitórios. conjunto serviços de litoaratia, flâmulas. calma
tara sala de tanta; e sala de visitas tas, tehMhas calenlários, cartões de
para terraços. 'ardia, e prata
boas testas", rótulos, pintura fundida
.0:limitas de armamos e gabinetes par. em porcelana e artigos de louça, im
opa e cosinhaacamas cabides. cadeira. nressos em malhas e em tecidos. lia
ara 'aias, :aleiras de balanço. caixa °ressoe em artefatos de madeira, em
le rádios, aa.chões. colchões de moias nlásticos. couro e pano couro: irnares
Iispensas. divisões. divens discoteca sus em capas de revistas e, capas pura
ie madeira. espreguiçadeiras. ascrivan,
álbuns e fatografias
iiias, estantes guarda-roupas. mesa
Têrmo n.° 752.359, de 1-6-1956
nesinhaa mesinha& para rádio e telev
Bar e Lanches "Catedral São Judas"
ao. mesinhas oara televisão. moldura
Limitada
sara quadros oorta. retratos. ooltr•a„
São Paulo ,
aatronas-camas. prateleiras. porta-chá
,-us. sofás. sofás-camas. travesseiros
vitrines
CATEDRAL.
Termo n.° 752.357, de 1-6-1966
aX0
JV
Motorama S . A . Indústria e Comercic.
Ind.
São Paulo
Classe 41
Refreições prontas, sanduiches, pães,
trios, laticínios, leite café; chá; chocolates; doces; confeitos; trutas; legumes;
cereais; biscoitos; bolachas; conservas;
carnes verdes ou secas, peixes e vitaIndústria Brasileira
minas de trutas
ciVF

Bráeifera

PRORROGAÇÃO

ROYALTIMP

rabalhado, couraças. estanho bruto ou
//trela [mente trabalhado ferro em bruto,
te barra, Cerro manganês tarro velho,
;usa em bruto ou parcialmen•• trabahado, gusa temperado. gusa maleável.
acninas de metal, lata em tõlha latão
rm tolha, latão em chapas, latão em
Jergalhões. liga metálica. limarias,
nagnesio. manganês, metais não traba.
hados ou parcialmente trabalhados. meais em massa, metais estampados,
natais para solda, niquel, ouro, ataco
corrugado e zinco liso em bilhas
Têrmo n.° 752.363, de 1-6-1966
Investmar S . A. Investimentos, Crédito
e Financiamento
São Paulo
INVESTMAR SAL.

INVESTIMENTOS,
FINAM

..m.eu.a..........m.z
cCgue
DINTTOoE
.

Nome Comercial
Têrmo n.o 752.364, de 1-6-1966
Bar e Lanches 3-1Ltda.
São Paulo

3 s.

Ind.. b fileira
s ileira

Têrmo n.9 752.362, de 1-6-1966
Classe 6
Investmar
S . A . Investimentos, Crédito
• rna.
Motores, estabilizadores de voltagem e
Classe 41
e Financiamento
transformadores
Pratos
rápidos
variados, lanches de taSão Paulo
das as espécies, petiscos e petisqueiras,
Classe 40
Termo n.° 752.358, de 1-6-1966
refeições em geral
Móveis em geral. de metal, vidro. dt
Empreza Limpophone Ltda.
eco madeira. estocados ou não. inclu
São Paulo
Têrmo n.° 752.366, de 1-6-1956
lave móveis para escritórios: /ta:fiámos
Editóra "Livrocultura Paulista" Ltda.
armários para banheiro e para roupas
São P aulo
' Prorrogação
usadas. almotadas. acolchoados para
ZELOPONE
móveis. bancas. balcões. banqueta/.
LIVROCULTUall
bandeias domiciliares. berços biombo.,
Ind. Brasileira
carrinhos
para
chá
e
cate
cadeiras.
relgualleira
Corta ltOS para doara/5mo* conjuntos
Classe 2
Classe 32
Iara sala de lantar e sala de visitas.
Desintetantes
1.fnjuntos para terraços. iardim e praia
Para distinguir: Albuns, almanaquea
Termos ns: 752.3&1 e 752.361, de
anuários. boletins. catálogos, tornais.
xmluntas de armários e gabinetes para
1 6 1966
livros, peças teatrais e cinematografa
topa e cosinha. camas. cabides. cadeiras
as. prog ramas de rádio e televisão,
giratórias, cadeiras de balanço. caixas Investmar S. A. Investimentos, Crédito
e Financiamento
Publicações revistas. folhinhas impamte rádios. colchões. colchãe* de moias
' sas e programas circenses
dispensar. divisões. divana dlacoteca
cão Paulo
Is madeira. espreguiçadeiras. esertvaut
Termo n.° 752.367, de 1-6-1966
ribas. estantes. guarda-roupas, mesas
':Wanpepo" — Comércio de Peças
Classe
33
.
mesinhas mesinbas pare rádio e televi.
para Automóveis Ltda.
Insígnia comercial
No. mesinhas Para televisão. molduras
São Paulo
peta quadro. porte re tratos. poltronas
Têrmo n.° 752.365, de 1-6-1966
poltronas-camas. prateleiras. tro4a-chw
Crefal Comércio e Representações de
dto. sotas sofás-camas. travesseiros e
• Ferro e Aço Ltda
vitrines
Isd.iteriaffeira
São Paulo
Térmo n.9 752.356, de 1.6-66
Classe 21
Motorama S. A. Indústria e Comércio
Ira distinguir: VelCulOS e suas partes
São Paulo
teci rantes? Aros para bicicletas. autoauto-caminhbes. aviões: amora
aerlores. alavancas de câmbio barcos,
st,
PRORROGAÇÃO
-calma. braços para veiculo:: bicitleAço em bru to. aço preparado. ace
de mão e carretas. cama,
ibce. aço oara ti pos aço fundido. aço •k nicarrinhos
,f re. carros ambulantes. carninhõea
barda intente trabalhado. aço pálio. aço
' s tratores. carros-berços. ,carros-afinado. bronze hronze e,n bruta ou '•Irrc
Indústria Brasilr;im
tinnns carros-irrigadores. carros. taa•
rcia ;inerte trabm itado. bronze de ocas carrocerias chassis. chapas eira
Classe 32
nnnonnês hrinze em na aronze era aarspa nora veielthisz cobris 4e vel cuins.
Para distinguir Albuns. almanaques ',arra PI1Y fio c'ti,mbc em broto or
Classe 40
-ntrefl iCoR [-Iara Wien los direção. desit.
Móveis em gerai. de metal, vidra de anuários, boletins, catálogos, jornais iarciaimvnre Drena rado cemente
, ,,p-1.iras estribos escalas rolantes
Pço madeira, estofados ou não. Mclu livros, peça! teatrais e cinematográ fi. "SWco cohr
cri,
rri.i
r);i•E/ carga,
n',1•P

ITATUENSI

brasileira

--

ÚtV822393,r

CRIZIL
Ind. Drasileiret

NOTORAMA

tavestmar
Ind.rasi1eira

mr~e~sminenmr,
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Putzleaçao feita de acordo com o art ! g) do Codigo da Propriedade Industrial Da chita da publicação' comeres:
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentas ••livas oposições ao Departamentà
Nacional 'da Propriedade. Industrial aqueles que se Julgarem. pr.-Judiciados com a Conossssa0 do registro renuncio'

(I

eNtrIMW ....nn•n•••n159

engates nar,i carros eixos de direção • • Têrmo n.° 752.372, de 1-6-1966
Laboratório Quin •co Angstron Ltda.
freios. fronteiras para veiculas
São Paulo
,anchas • motociclos moias
motocicletas, motos digas(note

•.turutle:.

• ANGsTRoN

manivelas navios 5nibus: para-choques

para - iamas para hrts;:in perla s orin•ne,,,
,raios nara
rodai' para
tas reboque r 6• cliadores para veicuto•
rodas para ,veiculo;; settin. triciclos, ti
rantes p ara velculos. vagões. veiocipe.

lo afogador e

des. vareras

acelerador, troteis trotcihus .ntaes:.de
/.4,T(NS to 'Pres nata carro!,
Termo n.9 752.368, de 1-6-1986

Assentos Anatômicos
Sente-Bem
para Carros Ltda
São Paulo

-•-

Classe 11
Para distinguir: Veiemos e i)3 rte.
Integrantes: Aros para bicicletas atiro
móveis. auto-caminhões sviÕes amor
tecedores alavancas le câmbio nassa:

b reQu es , breves nara veicutn.. nit • u te

carrinho. le mão e carretas :ao,'
ithonetes. carros amoulantes zamin
arroz
Carros. tratores. carros. terços
Moviam. irricadoes carros cai
Csçaa cerrocertas., chassis chapas cif
colares para Veietik15; -i.bns de veiculo•
corredtcos nata vet nrtilos dir,";ao desl•
padetras. estribos escadas rolantes pie
tas

fl q Pneircas P • vara carpe
engates para carros. eixos- de direOg
treina tront . tras-. para vercritos.
locomotivas' 'lanchas morrfir tns
motocicletas.' morocargás. mote turoór•
manivelas. navios. ónibus vara-choques
.Para-lamas para brisas perlais. panróti•
rodas oara bicicletas. • alo; pa r a bineis
rio. ',finque. radiadores lar, • Veicuais
nndas para veiculas, 'tidas -rir mos -ti
motes para veiculas v. dt , 3es -tre locipe
. des. varetas . de contrAir Ir ttnndor
acelerador,. tróleis. f ro h ,busO R ra.", • 1'
carros rnie p•
Tétano 'n.° 752.369, de 1 i-6-1956
Sara's Artigos Finda para -Presentes'
Limitad a

vadores para

SARA' S ARTIGOS PI NOS PARA PRE SENTE S

São Paulo — Capítal
Classes:, 11,. 13 ‘-e

15..

Titulo, de Estabelecimento
Têrmo-'n. °' 752:370, de 1;6-1966
fo-E1 •Representações Ltda.

O E Z
Irão

10.
.:PaiiiO—Capiti_

,,ClaSse 33
.
Escritório -de representações, comissões
e cobranças em geral
•

Indústria-Brasileira
Classe 1
•
'ara distinguir: A bsorventes.. 'acerone
chios
acirnies'
'pare
tratarrw rico 'e' coloraçãè''de tihral te
tose: á'q tia raz. ai
•
e celu lose:
g in‘nr. altánen • ' alvaár l e at
P lantes industriais aÍÜmiror '^rr Pr
- , amacei . ...aritrincruSmni' s s -roodan
antt-corrostyos anti'deionanies azoatos : açula acidularia nara •acumalado
nitustri
niciatinarla
'is amónia: hanb para gaivanizaçã,
-inzinas benzo' betumes tatcarhonai
' P slid . o. de owasSio; cal . Viram cai
etes :ent:JOnaros. eatatizaMres eemk,
chOnas rotoarik ficas chniposições P
rS

'nal. com rezas de metal ou cortinam
,cies especiais ampola:, agirkries as
kideiras amora:azes bandeias cupe

ulas, -flocos farelo. fermentos. refilas
r os frias trotas secas naturais e crus.
•lizadas. • gltét)se goma de mascar out•'
as cadinhos cântaros calices. cenrr'
grãohloà 'grau ar bico. gelatina,
le mesa' cap.sulas coptis' csuelhus
iiiabada geleiras serva doce verve
a rr'adeiraS frascos tõrinas' p ara dó
rate norta iças. iagosra, ononas mos
• drmas . para tornos tios de vidro uai
'ndensado 'cite em Dó. leu;imds riu
atas qarratóes graus 4Pobarã hasr.- anserva enrilhas. linguiça louro mas,,rrus. lardineiras berreiros mamada , a., alimenticias mariscos •nanteiga;
• 'db. rnantegueiras. pratos ' pires parto
argarma im-melada • Macarrão mas.
, mas. paliteirus Pines.' pendentes Lm" , ••• d'e tomate mei e melado mate masiestais • sa.aiteiras serviços vara
as tiara :mingaus. molhos noluScos,
estos saleiros tubos, tigelas traves iostárda mortadela nós . 'inoscada no-as. vasos, vasilhames' vidre para vi 'es óleos nenestiveis • 3Mras
.;idr : para relógios. • •oareti* ' i as :mios prahnes Pimenta pós oara
- para conta gotas, vidro par.- •tdins meã es -Deixes. presuntos os.
aurornovels e para tiara-brisas
pent-i)./is pastilhas pizzas 011rlIng
sicaral.
- -ações naiancearfas oara los
tais, reuitetiões sai siam' sardinhas,
Têrmo n.o 752.371, de 1-6-1951?
SEMEC — Serviço Médico Cirúrgico indo/cies salsichas saiames . so pas elaaraitai 4-rvetz. s suco * tomate: e da
Limitaci-t
rotas. torradas 'ta p ioca ~ara. ralha.
São Paulõ
- trem,gjs torras tortas : nara ias

SEME
mentc
mores dé incêndio. cloro. corrosivos
anilhais e 'aves" torrões. .
-• 'mates coremes crensntns: Ownran
'
• trai, • vinagre
P s rl?oncrq, .tantes elissnit; en , eti ~TI
Classe 3
• Têrmo n:9 752.377, de 1-6-1966
iies formar:tricas enxofre e ter esma
Substâncias químicas, produtos e prepa- Manulatui.. de E. iriucdos ,Kibeca Ltda.:
`s. eesteararos: fenol filme. sensihil
rados. para serem usados na nmilcina
São Pautei-idos • rira f• n r oaratias Fixadores flui
ou na farmácia
tos para freios. torrnoi metaras
Têrmo n.Q. 752.374, de 1-6-196:i
riais fosforos indust gialS, florirem,
ia:1mA
Auastase Georges Mamacopulos ou
amarares •,ara solda. gâlvanizadotes
Ind.
Bragileira\
Vanvakides
ielatinas par;i. fotografia:. e .olistinor
São Paulo
ilicer na Ludratos hilrostlifitos:
Ciasse 4't
-eobiiizanres: i oclurern.s lacas.: massa
'ara . distingtor:;O os.nonMledi os. paz.
DER/MA DOE "ara pintura. magnésio, mercúrio nitri,
;atempas e artigos desportivos: AuC DO ARCO
os neutral zadores. nitrocelidose: pro
,.,moveis •e veiemos de oringiredus ara.
IRTS
,ridos oxiri onie óleo para mniura hW'
ias JP oringnedo, naralhos, bolas para
•
te -linhaça produtos- cluirnic gs para ter
titios os 'esporres. honetaS; ár v o res de
Classe 2
.,ressão. p otassa industrial', 'p apets he
ratai chorámos diseoe. "'de' árremei4o.
Deiumador
nigiãhcos e areltociipisia sen
lem)orr:vo• haiirns de aves e animais+
Têrmo
n.°
752.375,
de
1-6:1966
tveis pa p éis para tontgra tias e anal,
mas armar logos de mesa. -luva/ •
Anastase Grorges Mamacopulos
es de : laboratório. 'pigfra'hro-s pntaissa
•ara eiruorte • in • marinra:. 'de 'urensillor
Vanvakides
íos me... .álicos paro a 'cornpn .m.ãode tua
toméntictis."'MAscares riam.= 'ensarte. na- '
São Paulo
as preharm,•43es Parai totojahas. ciriktu
b cirtras redoi. par. nesta. ramoureter.
nata niouerar. prateai e croma,
e Varas para 'nesea
' rocintrS Para dihrir 'tintas orussiariis
DEFUMA DOR
Termo
n.o 752.378, •Cle..1-6A9Ã
- ea ri vos, removedores • sahãe
COR . dos RAIOS
• Galvncrom
salicilatos secantes. sena-Mhzames
,,São Paulo
soda cáustica solukbeS
. • 'atorm
Classe 2 .
'as de 'uso inchtstrial stil n;éntes. susta
DetumadOr
'GALVACROM
ris tintas em' p h : li q uidas • sõlidas
Têrmo n.° 752.376, de 1-64966
'nastosaS oara Madeira' ferro..' paredes
.Brzteileire
•Paniticadora Senador Ltda.
..ainstriições riscorações couros. tecidos
São
Paulo
Classe 5
i ihrak Celu lose barcos e . veteu los raicc
• inehisnrat -rh-rier vernizes :-zarcâc
Galvanoplastia:
Têrmo,n, -752,373, .de 1-8-1966
SEIELTXTR
Têrmo n.0 752.379, deçl,,5-196É
Sara's•• Artig&I Fi•os . para Presentes
Arca': Verde Azulejos, Ltda.
Brasileira
'
-São Paulo •- "
ClaSse
São Paulo •
Alcachofras. aletria, rilho. espargo,.
ARCO VERDE :
,imèndoas. amei g as' amem-fofas araruta.
n(1.•Brasileira
s alero alimentos •p ara" animais amido
-;éroz• atum aveia avelãs azeite azei
5 „5"
Classe 16
-,mas hantsa haéal`san batatas Asma.
42,15,
Azulejos
,iscoltos horntions'-,'' ' nolacbits bauni lha
0.
afks pó e em grão cantarão .e.sarta
Têrmo n.° 752.380, de •-6-1966
çk.
•e • pau e em i oó : cacau carnes
;Anastaâe Georgse Maniacoéoulus• os
".ramelas chocolates contemis cravo ° Vanvakides '
ii
cominhO' creme de leite eTPIT.P. •
São iPaulo
• iTTIPT"ItittoN . ernal)etes erznyoras
-tira
roa'
lhaota
ram.lihp
01
rebola
cc.
10>
DETCULADOR
sentas oara alimentos . colorantes:.
Clásse 14
•
•
•Neuriços. -denciA dores doces . riu
cõn
Vidre- Comum: `- leitninado'. —trabalhado. as" espinafre, • essências alimentares em
em• tirclas as fornias e 'preparos v 1Pa-- ' arfas, ervilhas. empavas encare de to
Classe 2
cristal para todos os fins: vidro lndus •- te. farinha; eamenticias, hm" N.
>fumador

norzfrmill
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Publicucen feita de ucOrcio com e art. 130 do Código de Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
gorar e pr azo d e 60 oalw3 p ara a deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao DepartamentQ
RaCiOn f,k11 6(83 (Propriedada /Industrial aquéles guo ao julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

:̀a2.anto n. o 752.381, de 1-6-1966
Georgse Mamacopoulos
Vanvakides
São Paulo
DEPUIELDOR

'pOR DOS ASTROS
Classe 2
Detumador
Termo n.° 752.382, de 1-6-1966
Alastase Georgse Mamacopoulos ou
Vanvakides
São Paulo

DEFUMAM&
COR DOS MAMAS
Classe 2
Dettunador
Termo n.° 752.383, de 1-6-1965
N.i ..adeireira Mapa Comercial Ltda.
São Paulo•

Ind. Brasileira
Classe 4
Madeiras em geral'
Termos ns. 752.384 e 752.390, de
1-6-1966
Indústrias C. Fabrini S.A.
São Paulo

Classe 21
Molas em fõlhas, em feixes de fõlhas,
em espiral e em helicoidal, como parte
dt. veiculos, de automoveis, cativiinões,
carroças, carros, camionetas e vagões
de estrada de Cerro
Termos ns. 752.386 e 752.387, de
1-6-1966
Indústrias C. Pabrini S.A.
São Paulo

SACI
Industri e Brasileira
Classe 21
Molas em fõlhas, Lm feixes de tulhas,
em espiral e em helicoidal, como parte
de veiculos, de automóveis, caminhões,
carroças, carros, camionetas e vagões
de estrada de ferro
Classe 6
Molas em fôlhas, em feixe de fõlhas,
em espiral e em helicoidal, como partes
de maquinas e motores
Termos ns. 752.389 e 752.392, de
1-6-1966
Indústrias C. Fabrini S.A.
São Paulo

Termo n.° 752.393, de 1-6-196-6
Indústrias C. Fabr,ni S.A.
São Paulo
Or" ' "'DAM 8 NOSSA" TRADIÇãO
Classes: 6 e 21
Prase
Termo n.° 752.396, de 1-6-1:156
Pôsto de Serviço Niivo Barão Ltda.
São Paulo

O BABZO
Classe 47
Combustíveis e óleos lubrificantes
Termo n.° 752.395, de 1-6-1 4bto
Cateeira Santa Hedviges Ltda.
São Paulo

az
5
indo Bras e •a
Classe 41
Café torrado, moido e em grãos
Termo n.° 752.394, de 1-6-19,i6
COIPAGE — Comercial e Industrial
Paulista de Cereais Ltda,
São" Paulo

rim, tremoços, tortas, tortas para aYli
mento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Termo n.° 752.397, de 1-6-1966
Fábrica de Botões Juthaplas Ltda,
São Paulo

•
Classe 12
Botões
Termo n.° 752.398, de 1-6-19C6
Duratex S.A. Indústria e Comércio
São Paulo

DORGICOLA.
."rasneir
Classe 28
Colas a frio e colas não incluídas em
outras classes
Termo n.° 752.399, de 1-6-1966
Duratex S.A. Indústria e Comercio
São Paulo

SENADOR
IndoBrw3ileira

Classe 16
Chapas moles de libras de madeira com
propriedades isolantes térmicas e
acústicas
o
Termo
n.
752.400, de 1-6-1966
Classe 41
Banco Real de São Paulo S.A.
Alcachofras, aletria, alho, espargos,
São Paulo
açúcar, alimentos para animais, amido
amendoas,
ameixas,
amendoim,
araruta
pliDUS7R1A BRASILEIRA
arroz, atum, avela. avelãs. aze.te azei
Classe 6
lonas banha, bacalhau, batatas, b.ias
OaN REE
fôlhas, em feixe de folhas,
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha
Molas
café em pó e em grão. camarão, canela
?P. esp i ral e em helicoidal, como partes
2A0 PARO S.A. n
de máquinas e motores
em pau e em pó, cacau. carnes, chá,
Nome Comercial
Classe 21
caramelis chocolates, confeitos, cravo
Molas em fôlhas, em feixes de fõlhas,
cereais, cominho: creme de leste. cremes
Termo n.° 752.403, de 1-6-19(i6
,-;.1 r, espiral e em helicoidal, como parte
alimenticios, croquetes, compotas, can. Stesse Tecelagem e Confecções Ltda.
le veículos, de automóveis, camtli.hões,
gica coalhada. castanha, cebola, condiINDUSTRIA BRASILEIRA
São Paulo
roças, carros, camionetas e vagões
mentos para alimentos. colordntes,
"STP3M;
de estrada de tarro
chouriços. dendê, doces, doces de tru•
indo Brasilele
Classe 6
ras espinafre essências alimentares, em•
Termos ns. 752.385 e 752.388, de
Molas em Rilhas, em feixe de fõlhas, padas, ervilhas, enxovas, extrato de toé
1-6-1966
Classe 36
em espiral e em helicoidal, como partes mate, tarinhas alimenticias, Lavas fé
Indústrias C. Fabrini S.A.
Para distinguir: Artigos de veemórlos
de máquinas e motores
culas, flocos, farelo, fermentos. feijão
roupas feitas em geral: Agasalhos.
São Paulo
Classe 21
f:gos frios. g utas secas naturais e crus e,ventais.
alpargatas. anáguas. blusas,

Izan=l1Gia

Molas em fõlhas, cio feixes de fõlhas,

WMWOGSSEUM

e

Classe 6
er-A:wi em fôlhas, eau §elite de fôlhas,
ezgreá e em helicoidal, como partes
42o rnquinas R sio'los'es

talizadas, glicose. goma de mascar. gor

em espiral e em helicoidal, como parte duras, grânulos, grão de bici gelatina
de veículos, de automóveis, caminhões, goiabada. geléias, herva doce he vá
carroças, carros, camionetas e vagões mate, hortaliças lagostas. línguas. 'ene
de estrada de ferro
condensado. leste em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça louro, mas
Termo ri.° 752.391, de 1-6-1966
sas alimenticias, mariscos, manteiga
Externato Joana D'Arc
margarina, marmelada macarrãi, masSão Paulo
sa de tomate, mel e melado, mate, mas
sas para mingaus, molhos. moluscos
mostarda, mortaciala, n ós moscada, no
zes, óleos comestíveis, mostras, ovas.
pães, paios pralinés pimenta, pós para
JOANA D 'ARO
pudins. pickles, peixes, presuntos. Da
tês, pett-pois p astilhas, pizzas pudins.
Classe 33
queijos, rações balanceadas para ani
Uma escola, com os cursos de laiWim de mais, requeijões, sal, moi sardinhas
Infância, pré-primário, admissão ao
sanduiches. sorvetes, suci de tomate e de
ginásio, ginasial e colegial
frutas, torradas tapioca. tâmaras, talha
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botas, botinas, blusões, boinas babadouros, bonés. capacetes, cartolas, cara•
ouças casacão, colores. capas, chalre;

cachecols, calçados. chapéus. cimoc.
-imas, combinações. corpinhos. calçaa
le senhoras e cie crianças caições calsaias. casacos, chinelos, dominós. echarnes fantasias, fardas para militares. cc.eciais. fraldas, galochas, gravatas. goros. ogos de lingerie. jaquetas. leques
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros
ças. camisas, camisolas. camisetas,
lenços, mantas, untas:
l uvas. ligas
∎ etós. palas. penhoar, pulover. pelertnas;
neutras. p ouches. polainas. pijamas pumaiôs, mantas. mand rião mantilhas paperneiras. quimonos. regalos
ohos,
robe de chambre roupão. sobreturica
suspensórios, saídas de banho. sandálias
suciares. shorts. sungas. stolas ou slarlcs
toucas, turbantes ternos, uni foro c e
e vestidos

