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ANO XXVI — N.° 45,

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
O Diretor-Geral do Departamento
Nacional da Propriedade Industrial,
kendo em vista o disposto no artigo
12 do Decreto-lei n9 8.933, da 26 de
Janeiro de 1946, torna público que
se encontram devidamente inscritos e
em condições de exercerem suas funções, os seguintes Agentes de Propriedade Industrial:
A. Costa & Cia. — 'Rio de Janeiro — Avenida Almirante Barroso
no 97, sala 910 — 9 9 andar — Telefonues: 42-1476 e 42-0078 — GB.
São Paulo: Rua Xavier de, Toledo
no 264, sala lala 126 — Telefone:
35-7643 — Estado de São Paulo.
A Serviçal S. A. — Técnica e
Momercial — Rio de Janeiro — Aveda Antônio Carlos n9 207, 129 andar,
sala 1.203 — Tel. 42.9289 — GB.
São Paulo: Rua Direita n9 64
E. São Paulo.
Odahir de Mattos Marcelino Rio
do Janeiro — Avenida Nilo Façanha
n9 151, 29 andar, sala 201 — GB.
Adilson de Souza Pena — Rio de
Janeiro — Rua Conde de Baependi
n9 79, aparto. 301 ,— GB.
Adolpho Andrade Filho — Rio de
Paneiro, — Rua da Quitanda n) —
IV andar — salas 1.201-4 — Telefone: 32.65.48 — GB.
Adolpho Brunner — Rio de JaneK
ro — Avenida Rio 'Branco 119 185 —
149 andar — sala 1.415 — GB.
• 1-atido — Rua Barão pe Paranaplacaba n9 52 — 49 andar — salas
43-45 — E. São Paulo.
Adovaldo Fonseca — Rio de Janeiro — Rua Alvaro Alvim números
33-37 — 89 andar — sala 816 — GB.
Agência Continental de Marcas e
Patentes — Rio de Janeiro — Avenida 13 de Maio n 9 47, grupo 2.713 -Tel. 32.6776 — GB.
Agalana Moderna de Marcas e
Patentes Ltda. — Rio de Janeiro —
Av. 13 de Maio no 23 — grupos 633635 — GB.
'Agenor Bernardini — São Paulo —
Rua Felipe de Oliveira no 21 • — 19
andar — E. São Paulo.
Agostinho Lia — São Paulo — Rua
Luiz Góes n9 1.296. E. de São Paulo.
Alberto Henrique Zumsteg — Rio.
de Janeiro — Rua Miguel Couto número 55 — 29 andar — GB.
Alcides Ribeiro — São Paulo —
Rua Dr. Rodrigo Silva n9 70 — 119
andar — Conjs. 111-5 — E. de São
•
Paulo.
Aloísio Machado — Rio de Janeiro
— Rua Senador Dantas n9 117, sala
n9 1.737 — GB.
Alvaro Felix Bispo — Rio de Janeiro — q vdoida Antônio Carlos número 2071 — 129 andar, sala 1.203 —
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Amélia Pereira Cabial dá Roia —
Rio de janeiro — Avenida Rio Branco no 257 — Gr. 708 —' Telefone:
22-28.94 — GB.
Anisio Leite do Nascimento — Rio
d.e Janeiro — Rua Alvaro Alvim números 33 a . 37 — 89 andar — sala 816
— GB.
Antônia Maria dos Santos — Rio
de Janeiro — Rua Justiniano Serpa.
no 14, apto. 103 — GB.
Antônio Buiar — Rio de Janeiro
— Rua Visconde de Inhaúrna no 134
— Grs. 420-21 — Tel. 23.438 —
C. P. 4.680 — GB. .
Curitima — Rua 15 de Novembro
n9 621 — Conj. 509 — Teleione:
4-4495 — C. P. 2.299.
Pôrto Alegre — Rua vigário José
Inácio n 9 547 — Conj. 810 — Tele-

fone: 4-7896 -- C. P. 2.555.

Recife — Av. Guararapes n° 161 —
Conj. 1.011 — Tel. 4-25.9.
Goiânia — Av. Anhanguera numero 105 — Conj. 9 4.— Tel. 9-3197.
Antônio Coimbra da Silxa — Rio
de Janeiro — Rua Balthazar Lisboa
n9 21, apto. 201 — GB"
Antônio Emillo Tavares-Gil — Rio
de Janeiro — Avenida Nilo Peçanha no 122, — 11 9 andar 7 Telefone:.
42-9227 — GB. •
Antônio Paulo de Paiva — Rio de
Janeiro — 'Travessa. 41 " de Agôsto
no 6, salas 202-4 — GB .
António 'Prietp Lopes — Rio de
Janeiro — Avenida Presidente Antônio Carlos n9 207 — 39 andai —
sala 303 — Tel. 22-4974 — GB.
António de Barros Júnior — São
Paulo — Rua General Jardim número 253 — Telefone: 36-9554 —
Estado de São Paulo.
Brasília — S.Q. 106, Bloco 4, Conj.
203 — Distrito Federal.
Antônio Piso — São Paulo — Rua
Direita no 64 Estado de São Paulo.
Antônio villante — Rio de Janeiro — Rua da Assembléia n9 15-A —
49-- salas 46-48 — Te!. 21.0697 —
GB.
Archimedes. Paranhos — Rio de
Jane4ro — Avenida Rio Branco número 173 — 179 Gil 1.1704 —
Tel. 420289 — GB.
Argus Patentes e Marcas Ltda. —
São Paulo — Rua Barão de Paranaplacaba no 73 — 59 andar — Estado
de São paulo.
Armando de Salmont Campbell —
Rio de Janeiro Avenida Rio Branco 9 179--andar — Gr. 1.764 —
Tel. 42.0289 — GB.
Arnaldo Andreucci — São Paulo —
GB. •
Rua,Francisco Leitão n9 899 — TeSão Paulo —. Ru Direita 'n9 01 — lefone9 8-9000 .— Estado de Silo
-Estado de São Pendo. .
Paulo.
n

Custódio de Almeida & — Rio
de janeiro — Rua Alvrao Alsom
no 21 — 169 andar — C. e. 3.336 —
GB.
.ao Paulo — Rua 24 de Ma. i número 188 — 19 andar — C. P. 8.282
— Estado de São Paulo:
Belo Horizonte — Rua Uultacaze3
no 43 — 109 andqar — sala 1.604.
Pôrto Alegre — Av. .Borges de Medeiros n9 464 —. 3 9 andar.
Daniel & Cia. — Rio de Janeiro
Rua da Alfândega n9 108 — 79 andar — Telefone: 23-3594 — GB.
.Dannemann, Siemsem & Cia.
Rio de Janeiro — Rua México
mero 45 — 39 — Tel4 52-1772 — GB.
Danilo Tupan Moraes dos Santos
— São Paulo — Rua Tocuna, 1.293
--. E. São Paulo.
Dante Livi — São Paulo — Largo
7 de Setembro n 9 53, 39 and., sala
305 — E. São Paulo.
David Ferreira — Rio de Janeiro
— Rua Pinheiro Guimarães n9 84

— São Pauto —
Rua Boa Vista no 344 — 69 — sala
Y
Estado de São Paulo.
Anday, (•valcanti 84 . Cia.' Ltaa,
— Rio cie janeiro — Av. Rio Branco no 99 -- 79 andar — GB.
Benedito Salgado Amorim — Rio
de Janeiro Avenida Presidente
vargas n9 435 —• 119 anda — sala
n 9. 1.202 — GB .
Bristol Marcas e Patentes Ltaa.
— São Paulo — Rua Xavier de ralado no 84 — 3: — salas 30-31 —
Tel. 35-3230i — C.. P. 119 5.389.
Britania — • Marcas e Patentes —
São Paulo — Rua Marconi n 9 124 -ia, andar — salas 208-9 — Estado de
São Paulo. .
• Brunner & Cia Ltda. — São Paulo
— Rua Barão de Raranapiacaba numero 64 — 4 9 andar — Conj. 404 — GB.
— Estado de São Paulo.
David Santos — Rio de Janeiro
Rio de Janeiro — Avenida Rio
13 de Maio no 47, sala 308 —
Branco - n° 185 149 andar — Conj, Av.
GB.
.
1.415 .— GB.
9.
Danai
Moreira
Cortes — Rio ie
Busco Marcas e Patentes — Rio
de Janeiro — Avenida Nilo Peçanná Janeiro — Rua Silva Cardes° n9 858
no 12 -,-. 49 andar — salas. 411-12 — -- GB. •
GB.
Denis Allan Daniel Niterol —
Carlos Eduardo de Ipanema Mo- Praia
de Icarai n9 177, apt. 504 —
reira — Rio de Janeiro — Avenida E.
Rio de Janeiro
Nilo Peçanha. n 9 12 ---,119 andar -Rio de Janeiro — Av. Rio Branco
Telefone: 42-92)7 —
n9 85, 69 andar.
Carlos Garcia
São Paulo — Rua
Edith Sebastiana dos Passos —
São Bento no 290
49 andar —
Goiânia — Av. Anhanguera n o 106,
sala 21 -- Estado de São Paulo.
Carlos Mathias. — Rio de Janeiro, 19 and. .sala 3 — E. Goiás.
E dmundo Brunner — Sao Paulo
— Rua Conselheiro Ferraz n o 9 —
— Rua Barão de Paranaplacaba, 64,
GB.
49 andar. Gr. 404. — E. São Paulo.
Carmo Braga & Carmo Braga —
Rio de Janeiro — Avenida Erasmo Eduardo Dannemann rio
Braga no 277 — 99 andar — GB.
Janeiro — Rua ivIé2dco n 9 45,1 39 anSão Paulo — Rua Braulio Gomes dar — GB.
n9 25 — 99 andar — Estado de São
Elias Esquenazi — Rio de Janeiro
Paulo.
—
da Alfândega n 9 247, 19 anCatarina Bigler — Rio de Janeiro darRua
— GB.
— Avenida Nilo Peçanha n o 12 -119 andar — Tel. 52.1772 — GB.
Eliezer Maciel Soates — Rio de
Janeiro — Rua A n o 31 — Campo
City Patentes e Marcas Ltda. — Grande
— GB. •
Rio de Janeiro — Rua Miguel Couto
Enatua Goulart de Andrade — Rio
119 23 — 49 andar — Gr. 406 — GB.
São Paulo — Rua 15 de Novembro de Janeiro — Av. Pres. Wilson, 118,
n9 137 -- 139 andar — Estado de São sala 215 —
Paulo.
Ennius Marcos de Oliveira Santos
Pôrto Alegre — Palácio do Comér- — Belo Horizonte — Rua Fernancio — 19 andar — sala 123.
dez , Tourinho n o 278 — E. Minas
'Cláudio Coutier Massaro — Eão Gerais.
Paulo — tRua José Bonitácio n 9 24
— 179 andar — Estado de São Paulo. ETICA — Marcas e Patentes S'e
Cometa Marcas e Patentes Ltda. Ltda. — Rio de Janeiro — Rua
— São Paulo — Rua rir. Rodrigo Buenos Aires n 9 204, sala 302 — GB.
Silva n9 70 --- 11 9 andar — salas Euclydes
Eloy de Hollanda — Rio
111-115 — C. P. 3.327 Telefone.
Janeiro — Av. Rio Branco, 114,
36.85.28 ,— Estado de São Paulo. de
139 and. s/ 131 — GB.
Custodio Cabral de Almeida — Rio Euripedes Paig Tôrres — Rio de
de Janeiro -- Rua Alvaro Alvirn
Janeiro — Av. 13 de Maio no 7, sala
mero 21 — 1;9 andar — ou.
303 — GB.
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• Á s" Repartições Públicas deX-'1=1 EDIE
yarão entregar naSeção -de Co•• •
•municações do Departamento de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA N:NCICNAL
Imprensa Nacional, até às 17 hoDIRETOR GERAL
ras., o expediente destinado à puALBERTO1DE BRITTO PEREIRA
blicação.
•
emula 00 sawviço ou Ovies.$c"çeas
cAé p a PA SEÇÁO o. MIOAÇI°
AS reclama' ções pertinentes J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
FLORIANO GUIMARÀES

à matéria 'retribuída, nos caaos de
érro ou omissão;' deverão ser
formuladas por escrito à Seção
de Redação, até o quinto c-Qa útil
Subseqüente' à publicação no
,
a• órgão oficial:
• a
Seção de Redação" - funciona, para atendimento do público, de 11 às 17h3Orn.
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ASSINATURAS'

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIO?

Eugênio Monteiro --- São Paulo
Rua Direita n9 64, 29 andar — E.
São Paido.
Evilázio Baptista Nogueira
Rua
Paulo Br.egaro n9 420 — E. Saia
Paulo. •
Fernando Gar'cia.• Gnochi- — São
Paulo -- Rua Martins Fontes n9 248
•".- 99 andar, 'apto.: 92— E. São, Panin
Fernando Pedro Leonardo , Simo. netti Marchetti — São Pav ioRua
•-Laurindo Rabelo •n9. 40 , — E. São
•
=•
•
• 'Fernando dos Santos : Vieira ,,de
Mello.,-- Rio de Janeiro — Av' Rio
_ Branco n9 185,11° andar; 'sala 1.102,
Tel. 32-7851 — GB.
•
Pilei° de Oliveira e Silva Netta —
" São Paulo -- Rua 'Benjamin Constant n9 61; 19 andar; s/ . 11/5 —
S. Paulo. - _
•'
• Floriano Muniz- de Albuquerque ' —
Rio de Janeiro — Rua Anfiloflo de
Carvalho n9 29, 149 andar, sala 1.414
—GB..
•
. 1 Francisco do Amaral Teixeira —
Rio de Janeiro — Praça Mauã n`? 7,
169 andar — GB.
Francisco José Iforatschke —
no
de Janeir6 — Rua México e9
andar, apto. 101 — GB.
. Francisco de Paula Chagas Netto
—' Rio de Janeiro — Rua Mendes
Tavares n9 118, c/ 5, Tel. 38-8027
GB.
Pranklin de Siqueira Ferri — RIO
, de Janeiro — Ar., Rio Branco, 123,
' 20 9andar — GB.

Geny Dei Cano — Rio de janeiro

Naméno AVULSO

Para evitar Interrupção na
remessa dos' órgãos oficiais a renovação de 'assinatura deve ser
solicitada com antecedência de
trinta (30) dias. .

As assinaturas das Repartiçáes Públicas, serão anuais e de'vera'o ser renovadas até 28 de . [e• vereiro.

Capital e Interior': .
— Os originiais. devidamente
Capital e Interior:
autenticados 't deverão ser dactilo- s einestre . . ... a...• NCr$ 18.00 Sem-estre
a.. NCr$ 13.50
grafados em espaço do;s em uma . A no'
NCr$ 36,00 Ano
NCr$ 23,00
só face do papel, formato 22x33:
Exterior
:
Exterior
as emendas e rasuras serão rei:
A no .
NCr$ 30,60
NCr$ 39.00 Ano
salvadas por 'quem de direita.
-- As assinaturas podem ser
tomadas em qualquer época do
,áno, por seis meses ou una ano,
exceto as. para o exterior, que
sempre serão anuais.

aviso.

Na parte superior do ande.
aço estão consignados o número
do talão de registro la assinatura
e o mês e d ano em 'que findará.

.EÇ0U,.

d• •ub•oldad. de •xpadionte nn• Oapartann•nt•
do ~Estarie
Nacional ai. Prosar*....
d• indixotrla de Cernall.cio
•
•
•
Irei:aceso coe Oficina co Dçcartarriento de Imprcnsa Nacional

As assin;atUras vencidas poa
4iãó ser sUSPensas sem prévio

A remessa ae valóres,-sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua
cação. •

número'avulso figura na última página de cada
a- Os suplementos às edições
• exemplar.
- dos órgãos oficiais só serão reme—° O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0.01, tidos aos assinantes que os solise do mesmo ano. e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato da assinatura.
•
O preço do

Guilherme Ferra Pacheco — Ria
de Janeiro — Rua Evaristo da Veiga
n9 35, Gr. 1.104-5, Tel. 52-85e3
52-5133
GB.
Ctustavo Stief -=-• Rio de Janeiro
— Rua da Quitanda n 7 3, -189_ ao lar,
ralas 1.201-4 — GB
•
Releias Nogueira de Melo Rio
de Janeiro — Rua Araújo Pôrto Ategre n9 56.-19- andar, Gr. 18 — Gli.
Hélio Barroso Leite — Rio d?. Janeiro — Av. lila Branco n-• -:-;7 219
andar.
Hélio Corrêa Chagas
neiro — Av. "Rio Branco n 9 lafk, Gr
2.219 — GB.
Ric da iTanetr.
HáliO. Ni-eolay
— Rua México n9 21, 99 andar Gr
1.902 -- GB.
.Heralcio Viciei'Carvalho — Rio de
Janeiro' — Rua Paina 'Pampiona, 517,
GB.
Tel. 29-4691
•
•
Hugo Aguiar Costa Pinto — Rio
de Janeiro
Rua da Carri.)
GB._
"
Sylvio Ribei
ro Cordeiro —
Rio de Janeiro — Rua Pena
Chaves n9 87, apto. 101-8-- ,.W3.
Ilton Silva Reis -- Rio de Janeiro
.4. Av. Rio Branco n 9 185, 149 andar, sala 1.415 — GB.
Irá Irapoá Ladeira da Fontoma -Rio de Janeiro — Rua Miguel Couto n9- 23, 49 andar, Gr. -406, Telefane 42-5918 — GB.
Irapuan Alvas de Carvalho —
de Janeiro — Av. Nilo Peçanha. 155,

sala, 524 — GB.

São Paulo — Rua
/talo Pacielo
Rua Conde de Bonfim n9 .5141, c/ Santa Tereza n9 12, 19 andar, si 101
30 — GB.
- E. São Paulo.
. Germano de Magallaes — to ae
Jair Bone& Barbou — São Paulo
Janeiro —6 Av. Nilo Peçan.ha, 33-D, — Rua. Graça Martino n4 137 CP 106
29 and. si 227, Te/. .42-0888 — GB. - Tel. 2-477
E. São Paulo.
Gert Egon Dannemann — Rio de; Jair Malta Nunes -- Rio de. JaJaneiro - Av. Nilo Peçanba nv
neiro — Av. Cezario de Melo, 1.703,
11 9 andar. Tel. 52-1772 - GB.
Campo Grande — GB..
Gilberto Mendonça Novaes - Rio João Andrade Leal . Sales de Janeiro - Rua Teresa Guimarães de Janeiro -.- Rua Campinas n 9 80
.
n9 111, apto. 301 - 013.
GB.'
:Saporiti
Campeio
Avila
T
João
de
Giuseppe •Antnlo Dell'Abbadia,•
Curitiba Rua- Carlos 'de Carvalho
São Paulo
Rua 15 de Novembro ne
tag — E. Paraná.
a, 237 . 139 andar - L São Paulo.

•

João Catharina de Ftezende — Rio
José Sabino Maciel Monteiru de
_de Janeiro — Rua do Ouvid2r, 169. Oliveira — Rio de Janeiro — Rua
69 andar, sala 616 — GB.
dos Araújos n9 . 53, alto. .301. Te].
— GB.
João Francisco Xavier, Lopes '— 48-7405
José NI-eira
Mo de JaRoi ,de Janeiro — Av. Rio ranco neiro — Rua Silva
Padre Roma n9 253,
n9 '117, 29 alui. s/ 213 — Telefone apto.' 101
GB. 32-3638 — 52-3857 -- C43.
Júlio dos' Santos' Vieira de Melo•
. João Guilhenne de Souza — Rio Rio de Janeiro — Avenida Rio -Brand
de Janeiro .-- Rua Buenos . tires co no 277,139 andar, Sala 801 — Tel.
n9 43.
42-902
GB.
, João Rica;clo ?.4 Cia. — Rio de Julieta Alves • Moreira — Rio de.
Janeiro — Rua Alvaro Alvim, 33-7. Janeiro — Rua ,.da Constituição n9 61,
s/816
.
sob — GB.
.
•
Latira Gama Shalders — Rio . de
João Ricardo -de Castro Fonseca
Janeiro
—
Rua
do
Ouvidor n9 75,-29,
— Rio de Janeiro
Rua Alvaro AIs'
vim, 33-7-,, S/ ,216-8, Tel. .42-9816 — andar - GB...
GB. .
•Leoclides Pereira de Macedo — Rio
• Joachilin Vaz Júnior — Io de Ja- de Janeiro — Rua Carlos de Carvan9 1.066 — GB. neiro — Rua Jacintho IV 14. apto, lho.
Lieselotte Loechelt Rio de Janei202.
ro — Rua Cândido Mendes n 9 215,
Job Dammski Rio de Janeiro — apt. 305 — GB.
Rua Trajano Reis n9 11
GB.
Lourival Guilherme de Oliveira
•
Jorge. Belo Lyra — Rio de Janeiro Rio de Janeiro — Avenida Almirante
— Av. Ria Branco n9, 257, Sala 701. Barroso ,n9 6, 199 andar, Sala. 1.911
— Brasília — Av. Dr. Geraldo Cae- — GB. , . ,
neiro n9 255 — D.F. Luiz Benedito de Miranda F.eI — •
Jorge Chitiano Rademaker Gra- Rio
'de Janeiro — Rua da Alfândega
newald — Rio de Janeiro — rua 19 n°
85, 59 andar — Tel. 22-0017 — GB.
'de Março n9 7, satas 202-4 — Te!••••
Luiz Carias de Carvalho Sillero —
fone 23-1497 — GB.
Rio de Janeiro — Rua Hadock Lôbo
Jorge de --Vasconcelos Coelho — n9 140, apt. 403 — GB.
Rio de Janeiro • — Rua M :tias Luiz de Ipanema Moreira — Rio de
Pena n9 54, apto. 43
GB.
- Janeiro — Avenida Nilo Peçanha número 12, 119 andar — Tels. 42-9227 •
José Barba Rolandi — São Paul',
e 52-1772 -,-- GB.
— Rua Conselheiro Cotegipe n 9 554 Luiz Leonardos
de Janeiro •
e Rua Barão de Paranapiacaba, 61, — Avenida Rio BrancoRio
n9 37, 129 an29 andar, s/14.....— E. São Pa ilo.
dar, sala 802 — E.. São Paulo.
José Müller Alves Rio de Janeiro — Rua da Assembléia n9 15-.4. Luiz Villas 'Boas Arruda — Rio de
49 andar, s/ 46-8, Tel. 31-0697 — Janeiro —• Rua Buenos• Aires 119 150, .
andar — GB. •
GB.
.
•
• - 39 Lysandro
Leite Amara/ — Rio de
José Maria Santos ' Filho — Rio de Jsinair0, — Avenida Rio Branco núJaneiro — Rua Alvaro Alvim n9 13. mero 277, Grupo 608 — Tel. 22-5241
— GB.
s/ 210-2'— GB.
José Maria Silveira da -Silva — Malvina Maria Malta: de Carvalho
— Avenida Rio
Rio de Janeiro — Rua :Eveaisto da — Rio de Janeiroandar,
Sala '40 -Veiga n9 35, apto. - — GB. • Branco n9 109, .59
52-4736 — GB.
José Marques — São Paula — Rua Tel.
Manfred • Hellrauth — Rio ..de' Ja- ,
Xavier de Toledo n9 84,.39 andar, s/ neiro — Ladeira do ,Ascurra n9 65 —
30-1 —E.
São
Paulo.
_ ,
GB,
José Paulo Moutinho -- 'Sã" Pau- Manoel Alves São Paulo — AVelo — Rua Timbiras n9 242, ai, 312 — nida Ipiranga n9 1.100, Sala 26-27
E. São Paulo.
— E. São Paulo. •
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Sylvlo lulas Alves - . Rio de JaLondrina - Avenida Paraná 11 9 427, Neyde Ferreira •n-• Rio de Janeiro Roosevela n9 39, Salas 210-4 - GB.
Ikregrino Dias Rosa Filho - Curi- neiro - Rua Constante Ramos' n 9 34
Conjunto 408 - E. Paraná.
- Avenida Nilo Façanha 129 151, Sala
tiba - Alameda Augusto Stallfeld nú- - apt. 902 - GB.
Belo Horizonte - Rua Carijós nú- 201 - GB.
Newton de Castro - Rio d.e Janei- mero 1.080, apt. 2 - Estado do PaTomas Toth - São Paulo mero 558, 49 andar, Conjunto 119 407
raná.
Conselheiro Crispiniano n9 139, 129
ro
Travessa
Senhor
doa
Matosi-- E. Minas Girais.
andar
- E. São Paulo.
Manoel Amorim Mendes - Rio de nhos n9 12 - Tel. 22-6304 - OB.
Pestana Barbosa & Cia. - Rio de Tharcilio
Machado Gomes - Rio
Janeiro - Rua México n? 3, 139 anJaneiro
Rua
México
n9
111,
Sala
Norme
Cordeiro
de
Carvalho
Rio
de Janeiro - Rua João Caetano núdar - GB..
1.605
GB.
de
Janeiro
-a
Rua
México
ri?
21,
199
119, GB.
Manoel Pestana: da Silva Neto Peter Dirk Siemsen - Rio de Ja- mero
- Grupo 1.902 - GB.
Rio de Janeiro - Avenida Nilo Fa- andar
Thomaz Dall'Orto Nato - Rio de
neiro
Avenida
Nilo
Peçanha
núPatentes
O.
Ma.ssaro
Marcas
e
çanha n9 12, 119 andar - Tel. 52-1772 Ltda. - São .Paulo - Rua José Bo- mero 12, 119 andar - Tel. 22-8774 - Janeiro - Avenida Henrique Dumond
n° 128 - Atp. 201 - GB.
-- GB.
nifácio n9. 24, 179 andar, Conjuntos GB.
Plínio Sant'Ana Júnior - Rio de
Márcio Ney Tavares - Rio de Ja- 172-3 - E. São Paulo.
Tomas Francisco Leonardo; - Rio
neiro - Rua Desembargador Isidro
Olga Araújo do Carmo Braga - Janeiro - Avanida Rio Branco nú- de Janeiro - Avenida Rio Branco
Rio de Janeiro - Avenida Erasmo mero 181 - 10" andar, Sala 1.003 - n9 37 - 219 andar - GB.
a0 147 - apt. 210 - GB.
GB.
Maria Dalorts da Rosa e Silva - Braga n9 277, 99 andar - GB.
Toth-Marcas e Patentes - S. PauProcuradora Pa.ternmarc Rosa `3 lo - Rua Conselheiro Crispiniano
Olga Werneck Alves -- Rio de JaRio de Janeiro - Praça 15 de Novembro n° 38. Sala 36 - Tel. 43-9737 neiro - Rua da Assembléia n° 15-A, Silva - Rio de Janeiro - Praça 15 n9 139, 129 andar, Conjunto 124 - E.
de Novembro n9 38-A -- Sala 36 - São Paulo.
Salas 46-8 - Tel. 31-0697 - GB.
-- GB.
Maria Duarte a- Rio de Janeiro Vicente Nogueira - Niterói Olavo de Alencar pimentel - Rio Tel. 31-2589 - GB.
Rua Humaita n 9 80, apt. 207 -- GB.- de Janeiro - Avenida Amaro CavaiAlexandre Fleming n° 18, apt. 402 Rademaker
&
Paiva
-Rio
de
Ja2-..‘
Maria Jalia Corrêa Neto Melazzi - canti n 9 971, casa 1 - GB.
Rio de Janeiro.
neiro - Rua 1 9 de Março 119 7, sala E.Rio
Rio de Janeiro - Avenida Rio Brande Janeiro - Rua Alcindo Clua204
GB.
Tel.
31-2735.
Olavo
de
Oliveira
Rio
de
Janeiro
re n" 37, 21° andar - GB.
Raul Libánio Villela - Rio de Ja- nabara. n9 25, Sala 304.
- Rua Dois de Dezembro n9 66, GB.
Maria Morgan Snell - Rio de Ja- Olaria Marques dos Santos - Rio neiro - Avenida Presidente Antônio
Waldemar do Nascimento - São
neiro - Rua Senador Vergueiro nú- de Janeiro - Rua Atalaia ne 81, apt. Carlos 4-1.9 615, Sala 305 - GB.
Paulo - Rua 15 de Novembro nanneRaul
Moita
de
Oliveira
e
Silva
ar.ro 58 - apl. 903 - GB.
102 - GB.
ro 137 - 139 andar
E. São Paulo.
Marina Gaspar Gomes - Rio de
Walter de Almeida Martins - Rio
Onofre Ramalho - Rio •de Janeiro São Paulo - Rua Benjamin ConsJaneiro - Avenida Almirante Bar- - Rua Pires de Almeida ri 9 60, apt. tant ri9 61, 19 apelar, saias 11-5 :- de Janeiro - Avenida Rio Branco
E. são Paulo.
:Ivo n9 97 - 99 andar, Sala 910
101 - GB.
n9 173, 179 andar - Grupo 1.704 Raymundo Nonato Monteiro de Tel. 42-0289 - GB.
42-0078 - 'GB.
Organização Irmãos Campos S. A.
Marin° Alberto Ravache - Rio de - Rio de Janeiro - Rua Alvaro Al- Souza - Rio de Janeiro - Rua 7"de
Walter Augusto Nary - Rio de
Satembro n9 181, 19 andar- GB.
;aneiro - Rua Araújo Pôrto Alegre vim n9 27, 89 andar - GB,
Janeiro - Avenida Franklin RooseMi" 70, 59 andar, sala 514 -- TelefoOrganização Meridiano de Marcas e
Reginaido Lemos Vieira de Mello velt n9 126, 39 andar, Sala 310 - Tene: 42-7298 - GB.
Patentes Ltda. - São Paulo -- Rua - Rio de Janeiro - Rua Dornicio lefone: 22-0527 - GB.
Benjamin Constant n9 122, 39 andar, da Gama n9 43 e Avenida Rio BranWalter de Campos Birnfeld - Rio
' MariO de Almeida 8: Cia. - Pôrto Salas
04-7 - E. São Paulo.
co n9 181, 119 andar - Sala 1.102- de Janeiro -- Avenida Presidente
Alegre - Rua Andrade Neves n 9 155,
Wilson n9 118, Sala 702 - GB. tonju. 125 - E. Rio Grande do Sul.
Orcbidéa Santos - Rio de Janeiro - Tel. 32-7851 - GB.
Walter Nevas de Moraes - Rio de
Mário Cabral de Almeida -- Rio - Avenida Rio Branco n9 37, 21 9 an- Remo Cardoso Pasqualini - são Janeiro
- Avenida Rio Branco núPaulo - Rua Senador Feljó n9 30,
te Janeiro - Rua México ri.9 21, 199 dar.
mero
andar, Sala 1.902 - GB.
Orlando G. Cardoso - Rio de 89 andar, Sala 807 - E. São Paulo. GB. 181, 109 andar, Bala 1.003 Mano Costa - Rio de Janeiro - Janeiro - Rua do Acre n9 47, Sala Riva Helena Starlibg Leonardos Avenida Franklin Roosevelt n9 194, 309 - GB.
•
Walter de 011aeira - Rio de JaRio de Janeiro - Rua Visconde da
19 andar, Sala 705 - Tel. 42-5396 -- Orlando Massaxo - São Paulo - Graça
neiro - Rua 13 de Maio n 9 47, Sala
n9
223,
a'at.
301
GB.
Rua José Bonifácio ri . 24, 17 9 andar, Roberto Geraldo Barbosa Vieira de 2.713 - Tel. 32-6779 - GB.
GB.
Marlene Dantas - Rio de Janeiro Conjutos 172-3 - Tels. 36-4783 - Mello
Walmir Mattos - Rio de Janeiro
- Rio de Janeiro - Avenida
Rua Artstides Lôbo n9 170, apt. 104 36-4767 e 32-0075 - CP. n9 1:142 - Rio Branco
- Avenida Presidente Vargas n9 529,
n
9
277,
89
andar,
Sala
801
-GB.
E. São Paulo.
69 andar, Salas 609-10 - Tela. 43-5667
.•
- Orildes Medeiros - São Paulo - -- Tel. 42-9602 - GB.
el 3-1657 - GB.
Martha Jarcxsch - Niterói - Rua Rua
9
andar,
Roberto
avla-ssaro
'São
Paulo
Rodrigo Silva ri' 70, ../1
Fagundes Varela n9 283 -- E. Rio
Wilaon Barroso de Andrade - Rio
Rua José Bonifácio n9 24, 179 andar
Conjuntos 111-5 - E. São Paulo.
de Janeiro.
de Janeiro - Avenida Rio Branco
Mauricio Leonardos - Rio de Ja- Oscar José Werneck Alves - Rio - E. São paulo.
'Ronaldo Camargo Veirano -• São n9 37, 219 andar - GB.
mie° - Avenida Rio Branco n9 37, de Janeiro - Rua da Assembléia nú- Paulo
- Rua Senador Paulo F,gidio
kr • andar.
Wilson Ferreira - Rio da Janeiro
mero 15-A. Salas 46-8 - GB.
119 72, 129 andar, Conjunto 1.211 - - Avenida Frankiin Roosevelt 119 137
Menandro de Lima Fontes - Rio Ossian Poppe Kappel - São Paulo Tel.
34-7713 - E. de São Paulo.
- V andar - Sala 603 - GB.
ae Janeiro - Rua Marechal Foch - Rua Luiz Góes n 9 854 - Estado de Rubem
dos, Santas Quedai° - Rio Wilson Silva - Rio de Janeiro
a° 42, apt. 202 -- GB.
São Paulo.
de
Janeiro
Rua
Mffico
n9
90,
Salas
Oswaldo Almeida Melo Pilho - Rio 304-6 - CP. 4577 - Tel. 22-5716 - Rua Bento Ribeiro n9 80 - GB.
Mercúrio Marcas e Patentes Ltda.
Yvone Pires Ferreira - Rio de
Janeiro - Praça Oito de Maio nú-a- São Paulo - Avenida Ipiranga de
Janeiro - Largo de São Francisco
mero 56, V andar, Sala 302 - Rocha GB.
a tt 318, 19 e 3° andares - E. da São
129 andar, Sala 1.218 - TeleMiranda - GB.
Rufino Geraldo de Araújo - Nite- n9
Paulo.
fone:- 43-8630 - GB.
a •
Dória
São
Oswaldo
da
Costa
rói
Rua
Passos
da
Pátria
»9
87
Rio de Janeiro - Avenida Rio Paulo - Avenida Rangel Pestana nú- - E. do Rio de Janeiro.
Rio
de
Janeiro,
21
de
janeiro de
Branco n9 257, 79 andar, Conj. 708 mero 2.251 - E. São Paulo.
Salvador Leoni - São Paulo - 1968. - Clara Secco, Chefe da Seção
- CP. Laia -GB.
Rua Tabatinquera n9 171, sobreloja, de Administração. - Visto: Mauro
Oswaldo Ferreira, Lemos - Rio de Sala
Milton Leão Barcellos - Pôrto Ala- Janeiro
- Avenida Rio Branco nú- Paula.3 - Tel. 35-0438 - E. de São Fernando Coutinho Camarinha. Diva - Rua Vigário José Inácio nú- mero
retor-aaeral.
185, 119 andar, sala 1.102 mero 547, 8 9 andar, Sala 810 - CP. Tel. 32-7851
Samir Said Matheus - Rio de Janeiro
2.555 - E. Rio G. do Sul.
Avenida
Nilo
Peçanha
12,
n9
EXPEDIENTE DA DIVISA()
Guarani Figueiredo - Rio
• Milton de Mello Junqueira Leite - deOswaldo
andar - Tel. 52-1772 - GB.
DE MARCAS
Janeiro - Avenida Nilo Peçanfia 119Sandoval
São Paulo -- Rua Senador Paulo n9
Cláudio
de
Oliveira
-•
Rio
12 , 119 andar - Tel. 42-9227 - de Janeiro - 'Avenida 13 de Maio
Egidio n° "15, Conj. 1.001-2 -- Tele- GB.;
'
(Grupo de Traballio) •
fone: 32-3425 - E. São Paulo.
47. Grupo 2.713 - Tel. 32-6779 Oswaldo Paraná - São Paulo - n"
Milton Von Var.Smber DEgmobt - Rua
GB.
n9
do
Manifesto
2.203 - Estado
De 29 de fevereiro de 1968,
Rio de Janeiro - Avenida 13 de Maio
São Paulo.
Sebastião Nogueira Rio cie Jan° 23, Grupos 633-5 - Tel. 22-2532 deOctávio
Bechi
Hurpia
Pôrto
Aleneiro
Rua
Senador
Dantas
n
9 117.
Marcas deferidas:
- GB.
gre - Rua Uruguai n" 91, Sala 528 39 andar, Grupo 318 - Tels. 32-6419
N9 568.180 - Hansa Ilustres
Miguel de Souza Santos -- Rio de - E. do Rio Grande do Sul.
e 42-8334 - GB.
"
Janeiro - Rua Conde de Bonfim núSérgio Paulo de ,Paiva - Rio de Kansa Ltda. - Classe 8 - ConsiPaulo Carlos de Oliveira - Rio de Janeiro
mero 546, casa 30 e Rua do Riachuelo Janeiro
- Rua General Ribeiro da derando-se as velas como de ignição
173
Avenida
Rio
Branco
n9
n° 27, 59 andar, Sala 509 - Telefone:
Costa n9 22, apt. 1.201- CIR.
elétrica.
--Sala
1.704
Tels.
22-3631
e
58-8593 - 32-2368 - GB.
Sérgio Melo - Rio * de Janeiro 42-0289 - Rua General Artigas nú- Rua
N9 E68.186 - MG - MG - Publi.
. São Paulo - Rua Conselheiro CrisVisconde
de
Inhaúma
n9
134. 139 cidade
Ltda. - Classe 32.
piniano n9 94. Sala 74 - E. São mero 107, apt. 701 - Tel. 47-3358 - andar, Sala 1.334 - GB.
Guanabara.
N9 568,222 - Boulevard - ConsPaulo.
Rio de • Sieglinder Tiedmann - Rio de Ja- trutora e Imobiliária Boulevard Ltda,
Paulo C. Oliveira &
Moacyr Junqueira Leite - Rio de Janeiro - Avenida Rio Branco n9 173 neiro - Avenida Nilo Peçanha n9 12, - Classe 16,
Janeiro - Rua Buenos Aires n 9 204, - 179 andar - Sala 1.704 - Telefo- 119 andar - Tel. 52-1772 - GB.
N9 568.228 - SAPAL - Sociedade a
4" andar - Tela. 43-4087 e 43-4115 nes: 22-3631 e 42-0289 - OB.
-Suemls Maria Costa -- São Paulo de Aparas de Papel SAPAL Ltda. - GB.
Pan-America patentes e Marcas Lf- - Rua Alvares Penteado n 9 185„ 69 Classe 38.
São Paulo - Prédio São Francisco, mitada - Rio de Janeiro - Rua Se- andar - Conjuntos 1 e 2 - Estado
N9 588.235
Blanes -= Criações de
Conj. 1.001-2 - Tel. 32-3425 - E. nador Dantas n9 117 - 39 andar - de São Paulo.
Calçados Blanes Ltda. - Classe 38.
São Paulo.
Grupo 308 - GB.
Sul América Marcas e Patentes N9 568.239 - Emblemática - VerMonsen, Leonardos & Cia. a- Rio Pedro Cabral - Rio de Janeiro - S.A. - São Paulo - Praça da Sé
Industrial Brasileira 8. A.
da Janeiro - Avenida Rio Branco Rua Alvaro Alvim n9 21 - 169 an- n9 313 - 59 andar - Estado de São miculite
Classe 2.
n" 37, 21 9 andar - Tel. 23-8430 - dar - São Paulo - Rua D. José de Paulo.
GR.
N9 A68.250 - Emapre
Einapre
Barros n9 239, 109 andar - Estado Stozembach & Cia. - Rio de JaMurilo Menezes. Moreira - Rio de de são Paulo
neiro - Avenida Rio Branco n9 21-A, - lanpreendimentos de Aço ReuJaneiro - Para da Cascata n9 27 - Pedro Persona - São Paulo - Rua 89 andar - Tel. 23-2217 - GB.'
nidos Ltda. - Classe 5.
Tel. 38-0375 -- GB.,.
Silveira Martins Ti9 167 -- 29 andar Sylvio de Abreu - Rio de Janeiro
N 9 567.256 - Camazon = MalhaNancy Bruna:- Homem de Almeida - Estado de São Paulo.
- Avenida Almirante Barroso . n9 81, ria camazon Ltda. - Classe 36.
- Rio de Jane i ro -a Praia do Ruasel Peixoto Guimarães & Cia. - Rio 99 andar, Sala 911 - Tal, 42-0988 - N9 567.239 - 14 Bis Luiz Kupfer '
n° 680 - GB,
de Janeiro - Avenida Franklin GB,
- Classe 0

a,

G.
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Demoiselle - Luiz
.N9 567.2C0
Rupfer - Classe 21 Com exclrsão de caixas de câmbio- transmis.eões, „diferencial embreagens; escapaInentõ, silenciadores, tubos de escape
e alavancas de câmbio por serem de
Outras classes.
N9 567.265 - Try Fon Inchistr"a e Comércio de Camisas .1'17--Farl
Ltda.. - Classe 36. • N9 67.266 - Clavus - Clavus Indústria e Comércio Ltda. -- Classe 6.
1
N9_ 567.285 - K. P. Oficina de
Tdino K. P. Ltda. - Classe 6.
, N9 567.294 - Pai.bras - Parbda9
Parafusos Brasileiros Ltda. Cl-t,se 11.
N9 567.298 --: Esnieralda Arta Textil Suíça Ltda-. -, Classe 23.
N9 567.302 Dei-Mar - Dei-Mar
5: A. -- Empreendimentos Imobiliários Hipotecas Administração Classe 16.
_
• N9 567.305 - Bronsfer
Metalúrgica Bronsfer Ltda. - Classe' 6.
N9 567.338 -- Pols/11311 ,- Produtos
Xndustrials e Lavoura PIL S. A. Classe 41.
N9 567.340 - Prover - Joseph
Kantor - Classe 38.
N° 567.348 - Sant'Ana do Rio
'Abaixo - Fazenda Sant'Ana do Rio
Abaixo S. A. - Classe 16.
56q.369 - Polenchi - Polenchi
g"- S. A. Indústria Brasileira de Produtos Alimentícios - Classe 28. N9 567.371 Polenchi - Po:enchi
F- S. 'A. Indústria Brasileira de Produtos Alimentícios - Classe 48.
N9 •567.376 - Muvema - Indústrias Quimcia Muvena Ltda. - Classe 46.
_ N9 567.377 - /nluvena - Indústrias Qulmela . MUvena Ltda. -4 Classe 48.
N.°567,390
Berolim
BerolimIndústria e Comércio Ltda. -- 'Classe 6.
•
• N.° 567.411.--- Sudatil • Laboratório Mercez Lide. - Classe 2.
N.° 567.413 -.- Lipocanfora - Laboratório Mercex Ltda.__- Classe 2.
• N.° 567.414 - Momovin . - Laboratório Mercex"Licle.- Classe 2.
N.o 567.415
Mercilin
Laboratório Mercex
Classe 2. - N.0 .567.454
Boava
Madereira
I3oava Ltda. - Classe 16. N.° 567.536 - Babel -- Barra es
Bezerra Ltda. - Classe 25.
N.° 567.551
Favincor
tria de Facas para ,Vincar e Cortar
rnitada
Classe 11.
• N.° 567.597
Erxidrara
Confecções Enidram Ltda. ,- Classe 36.
, N.° 567.609 - PCL - Pigozzi
polia &' Cia. Ltda. - Classe 11.
N.° 567.610_- PCL.
Pigozzi Clpolia es Cia. Ltda. - Classe 21.
NP 567.645 Stratoplast -- Mayser Kommandit-Gesellschaft -e Classe 28.
Suriman
NP 567.674 --- Surinara
e- Distribuidora de Frios e Laticínios
Ltda. - Classe 41. .
'
_NP- 567.710 --- Carnet-Redgio Bernardo - Chaladosky -- Classe 8
'(Considerando-se como fantasia a
pressão "carnet" e sem direito ao uso
exclusivo da expressão "relógio").
NP 568.855 - Kerli -- Manoel
Kherlakian S.A. Indústria e Comércio de Calçados - Classe 35.
NP 568.901 -- Igasa - Igasa
• , Importação e Comércio - C4.sse 11.
N.° $68.902 -- 'gama - Igasa S.A.
Importação e Comércio - Classe 21.
N.° 568.337 - Limoeiro - Construtora Limoeiro Ltda. - Classe 16.

DIÁRIO OFICIAL , (Seção III)
N.° 568.34
Miritilandia - Gutere4erg José Barbosa Classe 49
(Com exclusão de "Leite de Rosas"
que é marca de terceiros).
N.° 568.363 Lei do Cão - José
Alves Pinheiw júnior e Otávio José
Ribeiro Filho - Classe 32.
N.° 568.384 - Nossa Senhora da
Conceição - Indústria de Espelhos
Nossa Senhora da Conceição - Classe 14.
N.° 568.426 - Big Acumulada Cia. -de Indústrias Brasileiras Cibras
S.A. - Classe 32. •"
NP 568.440 - Dog Magic - Jervis B. Webb Américas Company Classe 2;:-.
N.o 568.442
Prontow - Jervis
B. Web:. Américas Company
Classe 21.
•N." 5t-? 467 - Água -Verde - Esquaid-1/21 Agua, Verde Ltda. - Clase 16.
N.o 564.486 - Maratuche - Madeleine Marcelle Beghin Dassonville Classe 36.
N.° 568:509- .-- Engenheíral - Empresa de_ Engenharia Engenheiral Limitada - Classe 25;
- N.° 568.543 - Kleori - Grings &
Cs. Ltda. --- Classe 36.
.N.0 568.545 - Alcagueta
Emmanuel Senise e Antônio Carlos Fadei ,
Classe. 8.
N.° 568.650
Iguaçu' - Metalúrgica Igiiaçu S.A. - Classe 25.
"M"
Metalúrgica
NP 568.658
Iguaçu S.A, ,-- Classe 25.
N.° 568.662 - Dez Delegados do
Amor - Aristides Ferreira de Castro
- Classe 2
N.° 568.694 -- Uberinco - Cia.
Uberinco Cométe4n Indústria e-AdmiClasse 16. -.
nistração
N.° 568.714 - Abap --Caldeiraria
Abap Ltda. - Classe 6. ..
N.o 568.733 Cremona - Fábrica
de Calçados Crer:lona Ltda. - ;-- Classe 36.
_
568.767 - Edrex - Móveis
se 40.
Tubulares Edrex Ltda. -- Clas
/NP 568.782 - Socomart - Socomart Sociedade Comercial de 'Madeiras e Arter.tos Ltda.,- Classe 40.
NP-568.786 -O. & C - G. &
C. Publicidade Ltda. - - Classe 32;
N.° 568.796 - Euromec - Indústria e Comércio de Máquinas Euromec
Ltda. • - Classe 21 (Com exclusão de
buzinas).
N.° 568-.806 --- Santa Pilornena FarrnÁcia Santa ZnIomena Ltda.
Classe 48.
Titulo de Estabelecimento Deferido
N.° 551.751 - Auto-Diesel Dondeo
Dondeo Ltda. --- Classes: 11, 21 e 33 (Art. 97, n.° 1, do
Código, sem direito ao uso exclusivo
da expressão Auto-Diesel).
N.° 552.941 - Hotel Rio Unido Hrtel Rio Unido Ltda. ---Classe 33
(Art. 97, n.° Ido C.P.I.).
(NP 554.780 -- Hipocampo Club ;AM° Caneca - Incorporação e Venda
de Imóveis - Classe 33 (Art. 97,
n.o 1 do C.P.I.).
NP 567.141 - Arte Expositora Picasso - Antônio Oetiz Picara - Classe 34- (Art. 97, n.° 1 do C.P.I.).
N.° 567.14.2 - Organização Santa
Terezinha - Organização Santa - Tere-

zinha Ltda. - Classe 33 (Art. 97,
nP 1 do C.P.I.).
N.° 567.830 - Relojoaria Recife
- Antônio Xavier de Lima - Classe
13 (Art. 97, n.° 1 do C.P.I.).
N.° 567.866 - Socorreram - Rápido SocOrrense Ltda. - Classe 33 (Artigo 9.‘7, n.° 1 do
N.0 567.927- Ferro Velho Brasil
- João de Rossi Classe 33 (Art.
97, n.o 1 do C.P.I.).
N.0 567.929 Consertos e Reformas Roma - Juvêncio Batista dos
Santos - Classe 33 (Art. 97, n.° 1
do' C.P.I.).
N.° 567.934 - Arnaldo
de Oliveira - Classe (Art. 97, n.° 1
do sC.P )
N.° 557.950 - Centro -de Representantes IndúStriais e Comerciais Livraria Tabajara S.A. - Classes:
33, 41, 42 e-43 (Art. 97, n.°1 do
.
, •
NP 568.181 - Aconfin Administradora Contábil e Financeira - Edgard
Souza Vieira de Mdraes - Classe 33
(Art. 97, n.° 1 do CP I.).
N.o 567.657.- Produtos Plastinorte
- Mascarenhaa & Santiago Ltdat: Classe 28 (rt. 97, n.0 1 do C.P.I.).
N.° 568.885 -- Edifício Poláris Dr. Samuel Napchan Classe 33
(Art. 97,41.° 1 do C.P.I.).
N.° 568.525 - Pintur,as São Jorge
- Oliveira Rosa & Rodrigues Ltda.
- Classe 33 (Art. 99, n.° 1 do C.P.I.).
N.°-568.526 - Ao Bona Bife Comercial Rotisseria Alaska Ltda. Classes: 41,,42. e 42 (Art. 97, n.°:1,
ião C.P.I.). •
N.° 568.527 Quitutiltandia -Quitutilendia Bar e Restaurante Limitada= Classei: 41, 42 e_43 (Art n
n.o 1 do C.P.I.).
' N.o 568.688 - Snob-Jmóveis José Walter Frota Mendes --- Classe
33 (Art. 97, n.° 1 do C.P.I.).
•
Nome Comercial Deferido
N.° 552.463 --- Irmãos Eugênio e
Amaral 'Ltda. - Irmãos Eugênio e
Amaral Ltda. (Art.-, 93, nP• 2 do
NP 567.389 -- Bril`S.A. Indústria
e Comércio Bril S.A. Ind
ústria e
Comércio (Art. 93, :1,0 _2 do C.P.I.)•

Implisto sôbre
Rendas e ,Proventos

(

Lei n• 4:506 - de 30-11-64
Asis6e sóbre o impo:isto que recai

sõbre as rendas e proventos
de qualquer natureza
Divtigação a' 929
'2' edição
PREÇO: NCr$ b.25
A VENDA Na Guanabara
geçtko- de Vendas: Av. Rodriguez
Alves. I
'
Agencia I: Ministério. da Fazenda
Atende -se a pedidos pelo Serviço
,

de Reembôlso Postal
."

Em Brasilia
Na sede do D.I.N.

Março de '1968
N.° 568.508 - Empresa de 7nge•
Maria Engenheira/ Ltda. Emprese
de Engenharia Engenheiral Ltda. (Are
tigo 93,' n.° 2 do C.P.I.).
Expressão de Propaganda Deferido -'
N.° 552.045 - Sempre a Serviço
de sua ,Saúde - Richardson-Merrell
Inc. - Classe 3 (Art. 101 do C.P.I.).'
•N.0 568.256 - O Máximo de Confôrto Sôbre Duas Rodas - Indústria
e Comércio Ducor Ltda.
Classe 21,,
(Art. 101. do C.P.I.).
Sinal de Propaganda Deferido
N.o 553.165 - Emblemático - Jacomo Rosati - Classes: 6; 7,- 8, 11 o
21 (Art. 101 do C.P.I.). - N.° 553.366 a Servente - Acylino
do A. Mariano --. Classe 33 (Art 101
do C.P.I.).
Marcas Indeferidas
N.° , 551.930 - Nipo Brasileira -..
Sociedade Agrícola Comercial Nipo
Brasileira Ltda. - Classe 41. • '
N.° 553.170 - Camurção - Fábricas Germade S.A. - Classe 36,
.,NP 553.370 -- Enxuto - Metalúrgica Ltda. - Classe 8.
N.° 543.844 - Garrincha ,- Ernesto Neugebauer S.A. Indústrias
Reunidag - Classe 41.
NP 551.829 - GM
Grandes
Marcas Internacionais S.A. tria e Comércio de Bebidas - Classe 42.
N.° 566.913 --- Eletro - Cobre ndústria cle,Chapas "Eletro Cobre" Limitada - Classe 5.
Expressão de Propaganda Indeferido
N.° 552.044 - Xarope... Tomou
A Tosse Passou - RichardsonMerrell Inc. - Classe 3.
Exigências
Termos com exigências a cumprir
NP 549.032 - Sir James Murray
do Brasil S.A. Produtos Farmacêuticos.
N.o 549.655 - Gepe Ltda.
NP' 550.780 -- Casas da Banha Comércio e Indástrai S.A.
NP 551.329 - Realtur S.A. Agen_
ciamentos.
N.° 551.406 - Imobiliária Jobar
Sociedade Anônima.
N.° 552.571 - Confecções Trieme
_
Limitada.
7° 552.591 - Irrtegral Arroz S.A,
Indústria e Comércio do Arroz.
N.° 555.360 - Mário Moreira de
Alvarenga.
N.° 532.703 - Jap S.A. Comercial
e Administrara.
Diversos
N.° 540.243 - SNIP - Sociedade
Nova de Informação e Propaganda do
Brasil Ltda. - Aguarde-se.
Republicado por ter saído com In. correções no D.O. de 22 de fevereiro .
de 1968:
Exigenciás
Termos com exigências a cumprir
N.o 161.179 - Sslvador Matheus
Zvelbil.
N.0 .161.470 - Jean Maurice Co.
uses e Michel Jean Sajous.
NP 176.708' - Natie Mendelsohn.
- N.° 187.005 - Quimbor S.A. Comércio e Indústria.
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SEÇA0 DE PRORROGAÇAO DE fiEGISTROS . DE MARCA

Certificados Expedidos
Ficam notificados os requerentes , dos certificados 'aballto mencionados
a. comparecerem a êste Departamento no prazo de 90 dias, a fim de
efetuarem o' pagamento da taxa de acôrdo com o Decreto no 254, de 28
de 19vereiro de 1967."
Têrmos

Registros

Têrmos

fvlarço de 1968 1413
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Registro I

marca - classe

(

Vigência 1

Registros

14- 2-77
195.752
ITL -- 8,
2- 7-77
Casa da Borracha -- TE
191.684
630.443
• 369.037
20- 7-77
198.2$1
lanblernática -- 7
368.993
530.444
369.038
277.081
31- 7-17.
.368.994
/9oltecai -- 3
198.543
369.039
315.952
530.445
48.995
Wneaton -- 6
198.612
530.454
369.040
401.998
2=44.
368.996
198.679
'Fosblexin -- 3
530,484
402.739
369.041
7- 8-57
368.997
369.042
(Mago' -- 3
452.794'
530.510
198.710
368.998
lí - 530.513
369.941
198.924
Companhia de Cimento portland Ponte Alta --NO 13- 8-17
456.391 13- 8-77 ,
• / 530.515
368.999
Litobel -- :.
482.003
369.044
198.947
•
14- 8-77:
369.000
369.045
tncerone Brasileiro -- 32
483.069
530.532
,
198.976
369.001
369.048
485.929
530.545
Conquista 8. A. Engenharia e Construções -- NO 17- 8-77
199.104
.
23- 8-77
'369.002
486.164
530.563
369.047
199.286
Casa Económica -- 13E
369.003
369.048
483.308
540.567
Lolz -- 3
.199.486
269.004
495.533 369.049
530.569
Bellard - 41
199.561
k
369.005
517.063
369.050
530.577
AigunotOr -- Distribuidora de Motores para Trans- g:
199.730
369.006
4- 9-77
517.194
369.051
530.579
porte e Agricultura S. A. -- N C
1:- 9-'47
369.007
369.052
• 617.982
530.590
Sur-Van -- 38
200.081
369.008
199-77.,„
620.286
369.053
Kojima -- 25
"W530.594
200.433
25- 9 -77,.
369.009
-369.054
520.454'
530.598
Spring -- 36
1!
200.571
369.010
25- 9-77
369.055
520.792
530.610
W
S.P.F.C . Tricolor -- mista -- 49
200.619
369.011
25- 9-77.
621:912
•
369.058
530.620
•4r:
Milleflori -- 43
200. 86
369.012
25- W-77
523.964
369.057
• 530.621
Caovann1 Cucchi -- 43
.200.687
369.013
523.065
369.058
''or530.627
Cuccia -- 43
200.688
369.014
523.066
369.059
530.628
;
Sulfatórios -- 3
201.111
369.015
526.623
369.060
•
1-1U-77
530.629
"7".
201.112
Cimilarpen -- 3
369.061
369.016
1-10-77
528.148
530.647
Otalgopen -- 3
'201.114
369.017
628.164'
530.648
369.062
Sulfaponaa -- 3
201.115
369.018
529.511
530.663
'369.063
1-10-77 -1
Sinuspen -- 3
201.116
3N9.019
530.005
369.064
4 630.665
Oftalpen -- 3
201.117
369.020
369.065
530.302
530.693
P.
201.118 1 Ccali9pen -- 3
369.021
530.304
369.066
7-10-77
.4530.694
Dual -- 8
201.500
369.022
369.067
530.311
7-10-77
. 530.706
201.573
N9 387 -- 48
369.023
530.326
530.707.
• 369.068
201.577
Mas em Um -- 11
369.024'
369.069
530.334
530.709
201.687 , Ouvidopen -- 3
369.025
630.337
369.070
530.719
11- 9-77
Emblemática -- 43'
201.870
369 026
369.071
5Z0 383
539.724
11- 9-771r
Aras Torero -- mista -- 42 •
201.871
369.027
53,395
530.731
369.072
30- 7 -77,.
Imperlan -- 36 .
201.938
369.028
369.073
•
530.402
530.740
11-10-77 •
A Scarpária -- TE
202.122
369.029
530.403
369.074
530.741
•
12-10-77
202.318 11 Puvernal -- 3
369.030
530A04
369.075
530.752
5- 8-77'
202.424 - Manvell -- 48
530.411
369.076
369.031
530.758
22- 8-77 -'
202.667
Ajax -- 8
630.418
369 032
550.997
369.077
18-10-77
Metalcor -- ,1
202.793
369.033
649.521
551.382
369.078
18-10-77 1
202.795
sinuzipen - 3
369.079
369.034
549.914
551.383
18-10-77
Napiro -- 3
•
202.797
369.035
550.596
.369.080
551.451
208-77 a
Claverie - 32
202.828
550 996
369.036
-21-10-77
1
202.934
Coralar
369.168
555.193
369.124'
553.481
14-10-77
203.079
Amol
48
369.125
369.081
530.760
530.988
14-10-77
Amol - 14
203.080
369.126
369.082
630.761
531.003
11-9-71
Escrofulina - 3
203.482
529.763
369.083
531.005
369.127
12- 9-77
Calendulina - 3
203.483
369.084
530.764
369.128
531.017
11- 9-77
Prostatina - 3
203.484
369.085
369.129
530.769
531.034.
•
11- 9-77
3
Hernorragina
263.485
530.772
369.086
369.130
531.036
4-1/-77
Serrana -- mista
,233.563
369 087
530.775
369.131
531.039
12- 9-77
203.877
Utaelaxo' 3
369.088
369.132
630.776
531.042
,1 2- 9-77
Sanangina
203.878
3
369.089
630.777
369.133
531.068
6-11-77
Santa Isabel -- 43
203.935
369.090
369.134
530.980
531.069
18- 8-77
Opogastrma -- 3
204.317
369.091
530.u15
369.135
-631.070
12-11-77 j
Mayerle Boonekamp -- 42
204.375
369.092
369.126
530.821 .
531.097
25- C-77
773
Tecelagem Paramount
204.654
369.137
369.093
530.822
531.109
256-77
Larafitio Paramount -- TE
204.655
369.094
530.824
-369.138
531.111
22-11-77
Stmnberg-Carlson
-8204.744
369.095
369.139
530.828
531.113
25-11-77
mista -- 41
Grã-Fina
204.795
369.098
369.140
630.829
531.114
•
26-11-77
204.820
Astra
-1
369.097
369,141
530.834
531.117
17-12-77
TE
Saba
-Casa
205.477
369.098
530.939
531.121
369.142
17-12-77
205.482
June . Watch -- TE
369,099
369.143
531.165
530.942
18-12-77
Primor
-8
205.533
369.100
369.144
530.844
531.169
21-12-77
6
US -- mista
205.564
369.101
530.846
531.170
369.145
21-12-77
Mensageiro Fiel da Saúde no Lar -- 32
205.568
369.102
530.847
531.171
369.146
31-12-77
205.741
Probase.-- 10
369.147
369.103
531.172
530.856
.31-12-77
205.746 I Canastra -- 36.
369.104
369.148
531.174
530.658
6- 1-78
Torre -. 23
205.891
369.150
530.85
531.179 "
369.149
6- 1-78
Insígnia Comercial -- Emblemática -- 33
205.898
369.106
531.183
369.150
530.887
6- 1-78
Ajotaef
205.917
1
369.107
531.185
369.151
530.88
•
7- 1-78
Companhia Industrial Farmacêutica -205.928
.369.708
530.907 •
. 531.186
389.152
7- 1-78
Testodiol UM-- 3
205.942
369.109
531.188
530.920;
369.-153'
7- 1-78
Lati
-3
205.943
369.110
531.191
.369.154
530.925'
7- 1-78
205.965
Vyr.ra Fio -- 31
369.111
531.192
369.155
530.928
28-10-71
205.992 I Catedral48
369.112
369.156
530,931
531.208,
10- 1-78 r,
Osnloson -- 2
206.078
369.113'
531.209
389.157
530.934.
101-78 ...
Ismflavha
-2
206.079
369.114
531.213
389.158
530.958'
10- 1-78
Brassicol -- 2
206.080
531.214 •
369.115
369.159
530.965
101-78
Ekabosan
-2
206.081
369.116
531.218
369.160
530.966
10-1-78
2'i6. 082
Cl- 2
369.117
531.223
530.969
389.161
Fuso -21
296.195
10-1-18
369.118
531.258
369.162
530.970,
206.286
Varo Mobil -- 38
10- 1-78
369.119
530.972
369.163
531.257 . 15- 1-78
206.238
Nossa Cládde -- 32
369.120
531.269
269 164
530:974
206 280
Mundial -- mista -- 41
15- 1-78
561,493
369.121
555.161
369.165
206.261
Mat-Wall -- mista -- 1
15- 1-78
269.132
557.723
369.166
266.'27
Editóra Cicerone Brasileiro Limitada -- 1•M
25-1-78
369.123
557.988
551.763
369.167
206.652
A.1.6001 Guicherd
3
• 25- 1-78
e6.718 ; Vulcão ,- 42
•
30- 1-78
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Marca -- Classe

Vigência

II

I
30- 1-78
Ponce Rd de Siana -- mista
206.755
30- 1-78.
8
206.757
Emblandtica
1- 2-78
Lord -- mista
206.770
1- 2-78
Cane Paulista -2 11E
206.779
5- 2-78
206.9i9 1 Três Diamantes -- 22
6- 2-78
206.973
Pyodente -- 48
1
1 6-2-78
4
206.992 1 Emblemática
7- 2-78
Mascote -- 41
.
207.028
12- 2-78
207.163
Guichard
41
4-11-77
207.173
Drüen -- mista -- 16
29-11-77
' 207.187 1 Ycon
8
1 13- 2-78
207.222 1 Iadnitex -- 3
1 13- 2-78
207.240 1 Aphcaps -- 3
1_13- 2-78
207.249
Pitocin -- 3
207.394 1 Hallmark -- 42
1 21- 2-78
.1 21- 2-78
201.400 1 Lustrolina -- 1
207.403
Monarped -- 6
21- 2-78
21- 2-78
207.412
Licor Mirabel -- 41
•
.
‘
25- 2-7$
Nutri-Fruta -- 41
207.503
207.532
F2atelli Vita -- 42
25- 2-78
26- 2-78
207.597
Inaperon -. 1
3- 3-78
207.745
NV -- mista -- 41
207.764
Om Ornegue -- mista -- 11
3- 3-78
8- 3-78
.207.795
Paredâo -- 1
207.799
4- 3-78
O Parlamentar -- 32
207.806
B Bardena -- Insígnia Comercial -- mista -- 5 -- 6
1 7 -- 8 -- 10 -- 11 -- 16 -- 17 -- 18 -- 20.-- 21
4- 3-78
207.812
4-3-78
Super Soda Limonada -- 43
207.815
Martin -- mista -- 1 -- 10 -- 12 -- 23 -- 24 -231
34 -- 36 -- 37 -- 38
4- 3-78
4- 3-78
207.850 1 Aanafer -- 11
4- 3-78
207.857 1 Alpina -- 48
4- 3-78
207.858 1 Bouquet de Orquídeas -48
6- 3-78
207.878
Cgorgüan -- 22207.899
6- 3-78
Sab -- 48
6- 3-;-78
207.945
Zefir -- 41
10- 3-78
207.971
Hedit
2
10- 3-78
208.003
Liqui -- 8
10- 3-78
208.004
'Iáqui --- 47
12- 3-78
208.029
Bates -- 38
12-.3-78
208.054
Aaninotoc.-- 1
12- 3-78
208.063
Três Diamantes --.2
17- 3-78
208.164
Giorgifil - 28
17- 3-78
208.197
Hertacilina• -- 2
172 3-78
208.222
122:12- 16208:241
21- 3-78
2dapps ...-- S21- 3-78
208.252
'Casa -Tavares -. mista -- TE
21- 3-78
208:284
Beolimpa --.16
21- 3-78
208.326
llluebird•2•21 . ..,4
24- 3-78
208.374
Geri -Pel - 3 .
24- 3-78
208.380
Liquagás -- mista '8
24- 3-78
208.382
lÁquigás .,--- mista -- 47
24- 3-78
208.382
Liquigás -2 47 .
' •'
24- 3-73
208.391,
O Palácio'dàs lajouterhas TE
208.394'
Prornuar . SE),Essedê'-- mlstrr.
24- 3-78
24- 3-78
208.404
1222e --.. 24
24- 3-78
Cavalo Branco' - mista ' 4.
208.407
243-78
208.422
Piratininga -- 23
27= 2-78
208.462
Advolina -- mista -- 48
208.514
Purovetrine -26- 3-78
26- 3-78
208.518
Retangulo ---'41
208.522
Lurnen -- 18
26- 3-78
208.533
Risomar -- 41
26- 3-78
208.542
Calçados Casablanca Limitada- 36
15- 4-77
Telegraph -- 17
5- 2-78
208.553
208.565
Sandostene-C2deium-Sandoz _ 3
1- 4-78
208.573
pa.stificio Mundial -- 41
1- 4-78
.208.587
Fiorinal- 3
1- 4-78
208.599
Oleak 22 4
1- 4-78
Otto .22: murta -- 41
1- 448
208.600
2- 4-78
.208.673
Nexarato --.2
24-78
,2
208.674
Nexapasta
Nexafurido - 2
208.672
2- 4-78
208.676
Stopie -- 22- 4-70
208.694
22.4-78
Aduai --'3
- 2- 4-78
B22ornycin -- 8
208.695
Emblemática- -- 31
208.704
5- 4-.78
208.709
Fqacard -- 32
5- 4-78
208.767
Ginasta -- 32
7- 4-78
208.718
Emblemática -- 36 •
7-4-78
s
208.776
Estancia -- 42
7= 4-78
t
208.781
Lamb -- 7
7- 4-78
208382
7- 4-78
Lamb -- 11 •
208.788
Thiocobaltim -- 3
7- 4,28
-208.790
Sombreio'--.. 22
7- 4-78
, 200.792
Iscarin --, 3- . .
8- 4-78
208.793
Vegetopan -,. 3
8- 4-78
208.827
Neo-224eetar2 -- 3
8- 4-78
208.839
128gal ,--.3
3- 4-78
228.840
Suraval. -2- "3
8 4-7a
208.883
Brasraz - 1
10- 4-78
209,224 1 Lauificio 13razi121 -2 22 -- 23 15-12-77
209.257 1 &Altar . -- 8
25- 2-73
029.289
Diamind -- 10
25- R-77
209.290
Moldine • - 10
25- 8-77
Alcool 429 -- Mista
2-53
..
. 209.688
-•

209.964
210.200
210.352
210.389
210.730
210.803
210.913
211.077
211.078
211.274
211.497
211.500
211.672
211.673
211.812
211.830
211.834
211.938
212.175
212.298
212.806
213.245
213.551
213.549
213.558
213.733
215.017
215.018
215.024
215.033
215.208
215.474
215.496
215.544
215.758
217.027
217.039
217.052
217.053
217.054
217.131
217.245
217.249
217.266
217.296
217.313
217.314
217.485
218.084
218.119
218.235
218.291
218.657
218.881
220.475
.220.605
221.074
221.369
221.398
221.591
222.037
222.041
222.279
222.282
222.837
223.389
229.130
229.140
229.427
229.530

229.531
230.&83
238.366
239.129
239.130
249.859
254.411
261.307
396.182
298.502
300.443
303.466
105.962
306.572
306.797
306.917
309.835
311.121

13-- 1-70
Sirihá - mista - 38
19- 2-78
17
Dermatogrgico
24- 2-73
Fereobre
22- 3-78
3
Minancora - mista
: 6- 2-78
Pare,ná, - 17
12-10-77
Tintolin - 1
24- 9-77
Iggam - 16
27- 3-78
Escoteiro - 17
27- 3-78
E2coteiro - 38
27- 3-78
Itamaraty - 38
14-11-77
Lakeside - 3
5- 4-78
Lupo - mista 36
25- 2-78
Iromnaster - 8
25- 2-78
1V11master
8
27- 2-78
Aurora -11
5- 4-78
Mil Importa
dora Ltda. - TE
Sociedade Brasileira Oerlikon de Máquinas Limi-.
20- 2-78
fada - Ne
16- 2-78
Lei - 10
16- 2-78
Rainha - 10
25- 2-78
Shavemaster - 48
- 9-12-77
Crivano - 5
28- 1-78
Estado Nevo -- mista -178- 3-72
2221una -2 38
Coluna -- 49
8- 3-78
Companhia Industrial Ferrini
29- 3-73
222
17- 3-78
Cad -- 36
Rubinstein -- 48
14- 1-78
14- 1-78
Helena, 22a2nstem -- 48
Sedardoinal . 3
15- 1-78
17- 3-78
Vencedor -- 42
25-10-77
Bally -- 36
14- 2-78
Macã -- 43
18-12-77
Irgamid -- 3
.2- 4-78
Ferraspari -- 43
Desogen- - 2
18-12-77
23- 2-73
Emblemática - 10
12-12-77.
Bonchi-Astlunol - 3
29-11-77
Arrudol - 48
•
Plasti - 31
5- 3-78
Plasti - 34
5- 3-78
22- 3-78
Lueo-Kwik - 1
Alpargatas - 36
15- 3-78
17- 1-78
A La Marquise de Sevign2 - 42
12- 3-78
Pepsi-Cola - 43
5- 2-78
Juventude - 17
à-11-77
• Laboratório Hildeberto 21-11-77
Saligyreno - 3
13- 2-78
Fundição Brasil - 8
Onixol .- 3
11- 2-78
2212-77
Viropeet..- 3
5- 3-78
Plasti - 24
Oalvalastie - 1
23- 2-78
19- 1-78
Sinhã. - 32 •
29-11-77
A La Marquise de Sevigne - 41
24- 2-78
Zeca silvei( - 44
14- 1-78
Nirosit - 2
2- 3-78
eanber -= 48
1- 3-78
Demoliner - 41
10- 2-78
Venus - 8
27- 1-78
O
Am
K
Coe
18- 3-78
P-Pe
Ton-e Ro
48 11er-Koater - 8
18- 2-78
- -11
,•
iF
14- 1-78
niPe
lar°macêutico Brasileiro - 32
18-12-77
Desogen - 3
Stip-Mista - 10 23- 2-78
9- 2-78
Fundição Brasil - 8 2- 9-77
Jodosan - 3
11-12-77
Tergitol - 1
13-10-77
Paramount -- 23
Brylfoana
48
9-12-77
Bryltone - 48
9-12-77
2- 4-73
Mundo Esportivo
32
12- 4-78
722212a -- 23
172 2-78
' 1 - 17- 2-78
3- 3-73
Pioneiro 6230 --8
,1 13- 1-78
Revista Therapeutica --32
Veneranda -- 41
Criações King O Tape Real de Sua Elegância -,3-.78
2-11
-- 13
14 -L15 -- 17 -2 31
26
. 27 =- 28 -- 40 -- 49
t 17- 2-71
Areyon Sardinhas.:Bena F22e e Sem Espinhas -- 411 22- 7-70
Ilr, Recordati
T '16-10-70
-= 41 -'
bara'Perfeita Cozinheira As Suas Ordens -111 14-1-'71
Simbólo de Arte, Beleza e Classe -- 8
A Registradora - 33
I.,961101:/70
Martini A Marta Mundial - 42
ni 20-10-70
Preferido em Todo o Mundo pelos Que Sabem!
Beber! - 42
26-10-70
O Melhor . Negócio na Terra é a Terra Mesmo
t • 1-,4-71
- mista - 33
i 25- 3-71
-M B - 33
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208.643
208.682
208.t85
Ilidrobrulleira -- 8
24- 5-77 208.771
196.648
49
Dinelll
198.532
31- 7-77 208.810
Acefia -- 34
1- 8-77 208.810
Boletim
Associação
Brasileira
de
Norda
198.882
ABNT
208.829
ma2 Técnicas -- 32 .
10- 8-77
208.830
Panefron -- 3
198.987
14- 8-77
208.859
148-77
Tyresolea
-39
199.009
208.864
Nuance -- 48
4- 9-77
199.ib5
208.889
Indústria Sul Americana de Metais Sociedadejl
199.798
208.897
14- 8-77
Anônima -- • DN2
208.918
9- 9-77
199.906
Capropar.-- 16 -- 41
208.926
14- 9-77
Churrascaria Paulista -- 41
20.202
208.949
7-10-77 _208.954
DIneili - 5
201.527
8-10-77
mista -- 41
201.583
Serra da Mantiqueira
208.965
24- 9-77 .208.986
201.589
Cafe Glória r- 41
11- 8-77
201.756
Dermoxin
3 .
208.967
6- 8-77
202.195 -' De Liso Debs -- 36
208.973
14-10-77
Nevrocol -- 3
f 202.456
208.992
18-10-77
202.741
Cop-Clinicas Odontológicas Paultstí -- 10 -- 33
208.903
18-10-77 209.001
202.727
Viotalil -- 3
9- 8-77
202.866
Du1ux
1
209.003
21-10-77
1
202.927
Cipan -- mista
209,008
4- 8-77
mista
1
203.t62
209.007
11-11-77
- 204.211
Aracy,-- 41
209.008
11-11-77
Aletaldinelli -- 11
204.211
209.015
11-11-77, 209.028
11
Efinelli-- mista
204.215
14,11-77
Distonal -- 3
204.477
209.032
19-11-77
Avernus -- 42
204.548
209.033
31-12-77
204.034
Copag-212 -- 49
209.034
26-11-77
Serviços Insetisan
204.831
-- 33
209.037
29-11-77
204.928
Saclurá
IIC
209.054
3-12-77
Starlet -- 17
2(.o.004
4
209.055
3-12-77
F,Cáto Independente -- 21 --, 33 -- 47
205.808
209.060
/4-12-77
Amalia -- mista -- 38
205.070
209,061
6-12-77
DPJ
Vaga' S. A. Comércio e Industria
205.164
209.070
28-10-77
eattututa -- 3
205.282
209.18U
21-11-77
Trinacria
mista -- 46
205.397
209.172
17-12-87
Ortanal -- 1
205,485
209.173
17-12-77
NC205.494
Expresso ' Florianópolis Limitada
209:174
21-78
14,eserillina
3
205.815
209.175
61-78
Gionretti
205.888
209.178
7- 1-78
Sorol
41
205.934
209.179
28- 1-78 209.186
208.029
Oxigenol -- 48
10- 1-78
206.088
Artefatos de Metal Deca S. A. -- DP2
209.343
206.110
A.6111a Sanitária Super Globo Limitada - NC
10- 1-78
209.348
17- 1-78
Consul -- 42
200.270
209.356
17- 7-77, 209.258
Companhia Rural de Armazéns Canais -206.288
20-11-77
Emblemática -- 48
208.475
209.359
23- 1-78
Fotolabor -- 33
208.532
209.360
25- 1-78, 209.361
Estovaine
3
e
208.636
251-78
3 .
Fátorvasol
.20d.t37
209.362
10- 8-77
206.677
Mushet
5
209.363
291-78
Leucockla
3
206.692
209,364
30- 1-78 209.365
14e
MVÇAI Motores Diesel S. A.
208.744
3- 2-78
O. K. -- 21
206.812
209.366
5- 2-78 _209.367
Zacharias
200,929
1
5- 2-78 209.369
Zacharias -- 11
• 208.930
...
5- 2-78 209.373
Zacharias -- 14
206.931
- 5- 2-78 209.374
Zacharias -- 31
• 200.932
5- 2-78
Zacharias -- 47
209.933
209.382
7- 2-78 209083
Serrana
4
207.034
7- 2-78 209.486
3
Nutrantin
207.067
30-,11-77 209.487
4
Hercules
207.185
2-12-77 209.518
Emblemática
4207.186
13- 2-78 210.203
Stfil
mista
207.198
6
13- 2-78 210.210
13iperfós Composto -- mista
2
.•.
207.217
14- 2-78 210.218
Flamengo -- 41
' 207.299
19- 8-77 210.349
Emblemática -- 1
207.384
21- 2-78 210.385
Pé da-Anjo -- mista -.
207.395
725- 2-78 210.368
Isnard
207.464
25- 2-78
207.486
Santiáta -- 41
I•
210.372
25- 2-78 ,210.374
ShelfI -- mista -- 36
• 207.510.
28- 2-78 210.379
2
Serrana
207.549
28- 2-78 210.406
Catosinoral -- 3
207.569
'Vigorocap -- 48
207.641
210.479
25- 2-78 210.480
Urramidiunt --- 3
207.583
15- 9277 210.650
207.601
13ull Dog -- 11
27-10-77 210.965
207;630
Clestetper -- 38
28- 2-78 211.661
207.653
Regente --41
3- 3-18 211.688
207.728
Fanfulla -- 41 •3- 3-78
207.769
CC. Cisnusculum -- 41
211.803
3- 3-78
207.773
Olycortbl -- 3
3- 3-78
207.786
Batida de Céco
207.802
wheaton do Brasil S. A. Indústria e Comércio - 14C
207.831
FortidturasIlasett1 -- 6 -.8 -- 11 -- 14
4- 3-78
7- 3-78 212.323
207.951
Indústria a Comércio Bovino -- 1 -- 11- 17 -33
3-78 213.370
207.953
Bovino -- mista
5
207.988
Fein -- 8
10- 3-73 213.378
208.000
Sfivana
10- 3-78 213.618
1
208.100
12- 3-,8 213.720
Fundação das 'Voluntárias . -- 33
208.132. 1 Sertaneja -- 43
13- 3-78 214.884
208.329
Doublevit
:3
21215.191
203.469 1 Ildja Flor ---41
Z15.4110
25-•3-7a

"4
Metropolitana -- 25
Zodiac
22
Zodiac -- 36
Provet
2
Pronto
8
Fronteira-Alista
32
p cnvison 41 3
laraa
8
3
Etrpen:
41
AlOhaho Fortaleza
Amainai • 2
Transfilbna -I
Alisda
Pancynorm
3
Otennec
7
Flastiresina
Paulista'.
41
Creme Paulista
41
Coalhada Patifilta --.41
Paredão „41
Isalphen
1
33
Constdex Patentes e Marcas
FerragenS , Ilaga S. A
NC
Majestic
17
Moinhos Brasileiros S. A. Mobrasa
raw
V P C.NV
5
13rancomate
1
Wlogna
Mista .
31
41
42
43
Associação Paulista de Medicina -- DP2
11
V T-70
V T-80
11
Invenol
3•
Os Três Mosqueteiros
33
P811-Pen -Ped
3
Aliplex
3
Anderson Caayton
1
Anderson Caayton
2
epiimetal Quimlogravura de Metais Ltda. -- DP2
Nenê
22
Mista

Anderson Clayton
Anderson Clayton
Anderson Clayton
Anderson Clayton
Anderson Clayton
Anderson Clayton
Aaichoon Clayton

4
6
7
10
22
24

31 •
47
Olea
llidrospel
25
Neohelmtn
3
Anderson Caayton -- 32
34
Anderson Caaytan
Andersan Caaybon
35
36
Anderson Caayton
Anderson Clayton -- 37
41
Anderson Caayton
Anderson Caayton,42
45
Anderson Clayton
31
Anderson Clayton
47
Anderson Clayton
Mista
36
Sete-Vidas
33
Imobiliária Contacto
41 .
Convento
33
Edifício Edison
41
'Itoghurt Paulista
36
Diplomata
Diplomata
38
Coendoze
3
38
Escola Remington "Ft,"
41
Tapir
Ribeiro
41
17
Emblemática3
Rhodia,
48
Ithodia
Moinho-Mista
41
Mista
11
Sete Cravos
41
Floresta 55
ba3
Serrana S. A. de Mineraçãs
3
Aacalisan
3
Tensfiase
Floresta 22
41
23
Potterá
3
F'aluston
36
B. *S. A.-- Mista -- 1-- 2 --. 4 -- 5 -- 6 -- 7
'8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 14 -- 15 -- 16'-- 17
28 -- 29 -18 -- 21 -- 22 -- 23 .-- 24 -31 -- -34 -- 35 -- 38 -- 39 -- 40 -- 41- 42 -48
47
' 46
45
Emblemática -- 11
Munia • 41
3 •
Nefar
17
Sintesit "
Cellpar
3
2
Alista
Rex
37
IlecoMç
Com-112 -- 49
-

2- 4-78
2- 4-78
2- 4-78
7- 4-78
31-12-77
d- 4-78
8- 4-18
4-78
10- r-i8.
10- 4-78
14- 4-78
/4- 4-78
•:4- 4-18
14- 4-78
15- d4-:8
75- .-78
15- 4-18
:5- 4-78
15- 4-78
15- 4-78
15- 4-78
14- 4-78
16- 4-78
16- 4-78
18- 4-78
16- 4-78
16- 4-78
16- 4-78
16- 4-78
16- 4-78"
16- 4-78
16- *-78
16- 4-78
16- 4-78
16- 4-18
16- 4-75
16- 4-78
18- 4-78
19- 4-73
19- 4-78
19- 4-78
19- 4-78
19- 4-78
19- 4-78
19- 4-78
19- 4-78
22- 4-78
23- 4-78
'23- 4-78
23- 4-78.

23- 4-78
23- 4-78
23- 4-78
23- 4-78
23- 4-78
-23- 4-78
23- 4-78'
23- 4-78
23- 4-78
23- 4-78.
23- 4-78
23- 4-78
23- 4-78
25- 4-7d
25- 4-78
25- 4-78
25- 4:.781
22- 3-78
20- 2-7&
2-7a
18- 2-78
18- 1-78
18- 1-78
13- 2-78
21- 1-78.
17- 2-78:
25- 2-71/
3-78
4- 3-78
17- 2-78
22- 2-78
23- 2-78
25- 2-7&

11- 3-78
18-12-7T
5- 3-76
28- 2-78.
15- 9-77'
15-'4-78
4-12-77
23- 3-78
31-12-77

nn••
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Registro 1

Marca - Classe

Vigência

Registro

Marca -- Classe

• /
1 Vigência
I

•
215.497
215.502
215.529
2l5.757"216.553
216.892
217.05W217.308
217.320
217.605
217.625
217.991
219.028
220.110
220.22
220.468
221.002
221.302
221.354
221.756
221.757
221.764
221,768
222.841
223.305
224.760
229.820
229.945

25- 2-78
Hecofix - 23
26- 1-78
3
Hemosano Depurativo Lyra - Mista
9- 4-78
32
Revista de Ciências Econômicas
25- 2-78
Hecofix - 36
15. 4-78
„Bambi - Mista - 41
12- 1-78
United - 28
18-2-78
Airkein
2
18- 1-78
Pedrite - 16
25- 2-78
Calperos - 3
9- 9-77
Tricofero
48
23- 3-78
Lanifício Ideal S. A. - Ne -25- 9-77
Serrarias Almeida Porto S. A. - Ne
19-11-77
6
HS
Escritório Técnico de Serviços de Engenharia Etse
16-3-78
Ltda. - NC
14-12-77
Mista - 2
Cruzol
15- 4-78
Cognac de Alcatrão da Noruega - Mista - 42
5- 4-78
3
Fitoviti
22- 4-78
Aga - Mista 11
28- 1-78
Tropical - 18
22- 4-78
8
Aga
22- 4-78
Aga - 11
4- 3-78
Vencedor -Mista
7
14- 4-78
Basto Sobrinho - 44
23- 2-78
Tecnogeral - 17
-12- 3-78
Vencedor - Mista - 10
Textilia - 23
13- 4-78
Mocotolina - 42
9- 2-78
Aga - Mista - 8
22- 4-78

232,228
-Poli-Grip -- 10
244.696 • Aga Mista -- 20
Alcântara -- 38
247.243
Toledo -- 6 t
249.881
Toledo -- 8
250.245
Bela Vista -- 41
260.549
Mar -- Mista -- 6 -- 8 -- 10 -- 11 __ 15 __
302.482
16 -31 -._
304.286
Mais Edna de Reagem -- 31
Cigarrilhas Legitimas e Patenteadas sônnente "Tal304.649
. vis" -44
305.004
Sheriff a Calça que Aguenta Qualquer Castigo
-- 36
Marcas que Garantem -- 4 -- 8 -- 9 -- 11 -- 12
309.828
21 -- 23 -- 24 -- 26
13 -- 14 -- 15 -- .17 -- 18
39
28 -- 30 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38
.
40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 46 -- 48 -- 49
311.525
cheque Saúde -- 33
Cheque Utilidade -- 33
311.526
311.527
Cheque Educação -- 33
311.528
Cheque Consumo -- 33
311.529
Cheque Arco-Iris -- 33
311.573
Alvolette
O Vestido doe Trabalho --. 23 -- 36
312.022
Mudanças? Gato Prêto o Guarda Móveis da Cidade
Maravilhosa -- 33
313.048
AI -- Mista -- 4 -- 12 -- 22 -- 23 -- 24 -- 31 --I
34 -- 36 -- 3
318.202
Emblemático -- 8

rJonso
idação
das
Leis
do
Trabalho
i
Alterações do Dec. lei o.' 229 -

DIVULGAÇÃO N. 1.Q01
PREÇO: NCri 0,34
O

A VENDA
-Na Guanabara

inito de Vendas :Áv Rodrigues Alves. 1
Macia li Ministério da Fazendo
ilkeende-se i pedidos pelo Serviço de ReetablMso Postal
Ema Brasília

Ne Sede do DIN

-

19- 3-78
22- 4-78
19- 4-78
15- 4-78
15- 4-78
14- 8-77 •
29-12-70
31- 1-7/
16- 1-71,
16- 1-71
19- 4-78
19- 4-78
19- 4-78
19- 448
19- 4-78
19- 4-78
19- 4-78
23- 4-71
23- 4-71
10- 3-71

•
-
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação que se faz cie adirá() com o art. 26 do Código .da Propriedade Industrial (Decreto-lei n 9 7.903-45), em face Sb que ficou resolvido no
Item 4 da Portaria n9 73 de 4 de outubro de 1967. do Diretor-Geral

TERMO 153.21$
De 8-4-64
Modélo Industrial.
"Original configuração em solados
-de salçados".
Ancora — Inutistria e: Comércio
Ltda. — Sn Paulo.

t.

•

'eventualmente de cerâmica, sendo
que da parte central se projeta saliência abaulada circundada por resistência elétrica fixa por projeções ou
suportes, enquanto que pua lado
oposto se apresenta região aproximadamente cônica atravessada por con:dutor elétrico, sendo que junot ao refletor tal região se apresenta com
menor diâmetro e circundada por
luva a que se articulam pas plexíveis.
2°) "Nova e original configuração
aplicada a refletor de calor"; conforme reivindicação anterior,, tudo
substancialmente como descrito no
relatório e !ilustrado nos desenhos
apensos ao presente memorial.

evito, reivindicado acima
no desenho anexo,
••••

e

ilustrado

Ancora Indústria e Comercio Ltdas
— São Paulo — Capitai,

n •••n •••n •

•

TERMO N9 164 164'
Data: 12-2-64
"Original configuração aplicável otn
solado de sandálias, calçados e similares".
Patente modêlo Industrial de Ancora — Indústria e Comércio Limitada. — São Paulo,
•

TERMO N9 164.163
Data: 12-11
Patente modèlo Industrial
"Original configuração apiicavel
em solado de calçados e similares",
Ancora — Indústria e Comércio Limitada. — São Paulo..

Reivairaçées.

19) "Original configuraçffia em solados de Calçados", caracteirzada palo
fato de as regiões acampanhantes do
bórdo da superficia pisante e, também
do bico do calçado, apresentarem-se
em feito de '.ima faixa de determinada largura, com superfície crépe ou
micro-rugosa, e esta faixa, na região
arcada mediana do solado, é limitada
por duas saliências curvas, em V.
porém abertas em ângulo obtuso, de
modo queo .vértice está vbltado para
a zona da arcada do' saindo; a largura desta 'faixa está. limitada por
, margem interna, constituiria de saliência linear, formando um -amplo
contórno, em cuia superfície -interior
hã uma pluralidade de saliências espassas, lembrando facetas de cristais; a superfiai a do salto é totalmente provida destas saliências, esparsas, lembrando cristais.
29) "Original confghiração em solados de calçados", acorde com o item
anterior e tudo como descrito, reivindicado e" ilustrado no desenho anxeo.
TERMO N9 158 987

'011

Depo atada a a. C-5-64
Requerente: Indastriaa Brasileiras
Eletrometalurgicas S.A.
•
Título: "Nova e original configuração aplicada a refletor de calor".
Procuradora: Cometa marcas e patentes Ltda.
Estabelecido: Estado de S. Paulo.
Reivindicações

Em Resumo, reivindica se, como
elementos constitutivos da novidade,
O conteúdo dos seguintes pontos característicos:
19) "Nova e original gonfisuração
aplicada a refletar de calor", caracterizada pelo faia da . ser formado por
refletor circular, em i forma de calota,

•••••

Reivindicações

Reinidicaçõ?s

Reivindica-se. como elementos
constitutivos de novidade, o conteúdo
dos seguintes pontos característicos:
19 ). -"Original configuração, aplicável em solado de calçados e correiatos",' caracterizada pelo fato de, .na
Reivind%co'ção's
- sup erficie'inferier do
ter apliReivindica-se como elementos-çons- cada uma pluralidadesolado,
de saliências
titutivos de novidade, o conteúdó dos transVarsais, de secção genéricameote
seguintes pontos característicos:
retangsular e que se enLonstam nas
19) "Original configuração aplicá- faixas salientes dás bordas do-solado;
vel em solado de sarda:ias, calça- algumas das saliências infletem em
dos e similares" caracterizada por ângulo obtuso, para uni dos lados,
uma faixa saliente, que acompanha o acomp anhando . a
. axial hipocontõrno da borda da face isSerior tética do solado 'ata seencostarem e,
do arilado, dita faixa, na ponta diancor,a) undirem com uma .das
teira, se apresenta mais larga, em
formato blongo, adjacente às faixas cias.transversais . do solado; ainda no'
laterasi, opostas, EC dispõem saliên- solado, se dispõe outro motivo idências paralelas e retas, deixando entre tico ao precedente, cujas saliências.
si, vãos rebaixados; estas saliências
limitam superfície blong,a longitudi- Infletem , oni sentido. contrário,
,•
nal, em que se localizam motivos aipi 29) "Original c onliguração, aplicábaixo ou médio relêvo, representando
faixas entrecruzadas, ue modo que vel em solado de .calçados e correia.
uma série de tais faixas se apresen• tos", acorde com o item anterior, catam como que retorcidaS.
racterizada, finalmente, pelo fato • de
29 ) "Original configuração aplica- que, na superfície do salto, estão lovel em solado de sandálias, calçados calizarias várias cavidades
re tangulae similares", acorde com o item anterior, caracterizada finalmente, pelo res trosaverSaiss acomp anhantes dai
fato de que o salto é limitado por bordas do salto, c, entre aludidas ca.
faixa saliente, que se constitail no
prolongamento da °atira que guarnece vidades, se dispõem duas fileiras pa-.
as bordas da arcada: a parede reta raleias de cavidales re tauigulares , ...do sano é oriunda de uma outra clinadas.
faixa saliente transversal. conectada 30) 'Original cnofig uração,
apilcha
às faixas laterais, de modo que as vel em solado de calçados
e correia...
superfícies interiores da arcada e do
tos", acorde com os itens anteriores
salto são rebaixadas..
.
e tudo como su bst ancia:mente des-s
39) "Original configura aão aplicacrito, reivindicado acima e IT—faado
vel em solado de sandálias. calçados no
desenho anexo.
e similares% acorde com os itens anteriores e tudo como substancialmente descrito, reivindicada acima e
ilustrado no desenho anexo.
TERMO N 9 164.191

Reivindica-se como elementos constitutivos de novidade,o cor teúdo dos
seguintes pontos característicos:
1°) "Original configuração
vel em solado de calçados e similares", caracterizada pelo fato de, na
superfície do solado, haver quatro
áreas preenchidas com saliências com
secçâo em meia- cana ou, em forma
de dupla rampa, sendo que unia das
áreas é trapezoidal, situada adjacente
à arcada a outra . área, e mais ou
menos retangular e, duas outras,
aparentemente triangulares, localizadas adjacentes à zona da extremidacte
do solado e alguns dos bordos destas
áreas preenchidas com saliências com
zoidal, provida de micro saliências;
na zona da extremidade, há superficie
oblonga, dotada também de micro
saliências.
29) "Original configuração aplicável em solado de calçados e similares", acorde com o item anterior,
caracterizada, finalmente, pelo fato
de que na superfície do salto, há
duas superfícies preenchidas com saliências, com secção em meia-cana ou
em rampas; num dos laterais internos, há outra superfície trapezoidal
irregular, e, na zona da ponta, há
outra superfície em forma semilunar,
De 20-11-64
e em ambas contendo mirro saliênTERMO N9 164:299
cias. •
PataiSse- de modèlo industrial de::
Data: 13-2-(i4
39 ) "Original configwação
"Unia .ftailscara acular para repouso
Vel em solado de calçados e simila- Patente de modêlo Industrial.
dos olleas'.i.
res", acorde com os itens anteriores "Original configuração, 'aplicavel Req
uerente — Artur Bern.stein
e tudo como substancialmente des- em solado de caçados e correlatos"
Rio de Janeiro -o Ob.
•

411

ri418

•
r
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., Procurador --. Rubem. dos' SiIntO é -11. teiramepte. disa, Inehisive -na ex-:
tremid.ade posterior.
,,.,Querido.
Tudo substancialmente como descrito, desenhado' e rei' :ndicado.
•
TEIS1V10 DE PATENTE N9 135.5131
• De 19 de outubro de 1961
Philo° Corporation — Estada Unidos' da América. — Título: "Amplif 1cador de Sinal".. — Privilégio da Invenção.
Pontos Co-; acteristicos
•

--a. Num amplificador de sinal, uns
multiplicador eletrônico caracterizado em que diferentes velocidades eletrônicas e tempos de tránsito conseqüentemente diferentes, entre eletrodos sucessivos, tendem a introduzir
variação de fase indezejada no sina!,
e meio para efetuar oompensação no
multiplicador eletrônico de modo -a
Pontos -Ca..acteri:itieos
impedir susbtáncialmente a variação
J•
•
, de , fase.
'
1
Unia máscara ocu ar para r é2. Num amplificador de sinal, um
, pouso dos olhoS, recortada em pano 'multiplicador 1 eletrônico caracterizamacio, formando Uois círculbs inter- do por incluir uma série de peo meligados ao -alto por-Urna estreira nos três eletrodos de emissão eietrô•
faixa.
secundária, espaçados, meio p42 Uma mascara, oco ar para res."' nice,
fornecer, vqitagens aos eletrodos.
pouso dos olhos,- subatuncialmente ra
e uma resistência ligada entre o meio
como descrita) no relatório e ilustrada de
fornecimento de voltagem e o eleMos
desenhos
que
-o
acomnanhano.
trodo intermediário dos três referidos.
tal resistência lenido um valor tal
que, com uma passagem de corrente
TÉRMO N 9 164.;14
precleiretminada através da mesma
os tempos de trânsito eletrônicos enData: 33-J1---6i1
Requerente: Eduardo de Lima' Cas- tre os eletrodos são substanciamente
tro Neto.
3. Num amplificador de sinal, nin
Estabelecido: Estada da Guano- mutiplicador
eletrônico caracterizabara.
do por incluir umá série de pelo meNatureza: Modela' Industrial..
-Titulo: Novo tipo de torneira.
- nos trU eletrodos de emissão eletrôEm resumo reivindicam-se - como nica Secundária, igualmente espaçados; meio-para polarizar o segundo
caracteristicos da Invenção:
dos referidaS eletrodos positifesnente em relação :ao primeiro eletrodo,
sem • unia ' proporção predeterminada
meio para polarizar o terceiro eletrodo smsitivamente em relação ao segundo kletrodoo em uma proporção
maior, e uma resistência ligada entre
o meio de polarização' e o segundo
eletrodo,. tendo a resistência um valor tal que, com- passagem de corrent e ., predeterminada através -da mes:19) "Novo tipo de ' lOrneires"„ c sns . ma es diferenças de voltagem -entre
tituido de um corpo Aco no qual . se os Prim
eiro e segundo ,eletrodos e en-:
?aloja so dispostivo de abertura e ou tre as segwundos é, terceiro eletrodos
fechamento da 'passagem da água
são substancialmente . iguais.
objeto de pedido de pates.tc em cursd .• 4.Num amplificador de sinal,- um
".-- ,caracterizada s. pelo fato ,do corpo
ltipl
icador eletrônico caracterizado
datorneira ser 'boleado tanto no con- por, incluir uma-série de pelo menos
, " torno superior comd , no alto dc lads três eletrodos de ell1123A0 eletroônica
posterior onde•, dotado de uma secundária, espaçados meio para
• abertura profunda.: cilindrica, ror:- aplicatão de voltagens de polarização
Aueada internamente e comunicar:te
os primeiro e segundo dos ci- com o ôco ou caixa do mcc.anismo da entre
tados
eletrodos e -entre o segundo e
torneira; abertura esta; na qual atar- o terceiro
dos eletrodos, e ,uma resisracha o tubo da torneira, após dita tência ligada
entre o meio de polaabertura, a parte postem& do refe
e O segundo eletrodo, os parido corpo contnua ar edondado e rização
em ponto previsto se Eonga ;para râmetros sendo de L forma que
baixo de -forma tubular trônconica
(bico da torneira.
•
29) "Novo tiero de torneira" Como
VE
IR
no ponto 1, caracterizou° pelo fato
cr2 "
do corpo da torneira .menclonado no
VE2 •• IR
- • ponto anterior, ser na frente, cortado
' em plano e dotado de ampla e totel
abertura cirmilar rosqueada no em- torno onde é atarrachado um disco enquanto d é a - distância entre 03
furado no centro e, através do .qual primeiro e segundo eletrodos, 113 é a
passa um_ parafuso que fixa no dis- distência entre o segundo e o terceiro
positivo interno do corpo da torneira, eletrodos, E, é, a voltageemode polarium "nobe" (botão de -comando do zac;o entre os primeiro e segundo
dispostivo de abertura e fechamento eletrodos. E. é a voltagem de polarida passagem .1a água): dito "nobe • zação entre o segundo e o terceiro
que fica sobreposto no disco mencio- eletrodos, 1 é a corrente nominal
nado, é uma peça -discolde com -a através da resistência, eRéa resis- face posterior lisa e a anterior dotada tência da referida"- resistência.
• de quatro resaltoS arredondados, cada
5. Num amplificador de sinal, um
• um dos quais . coincide com um dos muitSoilcador
-eletrônico caracterizado
lados de um plano quadrado centre.]
por incluir uma série de pelo menos
furado no centro. '
29) "Novo tipo de 'torneira?;'COtri3 três eletrodos de emissão eletrônica
nos pontos 1- -2, caracterizado pelo secundária, igualmente -espaçados,
'fato de que o tubo-em todo seu com- meio para polarizar o segundo de tais
primento, fora - do corpo da tornena. eletrodos positivamente em relação
•

-Ngo,133.754.
predetermieirscla,.ineiO,PEere
De
27
de
outubiO
de 1961
rizar o - terceiro jaasitivainen2..
r
ção ao segundo ' eletrptlo ens. Requerente: Ciba Société Anonyte em'rela
uma proporção maior, e uma rekise, me, firnia, industrial e comercial suitência ligada entre o meio de pola- Ça•
rização e o segundo eletrodo, os pa:i .Pontos "característicos de: "Processo para', fabricação de novos corâmetros sendo tais que
rantek ele Aritraquinona," (Privilégio de invenção)
.1
ao Drioreieo eletrOdo era. Uma: prOor -;

Pontos Canacteriskicos

2
s
onde E, é a voltagem de polariiaçã4
fornecida pelo primeira meio, E, 'é a
voltagens .polarização fornecida pelo segundo meio, I é o valor nominal
de corrente através da resistência e
R é a resistência da citada resistência.
6. Num amplificador de sinal, um
multiplicador eletrônicvo caracterizado por incluir uma pluralidade de
eledeodos de - emissão eletrônica secundárias , espaçados, e um - anodo.
meilo Para aplicar voltagens de aceleração aos eletrodos, uma resistência
ligada 'entre o meio 'de aplicação de
voltagem e um dos citados eletrodos
para efetuar contrôle de ganho autome.tico, tal resistência tendendo a
causar mudança de fase desejada de
sinal, e uma segunda resistência ligada em circuito com o enodo e tendo
um valor de modo a corripensar a
mudança de fa,e.
7. Num amplificador de sinal, um
medtiplicador eletrônico caracterizado por incluir uma pluralidade de
eletrodos de emissão , eletrônica- secundária, espaçados, e um anodo,
meio de aplicação de voltagens de
aceleração aos eletrodos, uma resistência-ligada. entre o meio de ao:1cardso de voltagem e um, dos citados
eletrodos para . efetuar- contrôle
ganho - automático:, voltagem desend
volvida através" 'da resistência causando aumento de -voltagem no citado eletrodo, diminuindo, assim o
tempo de trânsito de eletrônios qus
passam para o eletrodo, tendendo; oca*
isso,' a causar mudança de fase indesejada. do sinal, e meio para poisMiar o enodo de modo a aumentar, o
tempo de trânsito dos eletrônios que
passam para o anodo e, dêse modo,
compsnser a diminuição do tempo de
trânsito,' impedindo, assim, a mudans
%ia sie fase.o.indesejada do sinal.
8. Nu mamplificador de sinal,. um
multiplicador eletrônico caracterizado
por/incluir uma série de pelo menos
três eletrodos de emissão eletoiSolos
secundária es:peçados. e um enodo,
mei para, polarizar o segundo d•-,5
citados eletrodos positivamente era
relação ao primeiro eletrodo, Mn uma
proporção predeterminada, meio para
polarizar o terceiro eletrodo positivamente em relação ao segundo eletrodo, em urnaiproporção substancial.
mente menor de forma que os eletelnios emitidos pelo segundo eletrodo
passam pelo terceiro eetrodo e vão
diretamente para o anodc uma resistência ligada em série com o segundo
eletrodo para efetuar çontrôle de ganho automátiee, causando dita resistência a diminuição do, tempo de
trânsito eletrônico entre 03 primeiro
e segundo eletrodos, e uma segunda
resistência ligada em circuito com o
enodo a fim de compensar a
onição-do temix de trânsito.
A requerente seivindica de aárdo
com a Convenção Internacional e o
eitigo 21 do Decreto-lei n9 7 903, de
21 de agôsto de 1445 a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Petentes dos Estado:IYridos da Arn Aelca. em 29 de novern bro • let(o•sob u9 7`3.4-50. •
.

•

.

't

•

' •

1. Processo para a fabricação - de
corantes de- antraquinona, caracterizado pelo fato de se sintetizar um
corante-. de antraquinona, contendo,
pelo menos, dois radicais de antraquinona ou una sistema cubável, tendo pelo menos cinco cadeias condensadas :segundo metidos ,conhecidos em • apropriados produtos „intermediários 'e se introduzir pelo me- no* um grupo arilmercapto em qual- quer fase do processo no qual gru• po o radical- gila compreende,. no
máximo duas cadeias condenadas.
ss
o, conforme especifica-,
.s
2. Processo,
do no ponto 1„ caracterizado pelo
fato de se , condensar uma aminoan- •
traquibona com um halogeneto de
um ácido orgânico, contendo um radical da fórmula: '

•
na qual X representa um átomo de
oxigênio ou nitrogénio,. o qual último forma parte de uma çadeia hexa-neembradas heterociolica, e ocmtendo dois ou três átomos de nitrogênio.
ligados na cadeia e se escolher os
cqmpoentes, de modo que o corante
final contém pelo menos, dois radicais de antraqiiinona ou . um sistema` cubável, tendo, _pelo menos, cinco cadeias codenstelas e, contém uni
grupo arilmercapto.
••
3. Procsso t conforme espeCificado no ponto , 2, caracterizado pelo
fato de se condensar duas proporções
moleculares de uma aininoantraqui-

nona ,contendo um grupo , aril-mer- • ,
capto com urna proporção. rdolecular de um halogeneto de um ácido
orgânico, contendo, pelo menos, dois
radicais da fórmula dada no ponto
2.
4, — Processo, conforme - eSpecificado no ponto 1, caracterizado pelo
fato de se condensar duas proporções'
moleculares de umã amisioentraquinOna da fórmula:

na qual pelo menos -um X representa um radical arilmeresapto, no
máximo.. biciclico e o outro x represerda átomos de h'drogênio . eu
átomos -de halogênio ou grupos Ricoxi ou acilamino com uma proporção
molecular de nen , halogeneto de ácido dicarboxílico. ! •
5. Psocesso, confo:me especircado no. ponto 4,' caracterizado pelo fato de se condensar duma proporções
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ujares de uma itatinoantravd-

ver da fórmula:
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IL. Procesio, conforme especifica- adicionalmente com halogênio, :407
do ião ponto 10, caracterizado pelo ou NO ou o grupamento
condenear duas -proporfato 4*
utigeoxagges tab nin OotnPostO
rórmulai

qual Y representa um Momo de
o o uniu grupo emiti°, ariloafilmercapto ou anta.
7. Processo, conforme especificado

ponto 6, oaracterizado pelo fato
aminoantraquinOna usada ter. a

na qual X representa um momo de
hidrogênio ou halogênio ou um gruPo arilmercapto ou acilamino com
uma proporção molecular de tim dimercapto-benzeno.
12. Processo, confOrme especificado no ponto 1, caracterizado pelo
fato de se tratar uma hidrazida de
ganido di-(arilmercapto-arattraquinona)-carboxilico com uni agente desidratante.
13. Processo para a fabricação de
um corante de antraeuinerie, cencill"
zido substancialmente, conforme descrito em qualquer uni dos exemplos
1 — 28 acima.
Finalmente, a depositante reivindica, de acórdo com a Convenção
Internacional e de conformidade com
o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade dos correspondentes pedidos, depositados na
Repartição de Patentes da Suíça, em
28 de outubro de 1960, 23 de dezembro de 1960, 24 de abril de 1941 e 4
de maio de 1961, sob oa na, 12.112-

e R, significando uni alquilo,
arilo, ciclo-alquilo eventualmente
substituído, podendo R7 também ser
hidrogênio, ou R' e 1/7 conjuntamente com o átomo de nitrogênio representar UM anel contendo, eventualmente ainda mais outros heteroátomos.
2 — Praguicida de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de
serem contidos na referida mistura
é.steres fosfóricos os quais, por si sós,
não mostram efeito tóxico até urna
concentração aplicada de cérea de TERMO DE PATENTE N P 134.114-1 mg/dm ,, preferivelmente, 0,8
De 13 . de novembro cie 1961
mg/dm,.
3.— Praguicida de acôrdo com o
The Upjohn Company — EstadM
ponto u caracterizada por contar
Unidos da América.
ésteres fosfóricos da fórmula zeral
Título: "Compostos orgânicas e processo para fazê-los".
pontos caracteristicos
1 — Um processo para a preparação de um composto tendo a Omina;

na qual X =

8; e R' . alquilo
inferior, e A o grupamento — YR"
com Y significando um átomo de
oxigênio e R.4 significando um arilo,
preferivelmente ferino, que é substituído com alquilo ou ciclonlquilo

só ou adicionalmente, com halogénio,

60, 14.396-00, 4.788-61 e 8.240-61, NO' ou NO.
4 — Praguicida de acórdo com os
respectivamente
pontos 1 e 2, caracterizada por con•
ter ésteres fosfóricos da fórmula geral

2~0 1I9 134.101
De 13 de novembro de 1981
Requerente Schering A. Ci., sociedade alemã, industrial, estabelecida
em Berlim, República Federal Alemã.
Pontos característicos de "Praguist.
da" (Privilégio de invenção).
Pontos característicos

R

4

4-

7-X

rtS'—
O

1 — Praguicida, caracterizado por

tia qual Ar representa um realcei
Mia, no máximo ,biciclica.
8. Processo, conforme especifica[i no ponto 1, caracterizado pelo
to de se condensar com uni anil' ercaptan um corante de antra,quiOna, contendo, pelo menos, cinco
eias condensadas, ou pelo menos,
is radicais de antraquinona e um
ubstituinte capaz de ser permuta/por um grupo arilmercapto, vanjosamente um átomo de halogênio,
onde uma monoantraquinona haenada é condensada com um dircaptan.
.
9. Processo para a fabricaçãOne
trimiciaa segundo o processo do
nto 1, caracterizado pelo fato de
condensar uma aminoarilmecap-antraquinona com uma antraquia halOgenada ou se condensar
(tin a arihnercapto-antraquinona ha,
enada com uma aminoantraquiDna, ou se condensar uma aminolimercapto-antraquinona, com um
inposto arillco dihalogenado ou se
densar uma arnmercapto antrauinona halogenada com uni comosto
disminearílico na razão moP
er de 21 ...
19. Processo, conforme especifieado no ponto 1, caracterizado pelo
rato de se condensar duas propors moleculares de uma antraquinohalogenada com unia proporção
iolecular de um composto hiznerpt0-arilico, contendo, no m' -•.
s cadeias condensadas.

tua

tero átomos.
7 — Praguicida de acOrdo com os
pontos 1 a 6, caracterizada por con-

ter, adicionalmente, mais outro pra.
guicida.
Fina l mente, a depositante reivincli.
ca de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com
o art. 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade dos correspondentes pedidos depositados na
Repartição de Patentes da Alemanha,
em 18 de novembro de 1960, 15 de
fevereiro de '1961 e 15 de fevereiro
d r, 196à. sob os ns. Sch 28.796 IVs,'45
1, Sch 29.235 IVa/45 1 e Sch 29 236
IVa/45 1, •respectivamente.

com RI

qual Ar representa uni radical,
máximo, bicíclico, com uma pro'orço molecular de um halogenet0
e ácido dicarboxílico.
8. Processo conformo especificano ponto 1, caracterizado pelo
ato de se condensar a proporção
olecular de uma aminoantraquinoa da fórmula dada no ponto 4, com
• proporção molachlars de uma
traZ1n3 da fórmula:

ou conjuntamente com o átomo de
nitroganio representam uni anel cozitendo eventualmente mais outros lie*

conter misturas sinérgicas de carba- com A sifnificando — YR' e onde,
matos da fórmula geral
11' e ite têm o significado de acordo
com o ponto 3, e X O, Y = O ou
X = S, Y, 8 ou X = O, Y S.

rg;

5 — Pra.guicida de acordo com os
pontos 1 a 4, caracterizada pelo fato
de que no caso de R° = fenilo, êste
é substituído com um resto alquilo
contendo grupos carbonilo
6 — Praguicida de 'acor .do com os
pontos 1 'e 2, caracterizada por conter ésteres fosfórico % da fórmula geral

em que p é escolhido entre hidrogênio e metila, M é escolhido entre hidrogènio e o radical adia de um ácido carboxilico orgânico, e Z é uni
11-substituinte escolhido da classe
que consiste de hidrogénio uma doa
pia ligação 9-11), ceio, _alta e betahidroxi, e alfa-aciloxl, e quando P
hidrogênio, a ligação 1,2 A saiu-.
rada, e quando P é metila, a ligação
1,2 pode ser saturada ou não saturada, e desde que P e M só represei-.
tem snetila simultaneamente quando
a ligação 1,2 for insaturada, caracterizado porque um composto 6-desidro,,
tendo, a fórmula:

na qual R, e R' significam hidrogênio
ou uni alquilo inferior, e RI arild
eventualmente substituído, especialmente alquil-substituldo, ou um resto
heterociclico, com &tersa fosfóricos
da fórmula geral
com • &lenificando

•

na qual e R° representam alquilo
• em que p, .Y e. Z tem os significados
.
.
aqui antes definidos, e R" é escolhi.
•
inferior, X é enxofre ou oxigênio e
A é o grupamento — YR°, tendo Y e onde 114 e R' significtun alquilo do entre hidrogénio e alquila, é rea.
o significado O ou 8 e R' o de ,um inferior, X = oxigênio, Ft.7 e R° alqul. (No com um halogoneto de inetii.
fenilo, que lo, arilo eventualmente substituído, magnésio, na presença de um agente
arilo, preferivelmente
eventualmente pode ser substituído podendo R7 também. ser hidrogênio, promotor-de adição 1,6, para obter o

r-1420 _ Quarta-feirá o •

romposto 17-Metila correspondente,
tendo Ir fúnnula:
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"TERMO N° 134.778
De 7 de dezembro de 1961
I• : Pontos característicos: «Processo' para
la produção de ésteres de ácido-'11o1-14osfóncos (Privilégio de invenção).
Depositou te: Parbenlabriken Bayer
Aktiengesellschaft; sociedade alemã.,
Pontos característicos
• 1. Processo para -a produção de ésteres de ácido di-tioi-foskórico conâo aperfeiçoamento do pedido cie patente termo
ia, 12.413, caracterizado peio tato cie,
no presente caso, saponificar ésteres de
' tri-mquii-tio-tosfórico com
ácido- -mercáptides de álcali ou com xantogenatos de álcali e de reagir os sais de
ácido 0,S -di-alquil-tiol- fosiórico formados, com amidos, respectivamente aiqu.1moldas, de ácido halogeno-alquil-carboxilico ..
- - 2. Processo para o combate a pragas, )
caracterizado peso fato de empregar compostos de ésteres de ácido di-tioi-4ostórico, de fórmula geral .

Março de 1900

Pontos característicos
gênio, ou um &orno de halogénio e R3
significa u raradial metila,- aralquila ou
1. P./ocesso para a preparação de
um radial arilo eventualmente substituído,- caracterizado pelo fato de se reagi- derivados de 2,3-dimercapto-quinoxalina4
rem, alfa-Iiidroxi-cetonas de fórmula ge- caracterizado pelo fato de fazer reagir j-2,3 dimercapto- quinoxalinek eventual-I,
ral:
mente, contendo substituintes no núcleol
aromático, Com derivados de ácidos ca . I
pazes de _entrar em reação; derivadoi.
êstes da fp:lauda geral':

-•

` NR.;
/#7,—
ar

na qual "aos radicais R1 e 13 cabe o
significado acima mencionado, com derivados alcínicos de fórmula geral
R2 --- C C — X
na qual a R2 cabe o significado mencionado acima, X significa um- radical metálico -oti o radical MgFlat sendo Hal
um átomo de halogénio e, eiientualmente, quando R2 significar um átomo ele
hidrogênio, de se substitul-do ulteriormente, de maneira conhecida, por halogênio.
-

na qual, rei Nice representar hldrogaild
_um radical aidético, aralifático (isto é:1
aromático-alifático misto), ah-cíclico, aro.
mático ou hetero-ciclico, sendo que todo..
dos èstes -poderão apresentar substituip.
tes; pode ainda representar um radcal
alcoil ou* anil-sulfônico ou, um radical da
espécie

em que P,-Y, Z e R" tedi' o signifi
‘ cado acima definido, e o :composto
' • z •.
• 'k(C) assim obtido é:
\, (a) sujeito, -se desejado, a l li-h1:roxilação microbiológica e, -se de-d
' sejado, o., composto 11-hidroxi assim
obtido (O Z = ON) ou o composto
-to não 11-hidroitilacio (C; Z
em que, em cada caso, os • radicais
rY:. e 'R" rerãe.,:itam hidrogênio, é
• oxidado para.,uar o correspondente
TÉRMO DE• PATENTE N° 135.934
_
composto 7-xnetil-3,17,diceto,: o filtiIne) . é convertido em uma 3-anamkia
De 24 de janeiro de 1962
-d-AintrileSto-C-N
a 3-enamina assim obtida é reagida
' -Compagnie Française dos Matieres Cocom um agente alquilante escolhido_
lorantes — França.
entre halogenetos de alquil-ma'gnésio,
P
Rt±
hiOgenetos de alcenil-magnésio, haTitulo: «Novos corantes aritraquinôIogenetos de alcinid-magnésio, alqui/micos _para fibras à base de poliéteress.
os'P
3ituo, alcenil-litio, e _derivados de me- na qua IR1 e-R2 significam grupamentos Privilégio da invenção.
tal alcalino de alcino, para dar a alquila inferiores, enquanto R3 e R4, re3-enamina do cateróide 7-alfa-metilPontos característicos
4.7-alquilado correspondente, a 3ena- presentam hidrogênio e/ou radicais al:nina do esteróide 7alfa-metilL17-al- quila inferiores. ---,
conlado, assim obtido, é hidrolizado • 3, Composições pimguicidas, caracteri- Uni processo para a preparação de
• - para dar o correspondente asteróide zadas por conterem ou consistirem de corantes, acracteriiado por condensar-se,
•
7alfa-metil-17alfa- alquidado, tendo a ésteres de ácido di-tiol-fosfórico, de fór- em uni solvente inerte, entre 1 4°C e 22°C
/ fórmula A, em que M é alquila, ace- mula geral.
uma amino-,benzeno-sulfonamida de fórnila ou alcinila, Y é hidrogênio e P
mula:
e JZ tem o significado acima definido,
sendo que R3 e ou R4 slmbolizam hidra- se desejado, o composto assim obtido
gênio ou um radical orgânico, e R, reé.,,,acilado para dar os derivados 17presenta hidrogênio, um radical alifátIco,
01'3v
aciloxi correspondentes e, se desejaal:ciclico, aragático, aromático ou he.
r
. do, quando m fôr alánila no comtero-cíclico, ou ainda, um grupamento
pôsto de fórmula (A) acima, o úlrí•
anima, eventualmente contendo como
timo composto é submetido a hidroZ ,
.4
gehação catalitictt, para se obter o
substituintes, radicais or‘ânicos, e o Hal
1
cdmposto (A) correspondente em que
representa cloro ou • bromo, sendo a rea1/1' é alquila, ou
ção realizada na presença de fixadores;
na qual RI e R2 significam ' grupamens ee ácidos ou com caibu-imidas.
(b) quando 1, representa metila no tos alquila inferiores, enquanto R3 e R4
'dito composto de fórmula (C), o dito representam - hitirogênio e/ou radicais
2. Composições destinadas ao comcomposto é submetido a 1-desidroge- alquila inferiores.
bate de pregas caracterizadas pelo fato
nação, para se obter o composto corde conterem ou consistirem de dimercapFinalmente, a depositante • reivindica.
respondente de fórmula (A) . em que
io- quinoxalinas da fórmula geral/
,
P é metila, a ligação 1,2 é insatura- de acôrdo com a Convenção Internacioda,
M
é
alquila
ou
hidrogênio,
e
Y
nal
e
"
•
de, conformidade com o art. 21
e z tem o significado acima definido, do Código da Propriedade Iriclustr:al, a
- -e, se desejado, quando Z representa prioridade do correspondente Pedido, debeta-hidroxi -no composto (A) assim positado na Repartição de Patentes da na nual o grui* sulfonamido pode
obtido, o último é submetido a dèsi- Alemanha, em. 9 de dezembro de 1960, ocupar urna das posições orto, meta ou
dra.tação, para se obtr o oposto ,(11)para, e ,X representa um átomo -de hi• desidro correspondente, o último é sob o número- F 32.734 -'lVb/I2 o.
drogênio ou uni grupo alquila ou alcoxi,
tratado com ácido .hipo-halogenoso,
com a d'nitro - 1,5 antraquinona, a din1para se obter o composto 9-alfa-ha l otro-1-8 antraquinona ou uma mistura
tibeta-diroxi correspondente, e, se deTÉRMO
135.720
.
dessas duas substâncias, na presença,
sejado, o último composto é tratado
eventualmente, de dinitro-4,5-crisazina,
De 17 de janeiro de 1962
com uma base fraca para produzir
de dinitro-4,8 antrarufina ou de unia
o composto 9beta, li-beta-epoxi, e o
Requerente; C. H. Boehringer Sohn, mistura
composto 9beta, llbetalenoxi, assim
dessas duas substâncias, e redufirma
industrial
e
comercial
alemã.
- Obtido, é tratado com ácido fluoridrizem-se
em
seguida os grupos nitro resco, para produzir o composto 9alfa.- Pontos característicos de: «Processo tantes a grupo mino.
flourglbeta-hidroxi, ,Ánclit, substituin- ora a`produção dr; novos alcino-dióiss
A requerente reivindica de acõrdo com
tes que de outro modo correspon- (Privilégio de Invenção)..
a Convenção Internacional e o Art. 21
dem à fórmula (A) acima.
do Decreto-lei n° 7.903. de 27 de ageisto
Ponto . característico
.2 --- Processo de acôrdo com o pon- •
dc 1945 ,a "prioridade do correspondente
to 1, caracterizado porque o composto de partida (A) é um 17-adieto de
Procesos para a produção de alcino- pedido depositado na Repartição de Patentes da França, em 27 de janeiro de
6-desidro-19-nor1testosterona, com o Irdóis de fórmula geral
1pie é produzido o correspondente 171961, sob n° 850.923.
_
%chato
de"
fialfa-inetil-19-nor
testos•
.
na qual R é um substituinte Indiferente
terona.
em relação a halogenetos de ácidos, n
•
TÉRMO
N
9
135.956
A-- requerente reivindica de acõrdo
47%•C11--C
um número inteiro de 1 à 4. e R, a
OITI a Convenção Internacional, e o
xt
de
25
de
-janeiro
de
1962R4 radicais que' possuem o significado .
. 21 do Lecreto-lei n9 7.903. de 27
•
i e agôsto de 1945, as PrCridades dos
Depositante: Farbenfabriken Bayer já esclarecido no ponto 1.
porrespondeotes peadob depositados
Aktiensellschaft sociedade alemã. ' -- 3.', Processo para a preparação de
e Repartição de Patentes dos Es- na qual RI significa um radial alquilo
Ia
característicos de: «Processo para composições de combate a pragas, caracos Unidos da América. em 16 de no- alcenila, alclnlla, aralquila, siclo-alquila Pontos
mbro de 1960; sob 319 69.557 e 5 de ou um radUl arilo eventualmente substi- a preparação derivados da 23 -- Dime- terizado pelo fato de serem empregadas
capto-quinoxaIinas (privilégio de inven- as composições mencionadas no ponto 2.
junho de 1961,_ sob otaneros 114.621 tuldo, R2 significa
um átomo de hidro- ção).
, 114.625.
Finalmente, a depositante reivindica, de
• ,

•
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Finalmente, a depositante reivindica, D é um radical to benzeno, tendo
' acdado com a Convenção Interuac:onal
e de conformidade com o artigo 21 do de acõrdo com a Convenção 'Internacio- um grupo hidroxi, na posição-D, em
Código da Propriedade Industrial, - a nal e de conformidade com o artigo 21 relação, ao grupo azo, caracteriztao
pr.oridade do correspondente pedido, de- do Código da Propriedade Industrial, a pelo fato de se copular um c>mposo-diazo de um aminoazo-corante
positado na Repartição de Pateates da prioridade do correspondente pedido, de- livre
de grúpos acidulados, hidroAltananha, eb
cie janeiro de 1961, positado na Repartição de Patentes da solubilizantese
tendo a fórmula:
Suiaç, elt21 26 de janeiro de 1961, sob
sob o número F 33.068 IV4/12p.
A—N=N—B—N112
o número 91$;61.

1•nn••n•••n

TÉ,RMO N° 135.993
De 26 de janeiro de 1962
Depositante: Ciba Societé Aaonyme,
firma suíça.
Pontos característicos de: eCamadas
fotográficas apropriadas para o processo de alvejamento com argento-corante»
;(privilégio de invenção).
Pontos Característicos

•
,
TÊM() N9 136.079
Dia 30\e janeiro
. - de 1962
Requerente: CIBA Société Anony:lie, Basiléia, Suíça.
Pontos característicos de "Processo para a fabricação de disazo-Comantes — Hidro-insolúveis" (Privilégio de invenção).
Pontos característicos

, 1. aCaradaa fotográfica apropriada
para o processo de aivejamento com ar, gento-corante, caracterizada pelo fato de
, conter, pelo menos, um corante da fór' mula:
I R / N = N R2
na qual R / representa o radical de um
componente-diazo, tendo um aúcleo do
i benzeno ligado ao grupo azo e R 2 re•preaenta o radical de uma 5-inano-piraaolina, que está ligado, na posição-Ç em
•relação ao grupo azo e, na pcisição-1,
em relação a iam núcleo do benzeno ou
naftaleno e no qual todos os grupos azo
presentes na molécula estão ligados, em
um lado, a uni núcleo do benzeno c, no
outro, ao radical de uma 5-irainc-piraaolIna.
2. Camada fotográfica, conforme especificado no ponto 1, caracterizada pelo
fato de conter, pelo menos, uni corante
•da fórmula dada no ponto 1, na qual
o radical R, coritém, peio menos, uni
grupo benzollanuno.
3. Camada fotográfica, conforme especificado no ponto 1 ou 2, caracterizada pelo fato de conter, pelo menos,

tias disazo-corante da formula:

omino e azo estão na posição-D, em
relação uns aos outros, com um hldroxi benzem), que copula na posição-D em relação ao grupo hidhoxi.
2 — Processo, conforme especificado no ponto 1, caraaerizado
fato de se empregar um aminoazocorante da fórmula dada no ponto
1, como o componente diazo, na qual
fórmula o grupo sulfônico, éster de
ácido sulfônico ou sulfonatriida presente no radical A está na posição-m ou p em relaa4o ao grupa,
• azo.
3 — Processo, conforme especifica-

1 — Processo para a fabricação de
disazo-corantes livres de grupos acidulados, hidro-solubilizantes,
que
correspondem à fórmula:
do no‘ ponto 1 ou 2, caracterizado

pelo fato de se empregar uma omina qual A é um radical do benzeno, na da fórmula:
contento um grupa alcoilsulfonila,
fenilsulfonila, aralcollsulfonila, aro-

•

componente-diazo, contendo uni nUcleo
do benzeno ligado ao grupo azo R3 representa um radical do benzeno e X é

uma ligação . direta ou um cornai:mente
de ligação.
• 4. Camada fotográfica, conforina especificado no ponto 1, caracterizado
pelo fato de conter, pelo menos, um dieazo-corante da fórmula:
'
ara
'ans( a 4

onde X é unia ligação direta, uni
átomo de oxigénio ou um grupo me..
tileno e 33 tem os significados da.
dos acima, como o componente-disco, para fazer o arninoazo-cora.lto
•da fórmula dada no ponto 1.
5 — Processo, conforme especltici.'
tlio no ponto 1 ou 2, caracterizado
'pelo /ato de se empregar uma anil.

xisulfonila ou tua solfonarnide da
fórmula:

na da fórmula:
•
na qual RI é um 'radical alcoilloo e
R2 um radical alcoil-cicloalcoilico ou
um radical do benzeno, R1 e R2,
também, sendo capazes de formar
uma cadeia heterociclica com o átomo de nitrogênio, na qual 13 é um

-..11,11„D-uni)

na qual Ph é uni radical fenilico e.
radical do benzem ou naftaleno, em onde n representa o número inteiro B
tem o significado dada acima,
que os grupos aso estão na posição 1 ou 2 e Y é um radical femíneo ou como
o componente-diazo, para ia.
1,4 em relação uns aos outros e onde alcollico inferior e 33 teia o signifi-

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

na qual R, representa o radical de um

8toazo da fórmula dada no ponto 1.,
4 Processo, conforme especifi•
cado no ponto 1 ou 2, caracterizado
pelo fato de se empregar uma ama-.
na da fórmula; •

na qual A tem o significado dado
acima e B é um radical do banzeno ou naftaleno, no qual os grupos

n•n•n•

04.41.

cado dado acima, como componen.m
te-dlazo pata fazer o corante anal.

ser o amizoazo-corante da fórmula
dada no ponto 1.
6 — Processo, conforme especifia
cada no ponto 1 ou 2, caracterizado
pelo fato de se empregar um ami,••
noazo-corante da fórmula dada no

ponto 1, como o componente-d;azo,
na qual fórmula 13 é um radical da
fórmula:

ÍNDICE DA REVISTA TRIMESTRAL
_ DE JURISPRUDÊNCIA
VOLUMES 32 A 41

•

•

PREÇO: NCrt ti:00

A Venda:
Na Guanabara

onde uni X um átomo de- hidrogênio
ou halogénio,- um grupo alcolla oa
alcoxi e o outro , X um grupo alcoida
("• alcoxi.
7 — Processo,' conforme especifl.
cado em qualquer _um dos pontos 1'
a 6, caracterizado pelo fato de .se

empregar um hidroxi bengeno .da
fórmula:

Agència I: Ministério da Fazenda
liej
n:11

i --7"<"•4'4,'"P
vo' *

na qual R4 representa um • radical do
benzeno, R, represei-o:1 o ra.d;cr.l um

tetr-azo-cotuposto.

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves 1,

•
Atende-se
a p edidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
•

Em Brasília
• Na sede do DIN
como o componente-aro, na qual nN7
Z é um átomo de hidrogénio e Q oust.,
1 (

•
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& radical de um componente de co- complexo de metal ser o de um mo- hétero-átomos, como O, S, ou N ou
noazo-corante da fórmula.
grupamentos oxi-alquila, eventualPulacA9 e "n" é o número ,inteiro
ou 2 e onde os grupos — (cof
mente substituídos, fenila, em especial ferina alquil-substituída ou ciclo-alquila.
39 Inseticida de acôrdo com os
Mi e -OH
pontos I e 2, caracterizado pelo fato
(C())n-'1
de se empregarem como componente
Inativo, compostos desprovidos de
atividade ou dotados de atvidade
estão ligados, cada um, eLn uma poapoias muito pequena até cêrca de
sição vicinal em relação ao grupe
0,8 mg/tim2.
azo. e — OH
Finalmente, a depositante reivindi5 — Camadas fotográficas, conforca, de acôrdo com a Convenção Inme especificado no ponto 3 ou 4, caternacional e de conformidade com
racterizadas pelo fato do coinposto
o artigo 21' do Código da Propriecomplexo de metal conter,como P2,
dade Industrial; a prioridade do coro radical de unia 5-pirázol ira ou hirespondente pedido, depositado na
dra xinaftaleno capaz de copular . em
Repartição de Patentes da Alemanha,
uma posição vicinal em relaçãc . o
grupo hidroxila.
em 6 de maio de 1961, sob n 9 Sch
29.672 /Va--45 1.
6 — Camadas fotográficas, conforme especificado no ponto I ou 2, earacteriza.dru pelo lato do nomiosto
TÊRMO N9 136.466,
TÉRMO Ne 133:537
complexo de metal ser o cu.., um mona qtial RI representa um • • eini
De 14 de fevereiro de '.:962
noazo-corante da fórmula:
De
27 d eabril de 1962
do benzeno ou naftaleno. ao qual o
Requerente: CIBA Société Ananygrupo
Requerente — Farbenfabriken
ine, Basiléa — Suíça.
Bayer Akiengeselischaft Leves.Ponto característico: "Camadas
kusen Bayerwerk. República Federal
Fotográficas apropriadas para o proAlemã.
cesso de alvejamento com argentoPontos característicos — Processo
corante" — (Privilégio de Invenção).
para a fabricação de derivados de
ácido alquil ou aril mercapto (sulPontos Característicos
sulfõno) carboxilico — Priviestá ligado em uma posi;ão vicinal fóxido,
1 — Camadas fotográficas ap,..0em relação- ao grupo azo e Py re- légio de invenção.
priada,s para o processo de alvejapresenta o radical de uma 5-pirazoPontos carac ter Est iCO3
mento com argento corqnte, caractelona ligada, na posição-4, em relação
rizadas pelo fato de conterem, pelo
ao grupo azo e "n" é o nfunern In19 Modificação no processo de
menos um composto complexo de
teiro 1 ou 2.
metal de um azo-corante, r.th está
Finalmente, a depositante reivin- acôrdo com o pedido de patente delivre de grupos de ácido, comunicandica, de acôrdo com a Coovencilo In- positado sob térmo 126.059, para a
do hidro-solubaidade.
e de conformidade com fabricação de derivados de ácido ala
na 4lial RI representa um radical do oternacional
artigo 21 do Código da propriedade quil, ou arilmercapto (sulf óxido, sul2 — Camadas fotográficas, confor- benzeno e Z representa um grupo Industrial,
a prioridade do corres- fofo) carboxilico, caracterizado pelo
me especificado no ponto 1, caracte- amida do ácido e onde os grupos Yd- pondente pedido,
depositado na Re- fato de se fazer reagir amidas de
rizadas pelo fato do • composto com- droxila estão ligados caia um em
ácido 'alfa alquil ou alfa arilmercapplexo de metal ser um composto uma posição vicinal em relação ao partição de Patentes da Suíça em to
(sulfóxido, sulfôro) beta halógewa
15 de fevereiro de 1961, sob n° 1 808.
complexo de cromo, cobre, níquel ou grupo azo.
carbóxilico N substituídas, com sai
de 1961.
cobalto.
7 — Camadas fotográfisas.. Conf
de ésteres, respectivamente, amida
3 — Camadas fotográfius, conior- me especificado no ponto 1 ou 2, cade ácido tio, respectivameste, dl
me especificado no ponto 1 ou 2 ca- racterizadas pelo fato do composto
TÉRMO
N9
138.536
fosfórico (fosfónico), ou ácidos tia,
racterizadas pelo fato do composto completo de metal ser o de um morespectivamente, ditiofosfinico, ou fké
complexo de metal ser , a de um co- noazo-conante da fórmula'
De 21 de abril de 1962
oxidar, posteriormente, as amidos de
rante da fórmula:
Requerente — Schering, AG., Ber- ácido alia alquil, ou alia arilmercaplim, República Federal Alemã.
to carboxilico N substituídas, confósforo se desejado, nos corMisturas inseticidas sinérgicas — tendo
respondentes sulfóxidos, respectivaPrivilégio de invenção.
mente, sulfonas.
29 Composições inseticidas, caracPontos característicos
terizadas por conterem ou consistirem de derivados de ácido alia alquil,
1 9 Inseticida, contendo unia mis- respectivamente, alfa arilmercapto
tura sinérgica de earbamatos, carac- (sulf óxido, sulfônol carboxilico 'conterizado pelo fato de conter uni com- tendo fósforo, da fórmula geral
ponente inativo nas concentrações
5
usuais de aplicação, em combinação
na qual RI representa o wcal ,de
com uni componente dotado de atium componente-diazo, R2 rapresenta
vidade
inseticida. o radical de um componente de copulaçáo e X e Y representam substi29 Inseticida de acôrdo com o
tuintes capazes de formar complexos
ponto 1, caraeterizado pelo fato de
de metal e, cada um, está ligado em
conter, como componente inativo, um
uma posição vicinal em relação ao
composto dotado da seguinte formugrupo azo.
na qual Ri representa um radical la geral
4 — Camadas lotográtims, con- do benzaao, . tendo gruo OH ligaforme especificado no ponto 1 ou 2, do ao mesmo na posição-wto, em reazo e Z representa
caracterizadas pelo fato do compos- lação ao. grupo
to complexo de metal ser o de um um grupo aznida de ácido earboxlico.
monoazo-corante da fórmula:
•
8 — Camadas fotográficas conforme especificado no ponto 6 ou 7; ca•
racterizadas pelo fato do compos+o
complexo de metal conter,- como o
grupo Z, um grupo de farto t i a •
S4-

tro Z é um átom6 de hidrogênio ou
halogênio ou um grupo aleoída -ou
'alcoxi.
8 — Processo, conforme especificado no ponto 1, caracterizado pelo
fato de ser conduzido substancialmente, como descrito em qualquer
um dos exemplos 1 'a 6 contidos no
relatório.
Finalmente, a depositante reivindi, de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com
o art. 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade dos correspondentes pedidos, depositados na
Repartição de Patentes dr Suíça, em
30 de janeiro de 1961 e 11 de dezembro de 1961, sob os números
1. 069-61 e 14.356-61, respectivamente.

<t.q•

•
4,11
-•

na quat n • represema uai acorno de

4Z"

hidrogênio, uni grupo Camila ou uni
radical arllico ou cicloalcollico e R" na qual R ra H, alquiia, alquileno,
representa um átomo de hidrogénio NO
ciclo-alquila, aril-alquila,
ou um grupo alcoft, ou R' s R" con- R' = ou
H, alquila, alquileno, cicie-aljuntai/write com o átomo de nitrogé- quila,
aril-alquila
ou fenila, evennio representam um radical lietero- tualmente substituída,
ou R e R' são
elenco,
membros de um anel. eventualmente
9 — Camadas fotográfilas confor- interrompido por hétero-átimos, R"
za qual R1 . representa e radical de me especificado no ponto 1 ou 1, caalquila. alquileno, também' poden1Mi componente-diazo, R2 representa racterizadas pelo fato do cron,losto do, a cadela hidrocarbonada, conter

na nua/ R representa um radical al-

auila ou arila. eventualmente substi tuído. R' e R1 hidrog?nio ou uni
radical alquila. R2 e R3 representarem radicais que. juntos com o radical de molécula restante, formam
um , derivado de um éster ou amida
de ácido tio. respactivamente, ditiofosfórico (óxido), R" e R" s ; gnificam radicais akmila. cirloalquila,
aralquila ou arila, eventualmente

(tiara-,I a 13

•
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substituídos, ou juntos com o átomo nfi-) - beta - halogeaocarboxílicees (tio)-fosfórico, -fosfonloa su sfosfíni- .
aralqui/a, eventualmens
de rutrogemo podem formar luta sis- da, fórmula geral/ co. da fórmula geral ,‘ • a pectivamente
te substitutdo, sendo que Ar e R jun. Ti
tema anelar eventualmente interromtos, sob aticlusão do átomo de muco* a
pido por ulteriores hotero-ãtomos e
fre, também podem formar um siso
em que R" pode, além disso, signitelha anelar heterociclico, eventual,.
ficar também hidrogénio, enquanto
mente interrompido por outros hetea
Y signuica oxigênio ou enxofre e
%NO-CO
ro-átomos, respeetivaménte, sendo que
é igual a zero, 1 ou 2.
R também pode significar putro en3
/"malmente, a depositante reivindi›_11.!,-Xats
ca, de acerdo com a Convenção In01
ata
ternacional e de conformidade com
o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na
eia que RI e R2 representam _radiRepartiçao de Patentes da Alemanha,
cais alifáticos, cicloalifáticos, aralifáem 29 ed abril de 1961, sob n9 F
onde R significa um resto alquila ou ticos ou aromáticos, saturados ou
as ,812 IVb-12 O.
arila, substituído' ou não, R' é uni saturados, eventualmente substituídos,
••••••••••••••••
resto alquila, RI representa um áto- que podem estar ligados diretamente
mo de hidrogênio ou uni grupo al- ou através de oxigênio ao átomo de
TÉRMO N9 139.528
quila, X significa um resto de éster, fósforo; ou representam grupos omiDe 30 de maio de 1962
amida ou nitrila, Hal é um átomo de no evetualmente N-substituídos, e
Requerente — Farbenfabriken halogénio, e n é igual a um número Hal significa uni átomo de halogénio,
Bayer Aktiengesellschaft, sociedade inteiro de O a 2, com ésteres de áci- e, se desejado, oxidar posteriormeDte,
dos tio- ou ditio-fosfóricos ou foste,- os ()-Caril - mercapto - aril) - essea lema.
Pontos característicos de proeesso nicos ou ácidos tio- ou ditio-fosfini- res de ácido (tio)-fosfórico, (-fosfea
para a proteçã de materiais contra cos, ou ainda oxidando os mercapto- nico, - fosfinico) obtidos* nos corresa destnução por térmites — Privi- derivados dos tiottácidos do fósforo pondentes compostos contendo sulfôassim obtidos, se fôr o caso, aos cor- xido, respectivamente, sulfona.
legio de Invenção.
respondentes compostos contendo
2 — Composições inseticidas, caracgrupos sulfóxido ou sulfona.
Pontos característicos
terizadas Pelo fato de consistirem ou
2 — Devidados de ácidos tio- ou conterem ésteres de ácido (tio) - fos- que Ari pode ser um radical arilén.1-•
Agentes para a proteção de maté- ditio-fosfóricos, -fosfônicos ou -basti- fórico, - fosfônico e -fooffnico, da co como Ar e n é igual a 0,1 ou 2.,
Finalmente, a depositante reivindirias contra a destruição por térmi- nicas da fórmula gerai:
fórmula geral
ca, de actirdo com a Convenção intas, caracterizados pelo fato de serem
ternacional e de conformidade com
constituídos por, ou de conterem,
o artigo 21 do Código da Propriedacompostos 'de fórmula geral na qual
•
_,A4
de Industriai, a prioridade dos cor1:1••9•%11T-.0-d
respondentes pedidos, depositados na
JÁ
.
et
Repartição de Patentes da Alemanba,
em 6 de junhoh de 1961, 19 de juiVid
(o) ,ss)d N.su,
de 1961 e 11 de agfisto de 1961, sob
ffien n
n9s F 34.099 IVb-12 o, F 34.197 IVh-,
R2 te,
1!12 o e F 34.676 IVb-12 o, respectiva.
mente.
\
na
qual
ssi
e
:as
repte:sentam
raotc:is
"-SzCH-C-t-R
antárticos, cicloalitatloos, aralifáticoo
4g
Wall()
139.838
ou aromáticos ,saturados ou insatu••••
rados, eventualmente substituídas,
De 8 de junho de 1962
que podem estar ligados diretamente
3
!II,
Requerente: Farbenfabriken Bayer
asu através de oxigénio ao átomo de
fósforo, ou representam grupos-anil- Aktiengesellschaft, sociedade indusno, eventualmente N-substituídos, e trial e comercial alemã, com sede era
onde R, R', Ri, X e n têm o mesano Ar significa um radical adianto° LeverkussraBayerwerk, República Fe.
sognificado como no ponto 1, R2 e eventualmente substituído, enquanto deral Alemã.
R3 representam restos enfáticos, cl- R representa um radical arilo, res- Pontos Característicos: "Processo
para a preparação de ésteres de áa.i.
cloalifáticos, aralifáticos ou aromátida tio-, respectivamente, ditiolosfória
cos, substituídos ou não, ligados ao
co (-1aosianioo, -Fosflnico". (Privilén••••nn• n•••••
átomo de fósforo quer diretamenta
gio de invenção).
quer por Intermédio de oxigênio, e
Y significa um átomo de oxigênio ou
Pontos Característicos
Et significa hidrogênio ou um grt1- enxôfre.
LEI
pamento metia, R1 representa hi3 — Agentes de combate a animais
1 — Processo para a preparação da
drogénio ou um radical alquila e R2 daninhos oonsistindo de ou oontendo
ésteres de ácido tio-, reapectivamente,
DO
um radical alifático, saturado ou in- os compostos do ponto 2.
ditiofosfórico (-fosfonloo, -fosfinico),
saturado, eventualmente substituido,
4 — Métodos de combate a animais
caracterizado pelo fato de se fazer
enquanto X representa um átomo de daninhos caracterizados pelo fato de
'INQUILINATO
reagir tio-éter beta-cloro- eii. - 3,4 •
enxofre ou um grupamento sulfoxila se utilizarem dos compostos do pondiclorobenzilico com sais de ácido!
e m e n representam números intei- to 2.
0,0 - dialquil (tiono) tiofosfórico, res.
ros de 1 a 4, com a condição de que
Lel
21/
4.494
—
de
25/11/64
pectivarnente, alquil - (timo) - tio/ de"
Finalmente, a depositante reivino valor m n não seja superior a 5.
O - alquilfasfeenioo, respectivamente
dica, de acordo com a Conv5nç5.o TnDecreto-lei a' 4 — de 4/2/66
Finalmente, a depositante reivindi- ternacional e de conformidade com o
dialquil (tluno) tiolfosfinioo.
ca, de acordo com a Convenção In- artigo 21 do Código de" Propriedade
2 — Composições inseticidas, cante.
Decreto-lei n' 6 — de 14/4/66
ternacional e de conformidade com Industrial, a prioridade do corresterizadas por consistirem de ou coa.*
te! :O 5.334 — de 1Z/10/67
o artigo 21 do Código da Proprie- pondente pedido, depositado na. Reterem ésteres de ácido tio-, respectia
dade Industrial, a prioridade do cor- partição de Patentes da Alemanha,
vamente, /ditiofosfórico (-fosfonico,
respondente pedido, depositado na ela 30 de maio de 1961, sob o número
-fcalinico), di fórmula geral
DIVULGAÇÃO N 5 1 J29
Repartição de Patentes da Alemanha, F 34051 Ttrb-12 o.
I
em 2 de junho ae 1901, sob o U 9 F
•
34.070 IVa-45 I.,
PREÇO NCe$ 6.40
•
TÉRMO N9 139.69.
De 6 de junho de 1962
A VENDA: •
TERMO N 9% 139.534
Requerente: Farbeniabriken Bayer
De 30 de maio de 1982
Na Guanabara
Aktiengeseltschaft, Leverkusen-BayerDepositante: Farbenfabriken Bayer werk, República Federal Alemã.
áeção de Vendas.
Aktienge...elLschaft, sociedade alemã.
Pontos característicos: . "Processo
Pontos característicos de: "Processo para a fabricação de ésteres de ácido
Avenida
Rodrigues Alves n' 1
para fabricação de derivados dos (tio)-fosfórico (-losfonico, -Fosfínitio-ácidos do fósforo" (Privilégio de co)". (Privilégio de invenção).
Agência
em que *R1 e R2 representam radia
invenção).
Ministério da Fazenda
cais alquila ou alcoxi, iguais ou Ui
•
• Pontos Característicos
vemos eventualmente substituídos.
Pontos Característicos
Atende-se a pedidos pelo
Finalmente, a depositante reivindl•
1 — Processo para a preparação d0
ca de acArdo cora a Convenção InterServiço de ReembOlso Postal
, 1:— Processo para fabricação de ésteres de ácido (tio)-fosfórico, (-fosnacional e de oonformidada com o
derivados dos tio-ácidos do fósforo, fônico, fosfinico), caracterizado pelo
artigo 21 do Código da Propriedade
Eia Brasília
em aditamento à' patente principal fato de se fazer reagir mono-, nasIndustrial, a prioridade do correspon.
pedido ténno no 126.059, caracterizaio pectivamente, dioxidiaril-sulfêtos,
dente pedido ;depositado na Reparem
Ne 'sede do 13.1.N‘.
pelo fato de nêle se fazerem reagir pectivamente, -sullóxidos, respectivagio de Patentes da Alemanha, em e
derivados de ácidos alfa-alquil
mente, -sulfonas, evetualmente subsde junho de 1961. sob o n9 IP 34.112
alfa-aril-mercapto - (-sulfoxil, sulfo- tituídos, com nalogenetos de ácid<
In-12 o.
..
.
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De 19 de novembro de 1959
'lhe British Drug Houses Limited
Inglaterra.,
Título; Aperfeiçoamentos em ou
relativos a composlos orgániCos
Privilégio de invençao.
,

Pontos Característicos

1. Um processo para à preparação
' 3 oxo — .4 esteróides, ca.
de 4 meti

halogêneo ou Um radical &collo, alcoiloxila, acila,ciano, metiltio. meáno
sulfonila, dimetil sulfamoila ou trifluorometila, os radicais alcoila, Cediloxila e acua não contêm mais de 4
átomos de carbono, o átomo de oxigênio cetônico é levado por um dos
carbonos 3 ou- do núcleo piperidinico,
eada, tnn dos átomos de carbono do
núcleo piperidino que não leda éste
oxigênio, pode ser substituido por um
ou dois radicais alcollas contendo de
1 a 4 átomos ae carbono, assim como
de seus 'sais, derivados a,monio quaSerná.rio -e acetais, caracterizado pelo
aato de que sôbre uma fenotiazina
de fórmula geral: faz-Se rea gia uma

• racterizado por compreender a reapb de um 4 organo tiometil 3 oxo
'

TRUMO N.9 121.625
De 29 de julho de 1960
Requerente: Ciba Société AtionyMe,
firma industrial e comercial suíça.
Pontos característicos de: "Processo para a fabricação de novos éteres". — (Privilégio de invenção) .
Pontos Característicos

v
4 esteroide com um agente wedutor, para obter a fissão, por redução
A
do grupo que contém enxofre.
2. Um processo de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado porque o agen- piperidina de fórmula geral na qual
te redutor é o níquel de Raney.
3. Um processo de acôrdo com o
ponto 2, caracterizado porque o niO
jmel de Raney é desativado por aqueCimento preliminar em um solvante
letônico, e- o 4 organo tiometil 3 oxo

a- 4 esteroide è adicionado à susPensão resultante de níquel de Raney
desativado.
4. Um processo de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado porque o agente redutor é zinco em pó e um aidrés
sido de metal alcalino.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n 9 7.903 de
¢7 de agôsto de 1945 a prioridade
do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes na Inglaterra, em 19 de novembro de 1958
sob is9 37.287.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro ae
1961.
TitRMO N9 118.574 - • •
De 12 de abril de 1960
Requerente: Societé des '' Usines
Chimiques Rhône Poulenc — França.
Titulo: Processo de preparação de
novos derivados da fenotiazina — FriVilégio de Invenção.
Pontos Característicos . •

1. Processo de preparação de novas
derivados cia fenotizáne, de fórmula
•l•

geral: na qual A representa um ratice' hidrocarbonato alifático satu.
gado divalente de cadeia rota ou ramificaria tendo de 2 a' i 'dial:aos de
tarbono e no qual os átomos de azoto
dos núcleos piperidianíco e fenotiagnico estejam separados por ao meigas 2 átomos de earbOno, X repregente,

compostos de fórmula (I) em- sais
de adição ou em derivados amônio
quaternário
lanalmente, ja requerente reivindic
de acôrdo com o Art. 21 do Código
da Propriedade Industrial aprovado
pelo Decreto-Lei n9 7.903, de 27. de
a,gôsto de 1945, a prioridade decorrente do depósito de correspondente
pe,dido na Repartição de Patentes da
Inglaterra, sob n9 1-5.897159 em 8
de maio de 1959.

um átomo dl hidrogfalio OU de
•

•

•

B representa a função letônica de
preferência no estado de derivado,
1,or exemplo de acetal e Y, um resto
de éster reativo tal como um átofflo
de halogéneo ou um resto 'de éster
sulfúrico ou sulfônico, o ni4cleo
rldina podendo ser substituido por
um ou vários" radicais alcoilas os outros símbolos sendo definidos como'
precedentemente.
2. Processo de preparação de aiovos
derivados da fenotiazina definidos no
ponto 1 caracterizado pelo fato de que
sl faz reagir uma fenotiazina de
formula com uma piperidina de Mr.mia os diferentes símbolos tendo

1. — Processo para a fabricação de
novas éteres, particularmente de ésteres de ácido 17-alcoxi inferior-18hidroxi-3-epi-aloioimbano-16-carboxllico eterificados, na posição-18, com
um álcool de natureza alhática e tendo o núcleo de fórmula I.

na qual os substituintes, na posição -16, -17 e -18, têm a resma configuração como na d- e: 1-reserpina,
seus N-óxidos e os sais destes compostos, com a condição que nos ésteres de ácido resérpico eterificados, na
posição-18, o radical éter ligado ao
18-0-átomo e o radical álcool do
grupo éster, conjuntamente, contenham mais de 2 átomos de carbono,
caracterizado pelo fato de se fazer
reagir una correspondente éster de
ácido 17-alcoxi inferior-18-hidroxi-3epi-aloiohnbano, um seu N-óxido ou
um sal dêstes compostos, com um
diazo-coinposto de natureza alifática,
na presença de um ácido de Lewis,
inorgânico, forte, e, se desejado ou
necessário, se converter uma resultante amina terciária num N-óxido
e/ou, se , desejado, se converter uma
base resultante num sal ou um resultante N-óxido pode ser convertido
numa omina terciária e/ou um sal
num composto livre.
2. — ProcesSo, conforme especificado no ponto 1, caracterizado pelo
as significações dadas precedentemen- fato de se empregar, como o- material
te, o núcleo_ piperidina podendo ser de partida, um éster de ácido 17-alsubstituido como acima indicado.
coxi inferior-18-hidroxi-3-epi-aloiolmr
3. Processo de preparação de novos bane-16-carboxilico de fórmula II:
derivados da fenotiazina. definidos no
ponto 11 caracterizado pelo fato• de
s•pe se descarboxila, por aquecimento
a uma temperatura compreendida entre 111 e 2509 um composto de fórmula: na qual os diferentes símbolos

têm as significações dadas precedentemente, o núcleo piperidina podendo ser substituído como foi dito acima, a operação sendo eventualmente
seguida de uma desacetilaçá. 0 e, se
desejado, de unia transformação dos

Marçq de '1 Yta-o
R2 representa alcoila inferior, R, 'e
R,„ -cada um, representa um atomo
de hidrogênio; um radical hidrocara
bonetado alifatico inferior, um grua
po hidroxila eterificada ou esterificada e grupo mercapto eterificado, um
grupo amino ou nitro, una átomo de
halogênio ou um radical halógenoalce:dia inferior e R, +Ra, em posições
adjacentes, pddem formar conjunta-,
mente -um substituinte cíclico e R,
replesenta numa das posições -5 ou
-6 ou um radical -alcolla inferior, una
N-óxida ou um sal dêstes compostos.
3. -f-- • Processo, conforme especificado nos pontos - 1 e 2, caracterizado
pelo fato de se empregar, como os
materiais de partida, os compostos da.
fórmula II dada no ponto 2, seus
N-óxidos ou sais destes compostos, na
qual fórmula R, representa alcoila,
contendo 1 a 7 átomos de carbono,
alceai-, dialcoilamino- ou alcoilenoa.mino-alei:ala inferior, e radical alcoxi
contendo 1 a 4 atomos de carbono, o
radical dialcoilannno 2 a 8 átomos
de carbono e o radical alcoilenoamino, o qual pode, também, estar interrompido por hétero átomos, contendo 4 a 6 átomos de carbono nucleares, o radical alcoila inferior conk,endo 2 a 7 átomos de carbono e seParando' estes grupo sde átomo de
oxigênio de éster por, pelo menos, 2
%tomos de carbono, R„ R„ R. e R2 representam alcona contendo 1 a 4 átomos de carbono, R, e R, podem representar, também, alcoxi, tendo 1 a
• átomos de carbono, cicloalcoxi, cicloalcoil-alcoxi inferior, alcoid inf erior-carboniloxi, alcanoiloxi inferior,
halogénio, alcoiLmercapto com 1 a 4
átomos de carbono, nitro amino, dialcoil inferior-amino, halógeno-alcoíla inferior, ariloxi ou aril-alcoxi inferior, - onde os radicais arilo podem '
estar substituídos por grupos mercapto ou hidroxila eterificada, grupos
omino, alcoila inferior, halógeno-ala
cofia ou acila ou átomo de halogênio e R, 4- R„, conjuntamente, representam também alcoileno inferiordioxi e R„ R, e 1-(a representa'm, também, hidrogênio.
4. — Processo, conforme especificado nos pontos 1 a 3, caracterizado
pelo fato de se empregar, como o
material de partida, um éster de ácido deserpídico de fórmula III;

na qual' R, representa alcona e rtx
representa akoxi, o radical • alcoila
contendo 1 a 4 átomos de carbono„
um seu N-dxido ou um sal dêstes
compostos.
5. — Processo, conforme especificado nos pontos 1 a 4, caracterizado
pelo fato de se empregar, como o
segundo reagente, um diazo-composto de um hidrocarboneto substituído
ou insubstituido, de natureza enfática.
•
6. — Processo, conforme e,specifipelo fato de se empregar, como o
segundo reagente, um diazo-cornposcedo nos pontos 1 a 5, caracterizado
to de um akeno ou olearia inferior,
cicloalcana ou -alceno, cicloalcoilalcana inferior ou aril-alcana
rior ou -alceno, no qual êstes radicais podem, também, estar substituídos por grupos mercapto ou, hidroxila eteripeada, grupos animo, radicais acne, ou átomos de halogênio
e os radicais arila podem, em adição,
estar substituídos- por grupos alcoila
Inferior, halógeno-alcoila ou nitro.
7. — Processo conforme especifina qual 3. representa grupos alcolla cada nos pontos 1 a 6. caracterizado
Inferior, substituída ou insubstituida, pelo fato de se empregar, como o se-
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gundo reagente, um diazo-composto
de uma alcana, contendo 1 a 7 átomos de carboano (ai de um alcoxi,
alcollamino ou alcollenoamino-alcana
Inferior, onde o radical alcoxi contém
1 a 4 átomos de carbono, o radical
dialcoilamino contêm 2 a 8 átomos
de carbono e p radical aldoilenoamino, que pode, também, estar interrompido por hétero-átomos, contém
4 a 6 átomos de carbono nucleares e
o radical alcoila inferior contém 2 a
7 átomos de carbon6 e separa êstes
grupos do grupo diazo por, pelo menos, 2 átomos de carbono.
8. — Processo, conforme especificado nos pontos 1 a 7, caracterizado
pelo fato de se efetuar a reação na
presença de ácido fluobórico.
9. — Processo, conforme especificado nos pontos 1 a 8, caracterizado
pelo fato de se efetuar a reação a
uma temperatura inferior a 10e.
10. — Processo, conforme especificado nos pontos 1 a 9; caracterizado
pelo fato de se empregar, como material de partida, um composto, obtido como produto intermediário, \em
qualquer fase do processo e se efetuar as fases restantes do processo
ou os materiais de partida serem formados no decorrer da reação ou se
empregar na forma de seus N-óiddos
ou dos sais dêstes compostos.
11. — Processo, conforme especificado no ponto 10, caracterizado pelo
fato de, para a preparação de ésteres
de ácido 1,7-alcoxi inferior-18-hidroxi3-epi-aloimbano-16-carboxílico eterificados, na posição-18, onde os radicais
éster e éter são idênticos, se fazer
reagir um ácido 17-alcoxi inferior-18hidroxi-3-epi-alcoioimbano -16 -carboxeie° com um diazo-composto de
natureza alifática, na presença de um
ácido de Lewis, forte, inorgânico.
12. — Processo, conforme especificado nos pontos 10 e 11, caracterizado pelo fato de se fazer reagir, primeiro, um ácido 17-alcoxi inferior-18hidrox1-3-epi-alcioimbano 16 --carboxílico com um diazo-composto de natureza alifática e se converter o resultante éster de ácido 17-alcoxi inferior -18 • -hidroxi -3-epi-a1oioim1ano
-16-carboxilico sem ser isolado no
composto eterÉficado, na posição-18,
por reação com porção residual de
diazo-composto, na presença de um
ácido de Lewis, inorgânico, forte.
13. — Processo, conforme especificado nos ponto 1-12, caracterizado
pelo fato de se empregar os materiais
de partida na forma do antípoda, o
qual corresponde ao reserpato metatico levógiro.
14. — Processo para a fabricação
de novos éteres conduzido substancialmente, conforme descrito em qualquer um dos exemplos acima.
15. — Processo para melhorar a
capacidade nutritiva ou o aproveitamento de rações animais, caracterizado pelo 'fato de se combinar com
um alimento ou veículo apropriado
de 0,0001 a 5% d eia* é.ster de ácido•
17-alcoxi inferior -18-hidroxi -3-- epialoloimbano-16carboxílico e t e rificados, na posição -18, com um álcool
de natureza alifática e tendo o núcleo de fórmula I mostrada no ponto 1, na qual as Substituintes, na P0t sição-16, -17 e -18, tém a mesma
configuração como na d- ou 1-reserpina, seus N-óxidos e os sais déstes
compostos, com a condição que nos
ésteres de ácido resérpico eterificados, na posição-18, o rioapeal éter ligado ao 18-O-átomo e o radical álcool do grupo éster. conjuntamente,
contenham mais de 2 átomos de carbono em conjunto com um alimento
apropriado.
16. — Processo, de ac-ôrdo com o
ponto 10, caracterizado pelo fato da
ração ser uma apropriada para avicultura.
17: — Processo de acordo com o
ponto 10, caracterizado peio fato do
composto combinado ser qualquer um
dos citados nos vários exemplos.
Finalmente, a derissitante reivindica, de acordo com a Convenção In-
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2) Um processo de acôrdo com o a 9, caracterizado pelo fato de que,
ponto constitutivo 1, caractartzado
emopostos, Y é uni grupo hidroa
pelo fato de se efetuai a redação por xiroetileno.
hidrogenação catalítica.
3) Um processo de acôrdo com o Finalmente, de, acôrdo com o Artia
ponto constitutivo 1 ou ponto 2, ca- go 21 do Decreto-lei n9 7.903, de 21
racterizado pelo fato de que nos com- de a,g45sto de 1945, e a Convenção Internacional para a Proteção da Proa
postos, cada grupo R é hidrogênio.
Industrial, celebrado em Mia
4) Um processo de acõrdo com o priedade
ponto constitutivo 1 ou ponto 2, ca- rir (4.883) e rtvista na Haia (1925),
o direito da prioridade
racterizado pelo fato de que nos com- reivindica-se
dos pedidos de privilégio
postos, R' é metila, etila ou isopro- constante
depositados na Grã-Bretanha SOl)
TERMO 1n19 122.956
pila.
5) Um processo ele acôrdo com n9 32.621 em 25 de setembro de 1959,
De 14 de agõsto de 1904
quaisquer dos pontos conagtutivos e ri? 5.899, Em 19 de fevereiro de 1960,
Requerente: Dr. Herchel Smith, dos precedentes, caracterizado pilo fato — p. p. Dr. Herchel Smith,
E.U.A.
de que nos compostos, Ar é um grupo
Invenção: "Processo de Preparação femila insubstituído.
de Compostos Químicos Policiclicos"
Trai•MO INI9 123.076
6) Um processo de acôrdo com
(Priligégio de Invenção),
quaisquer dos pontos constitutivos 1
De 28 de setembro de 1960
1) Um processo para preparar um a 4, caracterizado pelo fato de que
'WM. S. Merrell Company, 1
corn aosto de estrutura, no qual Ar nos compostos, Ar é um grupo fenila 'l'he
(Estados Unidos da América). •
sustentando um x-substituinte o Titulo:
Processo de preparar novos
qual, Em substituição aromática ele- compostos
orgânicos (Priv. Inv.).
trofilica, ativa um anel aromático, o
é
orientador
predominantemente
1.
Um
processo
para preparar com_)00/
OeP
postos tendo a fórmula: •
o
- AY-CNCRe
7) Um processo de acôrdo com o
ponto constituinte 6, caracterizado
pelo fato de que nos compostos, Ar é
é um grupo arilo tendo uma posição um grupo 3-alcoxifenila isento Là ouorto isenta de substituintes, cada tros substituintes.
grupo R é hidrogênio ou um substi- 8) Um proczsso de acôrdo com o
tainte orgânico, RI é um grupo al- ponto constitutivo 7, caracterizado
quila saturada, Q é um grupo metile- pelo fato de que nos compostos, Ar
no ou etileno, Y é um grupo carbo- é um grupo 3-metoxifenila isento de na qual (X) é escolhido no grupo-de
radicais que conste de R e R, sã()
ngla em grupo hidroximetileno, em outros substituintes.
um grupo de derivado conversível 9) Um processo de acôrdo com o
num grupo carbonila ou grupo hidro- ponto constitutivo 6, caracterizado
ximetileno, e a junção dos anéis, li- pelo fato de que nos compostos, Ar
gados em forma de ponte, está na é um grupo 3-hidroxifenila ou 3-aciconfiguração trans, caracterizado loxifenila isento de outros substituin.
pelo fato do correspondente desidro tes.
(omposto de estrutura em que Ar é 10) Um processo de acôrdo com
quaisquer dos pontos constitutivos 1a 9, caracterizado pelo fato que, nos;
compostos Y é uni grupo carbonila.1
11) Um processo de acôrdo com
quaisquer dos pontos constitutivos 1
a 9 . caracterizado pelo fato que, nos escolhidos no grupo que consiste de
compostos, Y é um grupo carbohila hidrogênio, cloro, alcoilas inferiores,
alcoxi inferiores, e um radical da for..
cetalizado.
12) Uni processo de acôrdo com mula JOCnH2nA, na qual n é uni
um grupo arila, como supra — ser o ponto constitutivo 11, caracterizado inteilo de 1 a 4e A é um radical
reduzido na ligação etilônica cum pelo fato de que, nos compostos, Y é amino escolhido no grupo que aonsis•
Introdução de hidrogênio na posição um grupo etilenodioximetileno.
te de dl (alcoil inferior) amino, pipe n
14 (enumeração esteroide) trans ao 13) Um processo de aceado com ridino e morfolino, desde que um
quihquer dos pontos_ constitutivos 1 membro do grupo que consiste de
grupo Ri.
R e R, seja o radical da fórmula
—0CnH2nA e o outro membro const,trale, hidrogênio, cloro, alcoilas in.1a,ffieer...nnn•n••••n•n
feriores e alcoxi inferiores; e Z é um
radical escolhido no grupo que cona
siste de piridil, piperidil, N-metila
piperidil, funil, tienil, e ciclo-alcolla
e o N-óxido, os sais de adição de
ácido e de amônio quaternário doa
compostos da fórmula I caracterizado
por:
a)
fazer reagir uma cetona
LEI N' 4 717, DE 29-6-65
estrutura;
ternac1ona1 e de conformidade com
o artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade dos correspondantes pedidos, depositados na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América do Norte, em 29
de julho de 1959, 1 de setembro de
1959 e 20 de junho de 1960, sob os
ns. 830.187, 837.357 e 37.097, respectivamente.

11

••••n•••n•••n•n~•••=11.~

AÇÃO POPULAR

Divulgação a' IKS

com una reagente
estrutura:

Preço: NCr$ 0,07

Grignard
e

,
CH MgY
2

A AVENDA,
Na Guanabara
,s
Sedío de Veadas; Av, Rodrigues Alves, I

para imanar um composto da
tura:
-

eb L.1 ti*

Agencia 1: — Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReembOlso Posta)

R

Em Brasília
Na sede do DIN
11.• ....mw•••••••••n•=11n10.11.11011.wim.

na qual R. R' e Z têm-se as sigrila
ficaeas supra-citadas e Y é una
átomo de halogeno;

1

•.

,Março oe

1 .GU nInlakt
.

-(10 ou condense estruture;

cetOne da lis

'da
fóruiwN.;

atrifluor-metil-icuila

ou 2 e dos seus sais de adição de - geno, grupos alquila, aleuxl, tirlion,
ácido, caracterizado pelo fato de se oriouorowe ali, nino, tioettia. CUOilietel
.
,
fazer reagir uni derivado de tioxan- e
,.
to na da fomUla geral II.

et,
42* ...P4V)

com um derivado de lítio da estria' tufa Z-C1421,1 um composto de estruture

•
em que A representa um átomo de

RI
_ Na. qual R, R' e Z têm as significa5es supra-citadas; (c) e, quando se
'leva formar o composto da fórmula
..no qual X seja. C CH. deshidraar os compostos dos estágios (a) ou
ti) acima com Mn ácido mineral;
d) e, quando se devam preparar os
ompostos da fórmula I, nos quais S
eje. CH-CH2, reduzir o composto da
()mula I preparado no estágio (c)
upra; (e), e, se se quiser, formar os
ais de adição de ácido ou de amônio
paternário dos compostos supra ou
Ormar os N-óxidos dos produtos dos
weileios (a), (b) ou (d)
2. Um processo, de acordo com 'ee
•ento 1, caracterizado por fazer a
eação num solvente.
3. Um processo, de acôrdo com o
wnto 1 ou 2, caracterizado por tazer
reação em temperatura elevada.
•
4. Um processo para preparar os
IOnpOstos da fórmula 1, substancialaente como aqui descrito.
'(Prioridade: EE.UU, da América,
Ai 1 de outubro de 1959, sob o núliero 843.630)..
1
Tielt110 DE PATENTE
N9 125.078
De 16 de dezembro de 1960

N. ee. Koninklijke Pharmaceutis-

doe Fabrieken VIR Brocades-Sthe-

kltaao & Pharmácia. Holanda. Título: 'Processo paar peparar noros derivados de 2-trifluor-metildifiall-metano".
Privilégio de Invenção,
ontos .Característicos

1. Um processo para preparar notos derivados de 2-trifluor-metil-dienil-meeano, de formula geral:

metal alcalino ou um grupo ligx
em que x é um átomo de halogênio,
é -.condensado com ebnzaldefclo e o
o-trifluormeter-difenil-carbinoie" obtido após hidrólise é opcionalment-e,
que" reduzido em a-tritluor-tnetildifenilmetano pela ação de ácido iodidrico e fósforo vermelho quer oxidado em o-trifluor-mte .:1-benzo-f enona pela ação de ácido erônico.
R — Um processo de acôrdo com
o ponto I, carac'erizado pelo fato
•de que é preparado .^ 2trifluor-meti 1
.rbinol. por conversão do-difenlca
composto d Grignard do 2triflume
metil-bromo-beozeno por meio as
benzaldeído; por conversão do composto 2-1Itio do trifluoreto de benzo
la com benzaldeido; ou por conversão de 2-trifluormetilbenzo-fenona
com LiAl1P.
3 — Um processo de acôrdo cana
o ponto 1, caracterizado pelo fato
de que o 2-trifluor-metil-difenil-metano é preparado por redução do
carbinol cern
ácido iodidrico e -fósforo vermelho,
ou por conversão do grupo carboxillco de ácido 2-benzil-beneóico no grupo trifluor-metílico por ação de te-.
tralluoreto de eerx0tre.
4 — Um processo de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de
que a 2-trifluor-rnetil-benzo-fenona
é preparada por conversão do ácido
2-triftuor-metilbenzóico por. int:rinedio de cloreto de ácido por meio de
cloreto de fenil-magnéolo;
'
por _oxi
darão da 2-trifluor-mettl-difenncarbinol com trióxido de cromo; ou
por copulação . do ácido 2trifluor-metil-benzóico, se derejado, depois de
converte-lo no cloreto de ikido, com
o benzano. Por meto de cloreto de
alumínio,
A requerente reivindica de ocôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do flerto-LI n 9 7.903- de
27 de egôst de 1945 a prioridade do
correspondente pedido depoisitado na
Repartição de. atentes da Holanda,
em 17 de dezembro de 1959P, sob número 246.523.

-

que Re- representa •um átomo de
hidrogênit) regrese,nta uni átomo'
de hidrogénio- ou um.' hidroxila, ou,
juntaannete com R.2, representam
um átomo de eXignéio, caracterizado

/

C

pelo fato de que um composto meta-

(1l

caai R, tem a "a15raticae5o acima
iiarlai..aa, ` con ,ino composto metalo-o',
-crag n1 a o as formula geral 111,
E2O—(eit2in

rol-roca -cet
a •

1

I

N/

2

na qual PO e n tem as- signnicações.
acima definidas, /eie significa' um
metal' bivalente e Hal representa
cloro, brórno mi iodo, de se hidrofilar o produto reacional até ao derivado Ce tioxantenck da fórmula gorai IV.

-8-R

uv,

170 C:: H C —(cyl )
! 2 21
n

B RI,' R2, 1t3 e R4 representando
atcmos ae hidrogênio, ou grupos alquila, hictroxiarquoa ou cicloalquila..
2 — ?roce:ovo de acordo com o ponto 1, caracterizado pelo fato' doi; co- • rantes serem aplicados por tingimento sob pressão atmosférica em presença de velculadores.
•
3 — Processo de acôrdo com o ponto
1, cartecrizaao pelo fato dos corantes serem apllc-odos por tingimento
sob pressão,
4 — Processo de acGrdo com o ponto
1, caracterizaoo pelo fato dos emanta serem aplicaaos por anelo de uma
pasta cie impressão e serem lixados
por vaporisagem sob pressão.
A requerente reivindica de acordo
cora a Convenção Internaclooal, e o
Art. 21 do Decreeo-lei ele 7.903, de 2(
de agosto de 1945, a prioridade do correspondente pedido ctepositaao na iteparelçao de Patentes da França, em
19 ele março de 1960, sob n. 819.999.
TilIR.O10 N9 128.592
De 20 de abril de 190
Sandoz E. À. --- tempo
Processo de produzir corar" es série otalooiarouncs, contenoo ehelPO4
reattvos,
lerividcgfo de Invençao.

e
na qual Re, Re e n . têm ás . sigilficações acima definidas, de, se separarem
'Pontos caracteristicoi
eventualmente as formas diastarcoisorne..as de maneira por si conhe1. Processo de produair coram
cida, tratando-as em seguida - com
grupem tote a isatemt,E7-131oaav
agentee dissociadores de água e de o
os compostos Ruim obtidOs caso se coote.oao grupos reativoo, - ,aa serie.
deseje, serem soparados segundo méo itaX)Ciantialea da formula'
todo.; conhecidos nàs suas formas
estéreo-isonieras eioc transformados
nos seus sais de ácido.
Finalmente a requerente reivndica, de acôrdo com a legislação aplias prioridades dos Correspondentes pedidos de. patente depositados na Repartição de Patentes da
Sulca em 13 de janeiro de 1960, sob
P9 228-60; em 24 de, junho de 1900,
sob n9 7.198-e0" e em 14 de outubro
de LOGO, sob ne 11.572-60.
TERMO DE PATENAE N o 127.003
De 23 de fevereiro de 1961
Compagnie Française des MatièreS
Colorantes — França.
Título; "Processo para fingimento

na gusa aia, representados por PC um
respo Italocian"nico livre de metal- ou
metalífero, eventualmente ainda sul».'
tituido;,por R' tun resto arilo, 4evendê fibras a base de poliésteres".
tualmente ainda .substituido, preferide
Privilégio da Invenção.
veimente um resto /enfio ou naftlio;
por 1C tini resto possibilitando a com-.
Ponto característicos
binação químeca com -o substrato; e
k um grupo sulfônico, tendo ta
1 -- Processo para colorir fibras a por
Pontos caractertstkas
um valor de 2, no mínimo,- e 4 no mabase de poliésteres, caxacterisado pelo X11110;
n do -mínimo o valor m e, no
Processo para a preparação' de ;lo- fato de consistir em aplicar sôbre as
máximo o valor 2in-1, y no mínimo, o
vas derivados de tioxantebo, da fór- fibras corantes de fórmula geral:
valor 1 e n + et no rná.Xlmo, o - valor
mula geral I%
2m e podendo o núcleo B ser ainda
1 substituído,
caracterizado pelo fato de
que'poliaril-tio-ftalocianinas livres de
metal ou metalíferas, eventualmente
1 ainda substituídas não tufocloradas, e
o polisulfocloreto obtido é reagido com
ieeeNov=
1 ou mais mol de uma monoacil-fenileno-diamina, eventualmente ainda substituída, ou com 1 ou mal mol de um
ácido fentleno-diamino-sulfônico,
eventualmente ainda -substituído, -e os
:grupos sulfoclorêto, - porventura oâO
reagidos, são saponificados para formar grupos sulfônicos, o grupo acilamino porventura presente é saponina. qu'ai R representa u mresto iénila ficado e a omina licre, assim obtida. 4
na qual Re e te' sinifieom grupos ou benzeno-azoobenzênico
eventnal- 'reagido com um sistema reativo, ,1ste.
alquilos inferiores s a repiesnta 1 mente substituído por átomos de alo- é, com um .composto que seja .ezinderi7.

T'Oaele10 N9 123.818.
Sis 12 de jamoieo de 1961 Sandoz S.A.- — Suiça.
"Processo pare, a preparado
novos ,derivados• de tiovanteno".
Privilégio de Invenção

'
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3. Composições para combater aa- RI e R2 têm os significados dados

sável com um corpo possuindo um áto- 6a1fa-metil-9alfa-fluoro-11beta - hl-

caracterizadas por contarem acima e Z representa um grupo 113
mo de hidrogénio substituível e, ade- drox1-4-pregneno-3.20-diona (V) e, ninhos,
mais, contenha pelo menos um resto opcionalmente, de se oxidar este últi- ou consistirem de compostos de és- substituído pkeS um grupo acua, no
possibilitanto a combinação química mo composto para transformar o seu teres do Acido o(tio)fosfórioo, (tio)- qual 113 tem o significado acima, Se
com o substrato.
2. Modificação do processo de acÚdo com o ponto 1, caracterizado pelo
fato de que 1 ou mais moi de uma
Mono-acil-fenileno-diami na, eventual
mente ainda substituída ou então,
1 ou mais moi de um ácido lenileno.
diamino-sulfônico, eventualmente ainda substituído, são reagidos com 1
moi ou mais de um sistema reativo,
Isto é, com um composto que seja condensável com um corpo possuindo um
*tomo de hidrogênio substitui vel e,
ademais, contenha pelo riier.os uni
resto possibilitando a combinação química com o substrato (= produto intermediário W), pelo 1 oatde que, no
produto intermediário W, o grupo
acil-amino, porventura presente, é saponificado e 1 ou mais moi do produto intermediário W são reagidos com
um .pollaril-tiogtalocianino-polisulfos
cloreto livre de metal ou metalífero,
eventualmente ainda substituído, e os
grupos sulfocloreto, porventura não
reagidos, são saponificados para forMar grupos sulfônicos.
3. Processo de acôrdo com os pontOS 1 e 2, caracterizado pelo fato de
utilizar-se, como sistema reativo, uma
tri- ou tetra-halogeno-pirimidina ou
ama halogeno-triazina, eventualmente
ainda substituída.
Finalmente a - requerente reivindica,
de acôrdo com a legislação aplicável.
a prioridade do correspondente pedido
de patente, depositado na Repartição
de patentes da Suíça, em 22 de abril
de 1960. sob n9 4.518-60.

grupo llbeta-hidroxi-num grupo seto
(VI).
2 — Processo de acôrdo com o ponto
1, caracterizado pelo fato de compreender o estágio adicional de se desidrogenar a 6-alfa-metil-9alfa-fluoro-llbeta - hidroxi-4-pregneno - 3,20dior.a (V) ou a 6-alfa-metil-9alfafluoro-4-pregneno-3,11,20triona (VI).
3 — Processo de acôrdo com o ponto 2, caracterizado pelo fato de se
efetuar a dita desidrogenação por microorganismos bioqlmicamente desis
drogenantes, para produzir 6alf a-metil-9alfa-fluoro-llbeta - hidroxi - 1,4pregnadieno-3,20-diona
4 Processo de acôrdo com o ponto 2,
caracterizado pelo fato de se efetuar
dita desidrogenação com o auxilio de
dioxido de selenio para produzir
6alfa-met11-9alba-fluoro-1,4 pregnadieno-3,11,20 triona (VIII).
5 — Processo de acôrdo com qualquer um dos pontos característicos
precedentes, caracterizado pelo fato de
se partir de qualquer um dos inter
mediários de reação acima referidos, e
de se efetuar o estágio ou os estágios
remanescentes do processo acima especificado.
A requerente reivindica as prioridades do pedido americano n o 623.821
de 23 de novembro de 1956, do tkrmo
ne 98.243 de 4 de novembro de 1957,
do qual o presente pedido foi desdobrado e do pedido americano número 65.904 de 31 de outubro de 1960.

TERMO DE PATENTE N9 129.804
De 6 de junho de 1961 The Upjohn Company — Estados
Unidos da América.
Título: ,"Processo para preparar
oompostos de 6-metil-pregnano".
Privilégio de invenção.

TERMO N9 130.'lel •
De 12 de 'julho, de 1961
Requerente: Farbenfabriken Baser
Aktiengesellschaft, sociedade alemã,
Industrial, — Pontos característicos
de: "Processo para produzir ésteres
do ácido (tio) -fosfórico, (tio)-fosfonico e (tio)-fosfinico" (Privilegio de
Invenção).

Pontos característicos

1 — Proces.s- o para preparar compostos 6-metil-pregnano da fórmula-

fosfónico e (tio) fosfínico da fórmu- eliminar o dito grupo acila, e, se dela geral
sejado, s econverter as bases livres
resultantes em seus sais ou se converter os sais resultantes nas bases
6
á
v
t; (o)
11
1,
o
2. Processo, de acõrelo com o pons C 13C.0
""1dif / 11 -C •-S-P-rto 1, caracterizado pelo fato do ma(Q) - terial de partida ser uma triazina, na.
qual X é um átomo de halogênio.
3. Processo, de acôrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de se
na qual na e rtz significam quaisquer fazer reagir a hidrazino-triazino com
radicais orgenicos nue podem estar um composto xoo, o qual pode ser
ligados ao átomo de fósforo, direta- reduzido num álcool alifático e se
mente ou através de oxigênio, ao pas- reduzir o resultante produto de conso que n representa um número in- densação.
teiro de O a 4.
4. Processo, Cle acôrdo com o /Jon-.
Finalmente, a depositante reivin- to 3, caracterizado pelo fato de se •
dica, de acôrdo com a Convenção executar a reação com o composto
Internacional e de conformidade com oxo, na presença de um agente reo artigo 21 do Código da Propriedade dutor.
Industrial, a prioridade do corres- 5. Processo, de acôrdo com o ponpondente pedido, depositado Ina Re- to 1, caracterizado pelo fato de st
partição de Patentes da Alemanha. dissociar o radical adia por hidróe.
em 13 de julho de 1960, sob o nerne- Use.
, 6. Processo, de acórdo com o pon-.
ro F 31.650 IVb-120.
to 6, caracterizado pelo fato de se
dissociar i rodical acila por hidro
)
use ácida.
TeRMO N9 131.070
Finalmente, a depositante reivindica, de acordo com a Convenção InDde 21 de julho de 1961
ternacional e de conformidade com O'
Requerente: Ciba Societé NeenonY- artigo 21 do Código da Propriedade •
me, firma industrial e comerdial- suí- industrial, g prioridade dos corres.'
ça. — Pontos característicos de: pondentes pedidos, depositados nau
"Processo para prtparaçbo de hidra- Repartição de Patentes 'ia Suíça. artinas" (Privilégio de invenção).
4 de agosto de 1960, 11 de outubro
de 1960, 11 de outubro de 1980, lir
de junho de 1961, sob oe números • •
Pontos Característicos
8.838-60, 11.393-60, 11.304-60 e
7.178-81,
respectivamente. .
,e
1. Processo para a fabricação de
novas hidrazinas, caracterizado pelo
fato de se fazer reagir um composto
da fórmula:
TIRMO N9 131.935
Data: 23 de agosto de 1981
.
Requerente: Société Dos Usines
Chimiques Rhône-Poulenc — França.
— Título. Prooesso de preparação de'
novos ésteres fosfóricos e as novas
composições pesticidas que os contém. — Privilégio de Invenção.
1 — Processo de .preparação de novos ésteres fosfóricos de fórmula

Pontos Característicos
1. Processo para produzir esteres
do ácido (tio)-fosfórico, (tio)-fosfdnico, caracterizado pelo fato de fazer reagir monohalogenetos do ácido
tricloro - tioacetamino - clicarboxilico
com sais, de preferência sais alcalinos ou de amônio, de ácidos fosfórico, fosfónico e fosfínico ou tio- ou
ditio-fosfórico, fosfônico e fosfinicts
2. Processo para produzir composições de combate a animais daninhos, caracterizado ptlo fato de empregar ésteres do ácido (tio)foefórico, (tio)fosfônico e (tio)fostinico da
fórmula geral

o

guta:

na qual R1 e 112, cada um, representa um grupo omino, o qual está bissubstituído por radicais hidrocarbonetados inferiores, de natureza enfática, cujos cadeias carbônicos podem
estar interrompidas por hétero-átomos e X é um radical permutável,
com uma hidrazina da fórmula 113H,
na qual 113 representa' um grupo hidrazino, que está substitcido por,
pelo menos, um radical hidrocarbonetado substituído ou insubstituido,
de natureza alifática, cuja cadeia
carbónica pode estar ksterrompida por
hétero átomos, ou no qual processo
se -introduz no grupo hidrazino d
compostos da fórmula

(›."
4):"Lem
l 4:40

XV. 437"-'
tia qual R. é escolhido do grupo que
OC"
einsiste de oxieérao cetônico
• na yual a ligação entre 'tomos de
carbono 1 e :e é e das ligai
V?V
b.
Iões que cons.:4em t.e lig-ções
Ias e duplas, caracterizado pelo fato
de se desidratar 6alfa-metil-llbeta-hie
734 4414 droxiprogesterona (I) para formar
•
- 4,9(11) -pregnadieno-320-.
Ce
4.
dona (II), de se reagir esta última.
dissolvida num solvente argánico, coral
ama N-halógeno-acilamida em presen.'
de um fichro para obter a cones-li
pondente 6alfa-met11-9alfa,ha1ógence
llbeta-hidroxi - 4-pregneno-3.20-dion ia qual RI e 1e2 significam qual(ILI), de se tratar esta ultima com 11-r.radicais orgânicos, que podem esuma base branda para obter o corres- :se ligados ao átomo de fósforo dlpondente composto 9bete..11beta-óxielo ataniente ou através de oxigênio, ao
(IV) que é, então, tratado com um. passo que ?I representa um número
agente supridor de HF para formar inteiro de O a 4.

(na qual R. representa uni átomo de
hidrogênio ou de halogéneo, um radical alcoila, alcolloxila, alceniloxila,
alcolltio, aciloxila, nitro ou trifluor0metila, RI um radical alcoila, X uni
átomo de ~gênio, ou de enxedre ou
um radical-N - Z no qual Z representa um átomo de hidrogênio Ou um
radical alcolla e Y 'e Y', idénticOs
diferentes, representam átomos do
exigênio ou de enxófre, um ao menu
dentre Sies sendo uni átomo de 411-.
xedre), caracterizado pelo fato de zg
fazer agir um derivado fosforado 4111
fórmula geral:

na qual R1 e 112 têm os significados
dados, acima, o radical de um ladical hidrocarbonetado inferior, strbetituido ou insubstituido, de natureza enfática. cuja cadeia carbónica
pode estar interrompida por hétero
átomos, ou no qual processo, de 2-R1
— 4-2 --- 6-Z-1, 3,5-triazinas, Onde

[!lo st-1;W
1.

-

-
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traquinônica, preparado pelo processo
reivindicado em qualquer um dos pontos•1 a 5, é usado para tingir, impregnar ou estampar lã, sêda, fibras
de polia.midas sintéticas, couro e fi1 — Processo produzir corantes bras de celulose natural ou regenereativos hidrossolfiveis da série entra- -rade.
'1 — O processo de tingimento, conquinbnica contendo pelo menos ura
duzido substancialmente como descrigrupo da fórmula
to no exemplo 1.
Finalmente a requerente reivindica,
de acôrdo com a legislação aplicável,
a prioridade do correspondente pedina qual A representa um resto de
do de patente depositado na Reparéter reativo.
tição de Patentes da Suíça, em 12
2. Processo de preparação dos node setembro de 1960, sob n9 10.299-60.
• vos ésteres fosfóricos -definidos no
ponto 1, caracterizado pelo fato de se
ia/MI=0.
-fazer reagir um halogeneto de ácido
TERMO N9 132.858
fosfórico de fórmula geral:
De .22 de setembro de 1961
Requerente: Farbenfabriken Bayer
onde Hal representa cloro ou ur0mo,'caracterizado pela reação de de- Aytiengesellschaft, sociedade alemã,
rivados antrequinônicos contendo Industrial e comercial.
17' 13'; ....1(0Rir2- • átomos de hidrogênio substituíveis,
Pontos característicos de: "Processo
Via
én,
com uma Nmetilol-amida ou N-halo- para a produção de ésteres do ácido
tio-forfórico"
(Privilégio de invengeno-metil-amida de ácido alfa-halo#'11Z1
- -gen6-acrilico e na sulfonação dos re- ção),
.
Pontos característicos
sultantes produtos. quando não são
sobre um heterociclo de fórmula solúveis em .água..
1 — Processo para a produção de
2 — Processo de acôrdo com o
geral!
do ácido tio-fosfórico (-fosponto 1, onde a N-halogeno-metil- 'ésteres
fônico, -fosfinico), caracterizado pelo
amido de ácido alia-halogeno-acrilico fato
de fazer reagir sais de ésteres
é produzida in situ, introduzindo-se alquilicos
de ácidos tiol-, respectiva-,
Ma a gôta um dihalogeno-dixnetil- mente tiono-tiol-fosfórico
éter. simétrico mima solução de ácido -fosfinico) com compostos(-fosfânico,
N-halogesulfúric9 contendo o corante e uma no-metilicos da fónnula geral:
'
amida -de ácido alfa-laalogeno-acrilico.
3 — Processo de acôrdo com o ponto 1 ou 2, em que a reação é reali2. As novas composições pesticidas zada, num meio de ácido sulfúrico.
4 — Processo de acórdo com qualcaracterizadas pelo fato de conterem
como subst.a.ncia ativa ao menos um quer um dos pontos 1 a 3, em que
a reação é realizada a temperaturas
dos ésteres definidos no ponto 1.
Prioridade: Franca, em 20 de Ou- de 09 até mais ou menos 60°C.
tubro de 1960, sob i9 841.708.
5 — Processo do produzir corantes
reativos hidrosoluveis da série antraquinônica, substancialniente como
n.
TERMO N9.132.414
aqui descrito em qualquer um- dos
exemplos
1
a
4.
•
De 11 de setembro de 1961
6 — UM processo de tingimento,
• Sandoz S. A. — Suíça — "Processo Impregnação ou estampagem no qual na qual X significa oxigénio ou ende produzir corant,s reativos bidr64- um corante hidrossolúvel da série an- x6fre e Y pode ser hidrogênio, ha•

sob forma de sal sôbre um hefero- sOlúveis da série antraqninônican
Privilégio de Invenção.
- cicio ae fórmula geral
,
, Pontos característicos

logênio ou um grupamento nitro.
- .2 — Preparados praguicidas caracterizados pelo fato de conterem mi
consistirem de ésteres de ácido
respectivamente di-tio-fosfórico (-f osfônico, -fosfínico) da fórmula geral&

[11

r-

na qual R e R' significam de pref.)i
rência um radical alquila ou °dm
alquila inferior, enquanto X reprei
senta oxigénio ou enx6fre e '1 pode
ser hidrogênio, halogénio ou um grta.
pamento nitro.
Finalmente, a depositante reivIncilm
ca de acõrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com O
art. 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade dos correspondentes pedidos depositados na, Repetição de Patentes da Alemanha, em
22 de setembro de 1960 a 19 de novembro de 1960, sob os na. F-32.17I.
IYb/12 p e F-32.583 IVd/12
pectivaraente.
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NO 841.011

N9

'CL UDE

841.027

N9

841.021

NO 841.033

DOS BANCARIOS

DA BAHIA E SERGIPE

_ Se'
Clube dos Bancários da Bailia
e Se.g.pe S/C..
Locai: Bahia
a
Classe: 33
N9 841.024

Requerente: J. Joaquim da • Silva
Local: Pernambuco
Classe: 40
Artigos: Móveis de Aça
CLUBE —DOS BANCARIOS.
NO 841.019

. DA BAHIA

••• n

pARCTA BANCÁRIARequerente: Clube dos Bancários da
Bania e Sergipe S/C.
Local: l3ethi5
,
ClasSe: 50
Aplicação: Promoções e organizações
de concursos
NO 841.020
UBE DOS BANCA'AZO,f

ilSa.luador-Ba
n
Clube' dos Bancários da Bahia
e Seig'pe S/C.
Local: Bahia
Ciasse: 33
NO 841.025
'CLUBE. DOS

ps SERGIPE •

BANCÁRIOS

„
ArciActju . Se

)p0,_ BRASIL',

t

Clube dos Bancários da Bahia
e Sergipe S/C.
Local: Bailia
Classe: 33
\
I49. 841.021

'cuim DOS BANCA RIOS'

Requerente: Minus Indústria e Comé-clo Ltda.
Local: Bahif
Classe: 40
Insígnia
N9 841.029

PN

'tetnird
IndaBrads;

A DECORATIVA
Feira de Santana

41;

raANCLUBSS

DO BRASIL.

'Clube dos Bancáros da Bahia
e Serg'pe S/C.
Local. Bahia
Classe: 50
Aplicação: Serviços de administração e promoções, organizações de
concursos

LISBa()A

IND. BRASILEIRA
Requerente: A Decorativa de Feira
de Santana
Local: Bahia
Classe: 50
Requerente: Caixotaria Lisboa Ltda.
Clube dos Bancarios da Bahia
N 9 841.031
Local: São Paulo
e Serg'pe S/C.
Classe: 26
Local: Bahia
Artigos: Caixotes e engradados de
madeiras
Classe: 50
Aplicação: Serviços de administraN9,841.030
ção e promoções, organizações de
concursos
N9841.028
Port-

Clube dos Bancários cia Bahia
e Serg'pe S/C.
Local: Balda
Classe: 33
N9 841.022

CAÇULA

1nd, brasileira

Requerente: Eletro Caçula Ltda.
Localidade: São Paulo
Requerente: Usais IndúStria e CoClasse: 8
mércio Ltda.
Artigos: Abajures, chuveiros elétricos,
Local: Bahia
enceradeiras, geladeiras, lámpadas,
Classe: 40
rádios e elevisores
Artigos:
classe
' N9 841.035
N° 841.030
•

DA BANIA E SERGIPE
Calvador-5ç

Requerente: Imp. e Exp. Santos
Limitada
Local: Bahia
Classe: 43
Artigos: Na classe
? 841.034

GoiFicADORA
Requerente: A Edificadora
Local: Bahia
Classe: 16
- N9 841.027

•ilagjba
Ind.Bras,

Ind. Ara

ileiii,

SACIODADO

rOvNurJ,,:.
,f=2„.„...=
Requerente: Imp. e xp Santos
Limitada
Local: Bahia
. Classe: 41
Artigos: Na classe
N 9 841,033

Ind. Brasileira

1/4 Requerente: Irme Indústria de Refrigeração e -Móveis em Geral Ltda.,
Localidade: São Paulo
Classe: 8
Requerente: Wilson oliveira
Artigos:
aparelhos de ar refrigerado,
Pereira & Cia.
aparelhos refrigeradores, balcões friLocal: BaiVa
rifoirces
as, gelae refrifrig
geroad
gorífico4s,eircaásmaras
Classe: 16
Artigos: Na classe

rtequerente: "ACE" — Acessório.
Elétricos Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Componentes eletrônicos
para rádios, televisores, toca-discos,
vitrolas e artigos eletro-domésticos
em geral, aparelhos de precisão, relate
para veículos, acumuladores
N9 841.037
C ATEGE11115 "

Ind. Bras

2_ e iral

Requerente: Tipografia Categer6
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 38
Arti: Agendas em branco, álbuns
em branco, bobinas de papel, blocos
para desenhos e escrever, brochuras
impressão, cadernos escolares, envelopes, cartões de visitas, fõlhas de

VI-30 •Quarta-Tema

DIÁRIO

VEM-Z "'
\Ind. Brasileira

gfiffelri'
Reatterente: Indústria de, Calçados
Anagon Ltda.
Local: São Paulo,
Classe: 36
Artigo:s Calçados
N° 841.044

Requerente: Auto Frota Vem-E Ltda.
Local: São Paulo
Classe: - 21
Artigos: Alavanca de câmbio, amortecedores, de veículos, aros para veír
VIBRONASS"
•Cubos, breques, calotas, câmaras de
ind. Brasileira
ar para veículos, carrocerias, dragas,
carros-reboques e suas partes integrantes, eixos de veículos, direções de
veículos, engates de veículos, guidões Requerente: Vibronass — Import:áção
cie veículos, para-brisas de veículos,
e Exportação Ltda.
para-choques de . veiculol e paraLocal: São Paulo
lamas de veículos, modas de veículos,
Classe: 10
•
e rodas de veículos
Artigos: Motor para massagens.- alaN° 841.039
vancas para fins dentários, aparadores cirúrgicos, aparelhos eletro-diagnósticos, aparelhos eeltro-cirúrgicos,
aparelhos ortoédicos, aparelhos terapêuticos, aparelhos de ou para mas1NMOMETAIS ft
aparelhos de raio X, bombas
Ind. brasileira sagens,
para uso na medicina e tubos para
fins medicinais
N o 841.045
Requerente: Inmovetais — Indústria
de Móveis de Metais e Decorações
Limitada
Local: São Paulo
"ORGANIZAÇi0 CON
Classe: 40
TABIL IRCAR
Artigos: Moveis de metais, berços de
Metal, cadeiras de molas, cadeiras
Com rodas, cadeiras comuns, cadeiras
bera escritório, conjunto de móveis, Requerente: Organização Contábil
dormitórios, armários, guarda-roupas,
Ircar Ltda.
".n
kuarda-louças, poltronas, mesas, diLocal:
São Paul()
coltaria cristaleiras, criado-indo,
Classe: 33
carrinhos,
mesas
e
discotecas
Chões,
Título
sob Rama de móveis
N° 841.046
N° 841.040

Ur(•

OAMUSINA.
Ind., brasileira
COMERIA(

Requerente: Cabusina Coriiércio e
Indústria de Cabos de Aço Ltda.
Local: são Paulo
Requerente: l j k Comerciai e
Classe: 5
•
Construtora Ltda.
Artigos: Cabos de aço, aço, ferro,
Local: São Paulo
bronze, metais fundidos, maganês,,
Classe:- 33
uel , osmio, ligas metálicas, soldas'
0"Q
Titulo
metálicas, platina, alumínio, adesivos
tietálicos, aparas de metal. chumbo,
N° 841.047/
• Sucata de metal, gusa, cobre, arpaca
' e zinco
11
"‘
N° 841.041
• LA CTNTRA

(Ind.

"DOIÇ5rasa.
IR4OS
era
rInd.

asiieira-

Requerente: Joaquim Martins Moreira da silva
Local: São Paulo

Classe: 8

Requerente: Indústria e Comércio de
Trefile.dos de Arame D014 Irmãos
Limitada
,
• Local: São Paulo
Classe: 11
gas: Arames, arames lisos, arae farpados, armações de arames,
corta-arames, rolos de arame
N 9 841.042

itind.
MI i
gg

g

n n

Brasileira

Requerente: Editóra Verbo Ltda.
• Local: São ,Paulo

Classe: 32 .
Artigos: Livros

li

a41.04A

adulou, fdlhas de papel. Mas da
islão, mata-borrão, papel a
apel-carta, papel de sèda, papelão,
inuer fim e copos da PPael
N 9 841.038
!"

oricam. (*aça° rio)

•Artigos: Lustres
N 9 ,841.048
. -

w

Março ao sw4._
1141.04*

•
Cnasse: 50
Artigos: Turlsolo, contabilidade,
mios fiscais e Julgai®.
1•19 841.055

ais

URDI() "

Ind, Wasileíre:
Requerente: Comércio e Representa-

ções Terdio Ltda.
Requeiente: Luiz Almeida AraújoLocal: São Paul0
Mexia Angela Montolar Calloca
Classe: 36
Artigos: Camisas, vestidos, blusas,
• Local: São Paulo
Classe: 50
blusões, calças, calçinhas, aventais,
camisetas, camosolas, botãs-maillota, Artigos: Transportes em Serviços
de Taxi
meias, echarpes, combinações, calças
para homens, casacos, cachecols,
soutiens e gravatas
N° 841.050

40TO JAZZ ",
Ind. Brasileira
"

N9 841.05(
f"TRANSTAXI TRANS)
( PORTES DM SERVIn
ÇOS DE TAXI

Requerente: Luiz Almeida Araújo (§
Maria Angela Montolar Calloca
Rebuei ente: Auto Jazz RepresentaLocal: São Paulo
çõe,k; e Vendas de Accessórios
•
Classe: 33 — Titulo
para Autos Ltda.
Local:‘ São Paulo
N9 941.057
Classe: 21
Artigos: Alavanca de câmbio, amortecedores de velculos, aros para veí" LEAORILI
culos, breques, calotas, câmaras de 'Ind. brasileira]
ar para veículos, carrocerias, carros
reboques e suas partes integrantes,
Requerente: Georges Nioolas
dragas, direções de veículos, engatas
Papaprodromou
de veículos, molas para veículos,
Local: São Paulo
pára-brisas de veículos, pára-choques
Classe: 23
e rodas de veículos
Tecidos de algodão, tecidos de alpan
ca, aparas de tecidos, tecidos de oaN 9 841.051
o
roá, tecidos de casemira, tecidos d45

MRinTAL SANTA,
Requerente: Hospital Santa Elisa

Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 33 — titulo
N.9 841.052

"LAREIRA VENEZA
Ia, Brasileira

cetim, tecidos de crepe, tecidos dó
cretone, tecidos de gase, tecidos dó
gorgorão, tecidos de jeraty, tecidoli
de juta, linhagem, tecidos de
tecidos de malha, musselina, jin
oih4
de sèda e retalhos de tecidos I
Classe: 343
Anáguas, aventais, blusas, blusões,
calças, calçinhas, camisetas, camisa.
las, combinações, cuecas, ceroulue
melas, lenços, encharpes,
botas, casacos, camiseta% ciro°t1113
11(21
e vestidos
N9

841.058

t "NOVO ESTADIO
Ind. Brasileira:

Requerente: Bruno Bonello
Local: São Paulo
Reauemnte: Padaria e Confeitaria
Classe: 40
Novo Estádio Ltda.
Artigos: Acolchoados para móveis,
Classe: 41
armários, berços, cadeiras, comuns,
Local: São Paulo
cadeiras cem rodas, cadeiras . com
Artigos: Rolo e Bolos
molas, cadeiras de mesas, de madei1
ra, camas comuns, camas com molas,
N9 841.059
criado mudo, cristaleiras, divans,
dormitórios, conjuntos de móveis,
° BILLI-BEL")
guarda-comida, guarda-roupas, guarina. brasileira
da-louças, poltronas, travesseiros e
vitrines sob forma de movia .
Requerente: Manufatura as Roupas
N 9 841.058
, Billi-Bel Ltda.

Local: São Paulo .
Classe: sn
Artigos: Anáguas, aventais, blusas,
blusões, calças, calçinhas, camisetas,
camisolas, casacos, camisas, ceroulas,
combinações, encharpes, cachecol*,
Requerente:
Bar
e
Lanches
Editam"d ARPROTEÇ "-,
maillots, meias, lenços, botas, sou, jense Ltda.
:Ind. Brasileira
tiens e vestidos
I Lotai: em ?au10
Classe: 41
N9 841.060
Artigos: Lanches de ancha; mortade
la, queijo, copa-patê e churrascos
IRequerente: Arprocec aquipamentos
"VEL-TUL IMPORTA
N9 841.054
Técnicos Ltda.
eX0
EKPORTAÇXO-15
Local: São Paulo
UMMCIO
Classe: 8
"LUSO BRASILEIRO !
Artigos: Secadores de cabelos, apaIna, Brasileira Requerente: • "Vel-Tul" Importação,
rálhos de ar refrigerado, ventilado• Exportação e Comércio Ltda.
res, acessórios, de aparelhos elétriLocal: São Paulo
cos, aparelhos refrigerados, distribuiClasse: 50
de Turismo,
dora de eletricidades, equipamentos Requerente: . EscritórioLuso-Bra.91Artigos: Representações, importaçia
elétricos de uso caseiro, I ica-discos Contábil e Jurldico
exportação e comércio
leito Ltda.
e aparelhos técnicos

Qu'arta.'-feira
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a,..aao. 841; 0.61

"'VEL-TUL'"
'Ind. 2rasi1eira
Requerente: "Vel-Tul" Importação,
Exportação e Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 33 — Título
N° 841.062

"ENCICLOPUIA DA PRIMEIRA INFANCIA
' Ind. Brasileira
Requerente: Editara Verbo Ltda.
Local: 'São Paulo
Classe: 32
Artigos: Livros
Na 841.063
O ' L I F'L O o

Ind.Brasileira
Requerente: Oliveira & lores Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Abrigos quaado vestuário,
, agasalhos, alvas, tus puas, aventais,
baby-doll", barretes, batas, batinas,
bermudas, calções, inclasive para E sporte, camisas de fôrça, rtunisas-pat tiao camisetas, camisaasa, carnisoIões, blusas, blusões, boinas, boiaras,
bonés, borzeguins, botas, botinas,
chachecols, chenez, calçados, caI•cinhas, calças, gandolas, gõrros, guarda-pó, gravatas, hábitos, japonas, jaquetas, jaquetões, canos de botas (per'pairas) • capac nes, capas, capa/tas,
carapuças, cartolas, casacos, casacas,
casquetes, casulas, ceroulas, chales.,

chapéus, chinelos, chuteiras, cintas,
'cintos, cinturões, clergy-rnan, colaria
:lhos, coletes, combinações, corpinhos,
cuecas, culotes, dolmans, dominas,
echarpe.s, espartilhos, cataias, fantasias, fardamen tas. renards, .fraldas,
fardas, fragúes, galochas, quépis, qui monos, regalos, renaras, robes de
chambre, roupas branca de uso pessoal, roupas da baixo, roupas feitas,
lenços, libMs, ligas, lingerIcs, luvas,
roupas profi ssionais, maillots, mandriões, manípulos, mantas de uso
Pessoal, manteuax, mantilhas, mantos,
martas, martinha.s, metas, meiasconfecções, modeladorea, palas (ponchos leves, paletós, panagas, para' snentos, peiguoirs, oeicrines, peles
quando vestuários, perneiras, peugas,
pijamas, peitilhos, peitos, polainaS,
ponches, talabartes. pulavers, punhos,
soutiens, su.eter, sungas, suspensórios,
punhos, tiaras, rogas, toucas, túnicas, turbantes, uniformes, roupas
para esporte, roupões, saias, sandálias, sapatos, sobrepelizes, solidéus,
dual ts, shooteiras, slaks; aventais,
stainas, vestidos, véus,' visons
No . 841.0C4
MtTA-0-LITE.",

"r-A.Brasileira'
Rcanerente: "Metalite"
Acesaórlos para Indústrias Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 1
Artigos: Absorventes quimiesa, aceita
• radares, quanicaa ad.tsives, químicos,
absorventes químicos, água distilada
para indústria. íalcool para laidústria,
anticorrosivo quunicp, antidetonantes
para, motores, antaraidantes ouirnicos,
arsanicar para hadústria, ativadore.s
químicos, banhos químicos. ba ses (mímicas, cal virgem usado nas inclats-

DIÁRIO OFICIAL

•
Irias, carbonatos, a-a:sairia para indústala, catalizad,ores químicos, chapas
emulsionadas, anticorrosivos químicos, degeladores químicos, descorantes
químicas, desengraxantes químicos,
dasnatur a ntesq uiralcos, diluen tas
químicos, dissolventes quanicos, dulcificantes químicos para indústria,
emolientes • químicos, áteresq uimicos,
descarborizantes químicos, clecomponentes químicos, destemperadores
químicos, impermeabilizantes químicos, produtos químicas Para fabricar,
matérias sintéticas, oxigénio, pós químicos, removedores químicos, renovadores químicos, reveladores químicos,
sais químicos para indústria, semita; quimicas, sodas químicas,' soda
cáustica, excitadores quinrcos, extintores químicos para incandio, fixadores químicos, fluídos químicos para
indústria, fluxos para soldas, gases
químicos. plicerina para Indústria . e
hidrogênio
Classe: 47
Artigos: Essências para lubrificação,
fluidos combustíveis, fluídos lubrificadores, fluidos para freios, fluidos
para iluminação, inclusive para ia queira", álcool carburado e carburante, benzina briquetes combustivsis,
brinquetes para aquecimento, -carburantes, cêra para iluminação, gardurets para lubrificação e iluminação,
graxas lubrificantes, lubrificantes de
qualquer espécie, óleos lubrificantes,
aas combustíveis, gás para aquzcis
mento e para lubrificação, gás para
iluminação, gasolina, geléia para lubrificação, óleos para amortecedores,
óleos para aquecimento, óleos para
iluminação, parafinas lubrificantes,
petróleo refinado e querasens
N9 841.056

CURSOS MATI-KOR
Sc'
Et Vicente
Requerente: Cursos "141a ti-lrer são
Vicente — Comercial e Distribuidora
Limitada
Local: São Paulo
classes: • 33 e 50
Artigos: S.Irviças de cursos práticos
de ensinamento de a °raiados, costuras
e tricotagem
N9 841.067

ALEX
Ind. Brasileira
Requerente: Imóveis- Alex Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Prestação de serviços de
corretagens de vendas de imóveis e
administração de bens
\
No 841.065
"CATEX"

Ind .Braslleira

Seção 11i)

Março de 1968 1 431
N9 841.075

em geral, cordõeéia, correias de transmassao, esferas para vedação, Milhos
para vedação, fórros para vedação,
gachetas para vedação, guarda-sol C.a
praia, rôlhas em geral, tampões para
vedação, tendas, tiras para vedação,
tubos para vedação, tubulações para
vadações, válvulas simples para
vedação
N o 841.068

t

••

JOIFAL
Requerente: Joifal — Comércio e
Representações Ltda.
Locai: Suo Paula
Classes, 3 33 e 48
Título,
N9 841.069

EMO
Ind. Brasileira

t>

71.IRT L E B RAN r
Requeraate: John Lusty Lb-ilheta
a
' Local: Inglaterra
Classe 41
i.,
Aztiget; ryncvmos alimentícios e seuta
preparados; intaradientes de nlimena
tos.
•
—
841.076
,

Requerente: -ENIO Emprasa da Mão
de . Obra Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Aritgos: Prestação de serviços de
mão-de-obra
N9 841.070

— CASA °RUIM
NOTADA
MIA tom st ioNroo 'orá io •
C, 2C IP
AMIGOS 21.1eJOSCI
ir NIA.104 t AFIO. MIMA
L21110 •
DON1l2 • MAUS ~00
IKAANIM PAIA MOS'

2

CLA
I

P. a». Mb 11/.

I

1,1

ft*

2:ARPAI
ind. BrasileiTa
Requerente: papelaria Marpal Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 38
Artigos: D classe
No 841.071
SUISSA
Ind.Brasileira

FS

Requerente:* Wagner Capariema
•
Miranda
Losal: Guanabara
Classe: 25 e 50
Art.aas: Da classe.
No 841.07'7

a.
Requa: ente: Leitairia Suissa Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Da classe
No 841.072

M.ARULU
Requerants: E,critario Contábil
Manias S/C.
Locai: São Paulo
Classe 50
Artigos: Marca de serviço.
NO 841.073
BUMAREZINHO •

ONetist RIA BRA5O.E IR

Ind,Brasileira

Requerente: Drink's Suraarezinho
Ltda.
Local: São Paulo
Classe 42
Artigos: da Classe.
-NO 841.074

Requerente' Hélio Guimarães
Estabelecido em São Paulo
.
Classe 42
Artigos: Aguardentes, apertivos,
ouncy, conhaque, cervejas. essaneias para bebidas 41coólicass, fernet, gin, licores nectar, punch, rum,
suco de frutas com álcool, vinhos,
vinhos quinados, vinhos espumantes,
'amp utes . vodka e uísque.
Ns. 941.078/080

Requerente: "Metallete"
Acesórios
para Indústrias Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 31
Artigos: Adesivos para vedação, aros
para vedação, anéis para vedação,
argolas para satdação, arruelas para
vedação, barbantes, betume para ve0 , 1 M BA
dação, buchas para vedação, bujões
buliu/fria
Brasileira
de yedaçáo, canaletas, cápsulas para
garrafas e frascos, cimento refratário. para vedação, lonas em geral,
mangueiras, rnangotes, massas para R aa:e: ente: S. C. Johnson & Sons,
Requerente: Hélio Gulmtultes
Inc,
calafate, massas para vIdação, molas
Estabelecido em São Paulo
Laca]:
Estados
Unidos
da
América
para vedação, pálios, Pestanas para
Classe 1
vedarão, cordas para- fins diversos,
Classe 46
Artigos: Alcool, anhlina, água disticardéis para fins diversos, cordoalha
Artigos: . Caras P ara'assaalhaslada, asta-raz, ácidos, absorventes
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Criasse: 50
aglutinadores químicos alcalinOS
at.1-4, ooran- Auditoria em geral, especialmente fisanisos, benv.:na, carbOn
tes, cloro, desingraxantes, desoxidan- cal e contábil, racionalização de serviços, advocacia fiscal.
tes • : emulsionantes éter, glicol, gases
químicos, lanolina, potassa, removeNúmeros 841.086-087
dores químicas, sodas químicas, secantes e sulfatos.
1
Classe 43
if I
`Artigos: Aguas gasosas artificais, bebidas espumantes sem álcool, guaMOTOR-FLASH
raná, gasosa, essências para refrigeran4es, refrescos, refrigerantes, soda,
InclUstria
Brasileira
SUCO de frutas sifões e xaropes.
ejantes,
anil,
água
;Artigos: Amido alv
Iavandeira, cêra para assoalho, detergentes, esponjas de aço, lã de apo,
Requerente: -Indústria Elétrica
pomadas para calçados, palha de
Dampel Ltda.
aço,c1 preparados paar polir e limpar
Classe: 21
M a eira, vidros e objetos, sabões,
, Local: São Paulo •
Saponáceos, águas sanitárias e-velas.
:
21
'
Classe
N9 841.081
Artigos: Veículos e suas partes integrantes: Automóveis, amortecedores,
bicicletas, braços para veículos, cam;nhões, caminhonetas, carrinhos de
.
13 I M 1;3 A
mi' o, carretas, carros ambulantes,
Indústria 'Brasileira carros elevadores, carros irrigadores,
carrocerias, charretes, carros -tratores chassis, chapas circulares para
!atequerente: Hélio Guimarães
vs"culos, direção, diferencial(eixos de
s Estabelecido em São aulo
diredj.,0, elevadores para passageiros,
Classe 42 •
frsdas, fronteiras para veículos, locoaperitivos,
bitArSgos: Aguardentes/
rsMivas, molas, motocicletas, motobrandy
conhaque,
cervejas,
astes,
furgões, manivelas, breques, desliga, sêncãas para bebidas alcoólicas, fer- deiras, . para-ohcques, para-lamas,
net, gim, licores, nectar, punch , rum, para-brisas, rodas para veículos, rasuco de frutas com álcool, vinhos, diadores para veículos, varetas de
• o s quinados,
• 3'inh
quinados vinhos espumantes, conts'lle do afogador e acelerador,
e uísque.
. vermutes,
varais de carros e vagonetas
'basculantes.
N9 841.082
•
Classe: 8
Artigos: Aparelhos elétricos em geral:
Aparelhos luminosos, aparelhos de
luz fluorescente, aparelhos a gás
..LOLA
neon, arandelas, abat-jour, acumu‘-judiístria Brasileira ladsres, antenas, amplificadores, comutadores, chaves elétricas, condutores elétricos, dínamos, diais, fios
..
elétricos, isoladores, interruptores,
' Requerente: Móveis e Deoorações lâmpadas,
lustres, plalouniers, reato•
"Lola" Ltda.
res
para
luz
fluorescente, refletores,
Estabelecido
em
São
Paulo
rtsistências, rádios, sinaleiros, soquei .i•
Classe 40
.
starts, selecionadores, tomadas,
Artígoa: Móveis em geral estofados te-a,
transformadores, televisores,
ouinão: Almofadas, acolchoados para tvisss,
rn veis, cadeiras, carrinhos para se- transmissores de sons e bobinas.
lei ões, conjuntas para dormitórios,
N9 841.028
Co juntos para sala de jantar condilutos para escritórios, conjuntas
paila terraços, conjuntos _para ' sala
de visitas, conjuntos para praias,
to juntos para copa e cozinha, colINDISTRIA ELRTRICA
Ch§es de molas, divisões • discotecas,
ineSinhas, móveis para *radies, móDAIEPBL LTDA.
:Verá para televisores, - sofás camas,
i armários e prateleiras (móveis) .
No 841.083
Requerente: Indústria Elétrica
Dampel Ltda.
•
,
Local: São Paulo
riVIOVEIS DECONome de Emprêsa.
RtAçCSES "LOLA." LTDA.
. - N9 841.089

Requerente: móveis e Decorações
"Lola" Ltda.
taibelecido em São Paulo
Nome de Emprésa
Números 841.084-085

4?
'' • JUSTIQA FISCP:'
,• ..
..

Requerente: Editôra 'é Auditoria
1 "Justiça Plscal" Ltda.
k
Local: São Paulo
t,.
Classe: 32
f
:Artigos:
Publicações im p r essa s
Agendas, anuários, álbuns impressos,
alinanaques, apostilas, boletins, calenfdários, catáloees, ençiclopéd iak, fo- s
Ihentos, folhinhas, jornais, livros im- I Requerente: Algodoeira Lantieri
'pressas, Músicas impressas, revistas e
Ltda.
rãLocal: São Paulo
roteiros impressos. Program as de hi
e ceClasse: 24
_ gr e televisão, peças teatrais
atográficas, program as _ circenses,1 Artigos: Féltro para filtro de ar.
radiofônicos

e rã,d10-televisionada,s.

Março de 1968

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

N9 811.090

t) E

pastas para polir, polimento para
couro, madeira e spatos, pomadas
para lustrar e polir, potassa, soda,
cáustica, tijolos para brilho e poli1 ento, tintas para . brilho e polimento.
Números 841.095-098

ào0

solo"
INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Exens. — Indústria, e
comercio ,Ltda.
Locai: Lao Paulo
C:a.:se: 41
Artigos : „ Condimentos, colorantes,
cravos, canela, cóco ralado, essências, pimenta, pickless, pós para vudins, peixes e legumes em conserva,
mostarda, môlhoS, tempêro, caldos,
sôpas, cuminhos, gorduras, hervadoce, gelatina, queijo ralado, noz moscada, uvas . , passas e óleos.

Requerente: Elevadores Warsaar do
Brasil Ltda.
'
Classe: 6
Artigos: Alavancas- mecânicas, anéis
de - segmento, arranques, anéis parte
de Máquinas, bases de máquinas, bielas, bombas a pistão, bombas centrifugas, bombas elétricas, braçadeiras de máquinas, brocas mecânicas,
brunes de máquinas, burrinhos, cabeçotes, calços de máquinas, câmbios,
N9 841.091
camisas, cilindros," corôas para máquinas, correntès de transmissão,
cubos para máquinas, fresas, motoP IRAPLú
res, thrnos mecânicos, pedais de máquinas, tesouras mecânicas, turbiIndús
tria Brasilelra* nas,
ventiladores parate de máquinas
e volantes de máquinas.
Classe: 25 .
Requerente: Darcy Alves Silva
Artigos: Ações, apólices, bônus, banLocal: São Paulo
deiras, cartazes, diplomas, estampas,
Classe: 1
figuras, flâmulas, gravuras, letreiros,
Artigos: Fluidos para isqueiros.
placas; projetos desenhados, sêiess,
taboletas, títulos e cartões postais.
N9 841.092
Classe: 38
Artigos: Blocos para anotações, bloBALSANCO
ccs para - cálculos, blocos para corI ndtist ria Brasile'
resp cindência, cartões de identidade,
cartões comerciais, cheques em brani co, duplicatas, envelopes, etiquetas,
•
livros de contabilidade, noRequerente: a Halsii-oo Importação e faturas,
tas fiscais, notas promissórias, papel
Exportação Ltda.
de corespondência e recibos.
Local: São Paulo
Classe" 50
. Classe: 50 .
Artigos: Marcas de serviço: Serviços
Marca de srviços de importação e de consertos e conservação de elevaexporta çãO
dores de ,carga e de passageiros.
Números 841.093-094
" N9 841.099

MARIDIAS.
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Dias & -Santos

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Local: Minas Gerais
Classe: 41
Artigos: manteiga, queijo, leite, re-

queijão, doces em calda e em massa, geléia, gelatina, melado, mel, compotas, baunilha, azeite, azeitonas,

Requerente: Fernando Mattos
biscoitos e chocolate
Local:' Estado da ,Guanabara
Classe: 1
N? 941.100
Artigos: Benzina, cânfora, desengraxantes químicos, desincrustantes químicos, dissolventes químicos, fixadores 'químicos, potassa, redutores
químicos, removedores químicos, renovadores químicos, secantes químiMORRHUINA
cos, soda química, soda cáustica e
sulfatos:
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe: 46
Artigos: Agua sanitária, cera para
conservar brilho, cêra para lustrar,
cêra para polir, giz para sapatos,
massas para brilhar, massas para lus- Requerente: Coelho Barbosa & dia
trar, massas para polir, óleos Para
Local: Guanabara
lustrar, óleos para limpar móveis e
Classe: 3
utensilioS, pastas para dar e conser- Artigos: uni preparado' farmacêutica
var o brilho, pastas para lustrar,
-- indicado como fortificantes
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N9 841.123

N9 841.117

Na. 841.107-1u9

N9 841.101

LONDRINOSJ

" 'ETT COR".
INDUSTRIA BRASILEIRA

INDÚSTRIA BRASILEIRAI
Requerente: Rafik Saadi Indtstrial

Requerente: -Eticor ' Indústria
e Comércio de Etiquetas
Local: São Paulo
Classe: ,24
Artigos: etiquetas de pano
N9 841.102

de Malhas S. A.
Local: Guanabara
Classe: 36
Artigos: na classe
NO 841.124

INDÚSTRIA BRASILEIRA
/41:RISTRIA BRASII/EIRA.
Requerente: Metalúrgica Micro Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: na classe

"DONNA
1ND• BRAS.

ownd

Requerente: Indústria de Meias
Iria 13. A.
Local: São Paul0
Classe: 36
Artigos: meias
N9 841.103

Requerente: Indústria Cerâmica
Utinga S. A.
•
Local: São Paulo
Classe: 14
Artigos: na casse
•
Classe: 15
Artigos: na classe
Classe: 25
Artigos: na classe
Ns. 841.110-114

*TEMI NAt!
BRAS.
Requerente: Indústria de Meias
Iria S. A.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: meias
Nç 841.104

t.
^11 .tá

114oUSTRIAURASILEIRn

4;›

W?Y'

Requerente: Rahal & Asstunpção
Limitada
Local: São Pauto
Classe: 36 Artigos: calçados
N 9 841.105

Reguei ente: Indústria Ceámlea
Utinga S. A.
Local: São Paulo Classe: 11
Artigos: na classe
Classe: 14
Artigos: na classe
Classe: 15
Artigos: na classe
Classe: 16
Artigos: na classe
Classe: 25
Artigos: na ...lasse
N9 841.115

COkAGRAF
INDÚSTRIA BRASILEIRA

INDUSTRIA CERAMICA
UTIN- GA

Requenrite: Coragraf — Materiais
para Escritório Ltda.
Local: São Paulo
Classe:' 17
Artigos: fitas para máquinas e papel
carbono
No 841.106

drNTNILLI TN"

" WLA.D.AN
Industria

S.A

Requerente:. Indústria Cerâmica
;Utinga S. A.
Local: São Paulo
Nome comercial

Brasileira

Requerente: Rafik Saadi Indústria

de Malhas S. A.
Local: Guanabara
Classe: 38
Artigos: na classe

Requerente: Móveis Wladan Indústria
e Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 40
Artigos: na classe
N9 841.119
"

-N°
41,‘.

'1?

N9 841.118

.

N 9 841.125

MARVELd

MODERN SIX-

INDÚSTRIA BRASILEIRA i

rtequercotc: Sérgio Weiss
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: na classe
N9 841.120

Requerente: Rafik Saadi Indústria
de Malhas S. A.
Local Guanabara
Classe 36
Artigos: Artigos da Classe

Pírlmett

N9 841.125
•

;INDÚSTRIA BRASILEIRA

GEOEXPLORAÇÕES;
PESQUISAS GEOLÓGICAS

Reoliorente: S. A. União ManUfatora
t HIDROLOGICAS LTDA.
de Roupas
Local: Guanabara
Classe: 36
Requerente: Geoexplorações, Pesquisa*,
Artigos: na classe
Geológicas e Hidrológicas Ltda.
Local Guanabara
N9 841.121
Nome de emprêsa
N9 841.121

GEOEXPLORAÇÕES,
INDOSTAA BRASI-EIRA

Requerente: Rafik Saadi Indústria
de Malhas S. A.
Local: Guanabara
Classe: 36 Artigos: na classe
,N9 841.122

Requerente: Geoexplorações, Pesquisai
Geológicas e Hidrológicas Ltda.
Local Guanabara
Classe 50
Artigos da Cassa

-mo

N9 841.123

4

GEOEXPLORACÕEO,

* JUQUftH A
INDOsTRIA BRASILEIRA

INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Indústria cel.filwes
Utinga S. A.
Local: São Paulo
Classe: 15
Arclgos: na classn

Requerente: Plásticos Pluma Ltda.
Local: São Paulo
Clasge: 10
Artigos: na clauf

ampamaa'
..
Requerente: Rafik smi.b eamlaaaa. Requerente: Georxp/oraçbea. lIcaquisaa 1
de Malhas 8 A
°colectem e mdrológicar Ltda. . . i
Local: Guanabara
1.0.:a1 Guanabara
Classe: 36
. %Reze RE
•
,,..: .CIL
Artigos: na aiaau
SELIMEI • ,'

,ár
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179 841.129
DIVA — DISTRIBUIDORES
DE TITULO E VALORES
OBILJÁRJOS LIDA •b

Ní

Requerente: Diva Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Local São Paulo
Nome de Emprêsa

Março de 1968
N 9 841.544

•o 841.135

46P\1

,

poVIA
çç)

v,

i_a
r*

ket`

</Do

7t3",

110°

/10(

MANAUS — AMAZONAS

JOÃO PESSOA — PARA1BA

N . 841.130

.
'(rni•DO
.1)?4'
ESTADO
DO
RIO
NITERÓI

li;

D I V A!
Requerente: Divo, Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Local São Paulo —
Artigos: Classes 25 e 50 Artigos da classe
.!

Requerente: Rodoviária Estréia
do Uorte Ltda
Local São Paulo
Classe 33
Titulo
N° 841.136

P.n

ie .: Rodoviária Estréia
do Norte Ltda. Local São Paulo
Classe 33
Titulo

ueren

RN-inerente: Rodoviária Estréio,
do Norte Ltda,
Local São Paulo
Classe -33
Titulo

N 9 841.141

O.PRA

No 841.131
•

CPC11144%,

COMPANHIA CORONADd.

11,1

DE HOTÉIS
Requerente: Companhia Coronado
f
de Hoteis
Nome comercial
No 841.132

kum — PARÁ
Requerente: Rodoviária Estréia
do Norte Ltda.
Local São Paulo
Classe 33
Titulo

tORONADO

No 841.137

,INDOSTRIA BR/4511E1RP -

Q-cP"1%
•

"4,

1"
‘1144`

Req uerente: Rodoviária Esti éla
do Norte Ltda.
Local São Paulo
Classe 33
Titulo

Estrêla do
Norte Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 33
Gênero de negócio: -Título
N° 841.146

N9 841.142

de Hoteis

Local São Paulo
Classes 41, 42 e 43
N9 141.133

. •

flORIANÓPOIIS .— 5. CATAM

flecitierente: Aodoviária

Requerente: Companhia Coronado
Artigos das classes

CfAMICP

DO ItC)(4;
MAU — SERGIPE

r sÃO

izto,

cFPC"44e

tUIZ — MARANHÃO

Requerente: 'Rodoviária Estrela
do Norte Ltda.
Local são Paulo
.1 I
Classe 33Titulo

(4000#
• - BELO HORIZONTE — t4. GERAIS

no4'

N. 841-138

AACEIO — AUGOAS

'MACAPÁ

AMAPA'

Requerente: Rodoviária atraia

do Norte-Ltda.
Local não Paulo
Classe 33
Título

Requerente: Rotoviária atrela
do Norte Ltda .

Local São Paulo

Classe 33
Titulo

N9 141.134

ltIZE/INA —
Requerente:' Rodoviária Estrela
•
.do Norte Ltda.
Local São Paulo
' Classe 33
•I.M!
•
Titulo
No 811.139

Gênero de negócio: Titulo

841.1-17

N° 841.143

42Pri

'Y tiC#
VITÓRIA — E. SANTu,

•Dott,
KW -BRANCO ACR1

Requerente: Rodoviária Estréia ao
Note Ltda.
Local: São Paulo
Classe:" 33

40 ttzl°..
FORTALEZA — CEARA

fieturente: Rodoviária /estrela
„ do Morta Ltda.
2401 Elo Paul.
•
Classe 38

Requerente: Rodoviária- Esto ,...,os
do .Norte Ltda.
Local São Paulo
Classe 33
Titulo

Requerente: Rodoviária Estréia
do Norte Ltda.
Local São Paulo •
Classe 33

Requerente:. Eliqarésa Detrolt
Publkiciade Ltdz- .
Local: Minas Geral.:.

•
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N9 811.154

4° 841.148

1:01AtI ti
Indústria Brasileira

Reqàrente: Farmopcuária S. A.
Produtos Veterinários
Local: São Paulo
Classe: 2
Artigos: Um produto veterinário
Requerente: General 1-1c.orded Tape,
Inc.
Local: Canifórnia, EE. UU,
Classe: 8
Artigos: Fitas magnéticas de gravação
contendo programas pré-graVados

N°841.155

N" 841.-1-49

"Ir
PR X FRENTE COM SRELL
Requerente: Ehell International
Petroleum Company United
Local: Inglaterra
Classe: 47 — Frase de propaganda
~.0

NI" 841.15n

"TO SHELL É Pe1;43
PRA FRENTE,

041(etriiN-Prasileira".!

Requerente: Carrettoni S. A. Indústria de Torção de Fios
Local: São Paulo
Classe: 22
Artigos: Fios em geral

N°841.151

GENTE PRA FRENTE VAI
DE SHELL

,

DIRIJA —

ADMINISTRAÇÃO

Requerente: Dirija — Administração
Participações e Construções Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: Nome de emprésa

N 9 841.157-160

tOIRIJAtINPOSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Dirija — Administração,
Participações e Construções- Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 16
Artigos: Material ex,-/usivanzente para
construções, a saber, ..imet.to, balaustre,
argamassas, 'asfalto, argila, blocos, placas chapas e colunas para pavimentação
e construção, c=‘ibros, caixilhos, cal, esquadrias, estacas, estuques, estruturas,
SHELL PR/A FRENTE
fõrros, grades, ¡anelas, ladrilhos, •lajes,
lambris ,madeira preparada, manilha&
mármores, mosaicos, pedregulhos, pisos,
Requerente: Shell International
portas"; portões, tacos, telhas, tijolos, tuPetroleum Company Limited
bos de uso exclusivo em construções,
Local: la, aterra
venezianas, vigamentos tintas para paredes muros, portas e janelas
Classe: 47
Frasy- de propaganda
Classe: 33
N° 841.153
Artigos: Para distinguir operações junto
às bôlsas de valores, com títulos e valores mobiliárior de negociações autorizadas; comprar, vender e distribuir títuphon
Itamint:o
los e valores mobiliar:os por conta própria e de terceiros ;formar e gerir, como
líder ou participante de consórcio para
Requerente: Grund:g Werke G. rn.bil. /atiçamento público, bem como para comLocal: Alemanha
pra -e revenda de títulos e valores moClasse: 8
biliários e, ainda, encarregar-se de sua
Artigos: Aparelhos de rádio, de
distribuição e colocação no mercado de
televisão, de fita magnética e de
captais. Administra/ recursos de terceiditado
ros, destinados a el.+ , racão mobiliária e
Requerente: Shell luternationA
-.)leuln Company Limited
Local: Inglaterra
Classe: 17 — Frase de propaganda
— N° 841.152

Na. 841.161 a 841.15R

GERIR -

N° 841,156

_PARTICIPAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

Requerente: Shell International
Petroietun Company Limited
Local: Inglaterra
Classe. 47 — Frase de propaganda

financiar a liquidação das operações realizadas por conta de seus comitentes.
Lançamentos de títulos e valores mobiliários, públicos e particulares; operações
de câmbio em tõdas as modalidades, na
forma estabelecida na legislação e regolamento eia vigor; crédito, •financiamento e investimentos
Classe: 38
Artigos: Pe..;a distinguir papéis de carta, papéis de oficio, cartões comerciais
e de visitas impressos, envelopes de
qualquer tipo, recibos, faturas, duplicatas, letras de câmbio, notas promissórias, debéntures, passagens e títulos
Classe: 50
Artigos; Para distinguir prestação de
serviços no ramo de construções /administração, participações, crédito, companhias de financiamento e investimentos,
operações imobiliárias. — Convenções,
hotéis, clubes de expositores, recreativos, desportivos e sociais, distribuição de
títulos e valores. parques de diversões,
postos de estacionamento de veículos.
lavagem, abastecimento e lubrificação.
demonstração e apresentação de artigos,
produtos e serviços de promoção de
contatos e vendas, exposições e feiras,
câmbio e turismo, financiamento e empreendimentos .estudos e levantamentos
de mercado, assistência técnica, comercial, económica, administrativa e jurídica ás indústrias, comércio e sociedades
civis

•

ras, dupli,catas, letras de câmbio, na.
tas promissórias, debêntures,
passagens e títulos
- N.9 841,154

CARBOCCQUE
iWDOSTRIA BRASILEIRA.
Requerente; — Carbocoque do Brasil
Limitada
Estabelecido na Guanabara •
Classe 47
Artigos: — Carvão mineral e coquo
N.° 841.165

[130NODOR"
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: — Nelson Jorge Chaves
Abelecido na Guanabara
Classe 2
Artigos lia classe
Clases 48
Artigos na classe
N.° 841.166

H1PPIE
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente:
Nelso nJorge Chaves
. Estabelecido na Guanabara
Classe 48
Artigos na classe
Rennerente: — Dirija — Administração, Participações e • Construções
N.° 641.167
Limitada
Estabelecido em Minas Gerais
Classe 50
.taatigOS: — Para distinguir — prestação de serviços no ramo de construções, admir i.stração, participações,
crédito, companhias de financiamento e investimentos. operações•imobi- Convenções, hotéis, clubes
de exposiçõ0s, rwreativos, esportivas
e sociais. distribuição de títulos e vaindústria Brasileira;
lores, parques de diversões, postos de
estacionamento de veículos, lavagem,
abastecimentc e lubrificação. demonstração e apresentação de artigos, pro- Requerente: — Cooperativa Mista da
dutos e senriçoS de promoção de conNúcleo Colonial de Gurguéia,-.
tatos e vendas exposições e feiras,
Conúc'eo
câmbio e turisino,. financiamento e
; Estabelecido no Piauí
empreendimentos, estudos e levantaClasse 41
mento do mercado, as.sisténcia técnica,
Artigo:
Café torrado e moído
comercial, económica, administrativa
e jurídica às indústrias, comércio e
N.9 841.168
sociedade,sv civis
Classe 33
Artigos: — Para distinguir operações
junto às bolsas de valores, com títulos e valores mobiliários de negociações autorizados; comprar, vender e
distribuir títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros;
formar e gerir, corn0 líder ou participante, de consórcio para lançamento
público, bem como para compra e
venda de títulos e valõres mobiliários
e, ainda, encarregar-se de sua distribuição e colocação no mercado de capitais. Administrar recursos de terceiros, destinados a operação mobiliárias e financiar a liquidação das
operaçõe sreaftzadas por conta de
seus comitentes. Lançamentos de "titulos e valores mobiliários, públicos e
particulares, na forma estabelecida
na legislação e regulamento em vigor;
créditos, financiamento e
Requerente: — Sociedade Civil de
Investimentos
Assistência e Proteção aos
Classe 38
Anciãos (SCAPA)
Artigos:,— Para distinguir: — papéis
Estabelecido na Guanabara
de carta, papéis de ofício, cartões coClases 30
-merciais e de visitas, impresso, enve- Artigos:
Serviços de Asisstêncla
1opes de qualquei tipo, recibos, tatuProteção aos Anciãos
INDÚSTRIA BRASILEIRA
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Classe 11
Artigos': — Prendedores, Inclusive
porcas, pinos ou cavilhas e parafusos
14.9 841.175

N.9 841.169.'

WNOITE

ARABIA
p,equerente: — Sergio Eden binelli

ERC URY3

Estabelecido no Rio de Janeiro
.
Classe 33
Título •
-- N.9 841.170

•

Classe: 50
Gênero: Marca de serviços a ser
utilizada pela requerênte
N 9 841.1r

Março de

19(od

N9 841.184

CAMPIS9

Requerente: — Mercury Record
Productions, Inc.
IND. BRASILEIRII
Estabelecido nos Estados Unidos da •
Améric a
Classe 8
Artigos:
Discos gravados para fonógrafos e fitas pré-gravadas
Classe - 50
Requerente: Construtora Campista
Artigos: — Serviços rela.tivos a venLimitada
Requerente: Enfeitolândia Bombonledas, distribuição e reparo de fon&
Local estabelecido: São Paulo
re e Adornos Ltda.
graf os, de rádios e de aparelhos
Classe: 50
Local estabelecido: São Paulo
Requerente: -=2. Roux Laboratories,
receptores de televisão, etc.
Artigos: Marca de serviços a ser
Classe: 25
•nc.
utilizada pela requerente em suas
, Artigos:
rates para Festas
r.stabelecide nos Estados Unidos da
atividades
América
N9
841.18
I
, 249 841.181
Classe 48
Nrtigos: — Um condicionador de limIlma da natureza de um xampú para
o cabelo
/4.9 841.171

8E yr

(

= Minnesota Mining
and Manufacturing Company
rabelecido nos Estados UUnidos da
América
Requerente: Indústria. e Comércio
Classe 10
Primicia São Paulo Ltda.
pxtigos: :--= Instrumentos, .máquinas,
Local estabelecido; São Paulo
Requerente: — The Coca-cola
parelhos e petrechos para a mediciCompany
'
Requerente: saicor Representações
a, a 'arte den'tária, a cirurgia e a Estabelecido
Classe: 28
nos Estados Unidos da Artigos; ;Mises,
Limitada
giene exceto os incluídos na classe
inalas,
pastas,
portaAmérica
Local estab.elecido: São Paulo
4, máquinas, aparelhos e Instalações
niquela,
porta-notas,
P
ortadocume
nClasse 43
ospitalares, de expurgo e fins anátos e sacolas, tudo de material
Classe: 50
logos, exceto móveis da classe 40. Artigos: — Bebidas não alcoólicas
plástico'
Representações
Estetoscópio
9 841.177
N 9841.18'
N9 841.189
N. 841.17'
rtequerente:

•—

N.

escarctilc Ary

FRESKYT/i

Requerente:
The Coca-Cola
, Company
Estabelecido nos Estados Unidos
América
Classe 43
Artigos: — Bebidas não alcoólicas inclusive bebidas de baixa caloria, bebidas aromatizadas com citrus e pre- Requerente: Indústria e Comércio
Primicia São Paulo Ltda.
',arados para fazer tais bebidas
Local estabelecido: São Paulo
n
TERMOS DEPOSITADOS
Classe: 28
EM 9-2-68
Artigos:
Bõlsas,
malas,
pastas,
porta9 841.178
níqueis, porta-notas, porta-documentos e sacolas, tudo de material
Requerente: Drogaria D. tear o n as
plástico
Guarulhos Ltda.
Local estabelecido: são Paulo
ROSELER N9 841.183
Ind Brasileiro'
Classe: 3
AritgoS:
Produtos
farmacêuticos
The
Anaconda
"Requerente: -=-Company
N 9841.18"
Estabelecido nos Estados Unidos da Requerente: Roseler Editbra Cultural
América
Limitada
• :596.1,.
Localidade: São Paulo
r_
Glasse 11 .
Artigos: — Ferramentas de tôda esClasse: 32
pécie, (exceto quando partes de má- Artigos: Jornais, livros e revistas
quinas), ferramentas e cutelaria em
N 9 841.179
geral. Pequenos artigos de qualquer
#
metal quando não de outras classes.
Condutores feitos total ou concomiantemente
de metal; tutelanão fie 1
vel feita de metal e pertences para
mesmas; conexões e acoplamentos
metálicos _. ._.
•

;Requerente: = Minnesota !Vilnius
and Manufacturing Company
lEstaebelcido nos Estados Unidos da
América
•
Classe 1
Artigos: — Um composto útil para
prover uma película protetora rija ou
resistente sõbirx superfidat como as
L de metal, madeira e concreto
1,/.9 841.773 -

N

.ANACONDA

14

(05'

.KAPRO,

ÉIRASILEIRA

Requerente: Lanches Osaka Limitada
Local estabelecido: São Paulo -Classe: 41
_.

-

Ford Motor Company
elstabeleedg - nos Estados ~dos da
Spgr¥4* Ár

ftequerente:

Requerente: Kapro Importação e
Comércio de Brindes Ltda.
LOG¥ g441448Ol4al

.Paula

Artigos: Lanches de: Al iche, mortaroz-bife,. mu.ssarela,
dela, presunto,
queijo, salame, copa, patès, znanteica

a churrascos

Requerente: csprint Wagon Veiculos e
Equipamentos Ltda.
Local estabeleado: São Paulo

Quarta-feira

o

Classe: 21
Artigos: Alavanca de câmbio, amortecedores de veículos, aras para acídulos, breques, calotas, carrocerias,
dragas, direção de veículos, engates
de veículos, freios de veículos, parabrisas, para-choques, para-lamas e
rodas para veículos
N 9 841.187

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
N9 84/.192

1nd

IC•

mentidos, pães, peixes, raízes 'comes- 1 toras aparelhos purificadores aparea

asi1ira j

Requerente: Indústria de Plásticos
K. F. Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 28
ILINCOLN utiDITABIL'
Artigos: Artefatos de material plástico; bfasas, carteiras, cestas, estojos
para óculos, embalagens, enfeites
para automóveis, guarnições para
chupetas, lancheiras, pratos, palietei(Requerente: Lincoln Contábil Ltda. ros, malas, pastas, porta-notas, portaLocal estabelecido: São Paulo
documentos, protetores para doClasse: 33
cumentos, sacolas, canecas,
Titulo
- copos, frassas
N9 841.189
N 9 841.193

lymememmeemee.

IMILUSTRES

JILU"
(Ind. •trasi1e1ral,'
r -

.Ind. „Mwaziletra
•

1

tinis, sal, sanduiches, sucos alimentícios, tubérculos comeativeis, (have
N9 841.197

LE (MUDAS
Requerente: . Leamidas S. A. —
Administração de Bens
Local estabelecida: São Paulo
Classe: 50
Aplicação: Prestação de serviços de
aciminiaração -de bens
N9 841.196

lhos reprodutores de som aquecedo.
res, aspiradores de pó balanç
as, bia
néculos, bobinas, businas bússolas1
chaves automáticas, chuveiros elatri.
ooh, estabilizadores de voltagem f

róis, ferro elétrico ;atra passar wuPael

filmadores, fios, Logões, fogareiros,
fones fonógrafos, garrafas térmicas.,
interrufpaores, isoladores-,a
limpadas lanternas, lentes, liquidai.
cadores, lustres máquinas de lastsai
roupas máquinas, falantes, óculos,'
Requerente: Ganatfaria Vila Olímpia panelas de pressão, toca-discos, pl.
lhas
Limitada
elétricas, pinga, projetores de
Local estabelecido: São Paulo
filmes, refrigeradores, relógios resisClasse: 14
tências, sorveteiras, telefones toma.
Artigos: Vasilhames e vidros
das, torneiras elétricas, torradeiras c
válvulas elétricas;
N9 841.198
Na Classe 11: Abotoaduras adornos
metálicos, ancinhos, anéis, argolas,
assadeiras ,baias, baixelas baldoam;
bandejas, brocas, canecas, canivetes,
copos tobradiça.s enxadas, facas
ég 90SS CWJA jU"N"
facões fechaduras, foices, fôrmas,
Sno Paulo
furadeiras manuais, garfos, grasas,
jarras, leiteiras, amas, maçaiiefasaa
marmitas, marretas, morsas
ros, pás, pinças, pires porcas, pára.
fusos, pratos„ roladores, rastelos re,
Requerente: Regina Pintd
biles, rocaddras, rodas, sacarrolhasí
Local estabelecido: São Paulo
serias, aearotes, sinos taças, taxas,
Classe 21
tenazes, tesouras trincos, verrumas
Título de Estabelecimento
xícaras.
la° 841.199
Na classe 36: Roupas e calçados para
,homens,
senhoras
e c r ianças a sa1
ber: Saias blusas, vestidos, ca'ças,
paletós, jaqu
etas, meias, lenços, gravatas, soutiens, boinas gorros pijaon
" PROMOCAR-ADMINIS
g. as
12P
wfAeira

Requerente: Metalúrgica Lucilustres
Limitada
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 8
Requerente: Gilvado Dias de Souza
Artigos: Lustaas em geral
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 43
N9 841.194
Artigos: Aguas gasosas artificiais,
águas gasosas naturais, águas natuTRADORA D4 CON-=
rais não medicinais, bebidas, sem
SõRCIOS S/C.LTDA
álcool, garapa, ginger-ale, refrescos
fMARIO
em pós, refrescos em xarope, sodas,
'Ind. Brasileira:
sucos de frutas paar bebidas, xarope
para refrescos, essências para refriRequerente: romocar — Administragerantes, e bebidas não alcoólicas
dora de Consórcios S/C Ltda.
Local estabelecido: São Paulo
N 9 841.190
Requerente: Mário — Materiais para
Nome Civil
Construção Ltda.
Local estabelecido: São Paulo
N9 841 . 200
Classe: 16 Artigos: Materiais para construções
e decorações de prédios e 'estradas,
areia, azulejos, calhas, cimento, cal,
caixas d'água, caibros, janelas, ladrilhos, manilhas, portas, portões, tijoARCA ANTIGUIDADES
los, tubos de concreto, telhas, tacos,
E'ARTE
tanques de cimento, vigas, venezianas, vitnis, emas pró-moldadas, arte-549 Paulo fatos de cimento, pavimentação de
rodovias, guias, sarjetas, mateis
para pavimentação
N9 841.195 .

Requerente: Irmãos Pinho
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 16
Artigos: Telhas
N9 841.191

Março de 1968 1437

mas anáguas oombinações, ca.áçuesa.
"maillots", shorts, camisolas„

asa, sapatos, siada/ias, tamancos,
galochas e botas;
Na classe 41: — rodutas afimenticioSa
a saber: arroz, feijão, batatas óleos,:
queijos, azeites, manteiga, niargaii;
na carnes, fruias, legumes, faxinaas,
macarrão, salames, salsichas, presuna
to, aves abatidas, peixes, roces pass.?
bolos, balas, sorvetes, e piza,,
Na Classe 49: Brinquedos e paaaa.;
tempos a saber: carrinhas, bonecas,
velocípedes, patins, carnolas, aviões,
autzmái-ris, caminn5ea, tratores, II.,
quictificaaores, bat.d ei ras, máquinas

ae lavar, ferro ae passar roupa, as.
gos esportivos para praia, boina joa
gos de salão, raquetes, rêdes Para
pesca, caniços para, pesca, uesilzado.,
res para agua, .ko, taouleiros dO..
Joaqs, e varas para pesca.
Na classe 50: Prestações de aaviçosa
de eper.sentações po conta ProPria
e de terceiros de qualquer praaut0
manufaturado ou não.
N 9 841 - •

Requerente: Sophia de Arruda
Sampaio
Local: São aulo
Classe 25
Título de estabelecimento
N9 841.201

1.0/59.
(.5ar •
Requerente: Super Mercado 397
Limitada
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 41
Retquerente: Emprésa Transportadora Artigos: Azeites, balas, café, carnes
de todos os tipos, cereais, cremes, exYpe Ltda.
tratos alimentícios, farelos alimentíLocal: São paulo
cios, farinhas alirnenticias, frios em
Classe: 50
Artigos: Marca de serviço
i geral, massas alimentícias, óleos ali-

Requerente: Golden Gata
Indústria e Comércio Ltda,
Local: São aulo
Artigos: Na classe 8: Abajures acendedores, acumuladores, alto-falantes, ampliadores de som, 'amplificadroes, antenas aparelhos de rádio,
aparelhos de ar condicionado , aparelho fotográficos, aparelhos prole-

Requerente; Couti nho & Barros
Limitaaa
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Café em grata torrado
e moldo
,

T 1438 Quarta-leira o
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N9 841.206
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N: 841.212

N9 841.217

TRIANGUL0

-

,Ihd. Brasileira'

:IND. BRASILEIRA

CAFÉ POLON
L. INDUSTRIA BRASILEIRA
aik• •.
•

I,TATUI

Requerente: Fundição Trlà.tilo
Limitada
Loca." São 'Pat I
Classe: b0
Gênero de negócio' Funrikà'u de
metais não ferrosos
N9 841.207 -

ESTADO DE SIO PULO

INCASOL
IND. BRASILEIRA
:,equerente: Coutinho
Bairos
Limitada
Local i'ião Paulo
Classe 41
Artigos: Café em grão, torrado
e moído
N9 841,251

Requerent: Materinis para Construções Magistral Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos: Argila preparada para construções, cal para construções, calhas
para telhados, cimenta comum, caibros preparados para construções, esquadrias, grades, estuque, lajes, lambris, menilhas,
parquetes, portões,
portas, pisos, telhas e tijolos
N° 841.213

Requerente: Indústria de Brinquedo.
Bab Ltda.
Local estabMecido: São Paulo .
Classe: 49
Artigos: Armas de brinquedos, automóveis para crianças, aviões de brinquedos, balanços, bonecas, bonecas,
cadeiras de brinquedos, caixinhas de
brinquedo, carrinhos para crianças,
carrocinhas de brinquedos, chocalhos,
espingardas de brinquedo, jogos para
crianças, dormitórios para crianças,
gangorras, dados, soldadinhos, revolver de brinquedo, ferrinhos de engomar para crianças, ferramentas de
brinquedos
N° 841.218

Requerente: Incasol —
e Comércio Ltda.
Local. São Paute
Artigos de vestuiú ic em geral,
.notadamente de senhoras
N° 841.208

WNOVA MIAM. -Ind. BrasiIeire
Requerente: Casa
Cariles Nova
Miami Ltda..
Loe,a • São Paulo
Classe: 4 1
Artigos: Carnes Verdes
N9 841.209
Requerente: Pinerolo — Comércio,
Indústria, Representações, Importa" SAZEX
ção e Exportação Limitada
d.
ffiracileird.
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos de toucador e permu.
ataria
em geral, abriscar, água de Requerente: Bar t Lanches Sazen
x
Limitada
. Deleza, água de lavanda, água de,40-.
Local: teá,) Paulo
ônia, água facial, arminhes, água
Classe: 41
e quina, água de rosas, água de aiLanches de: aliche, mortaasma, batons, cosméticos, cremes Artigos:
presunto, rosbife, queijo, paio,
a barbear, cremes, para a pele, dela,
copa, patês, lingüiça, Chouriço
armins, esmaltes para unhas, pós
churrascos
%e arroz, líquidos para ondulação
'emanante, sabões e sabonetes, loN9 841.210
ções para após a barba
9~--- —
N9 841.205

,-sna.C1*gUileira

Requerente: "Clamin" Classificação
de Minérios Ltda.
Loca.. São Paulo
Classe: 4
Artigos: Água merinha, em bruto,
alexandrita, bruta, âmbar em bruto,
ambarina, ametista em bruto, ami, auto brutq. baurita, benjoim, betume
em bruto, cera Mineral em bruto,
cristal de rocha, mica-bruta, minério
bruto, pedras brutas, sais minerais
brutos, rubi-bruto, 'safira em bruto,
esmeralda em bruto, jade bruto
N9 841.211

ILTUa.5 if g ira

.9
"LUVIDARU "
Ind.. 2rasileira .

Requerente: Jundiai Tevesegw'o —
Comércio de Peças, Assistência e Proteção para Aparelhos Televisores
Limitada
Local: São Paulo
Requerente: Indústria, e Comércio cls
Artefatos de Vidros; Iluminação
Classe: 50
Decorações "Luvidarte" Ltda.
Artigos: Serviços de Assistência t écLocal: São Paulo
• nica e consertos de aparelhos
televisores
Classe: 8
• N 9 841.214
Artigos: Lustres, abat-jour, lâmpada
abaixaluzes, letreiros, luminosos, re,
flectores, fios, luz fluorescente, resistência, fusíveis, cinaleiros, condo,
toras elétricos, soquetes, interruptteres

'ftligg RISHI3

Requerente: Luiz Pedro Boninl
Local: São Paulo
Classe: 33
Título
N° 841.215

N9 412.219

ind.MEffitIr

Requerente: Bar e Café Sobralen.se
Limitada
Local: São Paulo
Classe: et
Artigos: Lanches de: aliche, morta,
dela, prèsunto, roz-bife, queijo, pato
copa, patês e churracos

"s)

N9 841.220
Requerente: João Campos
Local: São Paulo
Classe: 33
Titulo
N9 841.216
I.
-

"CASA DE MOVEIS
CREDI,ALVES •
Requerente: Francisco Maria hilVeg
Local: São Paulo
'
Classe: 40
Titulo

N:C9#

!eauerente: Rimetai
Industrialização de . Metais L,tda.
Local: São Paulo
Classe' 5
(Para Cidade da
Metal
branco, metais alitit.rtigos: bitu
SXo
11;m210 )
aço,
patente,
metal
ficções e
Unto, alpaca, bronze, chumbo, cote,, estanho, ferro, gtiza, níquel, em Requerente: 'Samuel Benayon Sabbã
zinco, metais para ligas
Local. Guanabara
roto ou parcialmente trabalhados,
Classe: 3$ —
recuperação de alunalnlos

IMISPRA7ri

0)5
.1)W

N9 841.221
.,
••n

Requerente: Panificadora Znere
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 41
Artig os: Pão e Bolos

,Ind.

• . EZA ".

aslleira

Requerente: Panificadora Libanesa
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Pão e Bolos
•

. • Quarta-?era 6

---------ras elétricas, baterias elétricas, estufas enricas, fonógrafos, ferros elétricos, filtros para ' rádios, geladeiras,
interruptores elétricos, medidores elé'/11 BRITA "
tricos, projetores de cinema e de fotografias, rádios sorveteiras • elétricas,
Brasileira:,
Ind.
telefones, tel-egrafos, televisores, tomedas de' corrente, transformariores,
ventiladores.
Requerente: Brita Comércio de PeN9 841.227
dras Ltda,
Locas: Sao Paulo
Classe 16
Artigos: Pedras preparadas , para
construções, pedregulhos preparauos
para construções, argila preparada
vv),
para construçoes, calhas de telhados,
szSs'
cimento comum, cal para construções,
caibros preparados para construções,
esquadrias, grades, estuque, lajes, iam..
balis, manilhas,' mosaicos, parquetes,
pisos, portas elhas, tijolos
—
es,"
N9 841.223'
N9

• •.• •••••
Março Cle'.'"i9.68
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841.222

N°841.232

N9

841.236

BASSEIRO •
Ind.
Brasileira
BELA

ARTE

luddetrie Brasileira

Requerente: Lanches "Basseiro" titia.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Pratos rápidos variados, lanches de Mdas as espécies,- petiscos e
petisqueiras, refeições e.A gerai, pizzas, churrascos
Requerente: Bela Arte ConfeSes
N9 841.233
,
Bordados Ltda.
Local: São Paulo
Clasàe: 24
Xplicação: Para distinguir: Artefai os
de algodão,' cânhamo, linho, juta`„ sê.
da, lã e outras fibras, não inJuiclas
'nas demais classes.
Reouerente:
Malharia
Fabiolla
Ltda.
N9 841.237
;1
"JOBIDA
Local: São Paulo
'nu. Brasileira,
Classe: 36
MAC-MAI
nd. Brasj1eira'
Artigos: Malha
N9 811.228
Requerente Tecelagem Jobida Ltda.
-Requerente: Comercial e -DistribuiLocal: Sao Paulo
dora Timiire Ltda.
Requerente: Cencecções MaceMap
Classe: 23
Local: Sate Paulo
Limitada
Artigos: Tecidos de algodão, tecidas
OSRATOS,
de alpaca, tecidos de cerva, tecidos
Local: São Paulo
Classe:
44
Classe: 36
de casemira, aparas de tecidos, teciArtigos: para fumantes . em geral, ta- Artigos: Bermudas, blusas, ealças, cados de celolose, tecidos de cetim, tecidas de crepe, tecidos de cretone Requerente: José Francisco 11=rdeiro becos manufeurados, fumo em cor. sacos, lenços, lingerie, luvas, maillots,
- da, isqueiros, piteiras
.
tecidos de gaae, tecidos .de gergorão,
meias puloveres, saias, shorts, tallGabriel
leurs, e vestidos
tecidos de linho, tecidos de jersey,
N9 841.234
Local: São Paulo
tecidos de Juta, tecidos de malha, te=
ciclos de nylon, musseline, tecidos de Classes: 8 — 32 — 33 — 50 lesignia
N9 841.238
rarny, tecidos de séda, retalhos de
•
tecidos
N9 841.229
N9 841.224
" CONJUNTO DJUSICAL' -

".L2_22.1LAN

uRFEU NEGRO

ft

Requerente: Miguel Angelo Carnal°
•

'S)
e•P
xx'S)k;

41

•

Requerente: Sebastião Cláudio
ro e Venâncio Marcos da Sara
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Uma dupla sertaneja
N9 841.225
" TRICOLOR
Ind. Brasilei/-4a:

Requerente: Pintura Tricolor Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50 1
Artigos: Pinturas em Préâle
N9 841.226

Reduerente: Mafisa — impore. ,.çâo e
Exportação Ltda.
Local: São Paulo

Bastos
Local: São Paulo
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

1\19 841.239
•
Reauerente: Indústria e uomereio
Artigos: Fios de algodão, flos-ue ;uni. •
Icoss S. A.
anta para tecelagem, fios e linhas
Local: São Paulo
para bordar, fios de cânhamo para
tecelagem, linhas de costura, linhas e
classe: 49
les para proche, fios elásticos para
tecelagem, fios de celulose para tece- Artigos: Brinquedos, em forma de
ãRR -CAr
lagem, fios de .rayon para tecelagem, animais, bolas, balões de brinquedo,
ind. Brasi eira'
fios se serzlr, fios de juta para tece- brinquedos mecânicos, brinquedos em
lagem, fios de lãs, linhas para bor- forma de instrumentos musicais, brindar, tricotar e coser, fios de. diah) pa- quedos em forma de armas, brinquera tecelagem, novelos de lã, tos de dos em forma de ferramentas, brinnaylon para tecelagem, fios de sécia quedos em forma de máquinas. iegos
para tecelagem.
a assa-tempos em geral
Requerente: ser-e:ar Automóveis Lida
Local: São Paulo
N9 841.231
N9
841.233
n
Classe: 21
Artigos: Automóveis, e suas partes
integrantes

Clazse: 22

N9 811.240

o
INTERIsx2uRT
Ind, Brasileira
Roam:rente: Interexport — Produtos Requerente: GessOrama — Indústria e
Eletrônicos Ltda.
Comércio de Artefatos de" Gesso Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Requerente: Irmãos Costa e Cia. Requerente: ,,Auto Escola Vila Ma=
Classe:
riana Ltda. S-C.
'
Classe: 16
Local: -São Paulo
Artigos: Aparelhos eiétricos para eri"J..
_
.Local: São Paulo
cerar, aparelhos elétricos para aspi- Artigos: Artefatos de gesso pare.
Classe: 49*
.
Classe: 50
rar pá, aquecedores elétricos, batedeiconstruções
Artigo s: Móveis estofados em gerai
" Artigos: Auto.escols ,
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or-- -

Março de 1968
or.

EÇULAMENTO
DA

VIDÊNCIA SOCIAL
,com as alterações)
DIVULGA
-ÇA0 N' 1.002

,

Preço: NCr$ 0,65
a VENDA
•

Na Guanabara •
fiação de Vendas; Av. Rodvieres A1vea.11
Agência h MiifstIo- da Fazenda
Ofende-se a 'pedidos peio Serviço de Reembeilso Penes

&à Brasília
Na sede do. Mi

•

ruço

1)Q, 15(.1MERQ DE ROJE:

NQR; 0,16

•

