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REPÚBLICA FEDERAirtyA
411.!.1_4'
1
„.
SEÇÃO 111
ANO XXVI - N.° 54

, DEPARTAMENTO NACIONAL

DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
SERVIÇO DE DOCUMENTAÇXO
expediente de 12 de março de 1968

CAPITAL FEDERAL

TÊRÇA - F EIRA, 19 DE MARÇO DE 1968

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Indústria
N9 530.956 - Aracol
e Comércio de Adesivos Ltda.
N9 530.042 - Confecções Acropolis
Ltda.
N9 5,41.027 - Madeireira Soares
Ltda.
No 553.883 - Fulana - Lavanderias Nacionais.
No 553.916 - Cobratel - Tratamentos Térmicos Ltda.
N9 554.775 - Associação dos Ne-.
gociantes em Ferros e Sucatas/ ANTES.
N9 559.630 - Sanchez & Rodrigues.
INO 571.095 - Hiroshi Mori & Irmã 3
Ltda.
- Arquivem-se as marcas.
Retificação de' certificado expedidos:
Ficam notificados os requerentes
dos certificados abaixo mencionados
a comparecerem a éste Departamcnto, a fim de no prazo de 90 dias, efetuarem o pagamento da taxa devida
de acôrdo com o Decreto no 254, de
28 de fevereiro de 1967.
Retificação de 6 de março de 1968.
Oposições:
No 530.839 - 369.098 - 530.84á 369.099 -- 530:859 - 369.1205 369.107 - 551.493 530.891
_
369.42.

Arquivamento de processos:
Foram mandados arqUivar os processos abaixo mencionados.
No 133.825 - Indair Incorporated.
No 139.224 - Armour And Company.
N9 140.637 - Bogos Bambokian &
Filhos,
NO 146.406 - Shell Internatlonale
Research Maatschapplj N. V.
N9 148.245 - Sheel Internationale
Research Maatschappij N. V.
No 149.509 - La Soudure Electrique Autogne, Procedes Arcos.
N9 152.413 - N. V. Philips' Gloellarapenfabrieken,
No 153.833 - Schering Aktiengesellschaft.
N9 154.453 - Lynch Corporation.
No 154.536 - Merck & Co., Inc.
NO 155.251 - The Babcock & wilcox company.
_No 155.565 - Badisch Bilin & Soda
- Fabrik Aktiengesellschaft.
No 155.839 - The Dow Chem cal
Company.
N9 156.169 - Seetru Limited.
• No 156.299 - American Cachine &
Foundry Company.
No 156.372 - Andrew F. alurch e
John A. Murch.
N9 158.603 - IVItchael Turner e
NOTICIAM
Norman Sydney Rutherford.
Dammannbeeken
158.720
No
Oposições:
Plasticindustri A. S.
ABC - Rádio e Televisa° S, A. N9 159.029 - Melro S. P. A. e Essa- Oposição
ao tai_mo 827.075 - Marnica S. P. A.
ABC.
No 159.078 - Gunnar Ivar Fre- caABC
Rádio
e Televisão S. A. dholm.
N9 159.430 - Shell International° Oposição ao têrmo 827.075 - Marca ABC.
Research Maatschappij N. V.
ABC - Rádio e Televisão S. A. N9 160.583 - NVeyerhaeuser Com- Oposição
ao térmo 827.075 - Mar
pany.
ca ABC.
NO 161.872 -- N. V. Philips' GloABC - Rádio e Televi são S. A. eilarnpenfabrieken.
Oposição ao têrmo 825.198 - MarNo 168.306 - Favero & Gamai.
ca ABC - Ars Curandi,
N9 171.912 - Guilherme de CarAtina Paulista S. A. IiTelústr;a e
valho Dias.
- Oposição aos têrmos
N9 172.674 - Dr. Milton Benedito Comércio
No 837.897 - Marca Itma.
Barbosa.
No 837.870 - Marca Artema.
- Arquivem-se os processos,
No 837.875 - Marca Artema.
Auto Peças Cometa Ltda. - OpoArquivamento de marcas:
• sição aos têrmos:
Foram mandados arquivar as seN9 827.134 - Nome Auto Peças
guintes marcas abaixo mencionadas. Cometa
Ltda.
N9 530.329 - Jesus Candido dos
N9 827.135 -- Marca Cometa.
Cantos.
Kirsch Company - Oposição aos
NO 530.955 - Indústria de Conser- térmos 828.423. 828.424, 828.425 e
vas Beline Ltda.
828.426 marca Kipsch.
N9 530.957 - Aracol - Indústria
Armações de Aço Pr' kl S. A. Oposição aos térinos:
e Comércio de Adesivos _Ltda.'

Valiaere S. A. Fábrica de Artefa.
tos de Tecidos Indesmalháveis
Oposição ao têrmo' 831.158 marca
Calçados Volta )? Mundo.
Societe des Uses Chlmiques Rhone Poulenc - Oposição- ao Urna°
N9 822.926 - Nome Agrobel - Re- n9 833.759 marca Rovacol,
presentações e Comércio Ltda.
S. A. Moinho Inglês - oposição
ao térmo 829.747 marca Nacional.
N9 822.943 -Marca Agrobel,
Casa Anglo Brasileira S. A. Modas
No 822.944 - Marca- Agrobel.
Confecções e Bazar - Oposição ao
N9 822.945 - Marca . Agrobel.
No 822.946 - Marca Agrobs,
têrmo 838.495 marca Mapin.
Editôra Abril Ltda. - Oposiçao Jean Patou Parfumeur - Oposição
aos têrmos:
ao têrmo 821.688 marca Jóia.
•
No 677.346 - Frase A Síntese do Alfa Laval Aktiebolag - Oposição
Essencial &More a Economia Brasi- ao têrmo 833.071 marca Mini Alfa.
sileira.
Retificações de pontOs:
NO 688.917 - Marca Sintese de Notícias.
N9 104.469 - Privilégio de invenN O 689.670 - Marca Sintese Jornal ção - Processo de preparação de
novos complexos Cuprosos -- RequeN9 727.572 - Marca Sintas° Mer- rente
- Rousscl Uca! - Pontos pucadológica.
blicados em 20 de fevereiro de 1963
N O '799.004
Marca Sintese -da In- e retificado em 29 de fevereiro
dústria.
de 1968.N O 819.318 - Marca Sintese
No 833.295 - sintese DocraentaI, . V.° 124.131 - Privilégio do invenmarquardt, Scherer & Cia. Ltda. ção para processo de construção de
- Oposição ao térmo a20.833 marca um reservatório ou castelo d'água e
Cacique
reservatario ou castelo fabricado por
Mococa Fabril S. A. - Opimição ele - Requerente - Robert Gauao térmo 820?Ira8 marca Prilon.
thron - Pontos publicados em 21 de
fevereiro de 1968 e retificado. em 8
Sindicato da Indústria de ayodu- de março de 1963.
tos de Cacau e Balas do Estado de
São Paulo - Oposição ao têrmo núNO 126.466 - Privilégio de invenção - Aperfeiçoamentos em reaupe..
mero 821.281 marca Doçura.
Reis Ótica Ltda. -a Opos-ção ao radores - Requerente - Beown
termo 837.895 marca Reizinho.
Jure Company - Pontos publicados
Mainesota Mining And 15,Ianufactu-• em 21 de fevereiro de, 1968 e retificado
em 8 de março de 1963.
ring Company - Oposição ar térino
no 830.039 marca Inter Copy
•
NI
- Privilégio de invenSyntex Corp - Oposição ao lêrmo ção - 122.976
Aperfeiçoamento em ou,
no 836.685 marca Sintex.
tivo a nroces ,o para reduzir niinéGunther Wagner Pelikan Werke - rios de oxidr., de forro em estado
Oposição ao térrno 821.266 nome pe- sódo - Rnuarente - ElaktrokeIlcan -. S. A. Indústria, Comércio, ,misk A. S. - Pontos publicados cai
Irnp. -e_Exp.
21 de fevereiro de 1968 e retificado
J. A. Henckles Zwilingswerk Akti- em 8 de março de 1968.
engesellschaft - Oposição ao termo' Ficam retificados os seau:nte's
nO 821.265 marca Gêmeo. •
Volkswaaenwerk. Aketiengw:eiacnatt pontos:
- Opos e - o ao têrmo 821.373 1 - Aperfeiçoamentos em procesmarca Voavi-Super.
óxido deferro em estado sólido, no
Nino GMBH Co. - Opc..0 ao qual tôda, a carga ou sõmente o comtêrmo 821.240 ' marca Miniospext,
ponente de minério é aquecido e reduzido praviarnente num fôrno sepaUnião Fabril Exportadora S. A. - radamente
na corrente de gases quenUFE - Oposição ao Urna° 834.198 ets contendo - CO, caracterizado pelo
marca Cristalino.
• Engarrafamento Pitú Ltda. - Opo- fato de que 03 gases são produzidos,
sição ao têrmo 823.204 ma rca La- queimando , combustível gasoso, ligosta da Luz.
quido ou sólido de modo que o cantedo de calor nos gases cobrirá as
Indústria de Papéis de Arte José exigências
cal4ricas para aquecer a
Techerkassky S. A. - Oposição ao carga e para
a redução parcial do
termo 811.400 - Marca Toga.
minério.
Lantame Societé Anonyme - Opo- Aperfeiçoamento em procesgição ao têrmo 820.672 marca Pura
sos como especificado no ponto 1,
Magic.
czaacterizado pelo' fato de que os
Editôra Codex Ltda. -- Oposição gases que abandonam os fornos de
ao têrmo 821.249 marca Auto Rama. redução
prévia são transferidos para
Sociedade Rhodiaceta
Oposição uma usina de energia do vapor e
ao têm. 827.828 marca Cashmirgel. usados para a produção de energia

- As Repartições Públicas
, verão entregar na Seção cle Comunicações do Departamento : de
Imprensa Ntteional, até às 17 horas, o expediente dèstinadp à publicação.
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Para evitar interrupção

n3

remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
solicitada á rá antecedência da
trinta (30) dias
• Na parte superior do enderéço estão consignados o 'número
do talão de registro da assinatura
e o mês . e ô ano em que
- As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e de-'
verão ser renovadas até 28 de [e-_

miprecto as Of !cinta' tio Cepartamcnto d Irricurlaa Nacional

ASSINATURAS,
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

'Marc:o . de 1 ç'5.3.
--

e- As assinaturas vencidas- pe.,
&rã() ser suspensas sem prévio
aviso,

Otá. SEÇÃO 158 REDAÇÃO
Cb-It
~PO 00 . SERV .? ca PlieL n taçõsr.s
As reclamações pertineiftes J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO .
FL ORFANO GUIMARÃES
à matéria retribuída,. nos 'casos de
érro ou omissão, "cleveMo ser
D14RIO. 07-1 . CiAll- •
formuladas por escrito à Seção
façÃO
de Redação, até à quinto dia útil
ançao
p.1,,,C,• de...P.~16 do OMOaftmen..ta
subseqüente à publicação no
Indvatrlad do ihUnintérto
Nachona , e• PCOpri
órgão oficial.
uldOstri• • de Con••••••

- A Seção de Redação funciona, para atendimento do público. de II às 171:30m.

-

FUNCIONÁRIOS

vereiro.-

Capital e Interior:
Capital e Interior :
-- Os originiais, devidamente
autenticados. deverão ser dactilo- Semestre lo• • • •,• •-• • NCr$ 18.00 Semestre
NCr$ 13.50 - A i remessa de vol,;res. semNCr$ 27,00 pre a favor do Teson.ciro do Degrafados em espaço dois. em uma 'Ano NCr$ 36.00 Ano
•
partamento de Imprensa Naciosó face do papel. tormatu 22x33:
Exterior
Exterior
nal. deverá ser acompanhada de
:as emendas e rasdkas serão rtsNCr$
30.00
NCr$
39.00
Ano
esclarecimentos eft.tanto à sua apliAno
.
salvadas por quem de direito.
cação.
NÚMERO AVULSO
Às assinaturas podem ser
.-- O preço do número avulso figura na última página de cada
• Os suplementos às' edições
tomadas em qualquer época do
_
exemplar.
dos drgâos oficiais só serão remeano. por seis meses ou um an,
-- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr ,¢ 0.01. tidos aos assinantes que os soliexceto as para o exterior, que
--Se do mesmo ano. e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato (la assinatura.
.sempre serão anuais.
elétrica.
latejo do terceiro ponto:
3 - Aperfeiçoamento em- processo como especificado no ponto 1 caracterizado Zelo de que etc. etc...
N9 128.986 - Marukyu - Indstria de Máquinas Agrícolas Ltda. -Para privilégio ' de invenção eperfwiçoamentos em suporte do cartucho
para motor diesel - 'Pontos publ icado em 21-2-68 retificado em 8-3-68.
N 9 130.834 - Privilégio de invenReqve_
-- ção - Bucha de esferas
. rente - Zahnradfabrik Friedrichis-fen Aktiengesellschaft - Pontos pu- blicados em 21-2-68 retificado em 8,2
de 1938.
N9 132.104 - Privilégio ' de invençât - Disposit`vo regulador do agen\ te comprimido para mecanismos sl.,3
-direção, apoiados Por força auxliar,
próprios particularmente para veículos motorizados - .Requerente-,-• Zahnradfabrik priedrichshafen
engesellschaf t - Pontos publicado
em 21-2-63 retificado em 8-3-68...
149 133.497 - Privilégio da
ção - Processo para o ustu:ação turbilhonar gradativa ou em estág:os
minerais ferrosos sulfetados - Requerente - Bacrsche -Anilin & Soda
Fabrik Aktiengesellschaft -- Pontos
publicado em 22-2-69, retificado em
8-3-68.
\. N9 135.206 - Privilégio de inoenção - .Material fototrópico e art`go
feito do mesmo - Requerente - Vi-'tiros Corn'ng Brasil S. A. - Pontos
_ publicados em 23-2-3$. fica ret . finado
- a prioridade dos pedidos correspon••dentes depositados na Renarticãe
Patentes dos Estados Unidos da
América, em 30 de dezembro d .. 1n50,
sob n9 '79.614 . e -em 24 de novembro
de 1961, sob no 153.272.
10 135.8'72 - Privilégio de invenção - Uma.máquina de acabalriNatO
e pavimentação betum'nosa Construction Equipulmt,
querente
Manufacturing Corporation - Pontos publicados em 20-2-88 _retificado
em 8-3-68.

N9 137.938 - Privilégio da. Invenção - Processo de preparação de derivado cúprico fungicida e composições de aplicação - Requerente Rousse' titia - Pontos publicados
em 28-2-68 -- Ficam retificados os
pontos abaixo relacionados.
*- 1 - Processo de preparação de
osipiruvato de cobre de fórmula
(Ch3-Co-Coo) -2 Cu. 3 Cu (OH) ?
cujas partículas tem um diâmetro
médio de 1 u caracteriíado pelo fato
de compreender a reação da ácido
pirvico com o hidrowiale de cobre,
recentemente preciplado.
2 - Processo de acordo com o ponto 1. caracterizado por se efetuar a
reacão na proporção de 2 mo's- de
ácido piruvico suara 4.
mais de hidroxido de cobre. _
5 - Processo de acordo cn-.m 'os
pontos 3 ou 4, c1,•acterizado pelo fato
de que os ditos agentes são, respectivamente, o ligno-sulfito de sódio, o
dinaftilmetano-dl-sulforiato de sódio,
e uma argila sêca micronizada,
6 -- Composição fungicidas molháveis para uso agrícola, caracterizada-as-- por comnreonderem, como um
agente fungicida ativo o oxtp nivato
de cobre, obtido de acordo com o
erocesso dos pontos 1 ou 2, e agentes adesivos, humectantes ou dIspersentes que, de preferência, são o ligno-su:i fito de &kV°, o dinaft, 1 me-.
tano-di-stdfonato P "ma
argila séca, micronizada resnectivamente.
N9 133.943 - Modélo ria itilidade
- Originais disposições em bois para
talhas, filtros e usos correlatos Resnerente - rivardo Alvares Machado - Pontos publicados em 21-, 2
de , 1968 - Retificado em 8-3-68,- N9 138.958 - Privilégio de invenção - Barra perfilada de metal Requerente - Schweizarische Alumtniu A. G. • (111um'n'Iurn Suisse
S. A.) (Alumi nio Svizzero A.)
(Swiss Aluminium Ltd.) '- Pontos
publicados em 4-3-68. •

Certific.ados EÀpedidos

Ficam notificados os requerentes dos certificados abaixo mencionados
a comparecerem a este. Departamento no prazo de 90 dias, a fim ia
efetuarem o pagamento da taxa de acordo com o Decreto ri 9 254 de 28
de fevereiro de 1967.

103.468
104.347
, \• 105.985
• 108.096
, 120.954
• 121.273
121.697
121.914
• _ 123.209
- 123.824
•
127.759
127.788
129.091
129.118
'130.051 •
130.339
131:070
131.313
131.431
133.5r3
134.253
134.363
135.011
• 135.561
145.715
_ 152..886
113 g93
• 11g.244
123:108
121,740
127.449
1/7.521
12R.d17
11A.^59

120.904
131.6d7
133.811 •
134.255

Têrmos

-Patentes

rêrmos

77,749
'77.750
77.751
77.752
'•77.755-'777.754
'77.'55
'77 756
77.757
'17.758
77.753
77 . 60
77.761
• 77.762
77.763

•

'77 765-

- 795
• r.'67

•

77 168
77.769
17.770
• 77.771
-77.772
77.773
77.774
77.7/5 • 7771i 77.777
77.778
77.774
77.780
' '77781.
77 "A]
•

77./81
7/ /P4
•7.7P5
77.766

•

Patentes

134.266
135.667
137.131
139.852
142.314
144.585
145.316
145.281
.146.685 •
149.978
/16.365 .
122.516
122.871
121,147.
125:124
125.977
126.354
129.205
121.939
131.257
132.947
133495
133.412
133.528
135.187
135.843
13,3.979
137.380
104.121

130.:,69
13'.67

'77.787
77.788
77 789
77.790
77.791.
77,792
77. :93
77.704
77.795
77 _796
.77. 797
77 798
77.799
77.890
77..301

77 802
77.803

•
•

'77 804

77 b06

77.77e";
77. et):
TI .808

77.809
•

•

'l7.80

77.81.1
77 812
77.813
77.814

TSP 72 6.754

TSP 361 6.755
6.156
757
6.788

12".175
13'1.014
P9.031
161.652 .

,

TSP 4236
•

-

6.701
6.761
6.'762
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• PORTARIA N 9 613-B, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 1967
O Ministro de Estado dos Negócios
da Indústria e do Comércio, tendo em
vLsta o que consta do Processo número DNPI-62.653-67, •ezolve autorizar,
nos termos do art. 49, do Decreto-lei
ri9 8.933, de 26 de janeiro de 1946,
a Fernando Cavalcanti Martins Abelheira, com escritório no Estado da
Guanabara, para desempenhar a
função de Agente de Propriedade Industrial. - José Fernandes de Luna,
Ministro Interino.
Expediente de 13 de março de 1968
Marcas Deferidas
N9 503.868 - Neiva - Benedito
dos Santos Sodré e Jarbas Velardi Classe 46.
N9 555.955 - INSA - INSA - Industrial de Sabões S. A. - Classe 48
-e- (Com exclusão de sabão de côco,
e Como marca nominativa).
N9 569.301 - DINAVE - DINAVE
- Distribuidora Nacional de Veículos
Ltda. - Classe 7 - (Com exclusão
de moinhos de vento rurais).
N9 569.369 - ACETEX - ARFIPLEX - Artigos Finos Para Presentes Ltda. - Classe 46 - (Com exclusão de suadores para vestidos).
N9 569.580 - laLTO PALAVRA Aurele Serban - Classe 32.
N9 570.211 - CEIJMAR - Celimar
Comércio e Indústria Ltda. - Classe
48 - (Com exclusão de "lança-perfumes").
N: 570.495" - PUBREC - Publice
- Publicidade e Recortes Ltda. Classe 72 - (Com exclusão de publicações em geral).
11/419 571.155 - Bouquet de Champs
Elysées Ltda. - Laboratórios Cientifico Champselysés Ltda. - Classe 48.
N9 571.846 - MAETINGA - E'ngarrafadora e Distribuidora de Bebidas -- "Maetinga" Ltda. - Classe 42.
N9 573.596 - L.S.T. - 25 - Valery Perfumes do Brasil S. A. Classe 48.
N9 574.016 - DIAL - José Campos
Valadares - classe 36.
N9 ,763.231 - ANATOIVI - José
Araújo Bastes e José Roberto Ribeiro
Bastos - Classe 40.
Titulo de Estabelecimento Deferido
N9 569.570 - OLIMPICO - Lanches Olímpico Ltda. - Classe 41 (Art. 97, n9 1 do C.P.I.),.
N9 569.997 - Auto Mecânica Brasitália - Auto Mecânica Brasitálla
Ltda. - Classe 33 - (Art. 97, n 9 1 do
C.P.I.).
Miss Modêlo - ConN9 -569.993
fecções Vilela Ltda. - Classes: 33-36
- (Art. 97, n9 1 do C.P.I.).
N9 573.071 - Dinarte Arquiteura e
Confecções • - Dinarte Arquitetura e
Construções Ltda. - Classe 33 (Art. 97, n9 1 do C.P.I.).
Marcas Indeferidas
N9526.740 :,- Brasil Líbano - Maurice Wakim Fareje - Classe 50.
N9 568.972 - Eldorado - J. M.
Ramos - Classe 41.
N9 569.186 - Plastopac Braspla
S. A. Indústria e Comércio de Material Plástico - nClasse 28.
N9 569.205 - James - Jirnnaye da
Costa Soares - Classe 41.
N9 509.273 - Casal - Alicio Lopes
Indústria e Comércio S. A. Classe 41.
N9 569.288 - Vita-Mancilts .American Cyanamid Company Casse 3. 119 a70.777 - raebotrop - instituto Medir" Industrial de -APlicar,ões
s.) - s/a.
Scieentificas (I.M.7 r•
- • (lesse 3.
• -. "Calçados
alerci Ltda. - Claese 3e

N9 571.589 - Supremo René Imperial -- Lenine Faria - Classe 48.
N9 571.776 - Teka, - Tecelagem
Kuelenri S. A. - Clame 34.
N9 572.993 - Lilia - Lula - Administração e Participações Ltda. Clame 38.
N9 573.033 - Ultra Pak - Packaging Frontiers Inc. - Classe 28.
N9 574.104 - Colibri - Produtos
Colibri Ltda. - Classe 41.
N9 575.274 - Flagrantes - Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S. A. Classe 32.
N9 575.515 - Campinas - S. A;
Campinas Industrial - Classe 36.
N9 576.371 - Metalpadrão - Metalpadrão -- Cia. Metlaúrgica Padrão
- Classe 5.
N9 576.433 - Pernambucana Monteiro 8/ Siqueira Ltda. - Classe 8.
N° 576.760 - Para praia -e António Gontardi Guila - Classe 48.
N9 576.995
Edredon - Indústrias
Texteis Aziz Nader S. A. - Classe 40.
N9 577.737 - enova - Brasil Marcenaria e Decorações "GenovaBrasil" • Ltda. - Classe ,33.
N9 577.738 - Gênova-Brasil Marcenaria e Decorações "GênovaBrasil" Ltda. - Classe 40.

eNia•

Semens Aktien,gesellschaft (alte(ermo n9 50.850 - Marca - 'ca.
ração de nome das patentes - ter- riteelle" - cl. 48. - 'Requerente:
mos 178.337 -e- 178.338 - 173.689) i Antonio Diez. - Registre-se com
Air Reduetion Company (transfe- exclusão de "lança-perfume".
rênsia para seu nome das patentes Termo n9 524.866 - Marca "Ouro.
Priv. Inv. - tema,: 178.285 plastic", - cl. 28. - Requren:e:
178.387 - 178.288)
Comercial e Importadora ''Ou oa
Glaxo Group
- (altera- plastic" Ltda. --- RegIstrease com
ção de nome da patente Priv. Leia exclusão de puxadores de água pana k
- termo 123.441).
uso doméstico.
.
Plastomeric Inc. -e Becton,'DickenTermo: 569.300 . - Maroe -•
soa of California Inc. (alteração de
nome e transferência para 'seu no- "D'nave" - cl. 6. - Reqberenle:
me da patente Pene. Inv. - ter- Dinave - Distribuidora Nac'on31 d3
Veículos Ltda. - Registre-se cm
mo 120.313).
-E. R. Squibb Sons Inc. (trans- exclueão de "molas de válvulas".
ferência para seu nome da patente Teime ne 570.513 - Marca "'N acin-Iodo" - cl. 3. - Roque.
Priv. Inv. - teime 128.118).
Papéis Gomados Líder e Conexos rente: Labor atóelo Brasileiro de Me- `
•S. A. - (transferenc!a para seu doementos Ltda.
nome da. patente Priv, Inv. - ter- Tê_ mo n9 571.371 - Marca -.a
mo 130.290).
"Asnaásol" - ci. 3. - Regue. n e:
Metallgesellschaft
A k t lengasls- Lalaratorlos DiosintéVca S. A.
chaft transterUcia pera seu Teimo n9 571.699 - Marca -....
mi me. da patente Pr.v. Inv. --e ter- "Lyo-Bifidus" - cl. 3. -- R2C1,11Cn
mo 133.116).
rente: Laboratoires Etienne S.._ItLe
Stabivolt S. A. Produtos Elétricos - (transferência par aseu nome Termo ii9 571.778 - Marca --•
"Teka" - cl. 22. - Requerente:
da patente Pr'v. Inv. 155.867).
Carrocerlas Nielson S.A. (alt-ra- Tecelagem Kuenhnr:ch S. A.
lètrao ne 571:e2u - liarca Peincição de nome da patente Mod. Util.
pe - Cl. a.
- -termo 170.799) ..
Requerente - Ricardo .Krelling.
The Battel l e Development Corp.
Teimo n9 572.927 - Marcia - )trancferência para eeu-nome da
patente Priv, Inv. - tênue 175.281) Naso- e ripsil - Cl. 3.
Requerente -, }lama Deriaado3
Insígnia Indeferido
Indústria de Papel Curriblcst S.A. S.A. - Produtos Farmacêuticos.
- (transferêncat, nar aseu nome da
N9 569.267 - Gecisa - Gecisa --e )Sfed. Uiil. - cê /119 nú- Termo n9 572.920 - Marca - 13:o.;
Graça Engenharia Comércio e Indús- patente
calcina - Cl. 3.
mero 177.615). - •
tria S. A. - Classes. 16-33.
- • Petroquimica do
Indústria de- aláqu na l; Agfcalas Requerente
N9 570.761 - S.T.E. - Sotele Sa- Nardlni
Brasil
Ltda.
S. A. (transférencia para Tê mo
ciedade Técnica de Eletrônica Ltda. seu
n9
57.643
- Marca - Po.
nome da patente Pr:v. Inv. - lixon - Cl. 3.
- Classe 8.,
tema
177.624).
.
•
Uniroyal Inc. - - (alte..a eão de Requerente - Haemo Detivades
Nome Comercial Indeferido.
nome de natente Priv. Inv. - ter- S.A. - Produtos Fmrnaceutices.
nin 177.973) .
Nome comercial deferido
N9 569.389 - Pioneira - EmpreenMobil 01 Co-p. (eltereção de
dimentos Imobiliários Ltda. - pio- nome
et1
patente
Priv.
In.
terneira - Empreendimentos Imobiliá- mo 178.345).
Termo n9 739.299 - Nome - Firios Ltda.
nancial de Comércio e da Produçao
Deplex S. A. Ind. e Com. - (al- S.A. - Crédito, Financiamento e Interação de nome da patente Mod. vestimenta.
Titulo de Estabelecido. Indeferido
Ind. rege- n9 2.280).
Requerente - Financiei de Comei',
Indúsirio Inajá, Araefatoe. Copas, cio e da piodução S.A. - Credito,
Irmaus
N9 590.954 - A Pizzaiola
Embalagens
de
Papel
Ltda.
(altiraFinancl
amento e Investimento. Giribaldi - Classe 41.
ção de ncan3 da patente Mod. Ind. Registre-se de acórdo com o art. 93
Expressa() de propaganda
reg. n9 5.235).
ne 2 do Código.
indeferido
Beechern a pua Lanited er.rnferência paro, seu, nome da patente Titulo de estabelecimento deferido
Termos:
Priv. Inv. reg. re) 68.669).
N9 530.841 - Enceradeira Walita
Temo el e 570.763 _ Titulo AdEthicon Inc.
(t ataferancle para
Modelo Máximo - Walita S. A. seu nome da patente Priv. Inv. reg. ministradora Beira Mar - Cl. 33. *
Eletro Indústria a- Classe 8. n9 74.3" 0) .
Requerente - Administradora BeiMáqu'rias Suzuki -S. A. - (t ans- ra Mar Ltda. - Registre-se de actera
•
Exigências
ferência para seu nome da" patente do cem o art. 97, n9 4, do Código.
Termos com exigências e cum- 'Priv. Inv. reg. ti 9 74.637).
Termo a9 571.416 - Titulo
peita
Pfizer Quim'ea Ltda. - (transfe- Transportadora Incosul - Cl. 33.
rência
dos
direaca
do
contrato
cia
Requerente - Incosul S.A. - coN9 571.825 - Irmãos Mendes
patente Priv. Inv. reg. 119 53.827). mércio e Arma-éne Gerais. ---7- ReCia. Indústria e Comércio.
1 - Averbe-se • o contrato de ex- gistre-se de acôrdo com o art. 97, nua favor de Pfizer Corp. dô me.-0 1, do Código.
SEÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS El pioracão
Brasil; 2 - Anote-se a transfe enLICENÇA •
cia das direito do contrato de Pfizer
Marcas indeferidas
do Brasil para Plizer QuíExpediente de 13 de março de 1933 Corp.
mica Ltda
Teimo n.9 573.177 - Marca - Mui-.
United Shoe Mech'nery Comp-ny ce Master - Cl. 6.
Transferência, e alie ração • de AB - (transferência para seu nome Requerente - Laboratórios G:With
nome de titular de p rocesso
da patente Priv. Inv. - terme nu- do Brasil S.A.
Termo n9 570.813 - Marca --e•
mero 179.275).
Foram mandados anotar nos pro- 1 - Retlique-se o nome do co- Hallmark - Cl. 8 cessos' abaixo. as trenafeeenc'a.s e al- deposaante Eric Fonce Ode' LennRequeren e - J. F. Gonçalves 81
•.
teraçoes. de nome.
gren para. Eric Wel, Folke Lenngren Gonçalves Ltda.
United States Steel Corp. (Trans- de acôrdo com a procuraçãe in.crita
Térnio ne 571:449 - Marca - Viferenc:a e alteração de nome - das soabo n 127.703-A. 2 - Anote-se a são Comercial e Industrial - Cl. 32,
patentes Priv. Inv. - Teimes inlAequerente Arame Me Ilroy (tran,PiAneia sóciadas Ltda. Edittaat Revistas Asa
meeos 134.323 e 134.707).
de 1/3 dos direitos sôbre o pedido de Termo n9 571.80 - Marca - CoaAlumínio Marmicoc S. A. (alte- patente para Arthur Mc Ilroy da bysa - Cl. 42.
ração de nome das patentes Priv. patente Priv. Inv. - termo númeRequerente - Corby S.A. - Agro-.
termos na 168.799 - *.68.8a0 ro 159.203).
Inv.
Pecuária, Industrial.
- 168.941).
Termo 119 572.922 - Marca - Pra.
. DIVISÃO DE MARCAS
1VIonsanto Company (Alteração de;
ploZina - Cl. 3.
•
EXPE:DIENTE
DO
DIRETOR
nome das • patentes Priv. Inv.
Requerente - Laboratórios Biosine
termos ris. 114.841 - 1227.476).
Dia 13 de março de 1968
tética S.A.
Rederi A.B. Soya • (transferênc:a
Marcas deferidas
Termo n9 574.039 - Marca - Au.
par aseu • nome da patente Priv. Inv.
tracafe - Cl. 41.
reg. na c8.752),.
Termo n 9 568.924 - Marca
( Requerente
Ultracafé Indústria
"De, moclar e - el. 3. - Reaueren- Brasileira
de Café Solúvel e Deriva..
Ae.oc:ated Carga Gear 'A.t) (trans- te:
FtablIssments
Clin-Byla
s.a.
ferêncat para seu nom . di -patente
dos Ltda.
P iv. nrst . In. ;O 7z,089)
T.a.lup n9 569.701 - Marca "Ira- ,Termo re9 577.615- Marca - Dna
Rleke Corp (eltereeão ria n
- cl. 16. Reauerente: Bre- bom - Cl. 17.
cle e n ee e ntes 3?-ae . Inta leg.- núme- -e-1 Indústria e Comércio de Cal Requerente - Indústria e comer*
ros 53.484 e 63.093)
Ltea.
cio de cilz "Rubem" Ltda.
•
•-
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NO 157.355 - Benedito Cardosol No 5.25 .124 - Faredicals
N9 579.... 9 - R. • G. Indústria e
Termo no 577.767 - Marca m
Comércio
Comércio ae Auto Peças. •
Gomes e Flávio Gomes.
Cherry - Cl. 43.
e ' e Indústria de Produtos •Quinileos
N 9 .579.450 - K.acnar - Comércio
No 153.765 - Fietro Dodesini Ltda. (prossig a substituindo a elas!Requerent
e - Charra Bar Ltda.
e Rep‘ es.ewações Ltda.
Ssara-•:.nee.ia Continental S. A.
peec:sa.ical5ars_e 1F0a)
N o 579.a91 - Celso Rogado.
Duracour S. A.
N9 158 aS,i4
seNe
3
Diversos
¡medicais - Con
No 579.578 - rafESA
Comércio &atida e Comércio.
mércio e Indústria de Produtos Qu-i
Indústria Ele. s Ltda.
No 159.172 -- Pedro Fernando Paes micos Ltda. (prossiga substituindo a
Térmo n9 580.198 - Lojas Gabo e N9
579.630
e Indústria e Co- de Barros.
Classe 3 pela classe 10).
de Roupas S.A. - Prossiga-se sutis- mércio
Ltda.
Stituindo a el. 50 pela 38, com inclusão
No K55 1100 - Volzamol • Mecânica
,
N9
161.497
Holstein
es
Kappert
,
I
!
Ns. 579.631 - 579.632 - Gilbe Inda el. 25 e retifique-L onde couber_ dústria
Maschinentabrik
"Phonix"
G.
m.
Ltda.
(press,ga na classe 38).
e
Camércio
Ltda.
Têrmo no 580.197 - Lojas Garbo
. N9 538.991 - Extintores Toledo
b.
No
580.102
Móveis
Portela
Ltda,
-,de Roupas 'S.A. - Prossiga-se subsLtda. (pt-c.ri a susbtituindo a clasArquivem-se os processos.
No 560.241 - Haymond Camus
.tituindo a cl. 50 pela 38, com inse 47 pe'a (esee 8).
Têrmos
com
exigências
a
cumprir.
Cia.
Ingenieurs
Contrusteurs.
clusão da c/. 25 e retifique-se onde
No
N° 135.673 - União Vabide Cor582.0E0
Intçrbrás
InstalaN9 563.5e1 - Unokolan - Duokocouber.
dora Telefônica Brasília Ltda.
poration.
lan Indústrias Plásticas S. N.
No
- Interbrás - Instalase 1. Prossiga - Cliché publicado•
'Arquivamento de processos
- dora 582.082
Telefônica Brasília Ltda.
Seção de exame formal de marcas em 17-6-63).
- Arquive-se nos têrmos do artiNo 585.295 Planenge - Planenge
----Foram mandados arquivar os se- go 158, parágrafo único do Código.
Expediente de 13 de março de .1.968 Plan.e?amento e Engenharia Ltda.
guintes processos:
.•
(classe 38. Prossiga substituindo a
-Expediente de 13 de março de 1968
classe 50 pela classe 38 para papéis
s N9 534.079 - Armei - Indústria
Exigências'
•
Exigências:
semi-impressos, cliché publicado em
= de Artefatos de Metal Ltda.
a N9 534.213 - Companhia Nacional
25-6-63).
Térmos
com
exigências
a
cumprir:
Térmoes
tom
exigências
a
cumprir,
'de Artefatos Metálicos Almac.
N9 534.596 - Casemaster - SuoNo 537.715 - Katira, Comércio e
No 399.810 - Consiglio
beam Eaulpament caerporation (ciasLuiz Paulo Ramos (titular de patente r.9 4.343).
Indústria Ltda.
panhia. ,
se 8, cliché publicado em 21-6-63,
•
NO 583.482 •-'João Bruno Leonardo. Estados Unidos da • América do NorN 9551.100 - Compasso Propagan- • Cibeal Comercial e Industrial do
Brasil de Eletrônica e Acessórios Ltda.
N° 534.166 - Adão streb Cia. Li- te).
' da Ltda.
y monogas - Sumitada. * '
NO 584.597 ,- il
Imobiliária Oasis (titular da patente n o 5.275).
N9 574.066 No 584.284 - Empreiteiro de reves- bean Eauipanlent Corporation (classe
"Norte Ltda.
Fico Ferrabem Ind. e Com. Ltda. timento
e' Alvenaria Nova Esperança 2. cliché publicado em 21-6-63. EstaEditorial Inter Més (titular da patente n o 5.364) .
• N9 574.067
do Unidas da América do Norte).
:dica do Brasil Ltda.
Tauch 8i, Cia. (titular de paten- Lasa.
/slo 555.202 - Solar da Cascata • N9 574..069 - Marcos Stechman te n9 5.642):
N9 584.334 - Publitur - Publici- Eduardo
da Souza Góes, (classe •.3,
•Scliar.
Rico Ferragem ind.4 e Com. Ltda. dade e Turismo Ltda.
cliché puhlies.d.a em 25-6-3).
N 9 571.072 -- Imobiliária Rural Li(titular de patente n 9 5.708) .•
NO 584387 - Wilson da Cunha No 535.580 - Sa",ores do
•
mitada.
Nelson Teixeira dea Almeida, (TI- Porto.
Brasil S. A. • .r,vástria vi Comercia,',
No 584.821 - Aparelhos Elétricos (classe 43, cliché publicado em 28 de.
. stocra- tular da patente n o 5.834).
No 574.073 - Salsicharia Ari
•
'Ernesto Marino MUI-ar da pater-- Tonelux S. A.
ta Ltda.
junho de 1963).
C4-: no 5.839).
No 584.068
Geraldo Liepmann
N O 574.074 - Agro-Industrial LimiLaearenoerg.
tada.
Retifica-se por ter saldo com
tamiano Quinsan (titular da paNo 574.076 - Barbosa e Danner tente
No 585i050 - Indústria Mecânica
incorreções
.
no
5.839).
Ltda.
Ltda. - (Prossiga SubstiDamiano Quin: a 1 (tatuar da pa- Jujimã
No 574.077 - Manuel F. da Rosa 84
Marcas deferidas
tente 9 51.824 - e aatente ns 57.978). tuindo á Classe 21 pela cl. .8.
Cia. Ltda.
N° 585.159 - Auto Pintura e FuJ. Rebellato (titular da patente
N9 574.079 - Importadora e ExTêrmos:
número 56.515).
rias :a Santo André (Prossiga-se na
portadora Jaguar Ltda.
Fábrica de Cigarros Sudan E. A. of.: 2 33 para papéis semi-impressol. No 550.456 - Nagarcda - Classe
No 574.080 - Restaurante e Chulo
.25.211
11 - Oficina Eletro Técni•- SO - Requerente: Kasuo Nagareda.
_
-,rasciBeRoLtd. .(Titinar de patente ri: 62.953).
N9 534.480 C.A.1.0. - Classe
Tuneki Naruto (titular da patente ca Jofea Ltda.
N9 574.084 - Agropec Agrope- no 63.214). •
38 - Requerente: Cia. Americana
No 585.2,28 - Masaliiro Kakito.s
Miaria Ltda.
Indus:rial de ônibus.
Roberto do Espírito' Santos e
No 285.246 - Roberto Agustin.
N9 577.028 - F. Sales líz Cia. Lie Yoshiaki Kaba (titular do reg. nuNo 539.273 - Cedrela Ciasse 16
No 555.322 - Autorização e Eletrô- -a- Requerente: A Industrial Madeimitada.
mero 65.498). nica Progam Indústria e Comércio reira Cedrela, Ltda.
No_ 577.029 - J. Regina 81 Cia, LI- no 66.676).
Ltda.
raitada.
N9 576.107 - Siza - Classe 46 EVaristo Penha (titular do registro
No 585.469 - Netinha COnfecções /equerente: -Siza - Indústrias QuíN 9 577.223 - Manuel da Costa
Ferdinando Benueci (titular do re- Ltala.
micas Santa Isabel Ltda.
Campes.
gistro no 67.899).
Catete - Classe 41
No 576.213
N o 577:340 - Master Inda-Arlê MeNo
,
585.-,Centropcil
Comercial
de
S. A. Ida. Metalúrgicas Cre ' tu- Máquinas Ltda.
Requerente: Frigoríficos Catete
cânica Ltda.
No 577.359 - Jipeças - comércio lar da patente n: 68.2082).,
N° 585.485 - C. G. Camargo Gual- Sociedade Anónima.
Felipe Silvestre Oliveira (titular do berto
"1" - Classe 5 -.
ro 576.463
e Indústria de Peças para Autos 1.1- reg.
Com rcio Empreendimento
é
no
76.986).
Regue:ente: Industal S. A. Indúsirritada.
Ltda. •
sem
N9 ,535.645 - Delfim Transporte e tria narstruturas
Gesuino Pilloni •(titilar da patenNO 577.368- Munia Zilberberg.
uso exclusivo da lera "I".
s
llrs::
te
n°
64.971).
Arquive-se.
•
Turismo
Ltda.
N9 577.369 - Calina Decorações Li.757 - Drogadema - Classe
Gesuino Pilloni (titular da patenN9 -585.648 - Lanches Galeria Pais- 3 - . Requerente:
mitada.
Farmácia
Droga.
te
n9
64.970).
saudu
Ltda.
Arquive-se.
N O 577.370 - José Assad.
dr=
Ltda.
NO
585.717
Henke]
do
Brasil
S.A.
Fortunato
Soares
Arnorrin
(titular
No 577.389 - Borrachas-Auto União
1:9 573.554 - Treasury - Classe 33
da patente no 4.995). - Arquive-se, indústria Químicas.
Ltda.
lutereon- Requerente: Intorpac
Ni
585.728
E.
/..
Du
Pont
de
577.392
Gardano
EmpreNo
tinental de Papel e Celulose Socieda.
Nemours And Company.
Republica-se por ter saído
endimentos e Administração S.A.
de -AnCnima.
com incorreção
576.856
Viscount
classe
38
Najar
585.764
--"Dipal
Distribuidora
NO
N
o
577.393
Naisa
.
No
Agr,í
•
Paulista de Materiais Ltda.
- Requerente: , Interpac Interconti-colaeImbiárS.A
Arquivamento
de
processos
N9 578.781 - Altivo A. Pereira.
Corcma S. A. Má- nental de Papel - e Celulose padeci:ide
N9 586.9416
- No 578.902 -- Equipamentos 'NayAnônima.
Forani mandados arquivar os se- quinas Operatrizes.
ne Brasil S.A.
. No 556.984 - Geraldo P. dos Sanguintes processos: •
_
Títulos de estabelecimentos
tos.
•
deferidos:
No 579.528 - IHS - Instituto de
Gamara Servira
-7No 146.541
o
N
588.988 - Mogg Administração
Habota.çâo Social,
Company, inc.
5E9.956 - Mercearia, Irmãos
NO
5t9.956
582.032
Auto
Sauap
Ltda.
•
No
Ltda. .
'No .147.038 - Dr. Do
miciano
Kurokar, a - classe 40 - RequerenNo - 582.059 - Administração Cc-., Silva Passos
No 538.039 - Marchantaria MinUa- te: Irmãos Krokawa Ltda. - Arménz'o e Indústria Acibra S.A.
Mashinenfabeic Rine no, Ltda.
NO .147s230
tigo 97, n o 1, do Código.
N9 582.065 - Atik Comércio e In- A; G.
Comercial e ImporNo 588.990
No. 569.388 - Lelio A. Multado dústria Ltda.
No 148.670 -- Onnig Koundakdjiluir tadora Tupi Ltda.
C/asees: 1 2 -- 3 - 4 - 5 - 6 No 149.172 - Mário Jeferry.
7 - 8 9 -- 10 - 11 - 12 -. 13 N O 582.097 - Fornecedora Feosal
588.953 - Agrcmar Ltda. .
Ltda.
Eleuterio Março Bar- No
N 9. 154.600
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 N°
588.994
White
Star.
N O 582.326 - Consórcio Prom3cioceio.
- 22 - 23 - 24 - 25 No 588.994 - Comercial Cepania 20 - 21
nal S.A.
26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 Ltda.
No 154.66; - ReinhoId Kachele.
'
55 - 37 N9 574.094 - Lavanderia Real'Ltda
No 598.726 - Silninet Armarinho 32 a-- 33 - 34 - 35
Felix Hernandez.
No 154.92,1
38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 No 575.703 - Indústria de ArtefaLtda.
155135
Pirelli-Sape.
No
44 -45-46-47 - 48 -49tos de Borracha Nogal Ltda.
N9 585.242 - Seibi Kitagawa
Azioni.
In- 50 - Requeren'e: Lelio A. Multedo
N9 575.711 - Organização Ruarb tá per155.254
• N 585.789 - RoemmeraS.
Arthur
Diniz
de
CarNo
- Art. 97, no 2, do Código.
Ltda.
dustrial e Comercial Financel_a.
N9 578.587 - Malharia Finasse Li- valho.
5E9.078 - mapa S. A.indeferida"
No •Marca
mitada.
N° 155.9r - Joseph Monos.
Aliança --Classe 38
N9 575.219
Diversos
Reinhold Kachele.
N9 155.91..
N9 578.588 - Malharia Finasse Li- Requerete: Aliança Estadual pau" No 157.133 - Lanifício Karasluki
mitada. Lins'No 584.562 - Lapa &Cia. Ltda. 'ista Seguros e Representações
• N9 578.589 - Malharia Finasse Lia ao Brasil S. A.
•
.
(prossiga, substituindó a classe 11 .o da.
.' No 157.181 --- Cozo Miyamoto.
, mitada.
ode classe 46).
Frase de p j.Teganda indelerida:
No 157.234- - Aurele Serban.
i
N9 57d.487 ---,Bar e Restaurará:e 'No
157.285 - Alexander Voeroes Ido e24.637) - Telessiring S. ..
Termo no 041.ne1 - "Produza MeTorino Ltda.
Toth (Andor Koppany e Wilhelrn Jrdstria E'e rôniea (prossiga sabe
N9 579.488 - Bar e Armazém Vatituinclo a classe 50 pela classe 245. „liona um Cueto.com Produtos Noreiller) ,
•

•

•

lencia Ltda,,
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ton-lVfeyer" - Classes 28 . e 46 - Requerente: NOTt011
71-ansferência e alteração e alteração de nome titular de processa:
Foram mandados averbar as seguintes traneferancias e as alterações de rume da tilar nos seguintes processos:
Instituto Vital -Brazil S. A. (Centro de Pesquisas, Produtos Químicos
é Biológicos) - Pede para ser anotada na marca: "Pro-Hem" número
208.082 -- ab alteração do nome da
titular.
Limited Canadian Hoecht
Transferência para • seu nome da
número 311.1674
marca "Farmanil
Instituto Vital Brasil S. A. (Cen-a
tro de Pesquisas, Peodulos Quunicos
e Biológicos.) - Pede para ser ano-,
tada na marca "Duodenin" - número 338.817 a" alteração do nome da
titular.
Tinta Coral S. A. - Pede para ser
anotado ra marca "Coral" - Termo n9 -a63.483 a alteração do no
nome da titular.
Tintas Coral S. A. - Pada para
ser anotada na marca "Comia?" Termo nr.' 563.642 - alteração do
nome da titular.
Indústria Agrcila Tozan S. A. pede para ser anotada na marca -•
Milkiss - número: têrmo 5'13.264 A alteração, do nome da titular.
Britsch - Domestre - Appliancas
Limited - transferência e altero
do nome da marca - "M.R. - tarmo no 573.336.
Laboratório Grosso S. A. - transferência - por incorporarão para o
requerente termo n o 517 02 , - mar-

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

No 602.446 - Planautico Indústria
e Comércio Ltda. aoi mandado
proaseguir cam exclaea.o de - alavancas de câmbio, carros-berços, carriahos para máquinas de eacre.ver• e
velocípedes --a Houve, quc.co no
despacho publicado em 12 ele liltITÇQ
de 19138 - cera referana:a. @o cnc,hea
O referido acha eaaa publi eada corretamente, ntão sendo' necessário
qualquer retificação.
N9 602.451 - Multilouças Comercial e Importadora Ltda. - fsm mandado prosseguir substituindo Beijamin, marca de terceiros por tornada
de múltiplas correntes - 'Houve um
equivoco quanto a publicaçáo da clichê em 12 de março da 1933, O referido clichê esta corretamente publicado.
NO 603.398 - D.I.R. - alasse 33
-- Requerente -J Edson Nogueira de
Miranda - Fica retificado o encha
publicado em li de noiembro de
1963 - para o nome do requerente
acima mencionado..
No 604.245 - -Metalúrgica Omega
Indústria e Comércio Ltda.
N9 604.278 = Sambla arte e Bom
Gasto Ltda.
NO 605.392 - Confrac Imaortadora
de Produtos Químicos Ltda.
No 605.977 - Confeccões - 713
Ltda.
No 575.772 - Comércio/1e Batatas
São Judas Tadeu Ltda. - Fica retificado o clichê publicado em 9 de
maio de 1963, para a- classe - 41..chatinguMdo batatas - na marca Sao Judas Tadeu.
No 579.159 - Morara a Tanaka.
No 578.531 - Rodolfo Constantino
Magalhães. ,
•
No 532. 65 - Sociedade Comercial
ca
Asroquip • Salamealeana, Indús- Umuarama Ltda.
tria' e Comércio S. A. -- p arl e para
Diversos
ser anotada na marca Fletrofiex -termo n 516.1l'a - alteraçãs ao
Têrmo no 582.499 - Etna Plástinome da titular - Anote-se tomco:. Ltda. - Prossiga-se, com exuabera a mudança de Sede,
são de plásticos em bruto ou parcialmente trabalhados nas indústrias Exigéndas
Fica também retificado o clichê puem . 7 de junho de 1953. :sara
Tênnos com exigências à /Cumprir blicado
a classe 4 - artigos na classe Elja - afayer marca - Etna.
NO 549.393 - "A"
- Expacenkoff.
Têrmo n° 591.677 - Gráf:ca La,s•
NO 575.380 -a Automar Turismo Li- sence S. A. - Prossiga-se com exclusão da classe 50 - Fica ratificada
mitada.
N9-574.148 - Monair - Turismo e o clichê publicado em 19 de ageisto
de 1963 nas classes 17, 25, 32, 33,
Passagens Ltda.
N9 573.413 - Estofaria Bentica 33 e 50 - titulo de estabelecimento.
Ltda.
Têrmo no 597,273 - Entregadora
IsTo 575.618 - Sociedade Comercial e Transportadora
Jatai Ltda. - na
de Materiaia. Máquinas ti 'Motores Li- clave
38 - com as exclusões indimitada - Simaq,
cadaa pela seção.
No 597.558 - Dalmar Indústria è
No 593.133 - Padaria e Confeitaria Modal() de Lapa Ltda. - Foi Comércio Ltda. - prossiga-se na
mandado prosseguir na classe 38 co- classe 38 considerando o artigo como
semi-impressos.
mo - Semi-Impre.ssal.
N9 598.313 - Frigorifico San MarTêrmo no 590.495 - Rolemak S. A.
co Ltda.`,
Comércio e Importação - prossigaN9 598.316 - Arconbras Ar Condi- se na classe para papéis a-- secionado do Brasil S. A. -- Fica tam- mi-impressos, •
Urino no 590.563 - Stars Ltda..,
bém retificado o clichê publicado em
2 de outubro de 1963 - da marca Stands Artísticos e Industriais Arconbras - para o local estabeleci- prossiga-se na classe 16.
do - Estado de São Paulo.NO 591.161 - Maurino de Araújo
' NO 598.320 - Laminação de Aço Ferreira - prossiga-se, também na
Inoxidável J. F. - docleaade Anô- classe 25.
nima.
N'591.226 Unidos S. A. Vai-No 593.315 - Celso P. Camargo.
cuias e Máquinas prossiga-se na clasN° 598.7,72 - Ranbras - Importa- se 38 - de acôrdo com os novos
ção e Comercio Ltda..
apresentados.
N9 a9, 9.002 - Comerciai Marauzu exemplares
N9 591.317 - Alvorada S. A. -Ltda. \
n,/
prossiga-se na classe 38 para rapéts
N9 599.065 - Paraná Pinho Ltda. - Semi-impressos.
- Foi mandado prosseguir sucstituindo 'a classe 50 pela classe 38 NOticiário
considerando-se os impressos tomo
- Sime-impressos.
Oposições
No 600.771 - Fermaq Ferramentas
alational Periodical Publicatioas.
e Máquinas Ltda.
N O 601.894 - Franc!sco Assis Cha- Inc. - oposição ao têrmo no 819.148
- marca - Batpino - na classe 49teaubriand Nandeira Meio.
National Periodical Publications
No 602.306 - União de Auto Ser- opcsição ao taram n9 819,149
viços Ltda.
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No 821.882 - Marca Gueto. •
marca - Batfino - na classe
Editoriale Dorans
Emprêsa, Comercial Importa Iara
p. Az. ',evo,Ltda. - opo.s.alo ao termo n 9 3;P.a23 • arção aos térmoi-a :
Na 84.942 - Macau (ue:ro at.
- marca - Ecir •- na
Plastlfuma Gaucha S. A. ande» Conta o Brasil.
tria e Comércio de Espumas SavatiQuatro Iradas
N9 821.943 cm - oposição co fértil° 820 12/ -- Canta o Brasil.
expressão de progaaanda - Oriho
Cia. Ultragáz S. A.- (opos.ção aos
feern - na casse 28.
le:rmos): ,
N9
821.956 - Marca Ultraquentiaho.
Ir,alser acep Ca-roration - opaalção ao tinino 812..aa3 - nome de em- N9 821.953 - Marca Ultracarante.
Kibon S. A. Indústrias Alimentaprê.sa lamousine's Auto Seniços
das (oposição aos tarmos).
Ltda. - na classe 21.
Eardahl Manuffaéturing CorporaN9 821.764 - Marca Kixou
tion - opcsiçã-o ao têrmo 818 250 No 822.132 - Marca KibCCO.
marca - Pardal.
Alice Botelho Mala (oposição aos
Cia. Quimica Industrial de Lami termos):
nados - oposição ao têrmo 820.521
N9 821.540 - Marca Educanaario
nus, Barbosa.
- marca --, Arvcpax.
No 821.539 - Marca 'Educanaárlo
Alba S. A. Indústrias Químicas -- Ruy Barbosa.
oposição ao Urino 825.829 - marra
No 821.538 - Marca Ecluoandario
- Albarus - na classe 32.
Ruy Barbosa.
E. D. A.I.C. a-• Editõra Agro-InDr. • C. Schleussner Fulowerke
du.strial e Científica Ltda. - oposição ao termo 833.602 - marca - (oposição aos varinos):
No 822.190.- Marca Anox.
Guia Informativo Rural Brasileiro NO 822.190 a- Marca Adua. na classe 32.
Listas Telefônicas Brasileiras Sa• Benzerek Cia. Brasileira de Inseti- ciedade Anônima Páginas Amar-Ias
cidas - oposição ao tarrno n 9 320.690 (oposição aos térrnos):
- marca: Rezemex - na classe 36.
N9 823.066 - Marca o Compralar.
Heberlein & Co. A. A. - oposição
N9 825.742 - Marari BGE.
ao têrmo n9 820.135 - na abrasa 23
NO 823.170 - Marca Pagina.
- marca Tecax.
No 825.740 - Marca 13C3E.
Fábrica de Motores Elétricos BúN 9 825.741 - Marca EUE,
falo Ltda. - oposição ao térrno nú- , Kaiser Jeep Corporatien ((mo:ação
mero 833.209 -- marca, Búfalo - na aos tarmos):
classe 6.
N9 825.724 - Marca Willis••
Casa Sano S. A. Indústria e CoNO 825.725 - Marca Willis.
mércio - oposição ao têrmo númeNo 825.726 - Marca Willis.
ro 939.519 - marca Casan.
No 825.727 -- Marca Wiiiis..
Aktiengesellschaft Browns noveNO 825.728 -- Marca Willis.
Cie.
oposição
ao
térmo
núri 8:
Gerara Fortiar F reres (oposição aos
mero 820.330 - marca G E C tèrmosi
clas,se 8.
Na 821.426 a - Sinal Propaganda
Freitas, Araújo & Cia.
Ltda. - Gete.
aposição ao térmo n9 820.424 - marN9 821.425 - Marca Gata. •
ca Agrosol - na classe 28.
Indústria de Madeira Imunizada
Demiag Aktiengellsahaft - opoaição
Anônima oposiça o aos
ao termo n9 820.082 - marca De- Sociedade
tarmoa):
maga - na classe 16.
N9 826.159 - Marca Ima.
Indústria ie Artefatos de Ferre Limitada - oposição ao tarmo nú,ne- • NO 826.155 - Marca ima.
Persianas Colúmbia S. A. (apasimarca Inafer
ro 835.305
ção aos têrmos):
classe 6.
N9 823.259 -- Marca Som'areolar
Haus Chemie Gesellschaft fur Moderna Haushalt Hilfs und Pfelegaini-t (cadarço inclusive).
Igreoja Pentecostal de Nova Vida.
tal - M. B. II. - oposição ao -termo n9 820.477 - marca Jeito - na, (aposição aos têrmas):
N9 819.477 --Marca A Igreja em
classe 46.
seu Lar,
I Noticiário
Escritório . Contábil Catedral Limitada
(oposição
aos térrnosi :
Sociedade Técnica de Engenharia
N9 836.708 - Titulo de Estitoetecie Comércio Ltda. (oposição ao ter- mento.
Cathedral.
mo):
_ Porcelana Real S. A. (oposição aos
N 9 837.765 - Nome de emprêsa - Zermos):
Sotec - Sociedade Técnica ImcbiNO 836.517. - Marca Rega.
liaria.
São Paulo Alpargatas S. A. (opoNO 837.765 - Marca Sotec.
ao têrmo no 838.434 - znacca
Societe Rhoalaceta (oposição aos sição
Confecções 007).
têrmas):
Ernesto Neugebailer S. A. IndúsN9 831.054 - Marca Terlastic.
Reunidas (opasiçáo ao térmo):
N9 827.829 - Marca Cashmirgal.' trias
N9 827.405 •Titalo de estaaeleciWertheimiate Frères (oposição aos mento "Pif Paf;'.
Empas Emprêsa de Pavimentação
termos):
e EJ:genharia S. A. (oposição ao tara
NO 839.119 - Marca Soir de Paris. m
N9 839.118 - Marca Luar de Paris.
No 838.178 - Nome de empresa
Carapanhia SKP do Brasil Rola- Empavi.
mentos (oposição aos têrmos):
Kukirol Fabrik Kurt Krips ommaNO 836.51a - Marca SKI.
ditgesselschaft (oposição ao taram):
N9 820.085 - Marca SKY.
No 821.796 - Marca Kukirol.
Armações de Aço probel S. A.
U. S. Vitamin & Pharmaceutical
(oposição. aos têrmos):
Corporation (oposição ao termo):
N9 637.450 -a Marca Mabel,
Na 826.962 - Masca Ferrobedoze.
No 637.451 - Marca Mabel.
Disc Cantar Artigos Elétricos LiN 9 637.452 - Marca Mabel.
mitada
(oposição ao termo):
, No 637.4b3 - Marca Mabel.
N9 830.373 - Marca Music - CenNO 823.339 -- Marca Criações Ali- ter.
dabel.
Céu Construtora Engenharia Uraa
Indústria e Comércio Atiantis Bra- bana S. A. (oposição ao térmo):
sil Ltda. (oposição aos tarmos):
N 9 832.964 - Título de estabelea
ciniento Cel Construtora Esperança.N9 830.047 - Marca Policera.
Monsanto Company (oposição ao
No 830.0a8 - Marca Polocera.
N9 830.049 - Marca ?calcara:
termo):
No 830.050 - Marca laiicera.
N9 821.174 -- Marca Agrilcarpet.
The H D Lee Company IncurpoHenkel & Cie. G. m. I. H. (oposieão aos têrmos):
rated (oposição ao termo):
N9 821.333 - Marca Xylee.
te 9 821.883 -- Marca Grato.
-

1.

Unilever 'Llmited (oposição ao têr- N. 833.593 marca Gelak.
N. 835.560 marca , Cef é Hamburi.(o):
-guês.
N 9 821.460 - Marca Recrona.
Alcides Murara ai Falhos (oposição Hertz System .1-nc. (opósição aos
têrmos 821.930 - 821.931 - 821.932
o têrzno):
821.933 marca Arrenda).
N9 835.028 - Marca Murisabel.
J R Geigy S.A. (oposição aos taxRhodia - Indústrias Quimioas e mos:
a'êxteis S. A. (oposição. ao tarmo)
821.178 mra-oa I)dtox. N9 8,31.382 - Marca Rocril. Companhia Paulista de- Roupas N9 821.241 frase Serviço D D T
(- 0130a1 ça o aos termos):
Dedetização - Desinfecção - TranN9 832.080 - Marca Dudia. --- quilidade Monsana, ComOany (oposiValisere S. A. Fábrica de Artefatos ção aos -tarmos 821.174 marca Adyle Tecidos Indesmainaveis (oposição carpet.
'
,
• i_o têrmo):
N.' 821.1'77 marca Acilon.
N 9 833.272 - Marca Volta ao Con- Farbwerke Hoechst- Aytiengesellstinente.
chaft Vormals Meister Lueius &
Eletrodisco .Etadio e TV S. A. (opo- Bruning (oposição aos termos 820.900
oição ao tardio):
- 820.958 marca Prilon). á
Emser Werke A G (oposição aos
N 9 832.113 --a Eleírodisco.
Organização e Imobiliária têrmos: 820.858 820.900 marca
Ocil
Prilon).
:imitada (oposição ao tarmo):
N9 821.498 - Marca Oca-- Orga- Terrabrasil al.A. Engenharia e Incorporações (oposição aos tarmos:
aizaçâo Contãoll Itamarati. Artefatos de Metais Umas -Limita- N. 822.425 marca Terrabra,sil.
da oposição ao termo)
N. 822.428 título Terrabrasil.
• .N 830.397 - Marca RT. N. 822.482 nome comercial - TerInstituto Kennedv de Educação Li- rabrasil - Corretores de Imóveis
-nitada - (oposição ao Carmo):
Ltda.
N9 840.579 - Nome comercial EsAyres Mendonça & Cia. Ltda..
mola de Engenharla liennedy.
C. C. A. Cia: . de Construtores_As- (oposição atos têrmos:
_ • N. 923.424 marca Skim.
'melados (oposição ao tarmo):
N. 823.436 nome comercial - Skim
N9 839.797 - Marca. Construtoras Ind. e Com. - Ltda.
•
Associados de P.raailia.
Chrysler Corp. (oposição aos têrA/can Alumínio do Brasil • A. mos:
•
(oposição' ao termo):
N. 822.353 titulo Artemp Enge• N9 835.102 - Marca Anodal.
Com: e Ind. de_ Refrgeração
Orniex S. • A. Organização Nade)- nharia
Ltda.
" oal delniportação e Exportação (opo.. •
ação ao têrmo):
N. 822.354 marca Artemp.
N 9 -836.126 - Marca Ddtox.
N. 825.759 título Artemp EnMeàd Johnson é g Company (oposi- ganharia Com. e Ind. de Refrigeao tarmo):
•
ração. •
' N9 821.968 - Marca F'urOveX.
N. 825.760 título Artemp - EnS. A. Lanifício Minerva (oposição genharia Com. e Ind. de Refrigeraao têrmo):
ção.
N9 822.140 - Marca Minerva.
Móveis de Aço Fiel S. A. toposi- ção ao têrmo):
•
Na-822.178 - Marca leal.
• Companhia de Calçalos Clara (oposição ao termo':
N9 821.564 - Marca Clarkitos.
Indústrias Ie Tapetas Atlântlda Sociedade ~ima (Oposição an termo):

•
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821.569 - Marca Ita
Tc,can.
Bernardo Goldfarb (oposição ao
termo):
N9 821.786 - Marca Mansa. Rio.
Produtos Vahria- S. A. (aposição
ao têrmo):
Marca Vitória.
N9 822.434
Platzer- 5: Indústria e Comércio de Refrigeração (opOsição ao
tarroo):
N9 821.008 - Marca Emblemática.
Indústria York. S. A. Produtos Cirúrgicos (oposição ao armo)*
249 -821.879 .- Marca miss 1:011ypop.
K. Portar do Braall atilcaoe)
Sociedade .Anaronsa . Eciuipanientas
Elétricos (oposição ao tarmo):
N 9 822.123 - Marca Alce.
N9

NOTICIARIO
Oposições:
Purex Corporation Ltda. (oposição
aos têrrnos:
1J. 821.423 - Brilhamis do Nordeste Ltda.
N. 821.424 marca Ihilhamis.
Super Sol S.A. - Ind. e Com. d
Aguardente e Alcool (oposição nos
Ormos:

•N. 839.059 marca Arrastão.
N. 829.207 - Super Sol.
- Fletiam Malharia e Confecções
Ltda. (oposição aos tèrmos:
N. 835.094 marca. Petifan.
N. 835.095 - Petifon.
Gelatina Kamburguesa S.A. Ind. C
¡Com. (oposição aos têrmos:
N. 832.501 marca Gelar.
insignia Gelar 8.A.
N. 832.502
14114r1as Alixentfelaa,

N. 825.761 título Artemp - Engenbaria Com, e Ind. de Refrigeração.
•Salroac - Salioultores de Moss'aró
Macau Ltda. (opfosiçâo aos térmos:
oti. 825.433 marca Garça.
• N. 825..9E5 título Lanches gaivota.
Pcifumcs Phebo S.A. (oposição aos
tarai
N. 821.648 marca'Begom
N. £20.983 marca-Sir's For Men.
Produtos Rache Químicos e Farmacêuticos S.A. (oposição ao_ têrmo
833..924 --Marca Coridon).
Labs. Enila , S.A. (oposição ao
térmo 831.312 marca Ipanema).
Kibon S.A. f (Inds. Alimentícias)
(oposição ao . 'armo 820.771 marca
Sorvemilk).
•
Walt Disney
Productions Inc.
(oposição ao tarmo 820.529 marca Os
Metralhas.
Innocenti &Goleia Generale' Per
L'Indústria Metalúrgica e Meccanica
(oposição ao térmo 821.092 marca
Lambreear).
'Auto Brasil S.A. (oposição ao
têm° 821.359 marca Auto Brasil).
Oetavio Mendes Filho (oposição ao
têrmo 820.983 marca Sir's for Men).
Iropres - Cia. Brasileira de Imprescão e Propaganda (oposição ao
térmo 821.074 marca Imprefis).
Cobrasma S.A. Ind. e Com. (oposição ao térmo 820.888 marca Irnbrasma).
Lab. Paulista de Biolcigia S.A.
(oposição ao têrmo 821.305 marca
Dulçaspir).

LEI DO INQUILINATO
LEI N 9 4.494 - DE 25/11/64
-

DECRETO-LEI N o 4 - DE 4/2/66

• DECRETO-LEI N 9 6.- DE 14/4/66
LEI N 9 5.334 - 'DE 12/10/67

DlyULGAÇÃO N° 1.029
,

PREÇO NCr$ 0.44,

A VENDA
Na Guanabara
,SeçlSo de Vendas: Av. Rodrigues Alves 1 _
4-Igência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se pelo Serviço de Reembôlso Postal
• Em Brasília
Na Seda do D 1 N

Chocolate Du/cora S.A. (oncsição
ao . tarmo 821.254 marca Rivoli).
Indústria York S.A. PrOdutos (71rrgicos (oposição ao tarrno 821.405
marca Miss).
Confecções titica Ltda. (oposiçao
ao larrno 829.713 marca" Unau).
Lojas Infantil Ltda. (oposição ao
tarmo 820-.881 marca Kri-pon).
Polídura S.A. Tintas eVernizes
(oposição ao, têrmo 821.407. marca
Propatec).
Armações de Aço Probel 8 A.
(oposição ao têrmo 822.099 marca
Lurnibel).
•
Ind. -e Com. Atlantis' Brasil Ltda.
(oposição ao têrmío 823.554 marca
Aladin).
Edmundo Vincenzo Domenico
Mauro (oposição ao térmo 839.933
marca M dentro de 1 circulo).
Bebidas Zannucei S.A. e Com.
(oposição ao térmo 823.836 marca
Big).
Q-Rrefrec-ko S.A. Ind. e Com.
(oposição ao térmo 832.155 . marca
Sucola).
Indstria de Tapetes Bandeirante
S.A. (oposição ao têrmo 831.562
marca York).
Tubos de Aluminio Bandeirante
Ltda. (oposição ao têrmo 830.974
marca Cadeados Bandeirante).
Societé Job - Anciens Etablissemnets Bardou Job & Paullhae (oposição ao térmo 821.138 marca Jobs).
J R Geigy S.A. (oposição ao
Urino 821.178 título D D Tox).
A Huber Warco do Brasil S.A.
Ind.' e Com. (oposição ao têrmo
819.921 marca Waco).
Janssen Pharmaceutiea N V (oposição ao térmo 831.402 marca Parberm) .
Integral Propaganda Técnica Ltda.
(oposição ao tarmo - 821.351 marca
Barbarella).
Eau de ,Cologne & Perfumaria - Fabril Glockengasse n 9 4.711 Gaga....1nnnnnn
nuber der Pferdepost Von Ferd. Mulhens (oposição ao térmo 820.983 •
marca Sir's For Men).
Braac,c) . S.K..Aços e Metais (oposição ao térmo 820.796 marca Broacorte).
Editara Ypiranga S.A. (oposição
ao térmo 822.884 marca Seleções Jurídicas Revista de Divulgação Juri-dica).Empreendimentos e Participações
Novo Rio S.A: (oposicão ao têrmo
821.972 título Gráfica Novo Rio).
Paulo Picara Menezes (oposição ao
termo 824.468 marca alia).
.
Labs. Burroubhs Wellcome do Brasil S.A. (apoáoçai ao termo 831.176 )
marca Wellcorae). •
Sony Corp. (aposição RO têrmo
821.163 marca Suriny).
Avon Products Inc. (oposição ao
térmo 821.489 marca Lorlipop).
Le Foyer Et Cie. (oposição ao
tarmo 829.403 marca JJ) . Paul Jacques Krug (oposição ao
térmo 824.749 marca Krug).
Société Guerlain (oposição ao
têrrno 831.398 marca Niu).
Mauricio ai:arcano Dutra Leite Barbom (oposição ao tarmo 816.747
marca Enciclopédia da História dos
Mercados de Capitais).
Adrecor Odm. e Corretagens Ltda.
(oposição ao termo 826.733 titulo
Adecor) e Vai-mo 825.732 nome 'civil- Adecor Associação das Emprêsas
de Corertagem de Seguros do Estado
da Guanabara).
A. Kikoler Com. e Ind. de Plásticos S.A. (oposição ao tarmo 826.373
marca Kicolo).
t
..
Fere! Propaganda S.A. (oposição ,
ao térnio 821.547 marca Império das
Tintas. ,
Eleiromacanica Lana . A .
ao térmo 821.038 marca Som
i'coduaanalc),
4
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação que se faz de acôrdo com o art. 28 do Código shi Propriedade Industrial (Decreto-lei n9 7.9034'4, em face do que ficou resolvido no
'Item 4 da Portaria n9 73 de 4 de outubro de 1967, do Diret.r...ruiral
Tèrmo n9 111.518 de 6 de julho
de 1959.
N. V. Philips'Oloeidampenfabria.,
ken — Holanda.
• Titulo: "Processo para produzir
novos derivados do ácido fenil-acético
com atividade depressora central".
Privilégio da invenção.
Pontos característicos

2 — Processo para produzir os inferior, ciclo-alquila, cicloacenila, Requerente: Société dez Usines Cht.
compostos, de acôrdo com a fórmula aralquila, arila e hétero-aromática. migues RhOne-poulenc — França. dada no ponto 1, caracterizado por
4 — Processo para produzir os Privilégio de Invenção.
compreender a fase de reagir o com- compostos
de, acôrdo com a fie mula
Processo de oxidação do cumen0
2-halo-oiregina da fórmula geral:
dado, .no ponto 1, caracterizada por em1 hidroperóxido
de cumZno por melo
compreender a fase de reagir o coramolecular
em fase liquionizeito
posto
de
metal
alcalino
de
unia
aliada homogênea em presença de cata»
Ai
feni1-2-pirazIno-0cetara1do da fór- lisador
de oxidação, caracterizado pelo
mula geral:
emprego,. como catalisadores de oxi•
dação, de sais alcalinos de ácidos car•
42-4
boxilios de fórmula geral: na qual

n /Hg I,

1 — Processo para produzir novos
derivados do áciao lenii-acét.co, com
atividade depressora central, tendo
a foi:nula gerai.
em quu R1, R2 e R3 e Hal têm Os
significados acima definidos, com o
composto de metal alcalino de uma
fend-acetamida da fórmula geral:

Ri

—

R2 COOU

n •
tif)

N

Ç2115

• /
o
ein que RI, e R2 -são cada- escolhidos tio g l upo que consiste de hidiogénio, radicais alquila inferiores e
um radicai renila, 1t3 é escolhido do
(t's>r"--"
grupo que consiste de h1drogên:0 e
ra(ncais alquila inferiores, £4 é es- •
colhido do grupo que consiste de hidrogénio, rad.cais alquila inferior,
alcania inferiu, alcinila infelio.', cicloalquila, ciclo-alcenila, aralquila,
arila e iietero-aromatico, Rn rtpresento um 'ou mais substittuntes- escolhidos do grupo qüe consiste de hidrogénio, halogênio,' rad.cais
em que R4, Rn e Me têm a isigniciInferior e alcoxi inferior, e Z é esco- cação definida acima e
lhido do grupo que . consiste de radicais dano, carbonamitio, caloo-tiialquaamiclo e carbe-heteram.do, caracterizado por compreender a fase cie
reação de uma 2-na10-pirezina da
fórmula geral:

em que R1, R2, R3, Rn, Mc e

\\À

t
-

R, representa um radical alcolla ou
arila e R, um radical hicirocarbonado
enfático saturado trivalente de cadela reta OU ramificado.
FINALMENTE, a requerente rei*
vindica, de acôrdo com o art. 21 do
Código da Propriedade Industrial,
aprovado pelo Decreto-lei n9 7 903, de
21 de agtsto de 1945, a prioridade decorrente dos correspondentes pedidos
depositados na França sob o numero
781.904, era 17 de dezembro de 1958,
e n9 88.926, em aa de outubro de 194..
TERMO N9 120.580

De 24 de junho de 1960
têm os significados acima definidos,
com um halogeneto escolhido do Requerente: Si. Joe Power Compa•
grupo que consiste de halogeentos de ay, uma, corporação organizada sob ai
alquila inferior, alcenila inferior, leis do Estado de Flórida, estabelecia
alcinila inferior, cicloalquila, cicloal- da em Jacksonville, Flórida, Estada"
cenila, aralquila, arila e hétero-aro- Unidos do América do Norte.
matico.
Pontos caracteriatiCos de: "Proces5 — Processo para produzir os so de Formação de Polpa" (Privilégio
compostos de acôrdo com a fórmula de invenção).
dada no ponto 1, caracterizado por
compreender a fase de reagir-um haPontos Característicos
F
representa um átomo de nitrogênio logeneto da fórmula geral:
2
substituído com dois grupos alquila
1, um processo de-Icarnação de pol.,
que podem ou não ser unidos para
• I
pa, em *que se digere um material
formar um anel heterociclico • satuligno-ceaulósico num limildo aquosa
rado.
Ri
de digestão, o qual contém um compasto cie'enxótre, tal como i„;ilfeto de
3 — Processo para produzir os
sódio ou suifito de sódio, como una
compostos de acôrdo com a fórmula
componente de digestão ativo do nies•
dada no ponto 1, caracterizado por
rui que RI, R2 e R3 têm a signifi- compreender
mo. caracterizado peio fato de que 88
fase dereagir o CCMcação acIma definida e Hal represen- posto de metala alcalino
efetua a dita digestão em presença
de uma alia-'
ta um átomo de halogênio, com o f e n 11-2-piperazino-acetonitrila,
de uma pequena quantidade de um
da,
composto de metal alcalino de uma
composto de organo-polisailoxana.
'renil-atetonitriU da fórmula geral: fórmula gemi:
em que RI, R2, R3, Rn Hal e 2 têm 2. Um processo de fO rMaÇãO de' de acdrdo com o ponto careca.
os significados aelma definidos, com
stico 1, caracterizado pelo Iate de
tim composto organo-metálico esco- ter
se
misturar
uma pequena quantidade
4-4
lhido do grupo que consiste de commaterial da organo-sllício com o
postos orgawo metálicos de alquila de
d:to liquido 2e digestão, compreen4
inferior, alcenila
inferior, aletn;;4 dendo
o ‘ dito material de organo-si.
Inferior, ciclo-alquila,
cicroalcenila, licio um"
composto de organo-polise
aralquila, arila e hétero-aromáticoà. siloxana ou
um com posto de organo-,
to
A .requerente reivind-Ca de acôrdo silício que é hidrollsável e condenável
nF'
s
com a Convenção Internacional e o nas compostos de organo-polissiloxana
Art. 21 do Decreto-lei n9 '7.903 de sob as condições da 'dita digestão, e
e.•
dfe
27 de agôsto de 1945 a prioridade do 'de se digerir 3 dito material lima.
correspondente pedido depositada na celulósico em presença do resultant8
Repartição de Patentes da Holanda liquido de digestão.
em 5 de Julho de 1958, sob número 3. Ijrn processo de tomação de
229.365.
polpa, de acôrdo com o ponto careca
teristimo 2, caraoterigeglo pelo tato de
se adicionar o dito material de ergaDO-atiiciO ao to liquido de digestão
TERMO N9 114.963
torma (; uma solução em óleo
hinrocarbonetado do dito . material do
De 18 de novembro de 159
em cue R1, R2, -R3, Rn e Mc têm o
ergano-silicio.
significado acima definido com -um
em que- R4 e Rn têm o s!gn i tcado halogeneto escolhido do grupa que Título: • "Aperfeiçoamentos na fa4, 'Uni proces,so da formação de
acima definido e Me representa iun ccns'Fte de halogena'os -.de alquila bricação do hidroperdaido de cume- polpa de acôrdo com o ponto eartos,
átomo de metal alcalino,
I inferior, alcenlia paledor. alcinila, no".,
terbtico 3, eara:Iterizad0 pelo fato de
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'MÁRIO OFICIAL (seção Hl)

. Março de 1968

Finalmente, a depositante relvin"2. Processo, conforme especificado
que o dito óleo hidrocarbonetado é Icaracterizado pelo fato de que o dito
'composto de organo-polissiloxana está dica, de acôrdo com a Convenção In- no ponte 1, caracterizado pelo fato de
•
querosene.
ipresente numa quantidade de cêrca ternacional e de conformidade com o R, na ftomula geral, ser um grupo
5. Um processo de formação de I de 1 grama até cêsca de 50 gramas artigo 21 do Código da Propriedade
polpa de acôrdo com quaisquer dos I por tonelada de. material ligno-celu- Industrial, a prioridade - dos correspontos característicos precedentes, lósico (a base de complemente seco) pondentes pedidos, depositados na Re- - 3. Processo, conforme especificado
Caracterizado pelo fato de que o dito digerido no dito líquido aquoso de partição de Patentes dos Estados nos pontos 1 ou 2, caracterizado pelo
do produto orgânico ser uma reComposto de organo-polissiloxana é digestão.
Unidos da América do Norte, em 26 fato
sina sintética, uma borracha ou Ca.
é um produto de condensação de orde junho de 1959 e 8 de abril de 1960, seína.
Um
processo
de
formação
de
13.
gano-silanol,
polpa de acôrdo com o dito ponto sob os ns. 823.249 e 20.923, respecti4. Processo, conforme especificado
6. Um processo de formação de característico 12, caracterizado pelo vamente.
nos pontoe 1 ou 2, caracterizado pelo
polpa de acôrdo com o ponto carac- fato de que a dita quantidade de
fato de se incorporar o corante pigterístico 5, caracterizado pelo fato de comno s `o de organo-polissiloxana está
mentar numa emulsão aquosa de uma
que o dito produto de condensação é
TERMO Ne 121.541 escala de cêrca de 3 gramas até
resina sintética.
Itim derivado de, pelo menos, um or- na
De 27 de julho de 1960
5. Processo, conforme especificado
gano-silanol que tem a seguinte for- cerca de 15 gramas por tonelada de
material Reno-celulósico.
Requerente: Ciba So-ciété Anonyme nos pontos 1 ou 2, caracterizado pelo
InUla:
RnSi (OH) 4-n
14. Um processo de formação de firma industrial e comercial soída — fato de produto orgânico ser una mas- •
sa fiável.
de acôrdo com quaisquer dos Suíça.
na qual R é escolhido de radicais de polpa
característicos de: "Proces6. Processo, conforme especificado
indrocarbonetos e de hidrocarbonetos pontos característicos precedentes, soPontos
para Tingimento de Produtos Or- no ponto 5, caracterizado pelo fato do
pelo fato de que o dito
eimples substituidos, :egados ao áto- caracterizado
processo
é
gânicos
com
Corantes
Pigmentares"
um
processa
semi-químico
produto orgânico ser uma massa de
no de Si por uma liggao de carbonopolpação de madeira.
(Privilégio de invenção).
fiação de viscose.
alicio, fendo que os ditos radicais de de15.
Um
processo
de
formação
de
7. Processo, conforme especificado
Indrocarbonetos são grupos alquila,
polpa de acôrdo com quaisquer dos
pontos característicos
rio ponto 5, caracterizado pelo fato de
grila, alcarila, arilaquila, alquenila,
pontos
característicos
1
a
13,
caractecicloalquila, cicloalquenila ou grupos rizado pelo fato de que ce dito pro- 1. Processo para tingimento de pro- de produto orgânico ser uma massa
de fiação de acetato de celulose.
beterociclicos, contendo menos do 'que cesso,
é um processo alcalino para pol- dutos orgânicos com corantes pigmen,Cêrca de 20 átomos de carbono, com- par madeira,
tares. caracterizado peso fato de se 8. Processo, conforme especificado
em
que
a
dita
madeira
preendendo os substituintes dos ditos
empregar, como o corante pigmentar, em qualquer um dos pontos 1 a 7, caem líquido cântico.
radicais de hidrocarbonetos substituí- é digerida
racterizado pelo fato de se 'evar O
16. Um processo de formação de uru composto da fórmula geral:
dos .grupos hidroxila, halogêneo, alcoe polpa
corante pigmentar num estado finaacôrdo com o ponto caractexl, ariloxi, carboxila, amino, acetami- rísticode
mente dividido, antes de uso.
15, caracterizado pelo fato de
na, sulfônico ou nitro, e ri é 1, 2 que o dito
9. Processo, conforme especificado
brocesso é um processo de
Au 3.
.)
no ponto 8, caracterizado pelo fato de
sulfato.
corante pigmentar ter um diámetro
'I. Um processo de formação de 17. Um processo de formação de
• e'"
médio de partícula de não mais do
polpa de acôrdo com quaisquer um polpa
ao
sulfato
de
acôrdo
com
o
que 3 microns, preferivelmente não
dos pontos característicos precedentes, ponto característico 16, caracterizado
de mais de 1 micron.
Caracterizado pelo fato do dito com- pelo fato de que a dita madeira é maposto de organo-silício polimérico ter deira de coníferas.
10. Processo, conforme especificado
seguinte fórmula característica:
nos pontos 8 ou 9, caracterizado pelo
18. Um processo de formação da
polpa ao sulfato de acôrdo com o
fato de se triturar o pigmento bruto
na forma séca ou umedecida com ou
ponto característico 16 ou 17, caracsem a adição de um solvente orgâniterizado pelo fato de que o dito líco e/ou de um sal, o qual pode ser
quido de digestão é um líquido de
lavado.
kraft" que consiste de líquido branco.
11. Processo para fingimento de
19. Um pncesso de formação de
produtos orgânicos, conforme especipolpa de acôrdo com o ponto caracficado no ponto 1, conduzido substanterístico 15, caracterizado pelo fato
cialmente, conforme descrito em qualde que o dito processo é um processo
qi.O:r uni dos exemplos acima.
de soda modificado para polpar ma12. Preparação pigmentar, cartictedeira, em que a dita madeira é digeem emante
1ia qual R é um realcei de hidrocar- rida em Nouiclo aquoso de digestão na qual R. representa une grupo ale rizada por compreender
pigmentar da fórmula geral dada no
cofia inferior.
boneto ou hidrogênio, sendo. pelo me- que Contém mlfeto de sódio,
ponto 1 ou 2, tendo um diâmetro mé1n.~1,
nos, um R um radical de hidrocarbodiode partindo, não superior a 3 mineto, e n é um número inteiro de
crons preferivelmente não superior a
2 até cérea de 2.000.
1 roiam, em meio dispersante e, se
8. Um processo de formação de
desejado, um agente aglutinante. ,•
polpa de acôrdo com o ponto carac13. Preparação pigmentar, conforterístico 7, caracterizado pelo fato de
me especificado no ponto 12, e tendo
que R é escolhido do grupo que cona composição substancialmente, consiste de hidrogênio e radicais aloulla
forme descrito em qualquer um dos
DE
tendo menos do cse cinco átome ts ele
exemplos acima.
carbono; por exemplo radicais metila,
etila, propila, isopropila, butíla ou
• Finalmente, a depositante reivindiisobutila.
ca, de acôrdo com a Convenção Internacionale de conformidade com o ar9. Um processo de formação de
tigo 21 do Código da Propriedade Inpolpa de acôrdo com quaisquer dos
dustrial, a, prioridade dos correspone
pontos característicos precedentes,
DC
dentes pedidos, depositados na Recaracterizado pelo fato de que o dito
partição
de Patentes da Suíça, cru 27
composto de organo-polissiloxana é
de julho de 1959 e E de maio do 1960,
um composto de organo-polissiloxana
sob os ns. 76.250 e 5.130-60, respectihalogenada.
vamente.
10. Um processo de formação de
polpa de acôrdo com o ponto caracteo
rístico 7 ou 8, caracterizado pelo fato
ica
O
DE
PATENTE
Ne
126,718
deq ue R é CHe sendo a dita fórusula
Vol. 43 (págs. 1-288) janeiro de 1968
De 15 de fevereiro de 1961
característica
E. 1. Du Pont de Nemours and
Company — Estados Unidos da Amé'"1"Il
rica,
PREÇO; NCr$ 4.20
Título: "Processo para Preparar
CH
um Poli- (2-Cloro-butadiense1, 3)
5n3
3
.
modiifcado".
,t513—si o- si
_
Privilégio da invenção.
a
J11,1.
,A VENDA t
n
Pontos Características
Na GUanabara
1. Processo para preparar uni
na qual n é desde 2 até cérea de 2.000.
Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves n 9 I
poli-(2-cloro-butadieno-1,3) modifi.
cado da fórmula geral;
11. Unr--processo de formação de
Agencia I: Ministério da Fazenda
palpa de acôrdo com o ponto característico 10, caracterizado pelo fato de
atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal_
o
que o dito composto de organo-poliseiloxana é um, composto de climetilpo-(JR 2 -Cc i-eil-:}12 1 13 .-c 112-"C"

REVISTA TRIMESTRAL
JURISPRUDÉNCIA

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

lissiloxana.
' 12. Um processo de formação de
polpa de acôrdo com quaisquer dos
9011t08 Oaraeterktiecke preoedentes,

Em Brasília

x-C-C

E2

Na sede do D. I. N.

que X é, em caca caso, um gruPo nidroxila Ou uni ,atomo de cloro
1 em
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e n é um número inteiro de 20 até rem relacionadas com o diâmetro CSC2 crus um composto da fórmula ) mo de cloro, sebee um composto óta.
200, preferivelmente Orca de 55, ou maior M do parafuso nos seguintes R-OH, para formar um composto da ' cam,ente ativo ,„ !alumia geral,
os seus produtos hidro-cloração ou termos:
forinula R-O-CS-Cl e, subseqüenteeutfo-cloraeão, mediante ozonização
mente, fazer reagir êste cornpos o c:m
de poll-(2-clorobutadieno-1, 3) em
uru composto da fórmula Arakl, na
o
solução, caracterizado pelo fato de
qual fórmulo R e Ar têm o signifi1
çax
que por moi de polímero se usa uma
cado dado em qualquer um dos pon1112 -A-s_n
`eaR
quantidade de ozônio que é determitos
a
4.
V
•3
nada pela equação:
9. Processo para a preparação dos
Peso molecular médio de material
compostos, ativos, especificados em
de partida-1 quantidade de ozônio
qualquer um dos pontos 1 a 4, ca2. Processo de preparaçao cie novo:
em péos molecular médio de produto onde u fica entre os limites e 0.055 racteriza:10 pelo fato de se fazer ésteres
fosfóricos definidos no ponto
final.
e 0.095 e v fica entre os limites 0. reagir CSC12 com um eanposto da 1, caracterizado pelo fato de se fazer
fórmula M.OR para former um com. agir um sal de metal alcalino. em
em mols e se desejado, o polienero e 1.130.
3. Dispositivo rióvo e aperfeiçoa- posto Ar-O-CS-Cl e, subseqüentemodificado 'obtido é, subseqüentemenparticular, um ;,-) de soá() ou peft„ea
te, reagido com cloreto tionílico ou do para prender parafuso, substan- mente, fazer reagir êste composto com sio ou de une sal de amônio de um
cialmente como descrito com referên- um composto da fOrmula R-OH, nas vanposto de aármula. sobre um éster
hidrolisadoa
cia ao desenho que acompanha esta quais fOrmulas R e Ar têm o signifi2. Um processo de acôrdo com o especificação.
cado dado em qualquer um dos ponEgito carnntersitico 1, caracterizado
tos 1 a 4.
R
por compreender o tratamento do
10. Processo para exterminar planpoliclorepreno com ozônio, para se
TERMO N9 129.468
coN
tas, caracterizado pelo fato de se pôr
obterem sua modificação em um poDe 25 de maio de 1961
..2.
as pl antas em contato com uma comlímero fluido despejável.
a
Requerente: Fabriek Van Chemis- posição especificada no ponto 7.
3. Um processo de acerdo com o
11, Processo para exterminar funponto 2, caracterizado porque o poli- che Productev Vondelingenplaat N.V.,
gos. caracterizado pelo fato de se pôr reativo, óticamente ativo, de fórmula,
cloropreno está em solução, quando firma holandesa - Holanda.
Pontos característicos de: "Compo- os funeets em contato com a cotapotratado com ozónio.
sições herbicidas e/ou fungicidas e c!eão e:pecificada no ponto 7.
4. Um processo de acôrdo eom
processo para preparar as substâncias
Finalm ente. a depositante reivindiponto 2, caracterizado porque o po- ativas das mesmas" (privilégio de Inca, de acôrdo com a Convenção Interlímero tratado é hidrolisado para venção).
(R0) 4 P
nacionel e de conformidade com o
converter quaisquer grupos de cioreto de ácido carboxilico em grupos
ert.
21
do
Código
da
Propriedade
InPontos caractcristtcus
carboxila.
eustrial, a pra r t e , de do corresponz;
1. Composições herbicidas
e'ou dente neti l do denositado na Repete.
5. Um processo de acôrdo com o
terão
de
Patent
eda
Inglaterra,
em
ponto 2, ou 3, caracterizado porque funeicidas, contendo os usuais vei- 31 de maio de 1950, sob o n9
19.073 na qual Y representa um resto de ésdiluentes, caracterizadas
O polímero tratado é tratado com culos ou
ter reativo.
cloreto de tionila, para converter pelo fato de conterem peio menos uni de 1910.
_•
ativo tendo a formula
quaisquer grupos carboxila em gru- c;:mposto
3. Processo de preparação de novos
geral:
pos de cloreto de ácido,
éeteres fosfóricos definidos rio ponto
TERMO N.9 132.11a
I, caracterizado pelo fato de se fazer
6. Um processo para preparar um
agir um derivado de fórmula geral.
p011-(2-cloroabutaddeno-a3),
De
29
de
agasto
de
1961
Ar-o-c-0R
cado substancialmente como descrito
acima, com particular referência dos
II
"Praceies() de preparação
exemplos anteriores.
de neves -ésteres forióricos e as novas cerapo.sições pesiicidas que os
7 1
A requerente reivindica de acordo
- S - - COM
contem."
ne
com a Convenção Internacional e o
-a
Art. 21 do Decreto-Lei n 9 7.90.3 de na qual Ar representa um radical
Reauerente: - Societé de.s Usines*
27 de agasto de 1945. a prioridade do' fenila ou naftila, o qual em, pelo Chimiques Rhône-Poulenc - França.
correspondente pedido depositado na menos, uma posição está substituído
siiere um derivado fosforado de fór.
Repartição de Patentes dos Estados por um radical alcolla, tendo de 1
• Privik;:io de Invenção
• mula geral.
Unidos da América , em 15 de fcveeri- a 6 átomos de carbono e/ou átomo
ro de 1960, sob W 8.518.
1 - Processo de prepiviaçáo de node halogéneo e/ou um grupo nitro
ésixres iccairicus cie ~tua geRio de janeiro , 7 de Junho de e R representa um radical alifático, vus
ral
saturado ou insaturatio, que tem de
1965.
1 a 10 átomos de cerbono e pode
estar substituído e cuja cadeia de
TERMO N9 127.286
carbonos pode estar interrompida
2
por, pelo menos, um hétero átomo,
De 1 de março de 1961
XI
um radical aracoila ou um radical
G. K. N. Screws
Fa,steners Li- cicloalcoila.
(ao), r &
CON
xnited (Inglaterra),
2. Composições, conforme especifina qual Y representa um resto de é&
Titulo: Dispositivo nôvo e aper- cadas no ponto 1, caracterizadas pelo
ter reativo, tende. os outros símbolo:
feiçoado para prender parafuso.
fato de R representar um radical
as eigr {alceei; azula% acima..
alcoila ou alcenila inferior.
4. Composições ne-eitecla e , partiPriv. Inv.),
cularmente inseticidas e acaricidase,_
3. Composições, conforme especifi_
1. Dispositivo nóvo e aperfeiçoado
(na qual X1 e X2, idênticos ou dife- caracterizadas pelo de conterem como e
para prender parafuso, caracterizado cardas no ponto 1 ou ponto 2, ca- rentes, representam átomos de oxigê- substâncee ativa ao menos um das és.
pelo fato de a grossura C da parede racterizadas pelo fato de- Ar na dita nio ou de enxôfre, um ao menos den- teres fosfóricos reivindicados o na poria
amolgável o o diâmetro interno A fórmula representar um radical 2:4- tre êles sendo um átomo de enxôfre; tos anteriores.
fenila.
da parte da manga que é engajada
A representa um radical etlleno 011
Flneemente a requerente reivindica,
4. Composições, conforme especifi- propileno;
pela rosca de parafcso serem escooB, um radical metileno ou de aceérdo com o Artigo 21 do Código
cadas
no
ponto
1
ou
ponto
2,
caraclhidos de forma a serem relacionados
etilideno;
R,
um
radical
atedia
incom o diâmetro maior M do para- terizadas pelo fato de Ar na dita ferior e RI e R2, idênticos ou dife- da Propriedade Industrial aprovado
Decreto-lei n.9 7.903, de 27 de
fuso a ser usado Com o dispositivo fórmula representar um radical pen- rentes, representm átomos de hidro- pelo
agasto de 1945, a prioridade decorreu..
taclorofenila.
nos seguintes térmas, Isto é:
gênio, radicais alcoilas inferiores ou te do depós ito de corresprimiente
5. Composições herbicidas e/oU radiciais fenila ou ciclo-hexila ou for- dido na Repartição de Patentes da
fungicidas, de acôrdo com os pontos mam com o-átomo de azot o, que os Freença sob o nat 866.622, de 30 de
1-4, caracterizadas pelo fato de con- leva/um radical lieterociclico saturado junho de 1961.
C,2 tarem o composto ativo em forma de tal como piperidino, pirolidido ou
r.
pó em tuna concentração de 50% morfolino), sendo dito processo caTERMO N. 133.213
a 90%.
a+ 6 de outubro de 1961
Composições
herbicidas
e/Ou
6.
A ri.
14
fungicidas, de acordo com os pontos
Requerente* - Rolem & natal
1717.
1-4, caracterizadas pelo fato de coze..
Compamr.
terem o composto ativo em forma
Local: - Estados Unidos da Ara&
de líquido, em uma concentração inrica.
(RO )? P
31311
Titulo: - "Processo para preparar
onde X fica entre os limites a- 0.0095 ferior a 50%.
'
7. Composições herbicidas e/ou
novos Co-Polímeros de Monômeros
e a- 0.0155 e Y fica e4tre os limifungicidas para aplicação direta, de
Ácidos ansaturados".
0.002.
tes-- 0.038 e
acôrdo com o ponto 6, caracteriza_
Privilégio de :eivençã.O.
2. Dispositivo nóvo e aperfeiçoado das por contarem o composto ativo
para prender parafuso, de acôrdo numa concentração de 0,03% e 1%.
P071tOS Caracterislic0á
com o ponto 1, caracterizado pelo
8. p:ocesso para a preparação dos racterizado pelo fato de se fazer agir
fato de o comprimento Raiai D da
parte amolgava e o cemprimento compostos ativos etpecificaJas em um halogenofosfato de fórmula geral 1. Um processo para preparai..
axial 13 da parte da manga que está quelquer um dos pontos 1 a 4, carac- na qual se Hal representa um átomo nova; co-polímetros de monômeroa
engajada pela rosca do parafu.so se- terizado pelo fato de ee fazer reagir de haloaeneo, de preferência um ata- ácidos. timaturadoS, caracterizado. Doai

I

os - o -

"
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•
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pregando-se orto-hidroxi-benzenos de
2) Processo de preparação segundo coilamino, dialcoilamino ou hidrazino
fórmula
.1 a reivindicação 1, 'caracterizado pelo e os símbolos R designem um resto de
fato de que se faz reagir o brometo de um ácido alfa-aminocerboxilica destifarnesilo com metano], etanol, atar ol, ituído do radical alfa-amino e do grupo
amoníaco, dietilamina, trietilamina, die- carboxi, pelo menos um dos restos tetileminoetilamina ou dietilaminoetanol. presentndos pelo símbolo R contendo
3) Processo para a preparação de um radical omino, enquanto que pelo
da,ivados de farnesilo conforme descri- menos um radical amino da molécula
to acima, em par t icular nos exemplos. encerra um resto acuo dó um ácido
carbenílico alifático saturado ou não
de longa cadeia, ou bem o símbolo X
TÉRMO N.° 139.275
designa um radical mcansalcoilamino
ou dialcollamino comportando um
De 24 de maio de 1962
substituinte alcoilo de longa cadeira,
V
F. Roffmann-La Roche & Cie. So- ou um sal de adição com um ácido de
ciétéi Anonyme (F. Hoffmann-La Ro- um tal peptídeo.
1,4
cha Co, Aktiengesellschaftt) —
2. Agentes segundo a reivindicação
Suíça.
1, caracterizados pelo fato de que conÁr0Título: Processo de agente de con- tém um dipeptídeo.
servação e de desinfecção — Privilé3. Agentes segundo uma ou outra
gio de invenção.
das reivindicações 1 e 2, caracterizados
1) Agentes de conservação e de desinfecção, caracterizado pelo fato de pelo fato de que os radicais alcoilo e
que contêm um peptídeo da fórmula adio de longa cadeia contem pelo mena qual X1 representa um- radical geral:
nos 10 átomos de carbono.'
hidrocarboneto não aromático contendo, no máximo, 22 ato-mos de car4. Agentes segundo à reivindicação
1
bono e X2 um átomo de hidrogénio
3,
caracterizados pelo fato de que o
I
-1/-00-1
.
n
ou de cloro ou um radical hidrocarboneto não aromático contendo, no
radical acilo de longa cadela contém
Máximo, 22 átomos de zarbono e,
10 a 20 átomo sde carbiStm e é consX1 e X2 conjuntamente cor.tém pelo menos 4 átomos de carbono.
tituído,
por exemplo, pelo radical palna qual n1 e n2 = 1, X les ; gna um
Finalmente, a depositante reivindi- radical hidroxi, alcoxi, amino, monoal- mitollo ou estearoilo.
ca, de acôrdo com a Convenção Internacional e , de conformidade com o
dente pedido, depositado na Reparartigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a piio r idx de do correspon
MASSONI Pi 638-42 — 18-3-68
tição de Patentes da Suíça, em 18 de
janeirri de 1961, sob n° 640-61.
TÊRMO N.° 139.090
De 16 de maio de 1962
14'• Hoffmann — La Rocha 8,s Cie.
Société Anonyme (F. Hoffmann-La
Rocha 84 Co. Aktiengesellschaft) —
Suíça.
Título: Processo para a preparação
de derivados de isopreno — Privilégio
de invenção.
1) Processo para a preparação de
derivados de farnesilo, caracterizado
pelo fato de que se faz reagir um halogeneto da fel:mula geral

COLECÃO DAS LEIS
1967
VOLUME VII
A'l OS DO PODER LEGISLATIVO
A LOS LEGISLATIVOS 1)0 PODER F.XECUT1V0
Leis de outubro a dezembro
Divulgação n° 1.031

„,/L.,!*

PREÇO NCr$ 4.00
na qua X representa um átomo de IralOgeno, os símbolos Ri" e Ra representam um átomo de hidrogênio ou uni
agrupamento alcoílo e as ligações pontilhadas representam uma ligação carbono-carbono facultativa, com um com-1
posto da fórmula geral

VOLUME

VIII

AI OS DO PODER EXECUTIVO
Decretos de outubro • dezembro
D.ivulgação o' 1.032
PREÇO NCr$ 18.00

R3

A VENDA:
na qual Rs representa um agrupamento mercapto ,um agrupamento hidroxi
ou mercapto eterificados, ou um agrupagemento amino, e A representa um
átomo ed hidrogênio, ou um metal alcalino ou alcalino-terroso, e quando 125
representa um agrupamento omino
substituído, igualmente um agrupamento alcoilo, e, se necessário fôr do que
se transformam os compostos básicos
obtidos em sais.

Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
Em Brasília
ta sede do D.I.N.

Março de 1968
5. Agentes segundo uma ou outra
das reivindicações precedentes, ca r acterizado pelo fato de que o peptideo
não contém senão um radical N-alcoilo
ou N-acilo de- longa cadeia.
6. Agentes sguudo uma ou outra
reivindicações anteriores, caracterizados
pelo fato de que os aminoácidos são
Oticamente ativos e apresentam, en:
particular, a configuração L-alfa.
7. Agentes segundo urea ou outra
das reivindicações 1 a 5, caa'rcterizadas pelo fato de que o peptídea contém D-lisina, D-lisina, ou DL-lisina.
8. Agentes segundo uma eu outra
das reivindicações anteriores, caracterizados pelo fato de que se utiliza
N-alfa-aplmitoil-L-lisil-L-lisina ou um
éster, o amido ou a hidrazida- creste
composto.
9. Agentes segundo uma ou outra
dai reivindicações 1 a 7, caracterizados'
pelo fato de que se utiliza L-lisil-N
epsolon-palmitoil-L-lisina ou van éster,
o amido ou a hidrazida deste compa.sto.
10 — Agentes segundo uma ou outro das reivindicacões 1 a 6, caracterizado spelo fato de que se utiliza
N alfe-palmiteil-L-alfa, gama-diamino-butiril-L-alfa, garna-diaminobutirico
ou um éster, o amido au a hidrazida
deste composto.
11. Agentes segundo uma ou outra
da,: reivindicações 1 a 6 caracterizados
pelo fato de que se utiliza ácido L-alfa..
gama-diem;nobutiril-L-N-gama-palmitoil
-L-alfa, gama-diaminobutirieo ou um
éster, o amido ou a hidrazida deste
,á eido.
12. Agentes segundo uma ou outra
das reivindicerii-s 1 a 6, caracterizados pelo fato de que se utiliza '7 altapalmitoil-L-ornitil-L-arginina ou um éspter, o amido ou a li l drazida -leste com23. Agentes segundo uma ou outra
das reivindicações 1 a 6, caracterizados pelo fato de que se utiliza N-elfapalmitoll-L-ornitil-L-ornitina ou um éster, o amido ou a laraziela deste mmposto.
14. Agentes segundo uma ou outra
das reivindicações 1 a 6, caracterizados
pelo fato de que se utiliza N alfap almitell-L-arginil-L-arg,inina ou um
ézter, o amido ou a hidrazida deste

c rnpcsto.
15. Agentes segundo uma ou outra
des reivindicações 8 a 14, caracteriza-

dos pelo fato d que se utilizam os
esteres metílico ou etilice.
16. P: °cesso de cun.,:ervação e . de
desinfecção, caracterizado pelo fato de
que se utiliza um pepticleo segundo
uma ou outra das reivindicações 1 a
15.
17. Utilização de peptideo segundo
uma ou outra das reivindicações 1 ,a
15 para a conservação e a desinfecção.
18: Utilização de paptideos segundo
uma ou outra das reivindicações 1 a
15 para a .conservaçãa de alimentos,
em particular de carne e de peixe.
Prioridade: Suída, em 1 de junho
de 1961, sob n.° 6.366-61, e em 1 de
dezembro de 1961, sob o número ..
13.988-61

RIO OFICIAL '(Seco III)

Terra-feira 19

Março de 15:53 1613

MARCAS DÈFOSITADAS
Publicação feita de acOrdo com o art. 109 e seus parágrafos do Código cla Propriedade Industrial
TERMOS DEPOSITADOS EM 29-2-68
N9 843.001

/n19 843.007

"RECANTO DO XARÃ

Ind. brasileira

Nv '843.011
Aplican
Comércio e Aplicadora
Racional de Madeiras Ltda.

mentos, pes-noirs,
pelerines, . peles
quando ves'pário perneiras, peuga§,
pijamas, peitilhos, peitos, polainas,poncties, pulovers, punhos, soutiens
111
sueter sungas, suspensórios, tailleurss
tal abartes, tiaras, togas, toucas nitm
nicas, turbantes uniformes, roupaspara esporte, roupões, saias, sandáLocai: São Paulo
lias, sapatos sobre-pelizes, solidéus,
Classe: 4
shorts;
aventais stainas, vestidos,
Artigos: Madeira bruta ou parcialvéus, visons
mente preparada, âmbar em bruto,
aparas de madeira, magnésia, palpa
014
de madeira pau-brasil matérias-primas em bruto ou parcialmente preparada ambarina,
ametista bruta,
cortiça, em bruto cavacos de madeira,
e fibras de madeira em bruto ou parcialmente preparada
N9 843.012

Ind.ArgRAJ1:lira

Requerente: Bar e Regaurante "Ressalto do Xará Ltda.
jaguare
"s Local: São Paulo.
Classe: 41
Induetris ncaellelra
Artigos: Pimentões e brinjelas, recheadas, batatas fritas, maionezes,
rizotos, lasanhas, macarronada, pizzas,
salas, saladas diversas, feijoadas arroz, feijãoç bife a railanesa, bife a Requerente; Jaguare Veículos• Ltda.
Local: São Paulo
a portuguesa, ravioli,
cavalo, bife
- Classe: 31
gnocchl e churrascos
Artigos: Alavanca de câmbio, amortecedores de veículo, aro para veíN9 843.002
culos, auto motrizes g suas pastes integrantes, breques, calotas, /câmaras
de ar e suas partes integrantes, carsocarias, carros reboques e suas parn COLMAR •
tes integrantes, dragas, direções de
Brasileira
veículos, eixos de veículos, molas parai . Ind.
veículos e rodas de veículos
Requerente: Casa de Carnes Ribatejo
ss
N 9 843.008
Requereate: Indústsia e Cem:seio de
Ltda.
Calçadss Calmar Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Rei,
. .. 1". e C. ..::utora,g
Classe: 41
çlasse: S3
Forms ri.c Construtora Ltda.
t6
Artigos: Caines Verdes
Artigos; Calçados
- 'Letal: São Paulo
Classe:
16
(dezesseis)
N9 C43.013
No 843.003
Artigo-: Alcatreislos para construçefas, argila pres arada para construLocal: São Paulo
ções, argamassas para construções,
SAIPAN
DISTRIBUI
Classe: 49
asfalto para construções, azulejos
"
Artigos: Bilhetes de Loteria
DORA
DL
PRODUTOS
para construções, balaustres de consInd . brasi eira
trução, batentes para conaruções,
EARMACEUTIC O S E
No as^ 009
chapas para arconstruções, colunas
PERMIARIA
para construçoes, cornijas de conRequerente: Importadora e ExportaDistsibuidora creto, cre para construções, divisões
F;essisi sate: Ilrepan
dora Nitinam Ltda.
de Produtos Faimacilicos e Perfil- pici fabricadas. drenos para construLocal: 'São Paulo,
ções, edificações pré moldadas, esinsiiit Ltda.
Classe: 50
quadrias, estacas preparadas para
Local:
-S:13
Paulo
Artigos: Impofto.fjo, e exportação de
construções, estruturas ,para construClasses: 3 e 33 — Titulo
produtos ém geral
ções, blocos para construções, blocos
para pavimentação ; ..1.1has de telhaC43.C15
N" 811.001dos, cimento ccmum, caibros preparados para constru s õe.s, caixas de ci•
11
mento, caixilho?, cal para construções
'KLEMM
Industries Brósileira
chaminfs de concreto, mosaicos, papel
"
para foirrar casa, paredes divisórias
Inà,Brasileira
inclusive rara escritórios, parquetes,
peças ornamentais de cimento ou
Requerente: Repetrante Reflcrestagesso para tetos e paredes, exceto da
mento
Técnico
S-C
Requerente: Jobv Conárcio de Metais
Reque.ren;e: Confe.:..cões Klemin Ltda. casse 25, estuque forros, frisos, guiLocal São Paulo
Ltda.
Local,:
Local: Santo André — São Pauto chets, grades, imitações de mármore
Local: São Paulo
Classe: 50
para construções, impermeabilizadores
36 (trinta e seis)
Artigos: Reflorestamento e planeja- Artigos: Abrigos quando vestuários, de argamassas. janelas, ladrilhos, la.Classe: 5
•
mento
tenni"'
agasalhos, alvas, anáguas, aventais, geotas, lajes, lambris, lamelas, lixeiArtigos: Adesivos metálicos, aparas —"
baby-doll, barreies. batas, batinas, ras para construções ltivas de junções.
de metal mentois em barras, alpaca,
N" 942.010
bermudas calções inclusive para es- p ara construções, ms,mores preparagusa. ferro, metais
bronse, cobre,
porte, camisas inclusive para espor- dos para construções, massas para
fundidox, manganês, colas metálicas,
tes, camisas de fôrça, carsaisas-pagão, parede, pedregulhos preparados para
platina, sucata de
ligas metálicas,
GAn li
camisetas, camisolas, camisolões, blu- construções, pilastras de concreto,
metal, tiras metálicas, aço, alcalinos
sas; ,blivões, boinas boleros, bonés, pisos, placas para pavimentação, pemetálicos, metais em bruto, e esborzeguins, batas, botinas botas, ca- dras preparadas para construções,
tanho e zinco
che-cols, Che-nez, calçados, calças, portas, portões, prateleiras quando
Requerente: Magape — Comércio e calcinhas, gandolas, gôrros, guarda- construções, prodeste4 betuminosos
N" 843.005
Indústria de Madeiras Ltda.
pó, gravatas/hábitos, japonas, jaque- para construções, produtos de base
Classe: 16
tas, jaquetões, canos de botas (per- asiáltica, soletras para portas, tacos,
Artigos; Caixilhos, balcões para cons- neiras), capacetes, capas, capotes, tanques de cimento, telhas, tijolos,
"LATTC. INIO S MONtruções, balaustres, batentes • para carapuças, cartolas casacos, casacas, tintas para parede, muros, portas e
TES
construções, chapas para construções, casquetes casulas ceroulas, chato, Janelas tubos de concreto, tubo de
divisões pré-fabricadas, drenos, es- chapéus chinelos, chuteiras, cintas, uso exclusivo em construções, tubos
Requerente: Pedro Montes Segura quadrias, fôrros, frissos guichetes, cintos, cinturões, clergy-man, cola- de. ventiladação, v sr hianés, vingaLocal: São pauto
grades, lambris, pisos, porta, janela, rinhos. coletes, combinasões, corpi- mentos preparados para construções,
Classe: 41 — Titulo
portões, tacos e vigamentos Ipara construções
nhos, cuecas cueiros, adotes, dolmans, 'vigas preparadas
,
Classe: 40
quando construções, vitsoS
estedominós, echarpes, espartilhos estoN 9 843.006
Artigos: Móveis para escritório, mó- las, fantasias, fardamentos, farda,
(ou vitreaux).
veis . para consultório, móveis para fraldas fraques, galochas, quépis, quihospitais, móveis, para sala de jan- m
milpoass. brernanacrdas,deroub se os pedse_
onnolsin..e. re rga
cha
. "
N9 848.014
tar. móveis de residências, armários,
.brasileira
Formaste Constrjtora Ltda.
a.rmacões sob foi-ma de móveis, para soa]. roupas de baixo, roupas feitas,
Local: São Paulo
escritório balcões sob forma de m6- lenços, libres, ligas, lineeries luvas,
Classe: 50 (cincoenta)
Requerente: Replante 'Refloresta- reis, bancos bares sob forma de mó- roupas p rofissionais maillotes, manArtigos: Serviços de engenharia:
mento e Plan s iamento Técnico s--C, veis, iberços,. penteadeiras. cadeiras. dr.iõe-. anteivos, mantas de uso arquitetura;
estudos técnicos; planecamas, guarda-roupas, guarda-lou- - se^ sesess se ,r man svhas, manLocal: São Fabio
ças, cristaleiras, criadr- mudo, carni : tos mais as rases(' -ssq. me i as meias, jamentos; orientação; construçbes e
Cl asse: 50
demolições; empreendimentos corArtigos; Reflorestsmento e planeja- salsos e virtines sob . forma de mó- c.
.es, palas, (pon- retagens; imobiliárIP: administração
veia •
mento técnico •
chOs
leves),
p
aletós,
pantufos, para-. de bens 'móveis, Imóveis
-valores;‘
N°

V.

.

RIBATEJO "
Ind. brasileira

Ind.Brasileira ti

IW o 5(242.1:-Ira

NITINAU,

wauldente

JOBY "
Ind. Brasileira
\

asileira

1

JUWLANTE."

1614 Tinta-feira 1‘
propaganda e publicidade; serviços de
desenhos e projetos; e administração
de obras.
N9 843.014
Classe: 25 (vinte e cinco
Artigos: Maquetas, desenhos, painés,
clispiays, plantas de obras, projetos
desenhados, prospectos de fotografias
Ou .desenhos, taboletas, cartazes mapas, ações, apólices e títulos
N 9 843.016

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
TERMO 1n1'," 843.036

INUrço de 1968

sórias, recibos, • papel de corresPondencia, sacos de papel e talões de recibos

TÉRMO N° 843.047

Classe 25
Artigos: Ações, apólices, bandeiras, bônus, cartazes, cartões postais, clichês,
desenhos, estampas, figuras, , flâmulas,
gravuras, letreiros, taboktas e títulos
Classe 15
Artigos: Açucareiros; aparelhos de água,
café ou de chá; bacias, bandejas, bebe- Requerente: Wanda Jatobá Gonçalve
' Local: Guanabara
douros, bidets, biseoite:ras, bombonieres,
Classe 32
cântaros, compoteiras, copos, filtros,
Artigos: Na classe
garrafas; globos, instalações sanitárias,
purificadores, redomas, reservatórios, ta• TÊRMO N° 843.048
ras, mictórios, moringas, pedestais, pias,
,
purificadores, redomas, reservatórois, talhas, vasos e xícaras

SHOW DOS

•ITER

e7

MUNICIPIOS

I4ADEM.INAS LTDA.,

Requerente: Aldeir José Coura
Local: Guanabara
Classe \ 16
Artigos: Isolantes térmicos
TÊRMO N° 843.037

TÊRMO

N

9 R43.043
Requerente: Maderninas ttda.
Local: Minas Gerais

Eán

TÊRMO W 843.042

1

MADEM1NAS

BRASILEIR),

Requerente: Formado Construtora
.•
Ltda.
- ogiva oes :man Clase: 15, 16 26 25 e 33
.o Artigos: Insígnia Comercial
N 9 843.017 •
RoCerente: Formarte Construtora
Ltda.
Local: São Paulo
kr/ A

•

N9 843.017
Requerente: Formarte Construtora
Ltda.
Local:- São Paulo
Classe: 15 (quinze)
Artigos: Pias, lavatórios, bidés, reservatórios,a parelhos de chá-água, e
café, assadeiras, bacias, bandejas,
centros de mesa, chapas, colheres,
compoteiras, confeiteiras, copos, cubetas, cubos, envaucros, espremedores,
barris bebedouros, bombonieres, botelhas, cântaros, cadinhos, canudinhos,
paliteiros, panelas, penduricalhos pe. destais pendentes pires, placas, filtrd:s formas, funis, globos, graus Instalações ,sanitárias Jarros, micitórios,
raoringas, potes, purificadores, recipientes, redomas, saleiros, saladeiras,
talhas, tijelas, terrinas, vasilhames,
vasos e xícaras.

N o 843.017
Local: Sã.) Paúlo•
•
Classe: 25 (vinte e cinco)
.Atrig os: Maquetas, desenhos, painéis,
displays, plantas de obras, projetos,
desenhados, prospectos de fotografias
ou desenhos, taboletas, cartazes mapas ações, apólices e títulos.
TERMO N9 843.035

Requerente: Mademinas Ltda,
Requerente: Carlos Francisco Vieira
Local: Minas Gerais
•
Local: Goiás
Classe 4Classe 41
Artigos: Algodão em bruto e em rama:
Artigos: Sorvetes notadamente sorvete cal
em bruto ou parcialmente ,preparado tipo espumoso e p:colés
do; cálcarios, cr:nas, cêra mhcleral, ve•••=nnnnn•n••
indústria Brasileira
getal ou animal em bruto ou parcialmen-,
TÊRMO N° 843.044
te preparada; cort:ça em bruto, fibras
minerais e vegetais ela bruto. geléias em
bruto ou parcialmente preparadas; gorduras mia , bruto ou parcialmente preparadas; latex, madeira bruta ou parcialmente prepaeadas; minério bruto, óleos
Requerente: Dr. Moacyr Luis Larginan
brutos ou parcialmente preparados; os.
Local: São Paulo
sos, palhas em bruto ou parcialmente
--Classe 50
preparadas; pastas brutas ou parcialGênero de atividade: Prestação de
mente preparadas; pedras brutas ou pars2r.r. Iços médicos
cialmente preparadas; pelos de- animais
em bruto; sais minerais em bruto;
TÊRMO NS. 843.0384)39 •
seivas vegetais
Requerente: José Gonçalves Costa
Classe 26
' Local: Goiás
Artigos: Adôrnos, degráus, dormentes,
escadas, estrados, fôrmas, molduras,
Classes: 23, 36 e 37
painé4, placas, caixas, cabos de ferra;
Sinal de propaganda
menlas, palitos, puxadores, suportes, recipientes, tampas, tapêtes, tubos e vasiN° 843.045

Inc Ened

rganon

lhames, objetos êstes de madeira, osso
ou marfim
•

Indústria Brasireira

fwww~
•

Requerente: Taterka 8 Ca. Ltda.
• Local: São Paulo
Classe 8
Artigos: Alto-falantes, amplificadores,
aparelhos de cornunição interna", aparelhos de rádio, aparelhos de televisão,
intercomunicadores, interruptores, epickupsz, pilhas elétricas, resistências, retificadores, soquetes, tomadas, transistores, válvulas elétricas, condensadores
elétricos
_
Classe 40
Artigos: Móveis para rádios, tekviso- Requerente: Ceará Utilidades - Ltda.
tu, toca-discos e toca-fitas
' Local: Ceará
aeleme~
(Nome de emprêsa) _
TÊRMO NS. 843.040-042
•••n••nn•••n••n••
TÊRMO N• 843.046

LARGO DA

Requerente: Companhia Mineira de
Cimento Portland S.A.
Local: Minas Gerais
Classe 38
Artigos: Agendas era branco, aros de
•
papel, blocos para anotações, para cál- Requerente: Wanda jatobá Mendes
culos, para correspondência, para escredonçalves
ver, cartões de visita, cheoues, dunlicaLoca':Gu an2
3 -,bara
tas, envelopes, etiouêtas, faturas. livros
Classe
comerciais, notas fisca' S no'a( promisAr,igos • Na class(

MISERIORDIA

Requerente: Companhia Parque da
Várzea do Carmo
Local: Guanabara
Classe 50
Artigos: Loteamends

TERMO N° 843.050

Requerente: João José Ribeiro
Local: Mias Gerais
Nome comercial
=MO N9 843.051

"COMINCr
INDÚSTRIA BRASILEIRA

"

ARMON
Requerente: Annott 45uírnice Hospitalar
,
S. A• Local: Minas Gerais
Classe• 10 '
Artigos: Algodão inedic'nal. aparelhos -

odontotógicos, apnrelhos eletro-cirúrgi
p ara in!ra.vrrtne
cos, aparelhOs de
.311

lhos, aparelhos de raio - X. aspiradore

T%r-. a-fei: . a 19
cirúrgicos, capas toma fins ingiénicos,
estojus 'fasmacèut:cos, instrui/lemos
instrumeMos odoniológicos, motores para dentistas, transmissores cie sons
para 1;ns nv:-1 cos, vibradores medieiInsta!ações hosp:talares
Cl a sse 50
Artigos: Consukúr os irl .:ai:Las, dentários
e veterinários, einpr:sa c:e serviços cirú:g:eo.s; clinicas málicas c dentárias.
horpitais; cas..-..s de saúde; ambulatorloS:
N' 843.052

Arüksa N

Dl RIO OF I.CIAL

mesas exclusivamente para jogos, mi - malhos, mancais para rodas, mandris,
pa:s-, manivelas, marrcias, martelos, iaat.u.us ,
qua.squsr
n:aturas
pas- mossas, mimbues, ni..i.ieos para niareÁri
orinquedos, Inoveis de
satenipos, peças de j,)gos, velocipties ebigornas, cara) pz...iitzic.os, pertainauores (lerratucuLa), pes de cabra,
p.cadores, pires, p.nos não partes cie
N 2 843.o5
máquinas, p)áinas, pant,is
paris, porcas. Porta-chaves,1) n:sus, puas, punçues,
rasgadeiras, raelos, rebites, retentores,
rodas (exceto de máquinas e veículos),
row-..aas, rolos,- saca-preços, saca-taxas,
suportes, talhadeiras,
serras, sovelos,
tambores, tarrachas, telas de arame,
tenazes, terçados, terminais, tornos, mil.quesas, trancas, travadeiras

N° 843.060.
Requerente: OGC — Corretora de
Valôres Ltda .
Local' estabelecido: M. G.
QUÍMICA HOSPITALAII S. k
Classe: 25
Artigos; Ações, apólices, bibelots artís'CLAS—MCLD
ticos, bônus, cartazes, clichês,. desenhos,
Armon Química hospitalar S. A. escudos, esculturas, estampas flâmulas,
IND. BRAS.
Local: Minas Gerais
gravuras, letreiros, manequins, obras ar. Norma Comercial
projetos desenhacius,
tisticas, painéis,
rótulos artísticos, títulos
Requerente: Brinco — Indústria' e CoN° 843.053
Classe: 50
mércio de Brinquedos Ltda .
Artigds: Intermediação, corretagens e
Local estabelecida: São Paulo
distribuições de valõres, créditos, liClasse: 49
nanciamentos e investimentos
Artigos: Para distinguir brinquedos,
jogos e passatempos saber: carrinhos,
N° 843.057
bcrcinhos, aviões, zepelins, automóveis,
caminhões, patins, patinetes, bonec—a,
bonecos, bolas para todo os esportes,
figuras de aves e animais, tamborestes,
raquetas, piões, petecas. dominós, tômRequerente; Armon Química Hospitalar
bolas, xadrês, baralhos, damas, chocalhos,
S. A.
ténis de mesa, espinguardas e revólver
Local estabelecido: M. (3.
de brinquedo e trens
1›
Classe: 10
-- •
Artigos: Algodão medicinal, aparelhos
N° 843,061
odontológicos, aparelhos eletro-cirúrg.......3, 1-„,a.,11,103 Ue Ou para inira-vermclbos, aparelhos de raio X, aspiradores cirúrgicos, capas para fins hi•
4P'eP
giênicos, estojos farmacêuticos, instalações hospitalares, instrumentos medicos,—instrumentos odontolágicos, motores
rara dentistas, transmissores de sons
IND. BRASILEIRA
para fins médicos, vibradores medicinais
•
---•
N° 843.054
Req..erente: De Millus Comércio e Indústria de Roupas S. A.
Requerente: Brinco — Indústria e CoLocal: GB
EIORA DO RURALISTA mércio de Brinquedos Ltda.
Classe: E!'
Local estabelecido: São Paulo
cintas-ligas
cintas,
.Axtigos; Biquini,
Classe: 39
soutiens
Artigos: Para distinguir os seg01ntes
Requerente: S. A. Rádio Guarani
astefatos de borracha, nSo incluides em
N° 843.058
Local estabelecido: M. G.
outras classes; argolas, bocais, bases
Classe: 32
•
para telefones, bacias, cordões nassiM
Artigos: Albuns impressos, calendários,
de borracha, fios de borracha lisos,
catálogos, folhetos impressos, folhinhas
1Y,1CKMAN
caboi para ferramentas, chapas e centro
impressas, jornais, livros, peças cinemade mesas, saltos e solados de -orracha,
tográficos e teatrais, programas de
ND. BRA s e
dedeiras, desentup:deiras, esguichos, esrádio e televisa°, impressos, propa•
feras, estrados, guarnições para móveis,
ganda e prospectos impressos, publicamaçanetas, pêras para buzinas, p
ções impressas, revistas impressas
Requerente: Wickman Indústria e k...o- para móveis, revestimentos de no^racai,
mércio Ltda.
N , 843.055
tijelas, tubos, assentos para cadeiras,
Local estabelecido: São Paulo
braçadeiras, lancheiras para escolares,
câmaras de ar e pneumáticos
Classe: 11
Artigos: Abridores de latas, caixas,
BOLA NA AREA
N° 843.062
etc., a fiadores, alavancas, alargadores,
alicates, almotolias, ancinhos, arcos ck
serra, arcos de pua, arrebites, arruelas,
Requerente: S. A. Rádio Difusão
betumadeiras, braçadeiras, brocas, carLocal estabelecido: M. G.
retilhas, catracas, cavalates de ferro,
Classe: 32
Artioos: Albans impressos, calendários, chanfradores, chaves de broca, chaves
catálogos, folhetos impressos, folhinhas de fenda, chaves de parafuso, chaves
impressas, jornais, livros, peças cine- em geral, chaves inglêsas, cinzéis, comato gráfica s e teatrais, programas de lheres de pedreiro, corta-arames, cremaIndústria Brasileira
rádio e televisão. impressos, propaganda lheiras, crivos, cunhas-, cutelos, engates,
engrenagens
(exceto
partes
de
máquirctos
impressos,
publicaçõet,s
imt pross
nas), encarreadores, escopros, espremepressas, revistas impressas
dores, esticadores (ferramentas), fer- Requerente: Carrocerias Nicola S. A.
Classe: 99
Manufaturas Metálicas
Artigos: Aparelhos de ginástica, ba- -olhos, formas, formões, forquilhas, ¡raLocal estabelecido: RGS
salhos, bolas para quaisquer jogos. cx.- sus, • furadores, manuais, grosas, levanClasse: 45
rinhos porá crioneas, cartões pára lcmos, ta<o-es não sendo máquinas, limas, lidiverrmentos, cl'snositivos para marca- matões, linguetas, luvas não sendo par- Artigos: Fláres naturais, plan,tas e selogos, fichas tes de micminas, luvas para bombas mentes e mudas para agricultura, floção de jogos, est r•ias
jogos de quaisquer espécies; clágua, macetes, machadinhas, machados,
ricultura e 'Iorticultura
mira

•

BRINCOFLEX

1.1;!.73 15

":".r.rro

111)

N? 1)2.C:-.1
•1-4
1.01

9 —7

'77

• 'nÁ''L,rs

incttiztr:..a Brzuiteira
R luerente: Carroce) ia Niccla

Manufaturas Metálicas .
Local estabelecido; RC.iS
Classe; 3.7
Artigos: Acolchoados para camas, CoN
cilas, cobertores, esfregões, fronii,,s,
gwirdanapos, lençóis, unos de cozail,1
e panos dé prato, toalhas de rosto
banho, toalhas de mesa
.

N 843.065

SOPEMIt
Sociedade de Pesquisa e Exploração ou
Minérios Ltda. — SOPENII
Local: Guanabara
Classe: 4
Artigos:- Agata, pedras preciosas r`111
brato, âmbar, ametista, apetita, arg.la,
asbestos, berilo, betume, blenda, bilotau
cal em bruto calcários, calcedemia, ça:.
cita, —caolim, cassiterita, chelita,
corindon, cortiça, cristal de rocha, cru.
mita, diamantes em bruto diatomita co.
xôfre, espato, esmeril, feldspato, i... ai
minerais em bruto, fluorita, g'psita,
grafite, jarina, jaspe, limonita,
cacheta, mármore, marfim, mica,
aedo bruto, monazite, ônix, opala, po.
dra-sabão. pedras brutas e sílica
N° 843.066

Sociedade de Pesquisa

e Exploração de Minériosi-;
Ltda. —SOPEMI
Sociedade de Pesquisa e Exploração c14
Minérios Ltda. — SOPEMI
Local: Guanabara
'Nome Comercial

N° 843.06'

Carreqn do Ouro
Icequerente: Compannta Agropecuárh:'
Dolabella Portella
Local estabelecido: Guanaoara
Classes: 2, _19, 33, 41 e 45
.
Titulo
alP

N° 813.068

Franc9-Dumonte-nse,
Muerente: Companhia Agropecuária
Dolabella Portella
Local estabelecido: Guanabara
Classes: 2, 19, 33, 41 e 45
Titulo
N9

g

f

843.069

urity Grande

iluerente: Companhia Agropecuárlie
Dolabella Portella
Local estabelecido: Guanabara
Classes: 2, 19, 33, 91 e 45'

Titulo

16 16
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Terea-fe:rii 19—
,

não; fios de algodão, amianto, cânhamo,
' elástico,- celulose, juta, lã, nilon, pêlo,
1ralon e séda em meada ou novelo para
;bordado, costura, crochê tecelagem"e triI õc; linhas para bordado, costura, croché,
tecelagem e tricô

N' 343.370

•

N9 843.074

Março de 153
N5 843.084

843.076

N°

CHURRASCARIA E PIZZARIA'
DON RICARDO
Requerente: José Prada IVIendez
Local do estabelecimento: Guanaba
• Classe: 41
Artigos: Género de negócio
Título estabelecimento

[3

,Dolabella Portella
Local' estabelecido: Guanabara
Classes: . 2, 19, 33, 41 e 45
Título
N9 843.071

•Arca Mineira
do Polígono

I

111-

s

•

INI°

843.075

Local: Goiás
Classe: 41
Artigo: arroz
.

,
Requerente: João Teotônio Pereira
Júnior. LtJa.
Local estabelecido: Portugal
Classe: 41
Artigos: Vinagre,

Requerente; Sebastião Martins de

Sá

N 843.079

Requerente:• Companhia Agropecuária

Indústria Brasileira

N9

843.085

Indústria Brasileira
Requerente: Avmorê Indústrias
Aliment. ; Ltda.
Local estabelecido: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Molhos, conservai, biscoitos,
bolachas; farinhas ,amido e fécida
N° 843.080

ReCitierente: Companhia Ag ropecuária

Dolabella Portella
Local estabelecido: Guanabara
Classes: 2, 19, 33, 41 e i5
Titulo

OPA.LA
INDUSTRIA BRASILEIRA-

1\19- 843.072

Requerente: Eugênio A. Coimbra
Local estabelecido: Rio de Janeiro
Classe: 41
Artigos: Conservas de peixe
N° 843.077

Requerente; DoW — Unquinesa
S. A.
Local: Espanha
Classe: 1
Artigos: Na classe

K I, E ' S

Requerente: GracIoli T ndústria de
Requerente: Francisco Baptista
Cigarros Ltda.
Monteiro dos Santos
Local do estabelecimento: São Paulo
Local: Guanabara
Classe: 41
Classe: 46
Artigos: Cigarros, cigarrilhas, charutos e Artigos: Abrasivos
para polir, 'areia
tabaco
fina para polimento, composições para
•••••n/
brilho, pastas para lustrar, pastas para
N° 843.081
polir

.1-3ALADIUM "
INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Gracioli Indústria de
Cigarros Ltda.
Local do estabelecimento: São Paulo
Classe: 44
Artigos: Cigarros, cigarrilhas, charutos
e tabaco

Indústria Brasileira

'

1\1°

843.082

.,•n••

N° M3.073

Requerente: Mus Campineira Ltda.
" SYTOCRAN
Local estabelecido: São Paulo
' INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe: 41 Artigos: Dôces; balas, caramelos, drops,
bombons, biscoitos, bolachas, frutas sõ-' Requcrente: Rettina Indústria de
cas, e incalda e cristalizadas ameixas,
Produtos, Resinas e Óleos Ltda.
amêndoas, araruta, aveia, bananadas,
Local do Estabelecimento: São Paulo
baunilha, bolos, cremes, erva-dôce, fdClasse: 28
riiihas alimentícias, figos, flocos, geléias
alimentícias, goiabadas, marmelada, mel, Artigos: Massas plásticas, para punsar,
calafetar e vedar superfícies, tais como
melado pêssego

lataria de veículos

N9 843.078

esme um
produto

N°

843.083

N° 843.086

_KOLORAN
1NDOSTRIA-BRASILEIRA
Requerente: Koloran — Indústria e
Comércio de Colchões e Estofados
Ltda
Local do estabelecimento: Guanabara
Classe: 40
Artigos: Co'ichões, travesseiros e móveis
estafados
N° 843087

FERA
Requerente: Ford Motor do Brasil
S. A
Loca lestabelecido: São Paulo

Classe: 6

Artigos: Máquinas e suas partes integrantes não incluídas nas classes 7, 10

AC10

- e 17
Classe: 21
Artigos: Veículos e suas partes integran.
tes, exceto máquinas e motores

'a44
,

Indústilã BrasiTÉira
' °linho Saudita
Requerente: S. A. NI

Requerente: José Tio Angelini e

Quitério Angelini
Indústrias Gereais
estabelecido: São Paulo
Local
Local estabelecido: São Pauta
Classe: 41
Classe: 22
Artigos: Doces balas, bombons, carameWrtigos: Fios, lãs e .linbui em tlgral los, drops, frutas cristlwitadas e em
para bordado, costura, crochê. tecelacalda s
sem, tricô e uso comum, a s:1 .f'os
itle algodão, amianto, cânhamo, ciásiico,
'celulose, juta, lã nilon, pêlo _ raiou, e
.0 ala em meada ou novilsk agiráda

Requerente: Irmãos Marques Fi Cia.

Ltda.
Local: Espírfito Santo

Classe: 41
Artigo: café torrado e ,moído

rixco DO NÚMERO DE HOJE:

NCIt$

0,16.

N° 843.088

,POROLIT
Requerente: Sydney Cavalcanti de
Albuquerque de Barros Barreto
. Local estabelecido: Brasília
C:asse: 16
Artigos: Mat r;a1 poroso para peças
moldadas, peças de material poroso
. moldado

