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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EKPED IENTE DA
DIVISAO DE PATENTES

CAPITAL FEDERAL

TÊRÇA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 1967

REVISTA DA PROP IEDADE
INDUSTRIAL

N9 155.447 - Sandoz Patents LtcL
N9 155.472 - Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft.
No 155.475 - Farbenfabriken Bayer
Aktieng,,,esellschaft.
N9 156.614 - Kurt Martin Oesterle,,
NO 157.063 - Industriewerk Seboeffler Ohg.
N9157.491 - Mount Hope Machinery Ltd.
NO 158.324 - Farbwerke Hoechst
Aktiengesellschaft vorm Meister Lu-.
cius & Bruning.
NO 158.397 - Antonio Videira.
NO 160.198 - Secretaria de Serviços Públicos do Estado da Guanabara.
nyNin5e. 160.626 - Ciba Société Ano-

122.7d0 Dirceu Ferraz PaN9 131.185 - Conjunto balcão-servidor móvel para bares domésticos - checo e Dr. Ennlio Holmuth Ribeiro.
1.19 123.618 - Artrite Fiesins Ltd.
Zoltan Vertes.
N9 123.728 - Farbenfabriken Bayer
Ak lieng esellschaf t.
Desenho ou Modelo Industrial
N 9 125.467 - American Cyanamia
Indeferido
Company.
N5 126.021 - Emanuel Roy LieberN9 161.257 - Novo modêlo de porta-escovas para sanitários - Umberto rnan e Irving B. Oneson.
N9 126.761 - Guilherme Bueno e
Celli,
Creraldo Stradioto.
Garantia de Prioridade
N9 127.602 - Guilherme do AmaN 5 172.141 - NOvo tipo de cabine tal Lyra.
N9 127.9'72 - Kaiser Aluminum &
Tarsis Octavio da Costa - ArquiNo 162.198 - Fábrica de Tapetes
ve-se de acordo com o art. 9 9 do Chemical Corp.
N9 128.070 - Franciszek Grzywinski. SAorab erana Ltda.
CPI..
N9úo
N 9 123.071 - Diamond Alkali Comj 162.563 - João
Correia de
N9 176.714 - Um novo tipo de máquina para fabricação . de etiquetas, pany.
145 128.792 - Construtora Maua
letras, números e outros em alto
N9 162.576 - Dr. Mauricio
relevo ou não - Saburo Kamata - Ltda.
gowski e Crispim Fernandes dos
Privilegio de Invenção Deferido
Arquive-se de actirclo com o art. 999
N 9 129:432 - George Betim Paes Santos.
do CPI). .
Leme
No 163.236 - Ursus Imp, Ltda.
No 135.021 -- Aperfeiçoamentos reN v 129.523 - Nicolino Guimarães
N9 163.237 - Urrsus Imp. Ltda.
N
177.148
Original
Modelo
de
5
.
lativos à reguladores de voltagem
Moreira.
N9 163.238 - Ursus Imp. Ltda.
caixinha
destinada
a
servir
de
emba' J. Stone & Company (Deptford) Ltd. lagem para mercadorias de pequeno
N1 9 131.183 - Ivo Bianchi.
NO 163.239 - 163.241 - Ursus Unis.
N9 131.668 - Serafim Blasi & Cia. Ltda.
porte - Cia. Fiat Lux de Fósforos
Desarquivamento de IdociClo de
N9 133.315 - Henrique Gustavo
de
Segurança
Arquive-se
de
acorN9 163.716 - José Lustosa FreiUtilidade
do com o art. 95 do CPI).
re Jr.,
N
5
135.554
IVIetalitrgica
Wallig
1Y9 177.495 - Processo para tra- Sociedade Anónima.
NO 164.946 - Luiz Garcia Pardo o
N 9 13(1.610 - Cabine acústica para tamento
de produtos texteis - Sami
Alfredo Nebel Farini.
telefone e outros - Henri Are/ An- Koudsi
N9
136.929
José
de
Araújo
BasArquive-se de acordo com tos
toine Coronfly - Concedo o (lesar- o art. 9 0- do
CPI) •
mons icleração de Despach03
N9 137.202
quivamento.
May & Baker Ltd.
145
138.703
Farbeniabriken
Bayer
N" 137.228 Moldura para canExige netas
O Senhor Diretor da Divisão de
Akciengesellschaft.
toneira - Milton Dei Carlo - ConPatentes deu provimento aos recur149 138.856 - Sandoz S.A.
cedo o desarquivamento.
Térmos com exigências à cumprir:
sos
interpostos nos processos abaixo
N 9 139'.080 - loruehauf do Brasil
N9 94.108 - Alcides Scandovieri & S.A. Ind. de Viaturas.
mencionados a fim de reformar ao
Desarquivamento de 111 odêlo
Cia. Ltda.
N5 139.091 - Ciba Société Ano- decisões anteriores:
Industrial
N9 110.024 - Pandia Inc.
time.
(Mod de Util)
N9 140.129 - Gercy Batista dos
149 139.111 - Ciba Société AnoN9 154.787 .- Mu, modèlo de . cal- Reis.
149
132.140 - Um modêlo de annyme.
çado para crianças Izabel MassaDiversos
N9 139.162 - Farbenfabriken Bayer tena para ap arelhos televisores.
gardi - Concedo o desarquivamento.
Requerente - Claudio Motta o
Aktiengesellsehaft:
N9 157.649 - Novo mociêlo de LiN 5 121.692 - Petroleum Research
149 139.427 - Radiadores 11 . C. N. Silva.
xador para lápis de desenhista - and Development Corp - Concedo o Ind. e Com Ltda.
Processo indeferido.
Harm Dierk Gieseke - Concedo .de- desarquivamento.
N9 139.460 - Ciba Société Ano.
sarquivamento.
nyme.
O Senhor Diretor da Divisão de
149 122.702 - Benedicto Aparecido
149 139.511 - E. I. Du Pont de Ne- Patentes negou provimento aos reSanchini
Concedo
o
desarquivaN 5 162.818 - Nova e original discursos interpostos nos p rocessos abaimours and Company.
posição para bases de móveis em ge- mento.
Nv 139.761 - Mano 13erti & Cia
xo mencionados a fim de manter as
1n19
124.756
Pierre
Grumbach
ral - Helio Tagliere - Concedo de- Concedo o desarquivamento.
No 139.801 - Enrique Antonio Lo- decisões anteriores:
sarq ui vamen to.
pes lbanez.
(Priv. de Inv.)
N 9 125.013 - Waldyr Filliettaz 149 139.803 - João Bettiol.
Privilegio de Invenção Indeferido
Concedo o desarquivamento.
N9 139.804 - Joaquim Barboza Jr. NO 90.598. - Aperfeiçoamentos em
luminosos de propaN 9 125.451 - Rudolf Flell - Con149 151.000 - Battelle Institut e V. dispositivos
Nv 117.143 - Processo de produção cedo o desarquivamento.
N° 151.291 - J. Torquatn 6- Cia. ganda.
N9 126.488 - Metalúrgica •Ezilio Ltda.
de uma vacina de vinis aperfeiçoado
Requerente - Dr. Augusto Gorou
para disenteria canina - American Baccelli Ltcia - Concedo o desarN" 151.916 - Varbenfabriken Bayer de Mattos.
quivameni o.
Cyanamid Com pany.
Aktiengesellschaft.
Recorrente - Ernesto Leonard'.
N9 125.661 - Sifão Elástico - Xl- N9 152.862 - Henry John Romero N9 152.896 - American Cyana,mid Processo deferi do.
Sanson - Concedo o desarqui va- Company.
lott1cnica S.A.
N(' 153.576 - Sandoz Patents Ltd.
mento.
NO 111.916 - Lâminas de barbear
N° 154.935 - Naschinenfabrik Oer- (Priv. de Inv.)
odèlo de Utilidade indeferido
likon.
Requerente - :The Gilletto Coin.R
Arqu i vamento de PrOCCPSOS
N9 155.105 - Yosmikazu Onizuka. pany.
N9 119.155 - NAvo tipo de resis•
Recorrente
tência elétrica para ebuliclores e se- Foram mandados arquivar 'os pro- No 155.413 - Soccny Mobil
Ferbrasa S.A. Ffdertd•
Company.
ca Brasileira de Liinatnas.
rnelhantes - G , Pardini & Cia. Ltda. acasos abaixo mencionados:

Rio, 1-2-67
Notificação - Uma vez decorrido
o prazo de reconsideração previsto
pelo art. 14 da Lei 4.048 de 29-12-61
e mais dez dias para eventuais juntadas de reconsiderações e se do
mesmo não se tiver valido nenhum
interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a êste Departamento a
fim de efetuarem o pagamento da
primeira anuidade no prazo de sessenta (60) dias, na forma do parágrafo único do art. 33 do código da
Propriedade Industrial, para que sejam expedidas as respectivas cartas
patentes:
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- As Repartições PízWicas'
'deverão remeter o expeorieute
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO rir E IMPRENSA NACIONAL
jornais,, diáriamente, até 4s
CARBTOR aMIRAL
2$ horaP.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
As reclamações perlinen.
CHSPG DA oeç5 3 czma.eau
Qesà matéria retribuída, nos et4025 ao ouRvIço Da PlI3LICAOED
MURILO
FERREIRA
ALVES
FLORIANO GUIMARÃES
casos de erros ou omissões,,
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, 0:1 Seção de Redação,
GEÇÃO ia;
das 13 às 16 horas, no máxiOoçOo 00 publicldrodo do onpodlon2o do Doportonnonito
mo até 72 horas após a saída
Doolonol do Proprtododo InduotrIel do anniotOrlo
dos órgãos oficiais.
Ondi,otrlo -o Comdrelo
C;11;p0SG@ e.-20 Oficina do De p artamento de Imprenso Noeionõ2
- Os originais deverão ser
dactilografados e autentica- -dos, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
ASSINATURAS
- Excetuadas as para o
FUNCIONÁRIOS3
exterior, que serão sempre REPARTTOES E PARTICULARES
Capital e Interior
Capital e Interior?
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em -qualquer Semestre ..
Cr
6.000 Semestre .
. Cr$ 4.500
época, por seis meses ou um Ano
. . Cr 12.000 Ano .
.
. Cr$ 9.000
ano.
Exterior g
Exterior:
.... As assinaturas vencidas Ano
. Cr$ R3.000 Ano .
Cr',0 no.000
poderão ser suspensas seta,
aviso prévio.
vão impressos o número do dos jornais, devem os asPara facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e o sinantes providenciar a restes a verificação do prazo de ano em que findará.
pectiva renovação com antevalidade de suas assinaturas.
A fim de evitar solução de cedência mínima de trinta
na parte superior do enderêço continuidade no recebimento (30) dias.

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às xssinaturwl
.anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e In
dniciadas, enE qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim abe possibilitar ei3
remessa de valores acompcg
-nhadoseclarimentos
quanto a sua aplicação,
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor,
do Tesoureiro do Departcz.
mento de Imprensa YucionaL
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só sc.
fornecerão caos assinantes qua
as solicitarem ELO C g O da CD=
sinalara.
- O funcionáFio púNice
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
.- O custo de cada e.vemo
piar atrasado dos órgãos ofi0
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr 5 se do mesmo ano, e de Cr? 20 par ano
decorrido.

N 9 430.182 - Damo - Demo S.A
Ind. Com . Export. e Import. -Classe 28.
N 9 430.186 - Demo - Damo S.A
Ind. Com . Export. e Import. Classe 32.
N9 430.188 Damo - Damo S.A.
Ind. Com. Export. e Import. Classe 35.
N 9 430.189 - Damo - Demo S.A.
Ind. Com . Export. e Import. -Classe 36.
N9 430.192 Damo - Dama S.A
Ind. Com . Export. e Import. Classe 39.
N 9 430.195 Damo - Demo S.A
Ind. Com . Export. e Import. -Classe 42.
N9 430.199 - Damo Damo S.A
Ind. Com . Export. e Import. Classe 46.
N 9 430.201 - Demo - Dama S.A
Ind, Com. Export. e Import. Classe 48.
N 9 439.459 - Cotonificio Rio Branco - cotonificio Rio Branco S.A.
Classe 22.
N 9 462.767 -- Cinzano - EtablisSement Marqint "Grandes Marques Internationales" - Classe 42„
N 9 466.123
Ipiranga - Circulo
Operário do Ipiranga
Classe 28_ .
N9 470.848 - Granjas Aliança Cooperativa Viti-Vinicola Aliança Lltnitada - Classe 42.
,., •
N9 472.231 -- Chpa Prata - Kurt
Keller
Classe 46.
(Com exclusão de -sabões, saponáceos, detergentes e demais artigos
afins),•
'N9 476.85f - Tadeu Graficartes -Tadeu Graficartes Ltda. - Classe 38
N 9 477.316 - Kart Jodora - jodora S.A. Imp. e Com. -- Classe g.
(Com -exclusão dos artigos indicados pela sessão).
N9 477.362
Polyfoam
The. General Tire & Rubber Company

(com exclusão de "equipamentos para fundição").
N 9 480.187 - Curtis - Curtis Imp.,

DENTE

Processo deferido
(Priv. de Inv.)
N9 112.72'7 - Aperfeiçoamentos em
-chuveiros elétricos e outros aquecedores similares.
Requerente - Alvaro Coelho da
Silva.
Recorrente - Lorenzo Lorenzettl.
Processo 'deferido.
(Priv. de Inv.)
N 9 118.319 - Um •dispõsitivo de
'hgulagem automática de fornechaentos de corrente elétrica para artefatos e elementos consumidores de eletricidade.
Requerente - Juan Offenbach.
Processo deferido.
N9 120.628 - Priv. de /nv. - Máquina de furar, elétrica, portátil, com
dispositivo próprio de. contrôle de velocidade.
Requerente - Walita S.A, Eletro
Ind.
Processo deferido.
Expediente da Seção de
Interferência
Rio, 1-2767
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo art. 14
da Lei 4.048 . de 29-12-61 e mais dez
dias para eventuais juntadas de reconsideração e do mesinO não tendo
valido nenhum interessado serão lege
expedidos os' certificados abaixo: •
Llarca,s Deferidas:
N 9 168.514 - Amaral - Soc. Comercial Amaral & Santos Ltda. Classe 8.
Sobraf - Soc. Bras
11 9 294.881
de Ferro Ltda.' - Classe 5'
I39 299.195 - Isetta - Isco S. "P. A.
•
e= Classe 8.
15 9 3,05.057- Cerveja Londrina, Manaria e Cervejaria : Londrina S.A
Classe 42 (aern* direito- 80 uso
•

exclusivo da expressão "Cerveja Londrina").
N9 320.016 - Fita Azul de Maria
- As Federações Marianas Masculina e Feminina - Classe 32.
N 9 396.390 - Tribuna Médica Sindicato dos Médicos de São Paulo - Classe 32.
N 9 402.172 - Mortadela Utinga Cia. Swift do Brasil - Classe 41.
N9 413.028 - Santa Clara - Moinho Santa Clara S.A. Ind. de Trigo
- Classe 41.
N9 430.153 - Demo - Damo S.A.
Ind. Com . Export. e Import. Classe 1.
N9 430.157 - Damo - Damo S.&
Ind. Com . Export. e Import. Classe 5.
N 9 430.158 - Damo - Damo S.A
Ind. Com . Export. e Import. Classe 6.
N9 430,159 - Damo - Damo S.A
Ind. Com. Export. e Import.
Classe 7.
N 9 430.160 - Damo - Damo S.A
Ind. Com . Export. e Import. Classe 8.
N9 430.162 - liam° - Dama .S.A
Ind. Com . Export. e Import. Classe 10.
N9 430.163 Demo - Demo S.A
Ind. Com. Export. e linport. -Classe 11.
N 9 430.166 - Demo - Demo $.A
'Ind. Com. Export.' e Import. Classe 14.
- N 9 430.168 - Demo - Demo S.A
Ind. Com . Export. e Import. Classe 16.
N 9. 430.169 - Dam °.
Demo S.A
Ind. -Com. Export. e ImPort.'.
Classe 17:
N9 430.176 -,Dam.o Damo 'SA
Ind. Com . Export. e Import. - Classe 22.
N 9430.177- Dama - Dama S A
Ind. Com . Export. e Import.,
'ClasSe 23.

Exp. e Administração S.A. - Classe 38.
N 9 480.928 - Refortex - Anderson Clayton & Co., S.A. Ind. e Com.
- Classe 46.
N 9 480.936 - Saturno - Fábrica
de Chocolate Saturno M. E. Kaeser
S.A. - Classe 41.
NO 481.091 - La Table - Manoel
Freire da Silva - Classes 41, 42 e 42
- (com exclusão dos artigos indicados pela sessão).
N 9 481.244 - Brasil Esportivo =
Emprêsa Jornal de Campinas Lide,
- Classe 32.
Emblemática .--\." il.274

IndUstria Reunidas São Jorge S. A.
- Classe 42.
N.°' 481.584 - IREM - S. A.
Indústria Reunidas F. Matara,zzo
CL.sse 21 - Com exclusão de
velocípiedes, selins apra veloct-

pedes ê alavancas.
N.° 481.951
Punt Malharia Punt Ltda. - Classe 36.
N.° 482.123
Rio Bonito
Panificadora Rio Bonito Ltda. •
Classe 38.
N.° 482.133 - Efe Plast - Revestimentos Plásticos Efe Piast
Classe 16.
Ltda.
N.° 482.407 O Meu Café Antônio Neves Junior - Classe 42
- Registre-se' considerando a porrua do clichê c . sem direito ã expressão •Meu Café.
WilheIrn
W
N.° 482.517
Classe 47 K. O. Bartenstein
Sem direito ao 'uso exclusivo da
letra W. .
CFS 462,918.
CFS
Classe 1,
1\79 479.984 -'MM - Norbesto Eletrônica do Brasil Ltda. -- (Gins,,•
Eduardo _Luis,Augé
. Classe 6 - se'8..!
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N." 482.943 - .Uruhatan - 'WalN. 508.602 --O Nôvo Estado se 17 e com inclusão da classe 46 N. 328.470 - Be Cal - Repaea`
- Editôra e Divulgadora Nacioter Polloni - Classe 41.
N. 431.216 - Casa Santa Clara sentações Calixto Ltda. - Classe
N." 483.177 - Barreiros. Diesel nal Ltda. - Classe 32. •
..._ Irmãos Cavalcante - Classes n.° 8.
N.° 508.665 - Anhariguera .- ns. 12, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
- Cia. Brasileira de Motores N.° 378.818 J.- ABCD EdiriicS
Classe 11 - Com exclusão de ca- Helene Himmen - Classe 16.
30, 31, 35, 36 e 37 - Art. 117 Cinematográficas - ABCD Filia
misas para cilindros e sem direito
s
N.° 509.125 - Bertha - CBE n.° 1 do CP1.
a expressão Diesel.
- Cia. Brasileira de Extrusão -N.° 443.541 - Galeria do FatoClasse
ções Cinematográfica S. A N.° 483.178 - Barreiros Diesel Classe 8 - Com exclusão dos ar- - Geraldo de Oliveira Farto - N-528..747
43
- Ass " ça(' -- Cia. Brasileira de Meteres daria e Confeitaria Assunção Ltda.
Classe
33
Art.
117
ti."
1
do
tigos
indicados
peia
sessão
.
,' Classe 31 - Sem direito ao uso
N.° 509.647 - Tribunas das CPI.'
exclusivo da expressão Diesel.
467.700
N."459.675 - Jardim Bandei- --- N.°
Classe
41. - Arlebel -- Proa
N." 483.300 - Grani Plast •- Estancias --,- Dr. Domingos Feti.x rantes
dutos de Beleza Artebel Lida -.
de
Brasília
Raul
Lopes
Bovino
Germano Zunder & Cia. Ltda. .- Facchini e Paschoal.
.
48,
fluiz - Classe 33 - Ad. 117 na_ Classe
'Classe 16.
Classe 32, N." 470.930 - Repúbliaa - Ilea
Tecelagem
N.' 483.636São
- Querida
CarlosVovó
Ltda.-.- N.° 509.706 --a Vanatonico - mero 1 do CPI.
pública Construção e Pavimenta.]
- Belacap
nY.00la3n.da Scarpelli, Pia na - Classe
ãoLtcla. -.- Classe 16.
sii:ão.46P0e.r4e6i2ra
Comércio
e
lndúsç
baN
Classe 37.
N.° 471.978 - Ancora - Macia
Classe
N." 513.705 ...... Sobrinho -- iria de Calçados S. A . N.° 483.764 - Eskil - 707 ra Indústria e Comércio Ltda. --a
_
Classe
41.
n.°
36
Art.
117
n.°
1
do
CPI.
Fskil Indústria e Comarcio S. A. Irmãos Bodrigues
N.° 464.600 - UPC Filmes ..._ Classe 16.
- Produtos Químicos - Classe
Expressão de p-opaganda de- União
N.° 477 . 607 - Minepa --- Mia
de Propagaindistas Católiferida:
,
cos (UPC) - Classe 32 -- Arti- nepa Mineração Paulista Ltda. - .a
N.^ 484 . 032 - Saclesul - Sade
Classe 4.
N.° 403.087 - Estrela das Sedas go 117 ri.° 1 do CPI.
- Sul Americana de Etetrificação - josé Poyastro & Cia. - Classes
N." 478. 078 - 13eiastarnpa Ltda4
N." 467.138 - Osteria Capri - - Belastampa Ltda. - Classe 23.
S. A. - Classe 6 - Com excluCiasRaffaele
Antônio
lacei
São de anéis, obturadores e aees ns. Nome
23 e 36
- Ar t. 121
do CPI.
comercial
deferido:
N.° 480 180 - TV ---, TV Lana
- Art. 117 n." 1
sórios para automóveis.
N." 455.764 - Calçados Sissi ses 41, 42 e 43
„hes I.tda - Classe 38.
PL
N." 484.037 - Sadeletric - Sa(16 S. A . Indústria e Comércio N.° 471 264 - Bernoreira da
G 46
7.786 - EBE -: EBE - Sorte
- Sul Americana de Eletrifieação Calçados Sissi S. A Indústria e cioN.°
- Bemoreira Cia. Nacionía
LiLançamentos
Incorpocações
e.
S. A. - Classe 5.
. ,
de
Utilidades
- classes 1 a 50.
C nmércio - Art. 109 n.° 2 do frutaua
Cio
- Soc. Civil - Chazses
N.° 484.040 - Sadeletric - Sado
N.' 480.394 - 500 Quilômetro
1
16;
35
e
50
Aaa.
117
ia'
fls.
-- Sul Americana de Eletrificação
N.° 457.168 - indústria Ameria
(te Interinos - Enprêsa Fôlha,
5, A. - Classe 8..
cana de Papel S .A. - Indústria do CPI,
d„ Manhã S. A -. Classe 33.
N.° 484.041 - Sadeletric -- Sada Americana de Papel* S. A . - Ar •
N.' 480.182 - Apa 'Imobiliária
N.° 480. 904 - Vulca - Vulearf
- Sul Americana de Eletaificação tigo 109, n.° 2 do CPI. Libei-ato-Vetillo Natio - Clas- artefatos de Borracha S. A. •=,3
S. A. - Classe 11.
N." 484.851 - Quinsan Dina- ses 16 e 33 - Art 117 ri." 1 tio Classe 40.
N." 484.042- Sadeletrie - Sacie mica Geral Ltda. -.Quinsan Di- CPI.
N. 0481.076 - Sonhador - Jara
- Sul- Americana de E,'Ietrilicação namica Geral Ltda. - Art. 109.
N." 503 967 - Pôsto e Bar Pa- uni & Tramonte - Classe 40.
S. A. - Classe 21 - Com exelii- n." 3 do CPI.
raná - Tuffy NILISSi Fagali N.° 481.077 - O rbano - Na
são de alavancas de câmbio, rola-Classes,
33,
41,
42,
43,
44,
46e
47
waldo
de
Oliveira
Borges - Clas,a
Insígnia deferida:
mentos e velocípedes. - Art. 117 n.° 1 do CPI.
il
N.° 484.045 .- Sadean -- Sada
N.° 436.710 .- Lions Club miei-N.° 514.080 - Farmácia Flora •
N.2° . 481.475 - Tiradentes •=a
-- Sul Americana de Eletrificação national - The International sil - Gonçalves & eia, Ltda. -"Dtiar
lia Tiradentes Ltda. ...3
S. A. - Classe 7.
As.aociation cif Lions Clubs - Classes 3 e 48 - Art. 117 n." 1 Glasse
38.
- N.° 484 .051 - Sader,m -- Sacle Classes 1 até 50 - Art. • 114 do do CPL
plerlorda utos ecL1
- Sul Americana de Eletrificação CPI.
.
r
mercia412.1E11?aSs4ileira Bijesi
Frase de propaganda d e,eN. A. -- .Classe 21 .-. Com excluSinal de propaganda defe- ajam
Aço Ltda. - Classe 30 .
são de enbio, alavancas de doairida:
N.° 481.737 - Cegonha - Tina
!fi o, rolamentos. N.° 46 5. 689 - Coral em Trans- os ria de
a sA
. rtef.ato
A i nrp Panosialstsada
Artefatos
c
N.° 417.203
Carraço
Inet
N." 485.254 - Sagres -. Bar Sa Carraço S. A. --a Classes portes Sinônimo de Eficiência
dústria
•
gr es Ltda. - Classe 50 Weine
rt D'Amore & na Ltda
ns. 5, 6, 7, 8, 11, 21 e 40
.Classe 33 - Art . 121 do CPI. - n."N2..4g81 741 - Cegonha
N.° 485.515 - Cafe Cachoeira
Cachoeira
- Ina
.
Marcas indca'aidas:
- Barbosa Pamplona .11da. - g o121 do CP1 .
de Artefatos de Panos Itaa
Classe 41.
N. 96.036 - Sapolio - Enoch dústria
Titulo de estabelecimento dep etininga S. .A. InarpiClasse
N." 485.694 - C Pressm - SonMorgan's Soas Company - Ciasferido:
.
,
der do Braail S.A, Ind-latria FarN.° 302.889 - Ferragens São se N4a6. 152 573 - Campanile _ 11.°N 1° 8.481 750 - Cegonha - I fiq
macêutica - Classe 3.
N." 490.792_- Mabra - Matara João - Ferragens São João Ltda. Cadeiras-Campanile Ltda. - Cias- dústria de Artefatos eia.' ['atros Itaa
C
14, 15, 16, 8 e 46 se 10.
- M ara
petininga S. A. Inarpi - Classe
nufatu
13 ras la de Auto- - lasses 11,
ti.° 1 do CP1 com exp eças e_ Admi nistração
S. A •-- - Art. 117,
N' , 104.277 - Emblemática - N.° 481.842 - São Felipe -.0
Classe 7 - Com ex clusão de moi- clusão do geriero de negócio dasLanifício
Fileppo S. A Fábri ca F eliciano Gonçalves
.
classes 15 e 16.
nhos de vento,
- Classe Cana
41/a
23.
..
N.° 303.677 - Moinhos Petro- de Tecidos Balem -.
N.° 482.071 - Alvorada N.° 246 223 - Superflex - Su- tina Alvorada Ltda. -'- Classe 42
N.° 496.158 - Penac - S C. polis - Indústria e Comér.cio
Pimenta) - Classe 21 - Com es- Moageira S. A. - Classe 41 - o er Cia. Industrial de Ti ntas,
N." 482 250 - ('II - Chotea.
Vernizes é Resinas - Classe 1.
clusão de alavancas de cânr.
d.o e Art. 117 n.° 1 do cin.
borske go
Zavody, Narociaí
(ilíacos de embraagam.
N.° 248.643 - Columbus a- Re- ni Podnikvodelne
- Classe 11.
t'
N.°
369
920
Café
Coarpi
N.° 497 662 -. Iklirabel - Mi- Francisco 'araes - Classe 41 - nresentaeões S,olumbus Ltda. N.°
482 .516 - Liebestraum aaa
j
- classe 42. .
rabel - Produtos Alimentícios Art. 117 n.°
Viti Vinícola Cereser S. A. aas
1.
S . A. - Classe 42 ,
Classe 42.
N.°
273
058
isoflex
-,.
Ind.
.
N.°
421.455
Club
Tropical
N." 500 . 209 .-. Farma s tel i
.Tarnil Mattar - Classe 33 - Ar Metalúrgica Stella Ltda. - ClasN.° 482 603 - 7 de SetembrO
Stellfeld Irmão X Cia. Ltda
-*--- f igo 117 n.° 1 do CPI. .
•
- PirelliA.
S.Cia. Industrie{
Classe 3.
. .
s .N.° 284 889 - Carta Blanca - B rasileira
- Clae 39.
423
056
Plaza
Hotel
e
17.
N.° 505.239 --- Presença - Luiz
Destilaria Medel/in S. A. - ClasN.° 482 819 - .
Hotelaria
do
Sul
Ltda.
-•
Classe
11C - Latida
se 42.
Augusto trinco Florido ;.-- . t ,i1 . .ie ri;" 33 Art. 117 n." 1 do CPI.
n.° 32
1
N. 295 R24 - flokasH - For. nion Len fada. - Classe 41.
, Na' 423.730 -- Fábrica de Mo- pint - Fornecimentos para PiaN.° 482.931 - K( 50 PC aai
N." 506.708 -. A Voz da i .() , Ias
Es p irais S ão Jorge Palmar Ex p ortação e Importaçãfal
reei :1 - Associação da União Fsta
H. furas Lida - Classe 1,
Freire a - Classes 11 e 21 -M
S.
S. - Classe 6.
ArtiN.°
310
228
AB
Moinho
Bras. dos •Advantistas do Siainic '''o 11 7 ti.° 1 do CPI.
i
,kg,na
Branca
. S. A. a- Classe 41.
Dia - Classe 32.
N.° 482.962 - Fibrax - Ant4
N.° 430.690
.
Cour;
.....
Co_
N.° 3/5 033 '- Clarice - Co- mo Flôr & Irmão - Classe 27. t
N.' 506 722
.Galo de Out. n za n
marcial Litográfira Brasileira de méreio e Incli•af aermano
Stein
Eder Infra -- Classe 2,
N.° 482 988 - Tupi - Tupi .4
N.° 506 975 - Lidia - Latia; I mnreasão - Colibri - Comercial S. A. - Classe 41.
Transpertea Urbanos Piratinina
N.°
315.461
' fre
o a'fi ca Brasil aí ' n d e . mpres- Prêta Portar - Ltda. - Classe 83,
I
t
atos X.aVie r Lida - Cla ,aze ,41.
Ini).\ - EtiPa •
,'.;,-n -. einS , e`, 1. 17 25. 28, 33, 38 Casa Anglo Brasileira S. A. MoN.° 483, 264 -,- AMO Rica() .4
N .' 508.388
Indóa f r i as It a ari f tins 'da Prad a to. „ 5 .0., .aat 117 (k, c p 1 com ex- an, e nnfecções e %MC -... ClaSSe Móveis .Alaid Filmo Ltda. -aa , Claa
'
Itaa ItEh
Alimentícios Ltda. -- Classe 41. clusão do gênero de com, da claaa n.° 3%.

460
e-- -

N.° 483.267 - Quem é Quem em
flolywood - Casa Editil a u Vec•chi
Ltda. - Classe 32.
N." 483.799 - Suzan i nha
Marques t5t. Cia. -- Classe 42.
N.° 484.466 - Neon Lima EmPrêsa Goiana de Luminosos Li»
Enitada - Classe 8.
N." 490.661 - Crepenil
celagem Columhia S. A. - Classe
a.° 23.
Na" 491.846 - Festival da Criança - Alcântara Machado Com.
e- Etooreendimentos Ltda. Classe 33.
N." 491.856 - Festival da Criança - Alcântara Machado Com.
e Empreendimentos Ltda. Classe 33.
18::' 494.065 Estas São as Pi 'feridas - Som -.Indústria e Cointércio S. A. -- Classe R.
N." 494.420 - -RICA - RICA
a- S. A. Repreaentaeões -Indústria e Comércio de Aços - Classe
)aa' 5.
N." 498.617 - DeLcia -- Torrefação e Moagem de Café Delicia
Lida .- Classe 41.
507.139 - Ribeirão Preto
Cafeeira Ribeirão Preto Ltda.
Classe 41.
N.° 515.882 - Moplast S. A
Indústria e Comércio - Moplast
S. A. Indústria e Comércio -Classe 28.
Titulo de. estab a leci ai e o to ai
da:
N." 339.595 - Faciles a Polaca.
a- Orfila Mathias -- Classes 31;
33.
N." 407 570 - Laias Tudolar Luiz de Freitas Filho - Classes
às. 8, 36, 40e 47.
Na' 409.182 - Eahriva de Rá
klios Trans-O-Mar - Fábrica de
Partios Trans-O-Mar - Classes 6
te 8.
N." 418.179 - Lojas Beth Fioravante Arthur - Classes ?.3,
8, 13. 36e 48.
N." 925.343 -- Nhalas La Ralla
,' Venezia - Regina Pinto -- Cias
N'e 36.
N.° 439.343 - laojas Beth Fioravante Arthur
Classes 6. 8,
13, 14, 15, 33. 36, 37, 40 e 48..
•
" N.' 448.567 - Edifício Presi'alente Epitácio da Silva Pessoa Cia. Brasileiras de Estruturas .I.CORE - Classe 33.
N." 448.568 - Edifício Presidente Arthur da Silva Bernardas
et.- Cia. Brasileiras de Estruturas
ca- CORE - Classe 33.
Frase de Propaganda indeferida

N° 304.186 - Super Oferta da Senana - Cia. Bras. de Super Lcjas -cl. 2 - 4 8 - 9 - 10 - 11
112 - 13 -- 14 -- 15 - 17 - 22 -R3 - 2.4 - 27 - 28 - 29 - 30 31 -- 34 - 35 - 36 - 37 - 38 -40---41 42 - 43 - 44 -'116 - 48 - 49 e 50.
T N° 347.141 - O Que Há de Melhor
or Preço Menor - Casa Anglo Breia.
b. A. - Modas, Confecções e Bazar
11 a- 33 ca.• Cl. 6 •-• 8 -.. 3
23 ara• 24 - 18
19 aa, 2
045 aa 30 aa 31 a.a 34 ::=0 36 -a- 37
48 e 49.
44
42
e-, 41
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Nome Comercial indelerido

N 9 I5a .559 e - Cadeiras Campanile
j Ltda. - Cadeiras Campanha Ltda.
N 9 484.405 - Transportadora Vitó1 ria Ltda. Ind. a Com. Transportadora Vitória Ltda. Ind, e Com.
Sinal de propaganda indeferido

Cimbra
N° 116.825 - Cimbro
Cia. Industrial A/Tinas Brasil - Cl. 4.
Exigaateaas
Termos COM exigências a cumprir:
N° 309.040 - Masticor Ind. e Com
de .Plásticos L.da.
N 9 329.451
- Condoroil Tintas
S. A.
N° 384.050 - Enae Engrene.aens e
Acessórios Ind e Corn.. Ltda.
N9 444 . 492 ._ sarrador Cinaniotigráfica S. A.
N 9 460.988 - Recai - Representações e Com. Laia.
N° 482.381 - Produtos Rematei Lin; ada
N° 500.472 - Carter Produets, Inc.
N 9 510.495 - Editóra Brasil-Amen-.
ca Ltda.
Térrnos aguardando ante á)rniades
N° 485.096 - Soro! S. A. Refinaria de Óleos vegatais. - Aguardee.

EXPEDIENTE DA Sli,:'ÇÃO DE
TRANr.;FEPPNCIA
Rio. 31 de janaro de 1967
Nott''eação

Uma vez deeotrido, o prazo de recansaleracão previs t o peto art. 14 da
Lei 4.048, de 29 de dezembro de :961.
de recoasicler too, do mesmo não se
e mais dez dias para eventuais juntadas
tendo valido neahum interessado, serao logo expedidos As certificados
abaixo:

N° 483.774 - Casa Abelirmão Casa Abelirmão Imo. e Exp. Ltda. Cl. 41.
N° 485.231 - Lobinho - Empresa
Gráfica O Cruzeiro S. A. - CI. 32.
N 9 485.452 - Canabela - C. Carvalho Ramos - Cl. 42 (sem direito
ao uso exclusivo do mapa constante
do clichê).
N° 486.202 - Santo Amaro Pavimentadora Santo Amaro Ltda. Cl. 38. - Registre -se na ci. 38.
N9 486.559 - A - Alimentos Selecionados Amaral S A. - Cl. 41
(sem direito ao uso exclusivo da letra A).
N 9 486.736 - Serrano - Frigora.
fico Senano S. A. -- Cl. 41.
N° 489.265 - Huepil Huepil Ind. e Com. de Plásticos Ltda. Cl. 28.
N° 489.573 - Les Parfurns de Jacques Griffe - Saint Honoré Création
Société Des Parfunas Jacques Griffe Cl. 48.
Retifica
N 9 489.832 - Addar
Técnica Addar Ltda. - Cl. 6.
N° 490.969 - S,Inpre Viva São Paulo Alpargao,s S. A. - Classe 40.
MetalúrN 9 491.287 - Aurrera
gica Aurrera Ltda. -- Cl. 6.
N9 491.576 - belbe - Soc. de
O. 4.
Mineração Falhe 1.ala •1leari-Hat-1 - Soc.
N° 493 663
Dico de Hotéis e Tdrionn Ltda. Cl. - 43.
,
N° 498.124 - Pal-Flex
de Calcadea Palaema -- Cl. 36.
NI" 5(Y) 2 8O - Tatiutv - Cia.
I mpraal Com. e !roi. - Cl. 91.
Frase de Propafranda deferida

a

CaN 9 454.454 - Casa Setti minho Certo da Boa Compra - Agostinho Setti S. A. Com . - Exp. Imp.
- Cl. 11 - 12 - 23 - 36 e 41 Art. 121 do C.P.T.
Marras deferidas
N 9 452.576 - Defenda Seu DinheiN 9 250.808 - Veinisol - Ind. de ro Comprando na Casa Setti AgosTintas e Vernizes Vernisol Ltda. - tinh oSetti S. A. Com . - Exp. Imp. - Cl. li - 12 - 23 - 36 e
Cl. 1,
N9 313.223 -- Unita - Cia. Gas- 41 - Art. 121 do C.P,I.
par Gasparian Industrial - Cl. 36
Titulo de E.stabeteciraerto deferido
(com exclusão de bolsas e carteiras
(Mat. rima).
Dragasil São joãa
N° 197.420
N° 326.500 - Lonette Têxtil
Paulo Abreu S. A. - Cl. 31 (com Drogasil Ltda. - Cl. I - 2 - exclusão de lonita, encerados e forros). 4 - 46 e 48 - Ao. 117 n° I . do
N° 445.886 - Ncvaa Mágica - J. C.P.I.
6 E. Atkinson Ltd. - Cl. 48.
Na 245.502 - Esquina das Novida.Chafic oes - Júlio Siqueira Tecidos Ltda. N 9 453.072 - Ottoupia
Cl. 12 - 13 - 72 --23-24 -Kassis - Cl. 36.
N° 453.141 -• Cost - Cost. Cia. 34 - 35 - 36 - 37 -38 e 48 Comercial e Organizadora de Serviços Art. 117 n° I (com exclusão das ciasses 36 e 37).
'Técnicos - Cl. 47.
Schilling1\1 9 453.469 - Aflamine
N 9 350.331 - Torrefação rir Café
!Eller S. A. - Industrial e Comercial Bola de Ouro - R.otschild Lima Ri- Cl. 3.
beiro - Cl. 41 -- 33 - Art. 117
1\19 458.315 - jornal do Nordeste n° 1 do C.P.I.
N° 450.179 - Máquinas e Equipa- Hilton Moreno Marinho - Cl. 32.
N° 461.053 - Contact - Geraldo mentos Itatiaia - Máquinas e Equipamentos Itatiaia Ltda. - Cl. 1 Ferreira de Mendonça - Cl. 48.
10 - 11 - i2
N° 461.505 - A Voz de Ouro - 2 - 4 -- 9
- 20 A.B.C. Rádio e Televisão S. A. - 14 - 15 - 17 - 18
22 - 26 -27 -. 23-29- '30 Cl. 32.
N9 461.587 - Royalvista Royal- 31 - 32 - 34 - 15 - 25 -- 36 vista Postais e Artigos Fotográficos 37 - 39 40 -- 45 - 48 - 49 50 e 33 Art. 117 n 9 I. subaatuindo
Ltda. - Cl. 8
a
cl. 50 pela 38.
Pedratex
Pedratex
N° 462.007
N° 452.847 - Casa Martins - Com. Ind. Ltda. - Cl. 16.
N9 477.2.87 - Galo de Ouro - Irmãos Martins 6 Cia Ltda. -- Clas- 12
ja
ses 7 - 8 - 9 _
alce Jofre - CL 8.
N9 477.447 . ... Condeat Cordeai 16 - 18 - - 22-- 15; - 29 10
S. A. Eletricidade e Engenharia Hi- 31 - 38 - 42 - 44 - 46
droeE/étrica - Cl. 'II (com exclusão 47 -- 411 e 49 117 11 9 t do
dos artigos indicados pela seção).

N9 493.630 - Edifício Dom Emílio
- Construtora Canadá S. A. - Ciasse 33 • - Art. 117 n° 4 do C.P.I.
N° 511.727 - Club dos Lords Guilherme- Bento Craveiro - Cl. 33
- Art. 117 n 9 4 do C.P.I.
Marcas indeferidas

N° 161.700 - Ribatejo - Rios,
Soares, Martins 6 Cia. Ltda. - Classe 42,
N9 259.708 - Panamericana - Fiação Bras. de Viscosa e Aloodão Panamericana Têxtil Ltda. - C l . 22.
N9 259.792 - Maracatao - Manoel
Pereira de Almeida 5 Cia. Ltda. Cl. 41.
N° 323-.264 - Polissedin - Lab.
Loubet de Produtos Farmacêuticos Limitada - Cl. 3,
N° 340.343 -- Roma - Fab. e
Confecções de Gravatas Roma Ltda.
- Cl. 36.
• N 9 349.262 - Caa.ara - Moinho
Santa Rosa Ltda. - Cl. 41.
N° 399.193 - Hamburguesa - Carroccrias Hamburguesa Ltda. - Cl. 21.
N9 446.511 - Gold Star bal S. A. Produtos Alimentícios Cl. 41.
N 9 446.849 - Varela - Eletricidade Varela Ind. e Com. Ltda. O. 8.
N.° 447.242 - .akfé Santo António
- Antôttio Pereira Duba - Cl. 41.
N° 447.856 - Sambrazil - João
Ba i daz El ha - Cl. 8.
1\1 9 450.354 - (;rafomatic W.
A. Sheaffer Pen Company - Cl 17.
N° 450.500 - Accoline - Imp.
l aciustrial Vasco da Brasil Ltda. Cl. 1.
N9 451.018 n-• r ohm - Pedro
Paulo Aquilino - Cl 8.
N o 451.083 - Rhepinax
Fuad
T brahim Simão - Ct. 36.
N° 451.819 - Ma 111P1' ; % Rabina
Amima Rosseto
Cl. 36.
N° 452.863 - Javali - Alvaro
Main Moreira - Cl. 42.
N 9 453.880 Eldorado -- Feletrónica Eldorada Lida - Cl. 8.
N° 465.708 - ABC-Paramount AM Par Record Corp. - Cl. 8.
N 9 461.065 - Farras - Ind. de
ll4-, attinas Ferras Ltdn. -- Cl. 6.
Na 462.163 - Café Paha e iranse Pereiva l V. 1Vfacha.4a - Cl. 41.
N° 462.252 - Mierolite - Ind.
Cerâmica Ra p ikorte lada. - Cl. 11.
N° 477.054 - Cica - Cia. Industrial de Conservas Alimenticias Cica

- NTa.9 484.635 - Insatoki l l

Insectkill
Produtos Ouimices Ltda. - Cl. 2.
N° 487.026 - Tuna - Ca leeira
Tuna Ltda. - Cl 33
N 9 489.310 - Rio Branco Rio
Branco Lltilidadas Damésticas S. A. Cl. 8.
N9 489.774 - Contraia Vi,aal Controles Visuais Ltda. - Cl. 8.
N° 490 170 - Ri- 0,,tes -- Auto
Industrial Ricopartes Ltda. - Cl. 21.
N° 490 767 - Pnr; - Camisaria
Paris I.tda - Cl -16.
N 9 491.049 -. So . erni,1 - Soc.
Farmeceutica Solamos D r nguista Ltda.
- Cl. 2.
•
N° 492 836 - Harlam -- talo Rose
Com e Ind. Ltda - Cl 48
‘1,1
N
N9 512.683 S OC Moagei r a de Cata Ltda. - ClasRe 41.
-

F:ocnressi:in de

()Tone). .41,.

N9 294 849 - 13:1,..1 V -i-

Com Dueatev - n"""è
e Comércio - ci. 16.

S .

4 mo

A. Ind.
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•
Insignia :'ndeferida
N° 217.711 - Borboleta - Maria
Ferrar! Todarelli
ci. 41.
N° 446.638 - Rodoviária Brasiluso
- Rodoviária Brasiluso Ltda. - classe 33.
o NP 446.635 - Rodoviária Brasiluso
a- Rodoviária Brauso Ltda. - classe 33.
Título de Estabelecimento indeferido

rao 513.594 - Balonette - termo número 513 595).
Supersom S. A. Discos Virgens EleCônica e Equipamentos de Som (alteração de nome da marca Audiomagic
termo 513.723).
Com. e Ind. Irmãos Barbosa S.A.
Ciirbasa (alteração de nome da marca
Emblemática termo 513.805 e Termal
de Araxá termo 513.807).
Schwanenwolle Tittel Kruger A G
(alteração de nome da marca Fig. de
Estrela termo 604.190).

N° 452.521 - Orbon Organização
Bandeira de Imóveis - Roque Fernando Chaves - cl. 33 - 16 - 32 - 50.
N° 481.287
Laboratório Crino
Seda de Suturas Cirúrgicas Cia.
Johnson ,55 Johnson do Brasil Produtos
Cirúrgicos - cl, 3

Mark Assessôres Editóra Promocio..
nal Ltda. (transferência para seu nome
do título Mark Assessares termo número 687.575).
Premesa S. A. Ind. e Com. (alteração de nome da marca Premesa número 231.177).
Vulcan Material Plástico S. A.
Exigências
(transferência para seu nome das marTérmos com exigências a cumprir: cas:
Vulcola - n° 210.258.
N9 430.587 - Diversey Química
Zepelin
n° 215.063.
Ltda.
Vulcapilo - n° 301.467.
N° 450.835 - Usina Santa Cruz
Sinal prop. Emblemático - numeLtda.
ro 302.889.
N° 475.103 - Ache Laboratórios
Vulca - ta 9 320 850.
Farmacêuticos.
n° 126 811.
Sofanete
N9 480.223 - Inds. de Saltos IpiSidney
C.
Dore
S. A. Ind. de Remanga Ltda.
frigerantes (alteração de nome da marN° 502.774 - Torrefação e Moa- ca Dore n9
258.5C8).
gem Cacilda Ltd a.
Royal
Typewrites
Company Inc.
N9 502.775 - orrefação e . Moa- (transferência para seu nome da Marca
gem Cacilda Ltd a.
NP .503.365 - Cooperativa Central Royal ns. 213.603 - 221.953 -234.082 - 249.259 - 253.836 de Laticínios do Pa r aná Ltda.
260.347)..
Exata' teias
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Termos com exigências a cumprir:

a

Rio, 1 de fevereiro de 1967

Cia. Comercial da Borda do Campo
Brasquhnica Imp. e Exp. S. A.
(junto ao reg. n9 189.998) .
Anote- (oposição ao termo 747.683 - Marca:,
se a mudança de sada como solicitado Borda ao Campo) .
Brasopal S. A. Ind. e Com. (opaba
a fls.
sição ao termo 747.230 - Marca: Pio.
V-Nic).
• NOTICIÁRIO
Lar Companhia Textil (oposição ao
termo 747.928 - Marca: No-Lar)..
Oposições
Bardella S. A. Indústrias Mecânicas
'inc International Nickel Company, (oposição ao ferino /47.290 - Marca:
Inc. (oposição ao termo 746.312 - Barden).
Marca: Ronel).
Refinaria de Óleos Brasil S. A.
Pincéis Tigre S. A. (oposição ao (oposição ao • termo 147.740 - T ;odor,.
Carmo 746.203 - Marca: Tigre - Cornesal.
T. 746.483 - Frase de Propaganda:
IVIeiatex S. A. Indústria e Comercio
Ponha Um Tigre na Seu Motor) .
(oposição ao termo 747.563 - Marca:
J. & P. Coats L mited (oposição ao
ermo 746.639 - Marca: Fig . de Pas- Se-Te). Barra Azul (oposição ao ter.
sarinha) .
mo 752.693 - Marca: Mar Azul).
Companhia Santa Cruz de Café
Pinceis Tigre S A. (oposição ao
termo 746.185 --- de Propagan- (oposição ao tarai° 746.306 - Marca:
Santa Cruz).
da: Esso Extra)
B L Radio e Televisão S. A.
Dynamatic S. A. Ind. e Com.
( oposição ao termo 746.657 - Marca : (oposição ao térmo 735.036 -- Insígnia: A B C).
Dyna 1.
Soma Companhia de Credito Finan.
Pince'is Tigre 5. A. (oposição ao ciumento e Investimentos (oposição ao
têrmo 746.484 - Frase. Po:olta Um termc 747.216 Título: WDR Soa

Tigre no Motor) .
mar) .
. Companhia . Industrial de Conservas
Editora Diário d eLondrina S.
Alimenticias Cica aposiçã) ao termo
(oposição ao termo /49.045 n° 746.363 - Marca: Cicbar)
T. 749.047
Associação Brasila,sa de Revendedo- Diário de Londrina
res Autorizados de Veículos Zit,'-,rave Nome Comercial: Editara Associada
(oposição ao termo 746.799 --- Mal ca.7 Diário de Londrina a. A.).
Inquisa Indústria adunca Santo Ana
Abrava ) .
tonio S. A. (oposição ao termo nu.
Volkswagenwerke Aknengesellschaft mero 748.324
Marca: lquitna .
(oposição ao termo 746.858 - Marca:
limão
Imobiliária
Lida. (oposição ao
Vacar) .
Association I nte rna
Rnlyttosic têrrno 748.414 - firulo de Est:Ame( oposição ao termo 744.414 - Ma rca: choco to: Imobiliária União).

Alcaloquimica Importadora-Exporta-

Polynosic).

Com. e Ind. tretama S. A. (junto
Association Interna tiorale P i onosie dora Ltda t oposição ao térmo 748.261
ao reg.
284.573 ) .
Marta: Gebè)
(oposição ao termo 714 413 Marca:
Transferências e alterações de nome
Com, e Ind. Iratama S. A. (junto Polynosic ) .
Pepsico, Ind . ( oposição ao termo
de Titular de Processo
ao reg. n° 283.021).
n9 747.260 - Marca: Pepsicone) .
. Sarcone & Lida. (oposição
Vita-Zahnfabrik 1-1 Rauter K G (junCompanhia de Cigarros Souza Cruz
ao
termo
748.097
Titulo:
O
Prin.
Foram mandadas anotar as transfe- to ao .reg. n9 45 062) .
(oposição ao termo 747.288 - Marca:
rências e alterações de nome nos proBeecham Group Limited (junto ao cipesinho ) .
Club de Regatas Fia int rato (oposição Nlanchestcr T. 747.287 - Masca:,
cessos abaixo mencionados:
reg. n° 241.659).
ao
têrmo 747.604 - Marca : Fla- Manchestar) .
Gold-Pfeil Ludwig Krumin AktienAllgemeine Holzimpragnierung Dr.
gesellschaft (alteração de nome da mar- Wohrian G M B g. (junto ao reg. nú- mengo) .
Auto Excelsior . A. (oposição ao
Laboratórios Biositt tática S A. termo 747.205 --- Marca: Excelsior).
ca Golden Arrow reg. int. 83.577 mero 260.935).
(oposição
ao
termo
7
f
7
883
-Marca.
proc. 296-59).
Tecidos Casa Simbol Ltda. (junto
Laboratario lnkas Ltda .. ( oposição
Furosan) . •
Les Laboratoires Roussel (transfe- ao reg. ta° 277 193).
ao termo 747.069 - Marca: EVa rência para seu nome da marca SoCia. Ltda. (tiAnderson Claytan
S . A. Calçados Retine- (oposição T. 747.068 - Marca. Eva).
Solução Auricular de Cloranesnicol tular do reg. 281.040).
Companhia Usinas Nacionais (opoao termo 740.799 - Marca: Ra yRoussel n° 269.204 e marca Hidrodesição ao termo 750.241 - Marca: Pé.
mar ) .
.J.
M.
Marcos
aeaidas
Ltda.
(junto
cortancyl n° 272.071).
Telefunken do Brasil S. A. Indús- rola .
The Singer Company ( alteração de ao reg. n° 291.119).
Confecções Marajó S. A.. (junto ao tria e Comércio ( oposição ao 4errno
S. A. Indústrias RJunidas F. Manome da marca S têamo 512.646).
n° 746.733 - Marca: Micro-Ondas) . tarazzo ( oposição 30 termo 751 .262
reg,
0
0 297.864).
The Singer Company (alteração de
Sociedade Rhovvl (ap osição ao ter- - Marca: Claudia)
Ethicon Inc. (junto ao reg. númenome da marca S termo 512.647).
mo 748.191 - Nome Comercial: Rovil
ro 301 091).
Papelaria Record 5. A. Comércio
Solda Suprema Ltda. (transferência
Philco Corp. (junto ao reg.. número Comercial de Tintas Ltda.).
e Indústria (oposição ao têrmo 749.621

para seu nome da marca SS Suprema
têrino 512.893).
Nestlé S. A. (transferência para seu
nome dá marca Molico :.e.rino 512.932).
Anderson Clayton 8 Co. S. A.
Ind. e Com. (alteração de nome da
marca Charra termo 512.842).
Indústria de Bebidas Milani S. A.
.(alteração de nome da marca jollyfull
termo 521.554).
Pratt -8 Whitney Inc. (transferência
para seu nome da marca P 8 W termo 260.818).
Laticínios Aparezida Ltda. (transferência para seu nome? da marca'Lili
termo 288.984).
Printex Ind. e Com. Químico S.A.
(transferência ara seu nome da marca
Printegal termo ?.17.615)
Poliquima Ind. a Coifa . S. 13:' ( alteração de nome das matcas: Politox
têrmo 51-3.024 e Poliquima termos números 513.030 - 513 02 t/ - 513.031).
Bicicletas Monark A.
S . ( altesação
de nome da marca Manark termo número 513.593 • • -nr ;
er-

319.692).
Johnson El Johnson do Brasil Prod.
Cirúrgicos Ltda. (junto ao reg. número 324.410).
- Moacyr . Carmo (junto ao reg. número 330.617).
Silten Limited (junto ao reg. número 332.779).
Antonio Piccolo (junto ao reg. número 335:104).
Cor-Bella Ind. Qaimica Ltda. (jtmto ab termo 488.203).
G B Pezziol S P A (junto ao termo
n9 512.012) .

Valisere S. A. Fábrica de Artefatos
de Tecidos Indesmalaaveis (ornsição ao
termo 750.549 - Titulo: Modas
Trevo)
Link Engenharia I rda. (oposição ao
terino 747.693 - Marca: Mini() .
Orbel Comércio e Representa a ões Limitada (oposição ao termo 747.793 Marca: Orpel Ir. 747.794 -. Marca: Orpe/).
Allegheny Ludlura Steal Corporation
(oposição ao terma 750.482 - Marra:
Farmet).
The Sydney Rose Co. (opos ição ao

.ESA - Emp,:esa'. gra.-suctra de Ade- termo 747.880 - Marca: Salandes) .
sivos Lida. Omito ao termo 513.213) .
General Electric
. A. ( oposição
ao têrmo .749.978 - Marca: Gesa ) .
Di-,crsos
Cibral Cia. Industrial de Óleos Vegetais (onrssição RO termo 746.721 Prima-Eletro Domésticos S: A. • (no Marca: Doçucar) .
(Seido de apostila da marca TurboFábrica Germade . S. A. (oposição
matic) .n° 327.039) . - Anote-se me- ao termo 747.610 -- Marca: lier
diante apostila a R Iteração de nome.
-tnade)
J. Saha S. A Ind. e Com. (junto
Indústria de Máquinas Lima 5. A.
ao reg. n°. '330 896). -- Nada há que kim
ao 'ferino 747.Ç07 - Matcu:
quanto ao pedido de fls.
Lima).

Marca: Record.
S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo (oposição ao termo 748.428
- Marca: Aurora) .
D'Olne, Companhia de Tecidos Aurora (oposição ao termo 747.139 -

Marca: High Stabilitity - T. 747.138
-- Marca: Fligh Stabflitity).

Minnesota Mining and Ma nal-actua
ring Company (oposição ao termo namero 743.681 - Marca: Flint) .
F. Duval S. A. toposição ao termo
n° 751.329 --a Marca: Dowal
T.
n9 751.331
Titulo de Estabelecia
mento: Fábrica Dowal
T. 751.330
- Marca: Dowal)'.
Mianesota Minhas and Manufacturing CoMpany (oposição ao tèrmo
0 0 743.683 - Plint (Sinal de Propaa
ganda ) - T. 743 682 --, Marca:
Flint)..
J. & E. .Atyinson . Limited (oposição
ao termo. 717.133 - -Marca: Rio-Bel).•
The Is.et1/3/1 Company (o posição ao
té*rino749.0Ç 5kllarca: Kendal).,
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Transporte Ristar S. A. (oposição
pany (oposição ao termo 747.375 - ao termo 744.005 - Título: Transisjvlarca: Bidti
T. 747.374 - Marca: tar).
Empreendimentos e Participações
ABC Rádio e Televisão S .A. (opo- Novo Rio S. A. (o posição ao têrmo
iiição ao termo 740.749 - Insígnia: a° 748.785 - Marca: Novo Rio).
frri-Canarinho).
S. A. Tubos Brasilit !"(oposição ao
Intercontinental Representações Ltda. tesrmo 750.289 - Marca- Revercor).
[(oposição ao termo 748.741 - Título:
Cia. de Roupas . Rabello (oposiçãa
Intercontinental).
ao termo 753.374 - Titulo: RestauCompanhia Dyrce "Industrial, Perita- rante e Lanche Avenida)
Laboratórios Anakol Ltda. (oposiInaria, Estamparia e Cartonagem (oposição ao termo 469.648 - Título: Casa ção ao termo 747.435 - Marca: Analeirce o- T. 488.192 - Marca: Orce colon) .
T. 664.341 -- Nome Comercial:
Fábrica de Móveis Tijuca Ltda.
casa Circe Produtos Para Cabeleireiros (oposição ao termo 752.802 - Marca:
Ltda.
T. 664.342 -- Marca: Circe). Tijuca).
Perfumes Malibti Ltda. (oposião ao
Antonio Feres (orsoOção ao ferroo
termo 740.886 - Marca: Gentia- n° 747.804 - Mar es: Atlanta).
Men s )
Indústrias Gessy Leaer S. A. (opoMalharia Luiza Ltda. (oposição ao sição ao termo 747.651 - Marca: Cecilia).
te,mo 746.008 - Masca: Louise).
Indústrias Granfinc S. A. (oposição
Ibrapa Indústria B rasleira de PlásÉao ternio 748.102 - Marca: Lamen). ticos Aliança Ltda. (aposição ao terEnzo G Gusmão e Cia. Ltda. (opo- mo 747.732 - Mara .braplas).
g iç-do ao termo 749 585 - Marca:
Comércio e. Indús,aai de Produtos
Mavie).
Agrícolas do Brasil Laia. Cibra (opoPlastifon S. A. Plásticos e Deri- sição ao termo 748.668 - Nome Co!Irados (oposição ao trino 749.429 - mercial: Cibra Corné acio Indústria. Re»
Marca: Plastiform).
cauchutagem e Artefatos de Borracha
Banco Mv° Mundo S. A. (oposi- Ltda ).
Rejunta Importação Comércio e Reção ao termo 749.003 - Marca: Nôvo
Mundo).
presentações de Auro Peças Ltda.
Aramções de Aço Probel S. A. (oposição ao ferino 75 1 .443 Nome
!(oposição ao termo 747.060 - Marca: Comercial: Ind. e Com. Sójuntas LiIVIetalbel T. 747.439 - Titulo de mitada).
Igasa S. A. Importação ar Com.
Estabelecimento: Charbel Produtos de
Beleza - T. 747.203 - Marca: Di- (oposição ao termo 751 485 - Marca:
giba]) .
Tudocar).
Comércio e Ind de Produtos AgríIndustrias Gessy Levar S. A. (opocolas
do Brasil Ltda. Cibra (oposição
sição ao termo 747.200
Marca: a citem° 752.585 -- Insígnia: Cibral).
Espon
T. 747-201 - Marca: EsArtcris S. A. Ind e Com. (opoInstituto Vital Brasil S. A. Labo- sição ao termo 749 320 -- Marca:
ratório de Produtos Químicos e Bio- Ceci-Cris).
Cia. Industrial Brasileira de Calçalógicos (oposição ao termo 749.377 dos Vulcanizados Vulcabras S. A.
Marca: Doxvital).
19.492 - Marca:
Simon Es Schuster, Inc. (oposição (oposião ao termo 7
ao termo 748.665 - Marca: Bôlsa de Midas).
Anselmo Duarte Bea‘c. (oposição ao
Livros).,
termo
747.209 - Titulo: Palma de
Same) do Brasil S. A. Indústria e
Ouro.
Comércio de Máquinas (oposição ao
L Es E. Atkinson Limited (opositermo 746.937 - Marca: Enco).
ção ao termo 749.019 - Marca: Gota
Magal S. A. Indústria e Comércio Mágica T. 748.793 - /Marca° Co(oposição ao termo 747.556 -- Marca:
logne Plus.
FM) .
Unilever Limited (oposição ao terLiquigás do Brasil S. A. (oposição mo 749.070 - Marca: Perfume Glaze
'ao termo 747.454
Marca: Lig- - T. 749.062 - Marca. Perfumette).
Lar) .
Nestlé S. A. (oposição ao termo
Indústria Metalúrgica N. S. Apa- n° 747.023 - Marca • Sensucar).
recida S. A. (oposição ao termo núABR - Associação Brasileira de Remero 747.308 - Marca: Coringa). frigeração (oposição ao termo 752.821
Moinhos Unidos do Brasil Mate - Marca: Abrava).
S. A. (oposição ao termo 741.771 -Magaldi-Maia (Publicidade) Ltda.
Titulo: Supermercado Gaúcho).
Dobimar Von Karneke (oposição ao ca: Carango - T. 748.98P -- Marca:
(oposição ao térmo 749.604 - MarMarca: Dapura ) .
termo 747.712
Calhambeque
- T. 749.174 - Mar.
Ciba Société Anonyma (oposição ao
T. 748:510 termo 747.802 - Marca: Permasol). ca: Calhambeque
Marca: Jovem Guarda - T. 749.263
Flexas).
- Marca: Carango - T. 749.016
The Seven-Up Company (oposição Marca: Charanga - T. 748.228 tro termo 747.081 - Marca: Sete Marca: Fubica).
Unilever Limited (oposição ao termo
Nailotex S. A. Tecelagem e Consts° 747.382 - Marca: Indústria Lu- fecções (oposição ao termo 751;461 /colar).
Marca: Neltex). .
Roberto Ney Soares (oposição ao
Cargill Agrícola S. A. (oposição
terzno 741.771 - Fituld: Supermerca- ao termo 751.483 - Marca: Cargil).
do Gaúcho).
Angela Ind. e Com. Ltda. (oposiA Matos Joiarte Ltda. (oposição ao ção ao termo 732 159 - Nome Cotermo 747.433 - Nome Comercial: mercial: Incorporadora Angela Ltda.).
Joiatre - Jóias e Presentes Ltda.).
Companhia Nacional de Papel (opoIsa de Ilhéus S. A. Comércio In- sição ao termo 510 - Marca: Treze);
dústria Importação e Exportação (opoSilemotó S. A. Equipamentos Para
sição ao termo 747.469 - Marca: Automóveis (oposição ao termo nú• ha).
mero 747:254 --- Marcar S M).
Carroussel Indústria e» Comércio de
S. • A. • Moinho. Santista Indústrias'
Roupas Ltda. (oposição ao termo ml- Gerais --(oposição ao -termo -747-.. 598' aaa
mero 750.545 - Marca; Carrouesep Marca: S Sertaneja
• T. 747.597 -
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Marca: S Sertaneja
T. 747.580 Marca: S T. 747.595 -- Marca:
S Sertaneja - F. 747.596 - Marca:
S Sertaneja).
Serrana Sociedade Anónima de Mineração (oposição ao termo 747.580
- Insígnia: S).
Agfa Aktiengesellschaft (oposição ao
termo 737.326 - Marca: Allfoto T. 737.327 - Marca: Allfoto).
Valisere S. A. Fábrica de Artefatos
de Tecidos Indesinalháveis (oposição
asa, termo 7.52.040 - Marca: Volterra) .
Cigarettenfabrik Muratti G.m.b.H.
(oposição ao termo 745.555 - Marca: Arrastão).
Fábricas de Tintas Castelo Ltda.
(oposição ao termo 748.349 - Marca:
Castell).

Tissabel - T. 747.639
Marca:
Kibel
747.983 - Marca: Tissabel - T. 747.982 - Marca: Tissabel
- T. 747.638 - Marca: Kibel).
Laboratórios Organon do Brasil Limitada (oposição ao gamo 750.167 Marca: Teciclon).
Editôra Abril Ltda. (oposição ao
termo 747.797 - Marca: Mundo Infantil Bruguera).
Editora Abril Vaia. (oposição ao
termo 748.085 - Marca: Ler e Colorir).
Kaic Cosmos Aiministração Ind. e
Com. S. A. (oposição ao termo número 751.976 2. Mar ca: Cosmos).
Vidros Planos Bandeirantes Ltda.
(oposição ao termo 747.976 - Marca:
Bandeirantes).

Mococa Fabril 8 A. (oposição ao
termo 748.578 - Marca: Escala).
Bar e Restaurante Bierhalle Ltda.
(oposição ao termo 747.950 - Titulo:
Bierhaus).
Mococa Fabril S. A. (oposição ao
termo 748.029 - Marca: La Scalma).
Indústria de Móveis Francisco Bergamo Sobrinho S. A. (oposição ao
termo 748.062 - Marca: Bergan).
Roupas AB S.A. Indústrias Roupas
Profissionais (oposição ao termo número 747.947 - Marca: Texas).
Sebastião jader Sarquis S. A. Roupas Esportivas (oposição ao termo número 748.639
Marca: Barra Limpa).
Pucci S. A. Artefatos de Borracha
(oposição ao termo 727.123 - Marca:
Sacy).

Fábrica de Doces Cristal Ltda. (oposição ao temi° 750 481 - Marca: Tricampeão).
Ponte Es Filhos Ltda. (oposição ao
termo 749.637 - Marca: Sitio da
Ponte).
Amaro de . Souza Carneiro .8 Cia.
(oposiaão ao terino 748.349 - Marca:
Castel).
Companhia de Canetas Compactos,
(oposição ao tênno 742.610 - Marca:
A Tinta Que Respira Ideal Ultravinil
- T. 742 324. - Marca: Idealcor).
Socopal Sociedade Comercial e de
Participações Limitada ( oposição ao
termo 747.615 - Marca: Copal).
Institui National Des Appelations
aõrigene Des Vtas et Eaux-De-Vie
(oposição ao termo 748.252 - Marca:
Biscoitos Duchen Champagne).
Alumínio do Brasil S. A. (oposição ac termo 733.45? -- Marca: Combate).
Indústrias Gessa La y er S. A. (oposição ao terruo 747.640 Marca: Linsnatudc RM)
Editora Abril Ltda. (oposição ao
termo 747.087 - Marca: Rodasa),
Pastifício Caxiense S. A. Ind. e
Com. (oposição ao termo 747.027 Marca: Ypiranga).
Madel Manufatura de Produtos Ele-crônicos S.- A. (opa:irão ao termo número 748.541 - Marca: M AD). '
Saturnia S. A. Acumuladores Elétricos (oposição termo 748.130 Marca: Heitor/lar).

S. A. Indústria e Comércio Concórdia (oposição F,o termo 748.583 Marca: Sadia).
Anderson Clayton 8 Co. S. A.
Indústria e Com. (oposição ao termo
n° 747.949 - Marca: Santa Virgínia).
Editora Abril Ltda. (oposição ao
termo 747.089 - Marca: Rodasa T. 747.086 Marca: Rodasa T.
n° 747.085 - Maraa: Rodasa - T.
n° 747.084 - Marca: Rodasa - T.
n9 747.088 - Marca: Rodasa).
Câmera Publicidade e Promoções Limitada (oposição jso termo 751.188 Marca: Go-Go).
Interpiastic S. • A. Ind. e Com.
(oposição ao teima 743.778 - Matca:
Skandoplastie - T. 749.319 - Mar:
Malharia Simber S. A. (oposiaao
Skandoplast-Pásticon c Tintas Li. ao termo 748.073 - Marca: Simhora).
•
mitada).
Metalúrgica Rossi S. A. (oposição
Interplastic S. A. Ind. e Cum.
(oposição ao termo 749.474 - Marca: ao termo 748.999 - Marca: Rossiaa).
Toraichi flori (opcsiçã ao feral°
Interpla).
De Millus Com. e Ind. de Roupas n° 749.175 - Maca: Toy).
/Viadel Manufatura de Produtos AliS. A. (oposição ao termo 748.067 mentícios S. A (oposição ao termo
Marca:. Amor Amor).
»Livraria Atheneu S. A. (oposição n9 748.539 - Ma rc:, : M.AD ) .
Societa Per Aalani Strega Albert/
ao • têrmo 749.426 - Título: Ateneu
Benevento (S.A . B.) (oposição no terBrasília).
5/lasi 6 Cia. Ltda. (oposição ao mo 748.334 - Marca: Sambuca).
Mizza Kosnlec (oposição ao termo
termo 481.777 - Expressão de Pron° 749.263 - Marca: Charanga).
paganda: Cegonha).
Société Guarla'n (oposição ao terABC Rádio e relevisão S. A. (oposição ao termo 748.037 j Insígnia: mo 748.581 - Marca: Silmar).
São Paulo Alpargatas S. A. (opo(com fig. de Canário).
sição ao termo 75 1 212 - Marca:
Masi
Cia. Ltda. (oposição ao
T. ' 7 51.467 -- Marca:
mo 481.718 Frase de Propaganda: LAbbé
T. `% 51.665 - Marra:
Cegonha... Acessórios Para o Nené e Neltex
Go-GoY. • '
.
Para a Mãezinha).
Editóra
iria.
oposi..-Mo ao
Masi Es Cia. Ltda. (oposição . ao ter:. termo 729.900
Marca: Paraíso Inmo 481.720 Frase de Propaganda: fantil).
Mala, Bôlsa ou Cesta Cegonha do
Manufatura • dé Brinquedos Estrela
Bebe
T::481.779 - Frase 'de Pro7 S. A. - (oposição ar' termo 747 851 paganda: Mala, Bolsa oU,Cesta Cego Marca: Apranda i Brincando)
nha da: Parturiente.
.
Indústrias GgS.Sy Tavar S. A (oroMagnesjta S.. A.. (opoaição ata
sikio ao tertaOa 748 041 - Marca:
cric'i 753.541
' Marca: . -Isobrás) .: • a
Armações de--Aço Probel S:
T T/IiIPVP/' 1".11/--,/(ou - In RO ter(oposição ao termo 747.981 - Marca: ma 747.9óã
Maaaa• Brincislux)
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o razo para o deferimento e lio pedido, durante
poderão apresentar suas onasiçÕes ao Departamento Nacional da Propriedao.'s Industrial aqueles aão cea julgarem prejudicados.
'Mal° NQ 127.484

311 4./&13

euperaçao discreta alternando-se em e adjacente ao dito percurso, em um compreender: uma armação; um par
uma configuração anular.
lado do mesmo; uma segunda lâmina, de guias espaçadas na armação, para
5 — Veicu/os para viajarem sabre pivotavelmente. Eaticulada à primeira dirigirem o filamento ao longo de
De 9 de março de 1961.
a terra e/ou sd"bre água, compreen. lâmina, e disposta no outro lado do um trajeto predeterminado: uma priRequerente; Hovercraft Develop- dendo um veículo conforme reivin- referido
percurso; e um meio, ligado meiro, . ás mina, montada na armação
Snent Limite& — Inglaterra.
dicado em d, cacaracterizado pelo
lámína, a fim de atuá-la e tendo uma extremidade livre que
Pontos Característicos: "Veículos fato de que as aberturas de abaste- •emsegunda
resposta a um sinal.
prolonga além do dito trajeto, a um
Para Viajarem Sabre Terra e/ou cimento e aberturas de recuperação
do mesmo; urna segunda lâmiAgua".
2 — Dispoeitivo para coetar auto- lado
estão formadas nas extremidades de
na, pivotavelmente articulada à primaticamente
um
filamento
em
restubos
tubulares,
posicionadas
lado
a
1 — Veículos para viajarem sôbre
posta ao recebimento de um sinal, meira lamina e tendo uma extremiterra e/ou sabre água, compreenden- lado, as aberturas sendo inclinadas caracterizado
por compreender: uma dade livre destinada à cooperação
em
sentido
horizontal
e
fazendo
fren
do um veiculo para viajar sabae urna
armação;
meios
na armação para com a extremidade livre da prime ra
ta
para
dentro
na
direção
do
espaço
superfície, o qual é caracterizado peguiar o filamento ao longo de um lâmina; uma mola, ligada à segundas
lo fato de que quando em operação, ocupado pela almofada.
percurso predeterminado; uma pri- lamina e à armação, para impelir a
estar pelo menos parcialmente sus6 — Veiculas para viajarem sôbre
lâmina no sentido de sua
tentado acima da superfície por uma terra e/ou água, conforme reivindi- meira lâmina, montada na armação, segunda
cooperação com a primeira lâmina;
almofada de gás preamrado formada cado em 3, caracterizado pelo fato a adjacente ao dito percurso, em um uma
barra de aferrolhamento, cru
e contida debaixo do veiculo por uma de que as aberturas de recuperação lado do filammto; uma segunda lâmontagem pivotal na 'armação e tencortina, pelo menos, de fluido emer- são inclinadas em sentido horizontal mina, pivotavelmente articulada
gindo de, pelo menos, uma abertura e fazem frente para dentro na dire- primeira lâmina, e disposta adjacen- do um primeiro batente para contesde abastecimento na fundo da super- ção . do espaço ocupado pela almo- te ao dito percurso, no outro lado tar a segunda lâmina, a fim de mando filamento; um solenóide na ar- tê-la no outro lado do dito trajeto
fície do veículo, parte do fluído, pe- fada.
mação, destinado a operar em res- do fio, em oposição à referida mola;
10 menos, formando a cortina sendo
7 — Veículos para viajarem sabre posta a um sinal, e um meio, contro- e um rreio na armação, destinado ao
recuperada para dentro do veículo
através de, pelo menos, uma ,abertu- terra e/ ou água, compreendendo um lado pelo solenóide, para atuar as pivotamento da barra aferrolhado a
ra de recuperação no fundo da su- veiculo conforme reivindicado em 3, lâminas no sentido de cortarem o fi- no sentido de liberar a segunda aimina, cuja barra aferrolhadora posperfície do veículo, onde a • abertura caracterizado pelo fato de que a aber lanento.
sui um segundo batente, para limitar
de recuperação se acha posicionada tura de abastecimento é inclinada
3
—
Dispositivo
para
cortar
autorelativamente á abertura de abaste- em. sentido horizontal e faz frente maticamente um faamento em res- o movimento da segunda lâmina.
para
dentro
na
direção
do
espaço
cimento, de maneira que á altura
posta ao recebimento de um sinal
Finalmente a depositante reivindibaixa de operação, uma parte do ocupado pela almofada.
8 — Veículos para viajarem sabre caracterizado por compreender: urna ca, de acôrdo com a Convencâo Influído, pelo menos, formando a coruma primeira !'mine, ternacional e de conformidade com
tina, flui , para dentro além da aber- terra e/ ou água, compreendendo um armação;
montada na armação; uma segunda o artigo 21 do CacIgo da Propriedade
tura de recuperação, na direção da veiculo, conforme reivindicado em
lâmina, articulada pivatavelmente, Ineustrial, a prieridade do corresponalmofada de gás, é defletida em vol- ou 2, caracterizado pelo fato de que em
uma extremal: .:e sua, à primeira dente pedido, depositado na Repartita e para fóra pela almofada de gás 3 abertura de recuperação faz fren- lamina;
par Ge galas eeparadas, rão de Patentes dos Estados UniaoS
e aflui para a abertura de recupera- ta horizontal para dentro na direção montadasum
na armeeão para guiarem de, America do Norte, em 17 de noocupado pela almofada.
ção em uma direção substancialmente do9espaço
— Veículos para viajarem sabre o Memento ao longo de uma sonda vembro de 1960, sob o número 70.044.
horizontal.
terra e/ ou água, compreendendo um ou trajeto antae as lâminas; um sole2 — Veículos para viajarem sabre veículo suectancialmente como des- nóide, montado na annaairo para
terra e/ou sabre água, compreenden- crito neste relatório e ilustrado nas operar em resposta a um sinal; e
TERMO N9 134.678
do um veiculo para, viajar sabre uma figuras 2, 3, 4 e 5 dos desenhos tr tirante, entreligando o eolenóide
superficie, caracterizado pelo fato de anexos.
e a segunda lâmina, a fim de atuar
de 3 de dezembro de 1931
que, quando em operação é pelo me.
esta última no sentido de cortar o
10
—
Veículos
para
viajarem
sabre
nos, pacialmente Sustentado 'acima terra e/ ou água, compreendendo um filamento, ao ser o solenajae exciThe National Cash Reaister Comda supeficie por uma almofada de veiculo substancialmente como des- tado pelo sinal.
pany (Estados Unidos da América),
gás pressurado farinada e contida crito
Titulo: Dispositivo magnético bineste relatório e ilustrado nas
4 — Dispositivo para coetar um
debaixo do veículo, pelo manos por
6 ou 7 dos desenhos anexeis.. filamento, caracterizado por com- -es
uma cortina do fluído emergindo •de, figuras
— Veículos para viajarem sôbre preender: urna armação; meios na
pelo menos, uma abertura de abas- e/ 11
1. D'spositivo magnético bi-estáou água, compreendendo um vei- armação para guiar o filamento ao
tecimento na superfície do fundo do culo
vel incluindo uma base de monofio
substancialmente
conforme
deslongo
de
um
percurso
predetermiveículo, uma parte do fluido, pelo crito neste relatório e ilustrado nas
lamento tendo uma superficie condunado; uma primeira lâmina, monta- tora de eletricidade, caracter ieacto
Menos, formando a cortina sendo re- figuras
8
e
9
dos
desenhos
anexos.
da
na
armação,
a
um
lado
do
dito
cuperada para dentro do veículo atra • 12 — Veículos para viajarem sabre
pelo fato de que uma primeira capercurso; uma segunda lâmina, artivés, de pelo menos, uma abertura de
e/ ou água, compreendendo um culada •de modo pivotável à primeira mada fina de um primeiro material
recuperação na superfície da fundo terra
substancialmente corno den- lâmina; um meio, ligado a segunda magnético está provida uniformedo veiculo, e dispoeitivo para negar, veículo
e ilustrado nas figuras 10 ou 11 lâm i na,. a fim de impelir a mesma mente disposta sabre a dita superpelo menos, a uma parte do líquido crito,
fície e que uma segunda camada fina
até uma posição no referido lado do de um segundo material magnético
fluindo da abertura de abastecimen- dos desenhos anexos.
to, acesso djreto á abertura de reReivindicarei-se, finalmente, os be- Percurso; um meio aferrolhador para está provida uniformemente disposcuperação, em virtude do que, pelo neficies da Convenção Internacional manter a segunda lâmina no outro ta sôbre a dita primeira camada fina,
menos uma parte do fluído forman- a que alude o artigo 21, do Código lado do dito percurso; e um meio pa- o dito segundo material magnético
do a cortina é levada a fluir para da Propriedade Industrial, tendo emn ra liberar o meas aferrolhador.
tendo uma coercividade diferente dadentro e é defletida pela almofada vista que podido correspondente foi
5 — Dispositivo para cortar auto- quela do primeiro material magnéde gás, de maneira' a fluir para fo- depositado na Repartição de ,Patente maticamente um filamento em res- tico.
ra na direção da abertura de recupe- da Grã-Bretanha, sob n9 8.685 de posta a um sinal, caracterizado por
ração.
1960, de 11 de março de 1960.
compreender: uma armação, uma 2. Um dispositivo de acôrdo com
3 — Veículos para viajarem sabre
primeira lâmina, afixada à armação o ponto 1, caracterizado pelo fato de
terra e/ou sabre agem, compreendenna Proxi midade do seu ponto media- que um dos ditos materiais magnéa
do um veiculo conforme reivindicado
TÉRMO N9 134.208
no; uma segunda lamina, pivetada tices tem uma coercividade de meem 1 ou 2, caracterizado pelo fato de
em urna extremidade sua e uma ex- nos de 10 oersteds, enquanto que o
fluído form udo a cortina emergir
tremidade da primeira lâmina; um outro material magnético tem uma
de 16 de novembro de 1961
de pelo menos uma, abertura anular
par de guias, montadas na armação coercividade maior do que 10 untada,
de abastecimento, a parte do fluído Requerente: Monsanto Company, para dirigirem o filamento ao longo
3. Um dispositivo de acôrdo com
formando a cortina que é recupera. sociedade industrial e comercial nor- de um trajeto entre as lâminas; um o ponto 1 ou 2, caracterizado pelo
da, sendo recuperada através de urna te-americana.
solenóide, montado na armação para fato de que uma das camadas é de
discretas, posicionadas imediatamenoperar em resposta a um sinal; um uma liga de ferro incluindo não mais
te para dentro da abertura de abas- "Dispositivos Corta-Filamentos".
tirante, entreliganclo o solenóide e de 70% de ferro por pês°.
tecimento e espaçadas a parte me.
4. Um dispositivo de acôrdo cone
a Segunda lâmina, a fim de atuar e
' PONTOS CARAdiarttISTICOS
diante configuração 'anular.•
mesma para cortar o filamento quan- o ponto 1 ou 2. caracterizado Pelo
4 — Veículos para diajexem sabre
1 — Dispositivo para cortar auto- do o solenóide fôr excitado • pelo .si- fato de que urna das camadas é com-.,
terra e 'ou sabre água, compreendennal; e um batente, montado na ar- posta de arca de 30% a arca de
do um veiculo conforme reivindicado maticamente une filamento em res- mação,
a fim de manter a primeira 90% de níquel e 70% ,a 10% de ferem 1 ou 2, caractealzada pelo fato posta ao recebimento de um sinal. lamina em
unia posição predetermi- ro, e a outra camada é composta da
de que o fluído farinando a cortina èaracterizado por compreender: uma nada.
arca de 93% a 99% de ferro e de
emerge de uma série de talierturare armação; meios na armação para
de abradecimento diseretas e é re- guiar • o filamento ao longo de um
6 — Dispositivo para cortar auto- arca de 7% a I% de níquel.
cuperada. arn parte pelo menos, -atra- percurso predeterminado; -uma pri- maticamente um filamento em res5. Une dispositivo de aardo com
vás
ma série de aberturas de re- meira. lamina, montada na 'armação, posta . a um atoai, caracterizado par o Peat* 4, caracterizado pelo fato de
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)
que uma das ditas camadas é a dita
primeira cotada e que a dita outra
camada é a dita segunda caravela.
6. Um dispositivo de acôrdo com
qualquer dos pontos de 1 a 5, caracterizado pelo fato de que a dita base
de monofaamento é formada de um
arame de cobre-berílio.
7. Um dispositivo de acardo rani
qualquer um dos pontos de 1 a 5,
caracterizado pelo fato de que a dita
base de monofilamento é em forma
de vidro revestido cem uma camad:i
muito finà de prata.
8. Um dispositivo de zcr1.o cm
o ponto 5, caracterizado pelo fato de
que a dita primeira camada tem uma
espessura de 500 angstroms e a dita
segunda camada tem uma espessura
de aproiamadamente 4.000 angstrorns
Prioridade: EE.UU. da América,
em 21 de dezembro de 1550.
ro ,77.a51.
TERMO N9 134.706
de 6 de dezembro de 1931
The Osborn Manufacturing Company (Estados Unidos da Ainésr: a.'
Titulo: Ferramenta de escavaeão e
processo Para produzi-la.
1. Ferramenta de escovação. com
material de certa escava preso a um
suporte de dita ferramenta e que
dali se estende, caractrizado pelo fato de ditas cardas individuais terem
pequenas porções ampliadas, espaçadas em intervalos ao longo de seu
comprimento, 'tendo ditos intervalos
uma dimensão geralmente, pelo menos, tão longa quanto o comprimento
de ditas porções ampliadas.
2. Ferramenta de escovaçao, de
acórdo com o ponto 1, caracterizada
pelo fato de ditas cardas serem de
arame.
3. Ferramenta de escovação. de
acardo com o ponto 2, caracterizada
pelo fato de ditas cardas serem de
arame duro reto com unia dtaaza
Knopp de, pelo menos, 600.
4. Ferramenta de escovação,
aeardo com o ponto 1, caracterizads
pelo fato de ditas cardas serem ds
Libra de tampico.
5. Ferramenta de escovaçao.
acardo com o ponto 1, caracterksada
pelo fato de dito material de cerda
de escova compreender uma misture
de cerdas de arame e cardas de fibra de tampico, com contas plástico;
aderidos a ditas cardas de arame em
intervalos espaçados ao longo delas.
6. Ferramenta de escovação,
acôrdo co mo ponto 1, caracterizada
pelo fato de ditas cardas serem de
fibra de vidro.
7. Ferramenta de escovação, de
ocõrdo com o ponto 1, caracterizada
pelo fato de ditas cardas serem de
plástico.
8. Ferramenta de escavação de
ecôrdo com qualquer uni dos pontos
precedentes, caracterizada pelo- fato
de ser uma escova rotativa tendo um
Suporte com ditas cardas prêsas a
ele e estendendo-se dêle, sendo ditas
pequenas porções amplad.a,s eficazes
para espaçar os corpos de ditas:.^erdas e entrar em contato com as cardas adjacentes para modificar a ação
escovação de tal escôva em uso.
9. Ferramenta de escovação, de
t926rdo com qualquer um dos pontos

precedentes, caracterizada pelo fato
de ditas porções ampliadas serem
formadas por contas aderidas aos
corpos de ditas cerdas.
10. Ferramenta de escovação, de
acôrdo com o ponto 9, caractetizada
pelo fato de ditas contas consistirem
em material plástico.
11. Ferramenta de escovação, de
acôrdo com o ponto 9 ou 10, caracterizada pelo fato de ditas contas serem elastoméricas.
12 Ferramenta de escovação, de
acôrdo com o ponto 11, caracterizada
pelo fato de ditas contas serem contas elastoméricas espumadas.
13. Ferramenta de escovaçao, de
acardo cem qualquer um dos pontos
8 a 12, caracterizada pelo fato de
oito suporte serem as costas de uma
escâva anular com as cardas estendendo-se em geral radialmente das
mesmas, um corpo de material elastonsérico embutindo ditas cardas e
sendo intereassociado com ditas porções aumentadas.
14. Ferramenta de escovação, de
acardo com o ponto 13, caracterizada
pelo fato de dito inatsrial elitsmérico embutor somente as porções de
extremidades internas de ditas cerdas.
15. Ferramenta de escovação, de
aceirdo com o ponto 13, caracterizada
pelo fato de dito material elastomérico estender-se inteiramente adjacente às extrema:mi:1es de trabalho
externas de ditas cordas com as úl-

timas projetando-se somente ligeiramente das mesmas, sendo dito material elastomérico mais prontamente
sujeito à erosão no uso . do que as
ditas extremidades de cardas para
manter tal relação à medida que as
cardas diminuem no uso.
16 Ferramenta de escovação, de
acôrdo com o ponto 14 ou 15, caracterizada pelo fato de dito material
elastomérico ser celular, tal como policloropreno celular.
17. Ferramenta de escavação de
acôrdo com qualquer um dos pontos
precedentes, caracterizada por uma
camada relativamente fina de revestimento plástico sôbre os corpos das
cardas entre ditos porções ampliadas.
18. Processo de produzir unia ferramenta de escovação composto., como especificado nos pontos precedentes. caracterizado pelas operações
de formar unia escôva que tem um
suporte com cardas de escôva retas
que se estendem do mesmo, tendo
tais cardas porções ampliadas em intervalos espaçados ao longo delas eficazes para manter os corpos de tais
cardas algo espaçados e proporcionar
assim passagens entre eles, e introduzindo material elastomérico substancialmente dentro de tais passagens para encher tais espaços entre
tais cardas e assentando tal material
ela s tom éri c o .
Prioridade: EE. OU. da América,
em 1 de fevereiro de 1961, Número
86.378.

SALÁRIO
EDUCAÇÃO
DIVT1ff,ACX0 N. o 470
FIR.L.V.)à CR$ 200

•.A VENDA:

Na Guanabara

Seção de Vendas:. Avenida Rodrigues Alves n°
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembélso Postal
Em Brasília
Na Sede do D.I.N.

TÊR3.40 N9
de 4 de agii.sto de 1961 .
Owens-Corning Fiberglas Corporation — (Estados Unidos da América)
Titulo: Processo e Aparelho para
Produzir Fibras Minerais.
PONTOS CARACTEMSTICDS
1 — O processo de tratar material
mineral termo-amolecido caracterizado por incluir os estágios da: fornecer o material mineral termo-amolecido a uma ima parcialmente confinada do material ao ar, para
estabelecer temperaturas d.ferenciais
no material mineral, na zona confinada, para aumentar a viscosidade
de uma porção do material na citada região; e puxar o material da
zona confinada, em forma de um filamento de secção transversal não
circular.
2 — O processo de formar, com
material termo-amolecido, filamentos
de secção transversal não circular,
caracterizado por incluir os estágios
de: fornecer o material mineral termo-amolecido a unia zona parcialmente confinada; suspender o material na citada zona; esfriai' unia
região não confinada do material na
citada zona para aumentar a viscosidade de unia porção do material na
citada região; e puxar o material da
zona confinada em forma de' filamento de secção transversal não circular.
3 — O processo de tratar material
termo-amolecido, caracterizado por.
fornecer O material termo-amolecido
a um reservatório provido de paredes
tendo uma área lateral aberta; inundar com éle o reservatório para molhar as paredes com o material; reduzir a temperatura do material adjacentemente a área lateral aberta,
para aumentar a viscosidade do material adjacentemente a área aberta;
e puxar uma corrente do material do
reservatório, numa zona de viscosidades diferenciais, em forma de um
filamento plano.
4 — O processo de formar, com
material termo-amolecível, uni filamento de secção transversal substancialmente retangular, caracterizado por: passar uma corrente do material , para dentro de uma região
parcialmente confinada; inundar com
o material a região confinada ., para
suspender o material dentro dela;
expor o material, na região confinada, a contacto direto com ar para
aumentar a viscosidade do material
adjacente a superfície exposta; puxar o material de viscosida.des •diferenciais da região confinada para
formar o filamento de secção transversal não-ci rcular; e aplicar um revestimento do metal ao filamento,"
quando o filamento esta sendo formado.
5 — O proce•so de formar filamento plano de vidro, caracterizado por:
estabelecer um suprimento de vidro
fundido num receptáculo; passar o
vidro por uni orifício, de receptáculo
para -uma região parcialmente confinada, abaixo do receptáculo para colocar certa quanildade de vidro suspenso 4a, região; reduzir a temperatura de uma parte do vidro suspenso para aumentar a viseosiduile
da porção; e atenuar o vidro sus-
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penso na região confinada que sai
da zona de convergência, de vidro de
diferentes viscosidades para formar
um filamento plano.
6 - O processo para formar filamento plano de vidro, caracterizado
por: estabelecer um suprimento de
vidro fundido num receptáculo; passar, continuamente, o vidro por um
oficiei° do receptáculo para uma região, parcialmente confinada abaixo
do receptáculo, para colocar certa
quantidade de vidro suspensa do receptáculo; reduzir a temperatura de
uma parte do vidro suspenso para
aumentar a viscosidade da parte, para mais que a do vidro restante na
região .confinada; puxar o vidro de
diferentes viscosidades da região
confinada para formar um filamento plano; e revestir o filamento- plano com metal, na região de atenuação.
7 -- Aparelho para dar a material
termo-amolecido forma de filamento,
caracterizado por incluir, em combinação: um receptáculo apropriado
para conter material termo-amolecido; um a,nteparo associado com o
receptáculo; sendo o citado anteparo
de forma que define uma câmara
adequada para receber material do
receptáculo e tendo uma região lateral aberta de modo que urna superfície do material contido na câmara fica exposto para aumentar a
viscosidade do . material adjacente a
região lateral aberta da câmara; e'
dispositivos para puxar o material
da câmara em forma de um filamento de secção transversal não-circular.
8 - Aparelho para dar a material
termo-amolecido a forma de filamento, caracterizado por incluir, em
combinação: um receptáculo apropriado para conter material mineral
termo-amolecido; t manteparo prêso
ao exposto abaixo do receptáculo,
definindo o citado receptáculo uma
câmara tendo um lado aberto e uma
região de fundo aberta; dispositivos
para pas sar material do suprimento
Iara dentro do anteparo, estabelecendo o citado lado e fundo. abertos
um contacto direto do ar amb'ente
com as regiões expostas do material
contido na cá mara para aumentar
viscosidade do =terial adincente ao
lado aberto e no fundo: e dispositivos
rotativos veie pelo material puxado da c:Inti ,a para atenuar o material em forma de um filamento de
rra rotular.
seceão Ira
g
An71•PIf: aal , dar a material
mineral termo- prrwlec do a forma de
um filarri-ti f o de secção transversal
retangular ca r ., et eri.nado por incluir.
em com b'na-ão: tim receptáculo
apropriado para contar material termo-amole- i do. uni anteparo que, define uma cA outra tendo um lado
aberto P tinia região de fundo abaras, dispositivos para transportar material de suprimento para dentro do
anteparo, estabelecendo o citado lado
e o fundo abertos, contacto direto
do ar ambiente com a área exposta
do material, contido na câmara para
aumentar a viscosidade do material
adjacente ao lado e fundo abertos;
dispositivos atingíveis pelo material
puxado da câmara para atenuar o
Material de diferentes viscosidades,
para formar um filamento de secção
transversal não circular; e urh dispositivo de revestimento pôsto adja",rente ao anteparo para aplicar uma

Termo de patente ri" 120.649 - d. I 10 - Processo de acôrdo cem o
camada de metal sôbre o .filamento,
28 de junho de 1950.
ponto 2, car e
auo rque u duo
na região de atenuação.
composto tem :3 roi ;r Lha
10 - Aparelho, para dar a material
Montecatini, Società . Generale pet I
termo-amolecido a forma de um fila- rIndustria Mineraria e Chimica -1
mento de secção transversal não cir- Milão Itália.
Titulo: "Processo para a Polimericular, caracterizado por incluir, em
de Monómeros Acrilicos".
combinação: um alimentador apro- zação
Privilégio da invenção.
priado para contar o material termoPONTOS CARACTERISTICOS
-amolecido; um anteparo prêso ao
alimentador, sendo o citado anteparo
- Processo para a polimerização
feito com paredes dispostas de modo de1monómeros
acril.cos, caracterizadu
a deixar um lado aberto; dispo.sitivos porque a polimerizaçao e efetuada
de orifício para passagem do mate- em presença de catalisadores que
11 - ei;ycessu da acordo com ri o •
rial termo-amolecido do alimentaddr compreende muni compoa t o tendo a
fórmula geral:
ponto 2, caractedvade po..qm o „filo
para dentro da região definida pelo
composto tem a fia ni '
anteparo, para manter certa quanti1
II
r
dade do material na citada região; e •
Matado E a(
7
Al
N (C6115)2
dispositivos para puxar o material da
região definida pelo anteparo em
forma de um filamento • de secçãh
tu o
i- reoca .tso ti . - atilo
osgrup
alquila, clonde R1 e R2 são
caracterit• at.lo porque u dito
transversal não cikular.
cloalquila, atua, alcarila ou anileira- I ponto 2st o tem
fia miro:
la, iguais ou dlierentes, ou Parrnan- (=Po
11 - Aparelho,- para dar a mate- do, junto com o átomo de nitrogerial termo-amolecido a forma de um nio, um anel heteroeiclico; R3 e R.
Ai r-1\-vb.-5,2 ,j2c1
filamento de secção transversal não são grupos alquila, ai alquila ou ar.
lo; Me-I é um metal alcal i no; Me-li
circular, caracterizado por incluir, em é um metal dos grupos I, II, ou
13 - Processo de ac..^3rdo cem qualcombinação: um alimentador apro- do Sistema Periódico dos elementos
quer clo .: pontos 1 a li. (-!.(p.!
priado para conter material termo- de Mendeleief; X é hidrogénio ou porque o monamaro acrílico é tina
-amolecido; um anteparo pendente halogênio; p é zero ou 1; n é zero acrIlato de alquila . (m i os grupos al.
do alimentador, sendo o citado ante- ou um tnúmero inteiro; e ni n e qui t a con t ém no máximo 6 átomos
paro feito com paredes laterais es- igual à soma das valências de Me-1 de carbono.
paçadas e uma parede ligando as ci- e Me-II, enquanto g é zero ou 1.
14 - Prc e , sf o de ae ,31 . do com O
2 - Processo de acoido com u
tadas paredes laterais, deixando urna
ponto 13, caracterizado porque o nemponto
1,
caracterizado
porque
na
dita
área lateral aberta; dispositivos de
lato de alqu il a é um ardi- to de alorifício para passagem de material fórmula Me-I é litio.
qta i a de cadeia ramificada.
termo-amolecido do alimentador pa3 - Processo de acordo com o pon15 - Proce-so de siezirdo com o
ra dentro da região definida pelo an- to 2, caracter.zado porque na dita ponto 19, cararterindo porqu e o arria
teparo, de modo que fique certa por- fórmula Me-II é b2rilio, magnésio ou lato de alquila de enclaiti rainifaancia
ção do material suspenso na citada alumínio.
é acrilalo e e isopropila ou aarilato
região; e dispositivos para puxar ma4 - Processo de acordo com os de t-butila.
terial da região definida pelo ante16 - Processo acôrdo com qualparo, em forma de filamento ae pontos 2 e 3. caracterizado porque quer do:; no lites 1 a 12, caracterindo
secção transversal não circular; dis- na dita fórmula X é hidrogênio.
5 - Processo de acôrdo com os porque o mora mero acrílico é acrilopositivos contendo metal fluído, posnitaila.
tos adjacentes ao percurso do fila- pontos - 2 e 3, caracterizado porque
17 - Processo de ticôrdo com qualmento, sendo o citado filamento mo- na dita fórmula X é cloro.
6 - Processo de acõrdo com o pon- quer dos pontos procedentes. caractevido para ter contacto com o metal
rizado porque a ponn a rien cao é efena região de atenuação do filamento, to 4, caracterizado porque o com- tuada em presença de um diluante
posto
tem
a
fórmula
:
de modo que a aplicar um revestiinerte.
mento de metal ao filamento.
18 - Processo de acordo com oualquer dos pontos procedente s , carac12 - Aparelho para lar a material í-.1.A1 C tneari5ti 2 3.3t1.0( 02115)a
terizado porque a polimerivaçáo
termo-amolecido a forma de um filaefetuada a uma temperatura na faixa
mento de secção transversal não circular, caracterizado por incluir, em
7 - Processo de acôrdo com o pon- de -100 a 4-1009C.
19 - Processo de acôrdo com caiaicombinação: um alimentador apro- to 4, caracterizado porque o dito
quer dos pontos precedentes, caracpriado para conter o material termo- composto tem a fórmula:
terizado porque o monarnero n.crilico
-amolecido, um. anteparo prêso no
4 um éster acrílico e o )olim pro obpendente do alimentador; sendo o
tido é submetido à saponificação parcitado anteparo feito com uma pa- Li-A].
N (Cali5
cial ou completa.
rede posterior e paredes laterais espaçadas unidas a perede posterior,
23 - Processo de acôrdo com cmat.
definindo uma região, geralmente,' 8 - Processo de acôrdo com o pon- quer dos pontos precedentes, coroe.»
cúbica, tendo um lado aberto e um to 3, caracterizado porque o dito terhado porque o monômern actilico
fundo aberto; dispositivos para pas- composto tem a fórmula:
é um éster acríl i co de um álcool alisar material do alimentador para
fático inferior de cadeia reta ou lidentro da região para manter certa
near tendo no máximo 6 átomos de
quantidade do material suspensa
Bo E N( Ç 6H 5 ) 2 1.2
carbono, e o polímero obtido é tra.ndentro da citada região; sendo a susesaerificado com um álcool alifático
perfície do material contido na câde cadeia ram i ficada tendo no mámara exposta ao ar ambiente, es9 - Processo de acordo com o pon- ximo 6 átomo
s de carbono.
friando-se, assim, e aumentando sia to 3, caracterizado porque o dito
viscosidade; dispositivo para atenuar composto tem a fórmula:
21 - Precesso para a polimerizaa
em corpo linear do material na câcão de monômeros acrílicos, substanmara numa zona de convergência do
cialmente corno descrito nos exemplas anteriores.
material de diferentes viscosidade:,
para formar um filamento; incluinA requerente reivindica de adôrdo
do os citados dispositivos atenuantes
A]. C Li(C/313)2
aorn a Convenção Internacional e o
uma peça rotativa atingIvel pelo fiArt.
21 do Decreto-Lei n 9 '7.903 de
433
lamento para movê-lo para adiante.
27 de rgesto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido depositadd
Rio de Janeira.

J
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PATENTES DE INVENÇÃO)
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do tpeclidm dura ate 20 diat)
Vadarão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

'na Repartição de Patentes da Itália,
em 30 de junho de 1959, sob, número
11.191.
(IV 42.598 -- 11-10-66 -- Cr$ 5)
TERMO DE PATENTE N 9 136.511
De 19 de fevereiro de 1962
Polymer Corporation Limited —
Canadá.
Título: "Aperfeiçoamentos no processamento de Altos Polímeros de
,
Cis-1,4
Privilégio da invenção:
Pontos Característicos
1. Um processo para melhorar as
ca .aeristicas de processamento de
um ¡Mimem de butacieno-1,3 de alto
peso molecular, semelhante à borracha, dito polímero tendo pelo menos 80% das unidades monômeraa de
outadieno-1 3 polimerizados na configuração cis-1,4, dito processo sendo
caracterizado pelo fato de consistir
m aquecer o polímero a uma temperattna entre 93 e 2039C.
2. Um processo de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato do
alteia-. temperatura no qual o
polímero é aquecido ser 121-1909C.
a. Um precesso de acôrdo com um
dos pontos 1 ou 2, caracterizado pelo
fato da o. ereção de aquecimento ser
3fetuada ene -anta o polímero de.
outadieno-1,3 semelhante à borracha
3ta, em mistura com duas ou mais
em peso, por 100 partes em
peso de polímero borrachoso de botadieno-13, de uma resina fenol-eformaldeido não reativa ao calor, de
uma resina para-terciário butil feno]
acetileno ou de uma resina de
ahiético desproporcionada, hidrogenada ou esterificada; ou em mistura
com 5 ou mais partes de um polimero sólido de polibuteno, de um copolímero brrrachoe.o, sólido ou limado, de butadieno-1,3 com acrilonitrito, de um copolímero borrachoso sólido de butadieno-1,3 com estireno
_tendido com um óleo extensor; de
um polimeri líquido de butadieno1,3, de um polímero líquido hidroxllado de butadieno-1,3; ou de um xilil
.oercaptc a ou de misturas de dois
ou mas dos materiais precedentes;
ou de misturas de um ou mai.; dos
materiais procedentes com duas ou
. partes de um ácido carboxilico
aciclico E12-C18 9 ou misturas de um
o a- ais dos materiais precedentes
P .,m duas ou mais partes de um ácido carboxílico ácIclico e duas ou mais
•
partes de alcatrão de pinho.
4. Um processo de acôrdo com
taleigo r um dos pontos 1-3, caracterizado pelo fato do polímero de alto
teor cis-1,4 de butadieno-1,3 ser macerado pelo menos por dois minutos
-ate etapa de aquecimento.
5. Um proeesso de acôrdo ccru
qualquer um dos pontos 1-4, caracterizado pelo fato do polímero borraehoso de alto pêso molecular ----de
butadieno-1,3 ter pelo menos 90%
das unidades butadieno-1,3 monômeaos polimorizados na configuração
•
Um
processo
de
acôrdo com
6.
qr : 'quer um dos pontos 1e5, caracterizado pelo fato dó polímero ,bore
Anhos° de elevado péso Molecula r cie
tutadieno-1,3 ter uma viscosidade
•

Mooney ML-4-1009C. (212 9F) de pelo tes em pêso de um copolímero bor26. Um produto vulcanizado caracmenos 45 e o aquecimento ser prolon- irachoso sólido de butadieno-1,3 com terizado pelo fato de ser preparado
gado até que esta viscosidade Mooney estireno que foi estendido com um por um proce.sso de acôrdo com
tem sido reduzida a um valor menor óleo extensor, por 100 partes em pês° qualquer um dos pontos 1-25.
do que 45.
do polímero borrachos° de alto peso
27. Um processo da acôrdo com
7. Um processo de acôrdo com o molecular de butadieno-1,3.
qualquer um dos pontos 1-25, caracponto 6, caracterizado pelo fato da
terizado pelo fato da composição do
16. Um processo de acôrdo com o polímero
viscosidade Mooney Ser reduzida para
tratado ser subseqüenteponto
15,
caracterizado
pelo
faro
do
um valor menor do que 35.
mente composta, moldada e vulcanicopolímero borrachoso sólido de bu fa- zada.
8. 3mn processo de acôrdo com dieno-1,3 ccim estireno conter menos
qualquer um dos pon-os 3-7, caracte- do que 25% de ligação estireno e ser
28. Um produto vulcanizado caracrizado pelo fato do polímero burra- estendido com menos de 37 partes em terizado pelo fato de ser obtido por
choso de alto pêso molecular de buta-_ pêso de um óleo extensor aromático um processo de acôrdo com o pondieno-I,3 estar em mistura com 2-15 e ter uma viscosidade Moonel to 27.
partes em pêso de cada um dos ma- ML-4-1009C (2129F) inferior a 52.
29. Uma composição pre-processateriais seguintes: uma resina fenol17. Um processo de acôrdo com da, caracterizada Velo fato de "emformaldeido não reativa ao calor e qualquer ,um dos pontos 3-7, caracte- preender um polímero borrachos() de
um ácido carboxílico acione° rizado pelo fato do polímero borra- butadieno-1,3 tendo pelo menos ?O%
C12-C189 por 100 partes em pêso do choco de alto pêso molecular de buta- das unidades moo ômeras de butadiepolímero borrachos° de alto pêso dieno-1,3 estar em mistura com 10-100 no-1,3 polimerizadas na configurarão
molecular de butadieno-13.
partes em pêso de um comopolimero cis-1,4, substarmialmente de ocôrdo
9. Um processo de acôrdo com não hidroxilado em terminalmente com o que foi aqui descrito com requalquer um dos pontos 3-7, caracte- hidroxilado, liquido, de butadieno4 3 ferência aos Exemplos 1-11.
rizado pelo fato do polímero borra- tendo um pêso molecular de menos
A requerente reivindica de 3.c.Wo
choso de alto pêso molecular de buta- de 8.000. por 100 partes em péso do
dieno-1 3 estar em mistura com 2-15 polimeroé borrachos° de alto pêso com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n 9 7.903, de
partes em pêso de cada uni dos ma- molecular de butadieno-1,3.
27 de ageato de 1915, a prioridade Co
teriais uma resina para-terciário bu18. Um processo de acôrdo (vim correspondente
pedido depositado na
ril fenol-acetileno e um ácido car- qualquer um dos pontoa 3-7, caracboxílico aciclico C12-C18 por 100 par- terizado pelo fato do polímero tor- Repartição de Patentes do Canadá,
tes em pêso do polímero borrachos° rochoso de alto pês° molecular de em 18 de fevereiro de 1961, sob núde alto pêso molecular de butadie- butadieno-1,3 estar em mistura com mero 817.244.
no-1,3. 2-15 partes em peso de um xilil (N9 42.708 — 11-10-66 — Cr$ 45.090)
10. Um processo de acôrdo com mercaptan, para 100 partes em paso
qualquer um dos pontos 3-7, caracte- do polímero borrachos° de alto pêso
TERMO N9 136.448
rizado pelo fato do polímero- borra- molecular de butadieno-1,3.
•
choco de ... to peso molecular de outa19. Um processo de acórdo com
dieno-1,3 estar em mistura com 2-15 qualquer um dos pontos 12-18, caracDe 15 de fevereiro de 1962
artes em peso de cada um dos ma- terizado pelo fato de 2-15 partes em
Shell
Internationale Research Maca
teriais um ácido carboxílico aciclico peso de um ácido carboxílico acione°
C12-C18 e uma resina de ácido abié- C12-C18 estarem presentes na mistu- tschappij N. V. — Holanda.
Titulo: "Processo para a Isomeritico desproporcionado, hidrogenado ra para cada 100 partes em peco do
ou esterificado, por 100 partes em olímero borrachos° de alto peso mo- zação de Hidrocarbonetos Insatura.
dos" — Privilégio de Invenção.
pêso do polímero borrachoso de alio :ecular de butadieno-1,3.
pêso molecular de butadieno-1,3.
20. Uni processo de acôrdo mm o
Pontos Característicos
11. Um processo de acôrdo min p onto 19, caracterizado pelo fato do
queima- e aii. dos pontos 3-7, carac- ácido carboxilico aciclico C12-C19 ser
isomeri1 — Um processo para
terizado pelo fato do polímero bor- o ácido láurico, o ácido .oleico ou o
zaçáo estalfeica de alcoses, caracterochoso de alto pêso molecular de ácido esteárico.
butadieno-1,3 estar em mistura com
21. Um processo de acôrdo com rizado pelo fato do catalizador con10-100 partes em pêso de um polí- qualquer um dos pontos 8-11, 19 e sistir, pelo menos, parcialmente de
mero e 2-15 partes em pêso de um 20, caracterizado pelo fato de 2-15 -odeio de manganês.
ácido car: C12-C18 por 100 partes em pêso de alcatrão de pinho
2 — Um processo de acôrdo com o
pactos em pêso de polímero borracho- estarem presentes na mistura para ponto característico 1, caracterizado
so de alto peso molecular de butadie- cada 100 partes em pêso do polímero pelo fato do iodeto de manganês estar
no-1,3.
borrachoso de alto péso molecuiar de sustentado num veículo poroso.
3 — Um processo de acôrdo com
12. Um processo de acôrdo com butadieno4,3.
o ponto característico 2, caracteriqualquer um dos pontos 3-7, caracteUm
processo
de
acôrdo
otorn
o
22.
zado pelo fato de se usar pedrarizado polo fato do polímero . borra- ponto 8, caracterizado pelo ,fato de polue
'como um veiculo.
choso de alto pêso molecular de Puta- adicionalmente estarem presentes
4 — :Um prOcesso de acôrdo com
dieno-1,3 estar em mistura com 2-15 partes em peso de um óleo es- quaisquer
dos pontas característicos
10-1)0 artes em péso de um copoli- tensor, por 100 partes em pêso do
mero borrachoso líquido ou sólido de polímero borrachoso de alto peso mo- 1 a 3, caracterizado pelo fato do iodeto . de 'manganês estar presente em
butadieno 1,3 Com acrilonitrilà, por lecular de butadieno-1,3.
forma de :uma-fusão.
100 'partes em Pêso do polímero bor23. Um processo de acôrdo com o
rachoso de alto pêso molecular de Ponto 22, caracterizado pelo fato do
5' — , 'Ui processo de acôrdo com
butadieno-1,3.
óleo estensor. ser um óleo estensor qualquer dos pontos característicos
1
a. 4, caracterizado pelo fato do
•
13. Una processo de acôrdo .com o Naf tônico.
catalizador estar num estado
ponto 12, caracterizado pelo fato do
24.. Una processo de aóôrdo rom
copolímero de butadieno-1,3 com qualquer noa dos pontos 4-23, carac- Zado.
6 — Um processo de acôrdo com
serilonitrilo ser um copolímero liqui- terizado pelo /ato da : maceração dudo tendo u mteor de acrilonitrilo li- rante a etapa de aquecimentO ser quaisquer dos pontos característicos
1 a 4, caracterizado pelo fato de se
gado de menos do que 35%. •
efetuada -na :ausência de ,qualquer
14. Um processo de acôrdo com o outro material que não Os„ataenció-. passar o catalizador através do reator
em: fluxo contracorrente com os aiponto 12, caracterizado pelo fato de lados nos ditos pontos. • •
Unos.
copolimero de butadieno-1,3 com
acrilonitrilo ser um copolimero bor- .:25. Um • procesSo de acôrdoa com ! 8 Uni 'processo de acôrdo com
rachoro aóliclo tendo um teor de li- qoalquer um dos pontos, 114, ogaaçe 4uasquer dos. pontos característi cos 1
gação acrilonitrilo inferior a 35% e terizetdo pelo fato do polímero de alto a...7, :caracterizado pelo fato de se
anila viscosidade Moonel ML-44009C teor eis-1,4 de l biltadieno ter .... ricid Converterein butenes de cadeia linear
preparado pelo : erriPrego dé ria; em , isobuteno "
(2129 F) inferior a 47. '
13. Um Processo de acôrclo cioni talliador de polimerteação no .qtralao j 9— • 1.1'in Processo de acerdo com
qualquer dos pontos : 3-7, caracteriza- componente metal - pesadoa redutavel é . quala.quer dos pontos caracterealcos
do pelo fato do polímero borreeposo baseado . em ,tit(ba1o: OU cobp.lto -e .o 1 a .7, caractea'za do pelo fato do 5:e
de alto pêso molecular de 'aitadíamo,e, rente. • redutor . organo-metálica eé converter isobuteno em buímos de
' '
1,3 estar em mistura com 10 100 par- baseado em alumínio,
1cadea linear.
'
.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
i do. cl.aranta 30 diaa
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do ped
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
10 — Um processo de acôrdo lom
o ponto característico 9, caracterizado
peo fato de se desidrogenar os butenos de cadeia inear ix situ em
butedieno.
11 — Um processo de acôrdo com
quaisquer dos pontos característicos
1 a 11, caracterizado pelo fato de se
formarem • os alcenos in situ mediante desidrogenação de alcenos.
12 -.- Um processo de acôrdo com
quaisquer dos pontos característicos
10 e 11, caracterizado pelo fato .de
se efetuar a desidrogenação em presença de iôdo.
13 — Um processo de acôrdo com
quaisquer dos pontos característicos
1 a 10, caracterizado pelo fato de se
formarem os alcenos in sztu mediante
dissociação de iodeto de hidrogênio
de iodealcanos.
14 — Um processo de acôrdo com
quaisquer dos pontos característicos
12 e 13, caracterizado pelo fato, de se
formar o iodeto de manganês in situ.
15 — Um processo de acôrdo com
o ponto característico 14, caracterizado pelo fato de se formar o iodeto
do manganês mediante reação de iodeto de hidrogênio e, pelo menos, um
composto de manganês.
16 — Um proce.:-o de acôrdo com
o ponto característico 15, caracterizado pelo fato de se usar um dos
óxidos de manganês.
17 — um processo de ao:5rd° com
quaisquer dos pontos característicos
12 a 16, caracterizado pelo fato de
se recuperar iôdo de iodeto do manganês mediante tratamento com oxi.
gênio.
18 — Um processo de acôrdo com
quaisquer dos pontos característicos
12 a 17, caracterizado pelo rato de
se regenerar o iodo in sita.
19 — Um processo de acôrdo com
o ponto característico 18, caracterizado pelo fato de estar presente oxigênio.
20 — Um processo de acôrdo com
o ponto característico 19, caracterizado pelo fato de se produzir oxigênio in situ por um composto que
produz oxigênio.
21 — Um processo para a isomerização de alcçnos substancialmente
como supra descrito com referência
aos exemplos.
22 — Um processo para a d..sidro
genaçâo iodinativa de alcenos, raie
se isomeriza os alcenos, formados pela
desidrogenação, de .acôrdo com um
processo reivindicado em quaisquer
dos pontos característicos / a 10 e
14 a 21.

rizado porque Mn barbilurato da
7.° Um processo de tu:U(10 com
qualquer dos pontos 1 a 6, caracfórmula geral
terizado porque o derivado de. PaDe 22 de novembro de 1960
laidrina é produzido pela reação
do epieloridrins com um composSapos S. A. — Suíça.
to da fórmula geral M-111, para
Titulo — Processo para a -riredar um composto da lúrmula g.sral
paração de novos compostos barbitúricos e de composições sedativos e anticonvidsrvas baseadas
nos mesmos.
TÊ [IMO N." ' 124.373

Pontos caructertsticos
1." Um processo para o pr''reparação de novos compostos barbitúricos, tendo a fórmula geral:

cio que 111 e 112, que portem ser
iguais ou diferentes, representam
átomos de halogênio" ou um grupo
OZ [em que Z é hidrogênio ou
uma cadeia lateral de hidrocarbonato alifático que pode ser substituída ou é uni grupo arilo ou
aralquila, substituído ou não, ou
é um grupo CONY1Y2 (em que
Y1 e Y2 que podem ser -iguais ou
diferentes, são átomos de hidrogênio ou grupos alquila substituídos ou não)] nu 111 tem um dos
significados estabelecidos acima
e 112 é um grupo:

R

\c ,"

R
5

-(

Co -

/co
CO NU

em que 114 e 115. mu:: podem ser
iguais ou diferentes, representam
urna cadeia lateral de hidrocarboneto alifático, substituído ou
não, ou um g rupo arilo. aniquila,
nu heterocielico, substittdio ou
não, e em que 113 é helog,ônio
-mando 112 é um gru p o represenl adá pela fórmula geral El acima
- . 11 (mondo R 9 é 11n"S toni0 de halo rtêni o 011 tini gruo( OZ. é .im
,Y91}10 renresentsdo nela Virroula
rt prima . em nue Hi (415 têm o
estabe l ecido. ti e ,4 d e
gronos 114 o 11 5 uao se.
""P

em que M representa um átomo de
metal e 114 e 115 tem os significados dados acima, é reagido com em (pie til tem o sigt.ificado dado
um derivado de heloidrina de fór- no ponto 1. que é então, Se desejoilo, reagido com um: c.onmosto
mula geri E:
da fórmula geral 1 X.CO.NY1Y2.
em que X representa um átomo de
CH 2 '"Et1
halogênio ou um grupo alcoxi inferior.
8.' Um processo de acórdo com
C11-R6
'o ponto 7, euracteriza, g o porque
o composto RIU é um álcool ou
um fenol, e é reagido na presença
Cria"- R7
de um catalisador de condens.1cão.
Uni processo de aeaalo com
em que 116 é um átomo delialogê
nio ou um grupo OZ, onde Z tem o ponto 8, caracterizado porque
o significado dado acima e R7 é o catalisador de condensação O
ácido sulfúrico concentrado.
um átomo de halogênio.
10. Um processo de acôrdo ema
2.° Um processo de neônio com qualquer
dos pontos 7 e 9, c a r a c
o ponto 1, caracterizado proque
um-terizadopqu,nXé
na fórmula do res p ectivo reagen- grupo alvoxi inferior, a carbamite. RO é um g rupo hidroxila ou fação é realizada na presença de
um grupo carbamiloxi de fórmula um alcoolato de alumínio.
g eral O.CONITY1Y2, em que Yl e
Um p rocesso do acôrdo cora
Y2 têm os si g nificados dados no o 11.
ponto 10, caracterizado porque
ponto 1.
.
o alcoolato é isopropóxido de alu3 " Tm processo de neônio com mínio,
que 1 ou 2. caracterizado por12. Um processo (te ueôrdo com
que na fórmula do respectivo res.
r,'ente. M representa um metal ai- qualquer dos pontos 7 a 9, carac4 0 Um p rocesso de acôrdo com
q ualquer dos p ontos 1 a 3. carneto rizsdo p orque n derivado de hel oidrina é a q uecido com o barbi` ora l' mia ausência de um solvente,
A o fundo, após a reação, é trata.
, 10 com água nora remover a sal
:n orgAnien e com um solvente nra 4 p ic.o p ara dissolver o produto
"1 ", 1-porão.
Um p rocesso de noenalo com
o omito 4, caractPrizado porque
n derivado de heloidrina não rea'tido é removido d produto de
• .,..,•;5.rn por destilação.
13. 0 Uni Processo dr acôrdo com
-mal q uer dos p ontos 1 a 5, carne! ort7,-,do p orque o p roduto de remi" r' b arbituratn, é reagido com
balo g eneto do ácido apropria
. 1 n, . oll um éstor de carbamila,
q uais q uer grupos
livres ° r e g entes p or gruene, (1 CO-N-V1-72, em mie Ti e
lêm os slanificadow 4201(15 90

23 — Um produto • de desidrogenação iodiativa sempre quando preparado por um processo como rei9.2
vindicado no ponto caracter'
ndica
de
acórd
A Requerente reiv i
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei n 9 7.908, de
27 de agôsto de 1945, a pric
do corresnondente pedido deposi",',
i. ,,Ph
arm-n,
na Repartictio de Patentes na Ho
112 são
111
o
eilvamente.
"mando
le
fevereiro
de
1961
fl
/anda, em 17
ambos amues hidrt xilmt. Caracte- ponto 1.
sob ri'? 261.362.

terizado porque, quando X é Ima
!itomo de halogênio, a carbamiltação é realizad ano presença de um
aceptor ou fixador de halogeneto
de hidrogênio.
13. TI m p rocesso deacôrdo com
o ponto 12, caracterizado porque
o composto X CO NX1X2 é cloroÇormami da.
14. Uma variante do processo
de oardo cor., o ponto 7, caracterizada porque o composto da
fórmula geral:

é rerlffido com uni hallogencto do
earb7imille. cara formar o- Ivalote.
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hiato de éster de ácido carbónico
correspondente que é, então, reagido com uma omina. HNY1Y2, ein
que Y1 e Y2 têm os significados
dados no ponto 1.
15. Uni processo para preparação de novos compostos barbitiiricos substancialmente como aqui
antes descrito e especificado, com
particular referência aos exemplos
dados.
16. Processo para preparai novas composições sedativos e anticonvulsivos, caracterizado p o r
compreender a incorporação de
uni composto obtido pelo processo
de acôrdo com qualquer dos pontos 1 a 15, a uni veiculo formaceuticamente aceitável.
17. Processo de acôrdo com o
ponto 15. caracterizado porque o
veiculo inclui água e agentes dispersante, agentes aromatizantes e
ou agentes adocicantes.
18. Processo de acórdo com o
ponto 15, caracterizado porque o
veiculo é unia base sólida de tablete ou comprimido e a composição é enformado DOI prensattem.
19. Processo de acôrdo com o
ponto 18, caracterizado pelo fato
da base sólida compreender lactose, dextrins, amido, caolim, tal:co, estearaio . do magnésio ou sílica.
20. Processo de acôrdo com o
ponto 16, caracterizado por compreender a dissolução do composto ativo em um veiculo que inclui
água estéril, isenta de pirogênio,
própria para aplicação parentérica.
21. Processo de acôrdo com
qualquer dos p ontos 16 a 19, caracteHzado p orque as composições estão na forma de unidades
de dosagem contendo 25 a 200mg
do com p osto ativo.
22. Processo de acôrdo com o
ponto 21, caracterizado porque
cada unidade de dosagem contém
de 50 a 100mg de um composto
ativo, conforme es p ecificado no
ponto característico 1
A requerente reivindica de

nardo com a Convenção Internacional e o art. 21 do Decreto - lei
L° 7 903 de 27 deagro de 1945.
p rioridade do correspondente
pedido de p ositado fia Repartição
de Patentes da In glaterra em 23
'de n ovembro de 19, sob mimero 39. 718.
(N.° 42.597 — 11-10-66 -Cr 10).

aiguel de Raney, a fim de produzir reresentam hidrogênio, halogeno ou alum composto com o grupo.
coilo inferior, é utilizado como substância de artida.
1) 'Proesso para a preparação dr
derivados de 1.4 — benzodiazepinzt
caracterizado pelo fato de que se faz
reagir um composto da fórmula geral
Reivindicações

R

11--CON
Cil -R

1

1=as.17:"

2

.

na qual R representa hidrogenia alcoilo, hidroxi-alcoilo ou aralcoilo, RI
representa hidrogênio ou -alcoilo e R2
representa fenilo ou alcoilo, alcoxi.
trifluorometilo ou fenilo. halneogo mo
nosubstituido, o núcleo designado por
I — sendo não substituído, monosubstituído, por trifluorometilo ou mono ou disubstituído por alcogilo, alcoxi, alcoíltio, hidroxi-alcoiltio, halogeno, nitro, amino, alcoilsulfindo,
hidroxi ou acilamino, com
um agente de redução ou um halóide
de fósforo, todo o •produot podendo
então ser nitratado, todos os grupos
omino e êstes podendo ser adiados, e
nitro podendo ser reduzidos a grupos
de que os produtos de reação que são
de caráter básico podem ser transformados em seus sais de adição de ácido .
2) Processo de preparação segundo
a reivindicação 1, caracterizado pelo
fato de que se utiliza um composto de
benzodiazepina, cujo núcleo 1 é mono.
substituído na posição 7.
3) Processo de preparação segundo
a reivindocação 1, caracterizado pelo
fato de que se utiliza um composto de
benzodiazepina, cujo núcleo 1 é monosubstituído na posição 7 por alcoíltio
alcoilsulfinilo, alcoilsulfonilo, trifluorometilo, halogeno ou nitro.
4) Processo de preparação segundo
as reivindicações 1 a 3, caracterizado
pelo fato de que se 'utiliza um composto de benzodiazepina, o qual encerra,
na posição 5, um radical fenilo o-substituído .
5) Processo de preparação segundo
as reivindicações 1 a 4, caracterizado
pelo fato de que a substância de partida é reduzida com hidrogénio na
presença de catalisador de platina, a
fim de produzir nin composto com o

F. Hoffmann La Roche & Cie.

Sociéteé Anonyme (F. Hoffmann —
La Roche 8 Co. Aktiengesellschaft)

,cii •

53-9
8) Processo de preparação segundo
as reivindicações 1 a 4, caracterizado
pelo fato de que a substância de partida é tratada com tricloreto de fósforo ou com hidrogênio ativa glo com niobtido desta maneira é reduzido com
hidrogênio na presença de catalisador
quel de Raney, e de que o produto
de platina, a fim de produzir um composto com o grupo

na qual R4 e R.8 representam hidrogênio ou alcollo inferior, e uma dos
;ubstituintes designados por R9 é um
grupo trifluorometilo e o outro é hidrogênio, é utilizada como substância
11) Processo de preparação segundo
de partida.
as reivindicações 6 ou 8. caracterizado
pelo fato de que uma henzodiazepina
9) Processo de preparação segundo da fórmula geral
as reivindicações 5, 6 e 8, caracterizado pelo fato de que um composto
de benzodiazepina da fórmula geral
na qual R3 representa hidrogênio ou
cm-a
alcoilo inferior, R4 representa hidrogênio ou alcollo inferior, R5 representa
fenilo ou halogeno ou fenilo monosubstituído alcollo inferior, e R6 e R7

OH--

FUNDO FEDERAL
' DE ELETRIFICAÇINO

DIVULGAÇÃO N' 883

2.• Ediçâo
Preço: Cr$ 100

na qual R4 e R8 representarei hidrogênio ou alcoilo inferior, R10 representa alcolltio inferior, hidroxi-alcolltio
inferior, alcoilsultinilo inferior ou aicoilsulfonilo inferior, e R11 representa
hidrogênio„ ou halogeno, é utilizada
como substância de partida.
12) Processo de preparação segundo

a reivindicação 8, caracterizado

A VENDA:

pelo

fato de que ina- benzodiazepina da Mr.
mula geral

Ala Guanabara

Seção de Vendas;
Ao, Rodrignee Alves. 1

grupo

TERMO N9 124.755
De 7 de dezembro de 1960

7) Processo de preparação segundo
as reivindicações 1 a 4, caracterizado
tida é reduzida com hidrogénio na pre pelo Jato de que a 'substância de parsença de catalisador de platina e de
que o produto obtido desta maneira é
10) Processo de preparação segundo
tratado com um agente desidratante,
caracterizado
por exemplo cloreto de tionilo, a fim as reivindicações 6 ou 8,benzodiazepina
de .produzir um composto com o gru- pelo fato de que uma
da fórmula geral
po

Ag(ocia fit Ministério da Fazenda

()II

6) Processo de preparação segundo

ISuiça)
as reivindicações 1 a 4, caracterizado
Titulo: Processo para a preparação pelo fato de que a substância de parde derivados de 1,4 — benzodiazepi- tida é tratada com tricloreto de fósforo ou com hidrogênio ativado com
ao, (Priv, Inv.)

Atande-se • p edidos peio Serviço
Reembõlso Posta)
Em Brasília

Né Sede do 'O 1.N.

na qual R4 e R8 representam hidrogênio o ualcoilo inferior, R12 repre,
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senta hidrogênio ou halogeno, R13 e
R14 representam hidrogênio, halogeno,
amino, acilamino inferior ou nitro, sendo que pelo menos um de R13 e R14
é grupo contendo •nitrogênio, é reduzida com hidrogênio na presença de
Oxido de platina.
13) Processo de preparação segundo
a reivindicação 6, caracterizado pelo
fato de que 7-cloro-5-feni1-3H-1, 4-benzodiazepina-2(1H)-ona 4-óxido é utilizado como substância de partida.14) Processo de preparação segundo
a reivindicação 6, aracterizado pelo
fato de que 7-cloro-l-metil-5-fenil3H-1, 4-benzodiazepin-2(1H)-o0 a 4óxido é utilizado como substância de
partida.
15) Processo de preparação segundo
a reivindicação 6, caracterizado pelo
fato de que 7-trifluorometil-5-fenil.
3H-1, 4-benzodiazenin-2 (11-1)-ona 4óxido é utilizado como substância de
partida.
16) Processo de preparação segundo
a reivindicação '6, caracterizado pelo
fato de que 7-nitro-5-feni1-3H-1. 4benzodiazepin-2 (1H)-ona 4-óxido é
utilizada como substância de partida.

T2RM0 N.Y 125.298
prioridade dos pedidos correspondenes, depositados em 10 de dezembro d
De 30 de janeiro de 1R61
1959 sob o n u 858.564, em 15 de jaG. K. N. Group Services lamiZ,ecl
neiro de 1960 sob o n° 2.605, em 26 - Inglaterra.
de abril de 1960 sob o n° 24.686 e em
Ti_ulo: l'roces.so de fazer uni per27 de junho de 1960 sob o n° 38.732, matador térmico.
na Repartição de Patentes dos Estados
nidos da América.
Pontos Caractertsticcs
( Nu 38.947 - 5-9-1966 - Cr$ 20)
TkRMO N.9 125.664
De 4 de janeiro de 1961
International Business Machines
Corporation - Estados Unidos da
America.
Titulo: Correia continua . de tipos
e aparelho impressor com a mesma
equipado.
Pontos Caraeteristleos

1. uma coarem continua cie t.pos,
adequada para uso em aparelhos de
impressai cie alta veloc.dade e compreendenclo, uma pluraliaade ie peça.
.,ipo e uma peça correia composta,
fina, adaptado para trazer as ditas
pçeas tapo presas à mesma caracterizada peso lato de a dita p eça cor17) Processo de preparação segundo reia . composta ter uma peça de tena reivindicação 6, caracterizado pelo :ão de fita de aço interna e ora refato de que 7-nitro-l-metil-5-fenil-3H- vestimento de absorção de energia de
1, 4-benzodiazepin-2 (1H) -orla 4-óxido impacto, fino, uniforme, de tratel,a
plástico, aendo o dito revestimento
é utilizado como substância de partida. plástico
aderido á superficie externa
18) Processo de preparação segundo da dita fita
de aço de diodo (lua o
a reivindicação 6, caracterizado pele dito revestimento isole a dita peça
fato de que 7-cloro-5- (2-clorofenil) de tensão de contatos da corrusão cem
3H-1, 4-benzodiazepin-2(1H)-ona 4- superfície de metal.
óxido é utilizado como substância de
2. Uma correia continua de tipos,
partida.
de acordo com o ponto 1, calacteri19) Processo de preparação segundo macia pelo falo de a dita ima ci .- . aço
as reivindicações 6 ou 7, caracterizado ser de aço inoxidável.
pelo fato de que 7-nitro-5-(2-trifluoro3. Uma correia continua cie tipos,
meti1 fenil) -3H-1, 4-benzodiazepin, de acórcio com os pontos ou 2,
2 (1H)-ona 4-óxido é utilizado como caracterizada pelo fato de o dito ievestimento ser uma pelicu'a ai. polisubstância de partida.
20) Processo de preparação segunda éster.
a reivindicação 6, caracterizado pelo 4. Uma correia continua da upos
fato de que 7-cloro-l-metil-5-(2 . -cloro- de acordo com os pontos 1 ou 2.
feni1)-3H-1, 4-benzodiazepin-2 (1H)- caracterizada pelo fato de o di.to recana, 4-óxido é utilizado ocmo substân vestimento ser um poliemia° lineor
.s.ntet.co de baixo péso molecular.
cia de partida.
Uma correia continua cie tipos.
21) Processo de preparação segundo de5.acórdo com qualquer um cios pona reivindicação 6, caracterizado pela tos precedentes caracterizada pelo
fato de que 7-cloro-5-(2'-fluorofenil) fato de as ditas peças tipo ssrem fi3H-1, 4-benzocliazepin-2 (1H) -ona 4- xamente presas- à dita peça correia
óxido é utilizado corno substância de por urna ação prendedora iiorrpre.slva doe peças metálicas que entram
partida.
em contato com as superficios opos22) Processo de preparação segundo tas da dita peça correia.
a reivindicação 6, caracterizado pelo
6. • Um aparelho impressor tendo
fato de que 7-bromo-5-(2'-fluorofeni1)
um mecanismo de impressão, carecia3H-1, 4-benzodiazepin-2 (1H)-ona .4-, nzado por compreender unia pluraóxido é utilizado como substância de I.dade de peças de tipo e ama plura23) Processo de preparação, segundo lidade de martelos seletivam ente opea reivindicação 8, caratcerizado peje ráveis para bater nas ditas p ça., de
fato
de
que
7-oro.-5-feni1-3H-1, 4 tipo ao longo de 'tuna' linha de imbenzodiazepin-2( H1-ona é reduz2: n oressão. sempre que fôr equipado com
como hidrogênio na presença de oxide; uma correia de tipos de - acordo com
gua l di:ler o ro dos pontos precedentes
de platina.
R(. ivludica - se,
24) Processo para a preparação
, de. acôrdo com a CoaJ enção • Intarnacional e o Art. 21 do
derivados de 1, 4-benzodiaiépina
acárdo com a descrição minuciosa ap( Odigo cia Propriedade ,Incivis'nrial,
tenor, em particular nos exemplos pr,e prior.cl asie co pedido' tcorrespondente
cedentes.
depositado no ..Riapartição de Pateti'
Reivindicase. de acôrdo com a Con' les dos , Fatarlos Unidos' li América
venção Internasional e nos prinos, id ip "m 11 tié janeira de 1.-96S, ',Gen ni1r7*,?Código da Propriedade „ Insiiii ,triW,i a so '.1..:Nlea..:
—
1

1.9 - Um procesao de Lazer uni
permutador telmico do tipo que compreende uma liana de placas capa,auas, ernie st, por elementis eqiaçadores, undos as placas pia soldagem, caractervaado por coiacar peças
de enctinnenvo nas posiçoes em que
passagens, sendo as citadas peças de
se precisa formar -aberturas, para as
.2ncInmento tomadas de, ou nevesticos com uma sunstencra que impede que as peças de e:icnimento
Liguem, permanencemen.e, tinidas as
p acas ou el.:meni,os espaçadures, durante e operação de soldagem e remover es peças de enchaneato. depois da operação de. soldagem,
2.° - Um proresso, de aioino com
u ponto 1•9 ca.eacterizaue, ainda,
pelas peças de encinmento y'rera
ue alutnira.
3. 9 - 'um procesiu, de eco cio com
o; ponios 1.9 e 2», carae,.,enzacla ainda por irisara as peças de enchimento entre as piscas, ate urna exLinsão que deixe uma perçao de coda
peça de enchimento saliente.
40 - Uui proceiso, de acoito com
aualquer rios pontos precedentes, caracterizacio, autua, por taxar a remoça° das peças de encimai-ui° por
união de l as com um instrumento extrator e movendo o insinua nto e a
peça de enchimeni o, ao 'longo de um
peroureo de remoção do portuutador
térmico.
5.9 urn procais.o de leUrát: Com
os pontos 3Y e 1.9 , caracterizauu, ainda, pela união entre o instrumento
extrator e ceda peça de enchimento
ser feita pelo movunen t o .ttlativo

vido porque uma ou mais substâncias
ativas em vitaminas, da classe 4ue tona
siate de vitamina A, beta-caretene, 020
D3, e ésteres desas substâncias, vitamina K, menadiona ou seu dericado cfe
bisulfito e seus sais, assim como 2-ane.
til-1. 4-nafto-bidroxiquinado e sais de
seus ésteres de ácidos sulfjrico e fostó.
rico, e substâncias semelhantes que eneea
cem atividade de vitamina K, são dissola
vidas ou dispersas, como partículas só.
lidas distintas, ou em gotas de uma so,
li ção contendo as substâncias ativas)
em vitaminas, em uma solução ie seina,
após o que a mistura 'assim Ibeida O
dividida em partículas úmidas 1 stir.taa
de forma adguada e, depois, secada. ou
sacada e depois dividida em partículas
separadas contendo as substâncias ati..
vas era vitamina e embebidas em uma
nassa que consiste substncialmenta zoia
2. Uni processo de acôrdo com o
ponto /. caracterizado pelo fato da sed
loção conter um ou mais antioxidaates,
da cL•sse que consiste de p-omintafenok
ba til-1: idrox itolueno e 6 -e toici-1 .2 -diidrco
2.2.4-trimetril-quinolina.
3. Um processo de acôrdo cola o
ponto 1, caracterizado pelo fato da rz-s...

n:ctiva solução conter substiin.las ca.
onzes de rilnd;riCal*es propriededes
f ase de usina.
4. Um pir,esi) de acõi do com o
ponto 3, caracterizado pelo fato cie se
aplicarem como modificadores da teso
de zeina. uma ou mais de uma substnni,
cia da classe que consiste de ésteres de
ácidos alifáticos inferiores. polietilenon11.
céus. ésteres de acidom nra ,cas superin,.

reg com sorhitol, particularmente os res.
pectivog monoNters e ácidos grnan g 11,
vres contentln de 7 a 9 átomos de Cara
hono na cadaia de carbono.'

A requerente revindica de acôrdo com Convenção Internacional e o Art. 21
tes salientes e os rebentos, um do do necreto-Lei 11 9 7.903 de 27 de ariôa.
instrumento e outro da peça, na par- 1.0 fie 1 945 n a Prioridades dos corres

numa dire"çâo transversal ao percurso
de remoça° - para inter-ligai as 'ar-

te saliente da peca de enchimento.
6.9 - Um processo, de tioardo com
o ponto 1. 9 , caracterizado aluda por
serem as oeças de enchimento feitas
de una metal que forma uni óxido
estável aôbre suas super tia ess.
Reivindica-se, de achado cum a
Convenção internacional e o Art. 21
do Código da Propriedade Industrio ,
a prioridade do :aedido carrespondente depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra. em 1 9 de vevareli.° de 1960. sob n.° 3.427.
TÉRMO N° 126.354

noncentes n,,licing depositados na Re,
nnr é, r:ir de Patentes da Tnalat-i-ra em
4 de fevereiro de, 1960 e 10 dr, favereia
co de 1960 sob tis 4 065 e 4.758.

TÊRMO NM 136.291

De 12 de fevereiro de 1962
Rnuerente • Josef G8rig, Ditzingeo•
Shit-taart, Alemanha.
Processo para fabricar clichés paro
a rotottraviira à raspadeira".
Pontos earacterfsticos

Requeri:lite: Levens Ktniske ?abre,
1. Processo para fabricar clichés,
Dinamarca.
Ver/ A. Kongsted
nróprios para a rotograviira à raspa.
Titulo: Processo para a produção de dein., à base de dia positivos reticulauma preparação com atividade aperfe dos sob eniprago adicional de um Re-

çoada em vitamina.
Pontos Caracteristicos

mindo retículo que forneça travessas
de fixação Cr. ras padeira, caraeoteria
zecO m10 frio Cr que d iscositivos rea
tivilados com uma escala de tonalla

das. suficiente vira o enuireceilo
1. .1.1m processo para a . prodaçao dc Cs
:nativas re2o prormRc) "nç..?.;rt.". silo
uma preperacão com atividade aperfei- schrepostos, clorado da ívnviiçait;aela
sa:iecl a em vit;m•ina, apliávcis como aói- .--rf4, o diché, por um r:,tfroilo
luz importa,
Cve.`, piaia•raçaa3
,
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no máximo, em cêrca de dois terços
da superfície do retículo.
2. Processo ,de acôrdo co mo ponto
1, caracterizado pelo fato de que a
percentagem permeável à luz do retículo sobreposto importa em cêrca
de 30 a 60%.
3. Processo, de acôrdo com os pontos
1 ou 2, caracterizado pelo fato de que,
para a sobreposição do positivo re
tictilado, são empregados retículos de
linhos com uma proporção -linear de
branco para prêto igual a; 1:1 até 1:2.
4. Processo, de acordo com os pontos 1 a 3, caracterizado pelo fato de
que, para a confecção do positivo reticulado, são empregados retículos de
contato, em que elementos em forma
de barrinhas em contato íntimo se
acham alternadamente dispostos nas
séries sucessivas.
5. Processo, próprio para fabricar
clichés para a rotogravura à raspadeira, à base de dispositivos reticulados sob emprêgo adicional de um retículo que forneça travessas de fixação da raspadeira, caracterizado
pelo fato de que, para confeccionar
os dispositivos reticulados, são empregados retículos de linhas para a
subdivisão de imagem, sendo dos dispositivos reticulados assim obtidos
confeccionados, antes ou depois do re
toque (correção), provas preferentemente pelo processo "offset", e
sendo os dispositivos eventualmente
mais uma vez retocados de acôrdo com
a qualidade destas provas, e, em seguida, sobrepostos, quando da transferência para o clichê, com um retículo, cuja percentagem permeável à
luz 'importa, no máximo, em dois
terços da superfície do retículo.
6. Processo, de acôrdo com os pontos 1 ou 5, caracterizado pelo fato
de que o dispositivo reticulado é sobreposto por um segundo retículo de
tal maneira que o dispositivo reticulado e o segundo retículo sejam copiados, em estopas separadas. sedare o conhecido papel heliográfico (carbon
tissue), sendo o papel heliográfico
transferido, depois destas duas exposições, para o cilindro de impressão.
7 — Processo, de acôrdo com o, ponto
5, caracterizado pelo fato de que do
original são feitas duas reproduções
fotográficas com retículos de linhas
alternadamente dispostos em, por
exemplo, 90 o , sendo que uma destas
reproduções, retocada como dispositivo, é copiada, juntamente com a
segunda reprodução não retocada,
sobre o material sensível à luz, por

de que, para a produção do dispositivo, é empregado um retículo, composto de elementos retangulares dispostos a modo de xadrez, preferentemente em forma de retículo de cons
tato.
12. Processo, de acôrdo com os pontos 5 a 11, caracterizado pelo fato de
que, para a- confecção dos dispositivos
reticulados, é empregado um retículo,
em que a percentagem permeável à
luz do retículo é maior do que a percentagem opaca.
13. Processo, de acôrdo com o ponto
1, caracterizado pelo fato de que o
retículo-modêlo, produzido por' processo fotolitográfico ou som o auxilio
de uma máquina de gravar clirhês, é
transferido, por processo eletromecânico ou eletrônico, por meio de um
dispositivo conhecido sob diminuição
de escala de tonalidade na medida
desejada.
14. Processo, de acôrdo co mo ponto
13, caracterizado pelo fato de que os
eleemntos existentes no retículo-modal° são fotoelètricamente explorados
apenas na percentagem necessária e
eletromecânicamente gravadas no
clichê.
15. Processo . de acôrdo com os pontos 13 ou 14, caracterizado pelo fato
de que o reticulo-modélo apresenta as
tonalidades em forma de linhas continuas, trechos parciais de linhas e/ou
em trechos parciais de linhas alternademente dispostos, e, ainda, pelo fato
de que, quando da transferência para
o . clichê, a exploração é executada
sob um ângulo de., preferenternente,
909.
Finalmente, o depositante reivindica,
de acôrdo com a Convenção.Internacional e de conformidade com o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade .dos correspondentes pedidos, depositados na Repartição de Patentes da Alemanha, em
8 de fevereiro de 1961 4 de julho de
1961, 9 de novembro de 1961 e 8 de
dezembro dr 1961.
TBRiVIO N 9 135.247
ve 26 de dezembro -de 1961

móvesi em torno de suas articulações
inferiores e a conseqüente distensão
da mola ou das molas.
2 — Prendedor-economizador como
especificado e reivindicado no ponto 1
e com descrito e representado nos denhos anexos.
TKRMO N 9 135.955
De 25 de janeiro de 1961
• Requerente : Kalle Aktiengesellschaft, Wiesbaden-Biebrich, República
Federal Alemã.
"Processo e dispositivo para preguear invólucros para salsichas",
Pontos característicos
1 — Processo para pregUear invólucros (peles) para salsichas, ajustados sôbre um núcleo (fuso), em que
os mesmos penetram por entre partes
paralelamente conduzidas de correias
sem fim em circulação, caracterizado
pelo fato de que os invólucros são mspelidoe longitudinalmente para a
frente pelas correia e recalcados, depois de afastar-se das correias, contra um apoio, e, ainda, pelo fato de
que as correias, pelo menos no lugar
do afastamento dos invólucros, executam oscilações em sentido perpendicular ao seu avanço.
2 — Dispositivo, próprio para preguear invólucros para salsichas pelo
processo de acôrdo com o ponte 1,
provido de um núcleo e correias sem
fim que correm ao longo dêste e se
destinam a circular, caracterizado pai
uma seção transversal essencialmente
uniforme das corrreias do lado voltado para o núcleo ao passarem por
êste, e, ainda, por uma disposição oscilante dos rolos em ttorno dos dals
as correias são afastada do núcleo.
3 — Dispositivo, de acôrdo com o
ponto 2, caracterizado por um excêntrico, durante cuja rotação os rolos
oscilà,velmente montados executam
movimentos oscilantes.
Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção Inter-

nacional e de conformidade com o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do coresnonden-

Max Dreifuss — São Paulo.
"Prendedor-economizador para tam- te pedido, depositado na Repartieão
de Patentes da Alemanha, em 26 de
pas de recipientes de cocção".
janeiro de 1961, sob o n9 K 42.739 —
Por' tos característicos

ii1-66b.

—

exemplo, papel heliográfico.

senta um número de espaços Ocos
separados entre si, desembocando em
cada espaço Oco perto do seu limite
radial externo um canal adutor de
liquido refrigerante, e partindo de
cada espaço Oco perto do seu limite
radial interno um canal escoador de
líquido refrigerador o qual se acha
ligado a um depósito coletor.
2 — Refrigeração por liquido de
acôrdo o ponto 1, caracterizada pelo
fato de que o depósito coletor acha-se
situado dentro de um placa lateral da
carcaea.
3 — Refrigeração por líquido de
acôrdo o ponto 1, caracterizada pelo
fato de que o depósito coletor achane situado no rotor,
4 — Refrigeração por líquido de
acÔrdo com o ponto 3, caracterizada
pelo fato de que no depósito coletor
acha-se colocado um disco estacionário„ provido de canais radiais, para
o escoamento do líquido do depósito
coletor.
5 — Refrigeração por liquido de
acôrdo com o ponto 1, para máquinas
com êmbolo rotativo, nas quais achase prevista, uma vedação anular de líquido entre uma face de testa do rotor e a placa lateral vizinha da carcaça. caracteri esda pelo fato de que
os canais adutores de liquido refrigerador partem em cada caso de um
nonto radialmente dentro do anel de
e edacã o e perto do seu ponto de tiseção.
G — Refrigeracã.o por liquido de
aceatdo com o ponto 5, caracterizada
nelo fato de que uni segundo anel de
e edae6 o acha-se colocado radialmente dentro dos canais adutores de licuido refrigerador, e, oue os canais
e scoadores de liquido refri g erador de-embocam no de p ósito coletor radialmente dentro clkste segundo anel de
-eaaeão.
Finalmente, as depositantes reivindicam, de acôrdo com a Convenção
snternacional e de conformidade com
n art. 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Rep arti r ão de Patentes da Alemanha,
em 10 de fevereiro de 1961 sob o número N-19.587 — Ia/46a5.
T.C.1311:10 1NTQ 133.572
De 20 de outubro de 1961

1 — Prendedor-economizador para
Té:RMO N9 196.212
8. Processo, de acordo com os pon- tampas
de recipiente de coeção, destos 1 ou 5, caracterizado pelo fato tinado
a
manter
a
tampa
comum
preDe 6 de fevereiro de 1962
de que os clichês são fabricados, sob sa e assatada Obre um recipiente
emprêgo de conhecidos métodos de
um
caldeirão,
panela
ou
comum
como
correção química, de cópia sobreco- caçarola sem vedá-la hermeticamente, Requerentes : Nsu Motorenwerke
Ag e Wankel Gmbh, sociedades induspiada e revelada.
colocados sôbre a zona central triais e comerciais alemãs; com sede
9. Processo ,de acôrdo com o ponto adaser
tampa, caracterizado por um qua-

Requerente: Deutsche Gold Und
Silber-Scheideanstalt Vormals Roesler.
Pontos característicos: "Processo
para modificar e ou melhorar as propriedades de pollmeros halogenados

"Refrigeração por líquido' 'para
bolo:rota
rot,or de máquinas . com êm.
•
tivo".
1 — Refrigeração por liquidei para-b
rotor de máquinas de êmbolo rotativo.
hos quais o roiciir acha-se dispost;o
bre nrn excêntrico giratório ae ex-.
ente -um moviinento plgiotáríOsrota2s.
daí) e las relerão k. carça e ra caaacaerSS.
sacia pelo falto de que o rotor itaire-;

risoplástico,s,'ou de polimcrizados misSoa e misturas de polimerizados que
cbliténi - Urna proporção de um ou
Mais inariômeroi que formam holm:polímero/9- 'halOgeriados, termoplástipiá; cara)eterizado' pelo fato dêstes poserens .postoS em reação, subarencie l m s nte, com os produtos rearA1', de. Por uni l e do, ai) ry.1:eAos 'uni 'ácido fosforoso monamero ou

6, caraeteribzado pelo fato de que o
retículo em forma de linhas é obtido dro tendo, em dois lados opOstos, dois
pelo fato de que as linhas são gra- braços articulados em sua parte infevadas ,com o auxilio de uma máquilia rior a dam, lados opostos e mantidos
de 'gravar, em uma camada fotográ- erectos por . uma mola ou. duas molas
fica que, antes ou depois da gravura, helicoidais paralelas cujos extremidaé enegrecida . Por exposição e reve- des os ligam mediante seu engachamento ria parte inferior dos braços,
lação.
10.. Processo, de acôrdo com - o ponto de cujos extremidades pendem dois
5, - caracterizado pelo eniprêgo de um tirantes ou estribos com suas extremidades inferiores viradas em forma
retículo de linhas de contato; knI,
entre as linhas transparentes -, otiacaS, de ganchos, à serem enganchados nas
duas alças- opostas do recipiente ou,
des
existem zonas eom,--tonaliái
sob dois pontos opostos do bordo exs
crescente.
11. Processo, de apôrdo com OS' terni5 revirado . para fora • do. mune,
pontos 5 a 7,, caracterizado pelo fato mediante o afastamento dos braços

termosplásticos (Privilégio de inven.•
respectivamente em Neckars u 1 m ção)
•
Pontos- característicos
(Wuertt.), e Lindau (Bodensee) -, Alemanha.
.1 -a . Processo para medificar
Pontos baracterísticoS
propriedades de massas e corpos perlados' de ' polínieros halogenados, ter-
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PATENTES DE INVEN0
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industriai:
9 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deforimento do pedido, durante tO tálaa
!poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados.

polímero (AI), inclusive os ácidos do os ácidos fosforosos monômeros e ou com as dl- e ou poli-aminas (A2) lado ou então, aplicada sôbre a su.
fósforo equavalentes a êstes ácidos e polímeros (A1), inclusive os ácidos de são adicionados ao polímero haloge- pedida de um substrato, aplicando.e
Inclusive os seus semi-ésteres ou és- fósforo que são de valência igual, nado; termoplástico, em quantidades se calor, eventualmente, sob tensa()
teres parciais com alcocis mono ou superior e inferior .a estes ácidos e de 0,1 até 25% preferivelmente C.5 de tração c-a estiramento do corpo
poli-valentes, tendo até 18 átomos de inclusive os seus ésteres parciais com até. 15%, calculados sobre êste polícarbono, com, pelo outro lado, dl- e alcoóis mono- ou poli-alentes tendo mero.
19 - Processo de acôrdo com os
ou poli-aminas (A2) das quais pelo até 18 átomos de carbono, em con12 - Processo de acôrdo com os pontos 1 a 17, caracterizado pelo fidas
menos dois átomos de nitrogênio dos junta com pelo menos um composto pontos 1 a 11, caracterizado pelo fato de que o polímero halogenado, tera
grupos aminicos tem ainda, respecti- orgânico, não endurecíve.1 (B), con- de que os produtos reacionzis (A) rooplástico, um ou mais reagentes
vamente, pelo menos, um átomo de tendo um ou mais grupos epóxido.
dos ácidos fosforosos (A1) com as (A), (B), (C) e (D) de adirdo com
hidrogênio e ou sais metálicos (D)
di- e ou polf-aminas (A2) são. em- o ponto 1 ou seus componentes do
6 - Processo de acôrdo com os pregados em quantidades do 0,01 até partido, além disso, se Cós o ca
de metais bi- ou poli-valentes dos
compostos primários dos produtos pontos 1 a4, caracterizado pelo fato 22%, preferivelmente 0,5 até 12%, amol.:Ledores, cargas e.3 enchimento.,
de
serem postos e mreação com os calculadas sôbre o poiimero halog:- pigmentos, estabilizadoses e ou stesreacionais (A), eventualmente, em
conjunto com pelo menos um com- polímeros' os produtos reacionais (A) nado, termoplástico.
lizantes são dissolvidos ou suspendiposto orgânico, não endurecível (13). das di- e ou poli-aminas (A2) com
13 - Processo de acôrdo com os das num solvente ou numa Mistura
os
ácidos
fosforosos
monômeros
e
ou
contendo um ou mais grupos epóxipontos 1 a 12, caracterizsao pelo fato Cl3 solventes, e esta solução é empredo, e ou um ou mais óxidos metáli- polímeros (AA), inclusive os ácidos de da que os produtos reacionais dos gada para revestir superfici. s de
fósforos
que
são
de
vanncia,
igual,
cos (C) de metais bi- oi poli-valenésteres parciais dos ácidos fosforosos quaisquer objetos segundo processos
tes ou pelo fato dos referidos polí- Superior ou inferior a êstes ácidos e (A1) com as di- e ou poli-aminas em si conhecidos como pintura, imermeros serem reagidos com êstes sais inclusive os seus ésteres parciais com (A2) são empoesodos em quantida- são, borrifo ou similar, efetuando-se,
de metal-amônio (D) - por . si só, mos- eleveis mono- ou poli-valentes ten- des de 'I. até 50% prefm(selmenre após evaporação do solvente, um tratrando-se eficientes os seguintes rea- do até 16 átomos de carbono, em 4 até 25%, calculada
s sôboe o polí- tamento térmico a tempero tufas acigentes por si sós ou em combinação, conjunto com pelo menos um Oxido mero halogenado, termoplástico.
:na do CO9C.
dos
metais
magnésio;
cálcio,
bário,
como segue (A) por si só, (D) por. si
14 - Processo de acordo com os
20 - Processo de acôrdo com Os
zinco,
alumínio,
estanho,
chumbo,
tisó, (A) 1- (B), (A) mais (C), (A)
/santos 1 ,a 5 e 7 a 13, caracterizado pontos
1 a 17, caracterizado pelo fato
mais (B) - mais (C), (A) mais (B) tânio, cadmio e ferro.
peio fato de que os compostos orú.- te se preparar
uma solução de um
mais (C) mais (D), e ainda a com7 - Processo de aeôrdo com os nicos, não endureciveis (B) conten- eu mais produtos nacionais (A) ou
binação (A) mais . (D), bem amo; pontos 1 a 4, caracterizado pelo fato do uns ou mais grupos epénzido, são
tôdas as combinações possíveis de de serem postos em reação com os adicionados ao pelim.ro holosenacio. seus componintes de partida e Ira.'
ar na mesma, preferivelmente por
(A) mais (D) ou (D), com (B) mais
termoplástico em quantidades ata imersão,
os produtos reacionais
coroas moldados de polí(C), sendo que, alternativamente, os polímeros
1E0, calculadas s5bre ês
de
die
ou
poli-aminas
(A2)
com
meros helmoenados, termoplásticos,
referidos produtos reacionais' (A) po- os ácidos fosforosos monômeras e ou ro.
efetuondc-se após evaporação do sol.'
dem em cada caso ser substituídos polímeros (A1), inclusive os ácidos d15 - Processo de rieasào com os rente, um tratamento térmico a
pelas suas substâncias de partida e fósforo que são de valência -lassai
que, além disso, alternativamente, os superior e inferior a' êstes ácidos e pontos 1 a 4 e 6 a 14, casactcrizaM temperatura acima de 609C.
produtos reacionais (A) oti as suas inclusive os seus ésteres parciais com pelo fato de que cs óxidos metálicos
21 - Processo de acbs do com os
substâncias de partida e ou os sais alcoóís mono- ou poli-valentes ten- (C) são adicionados ao ool'meso ha- oontos 1 a 17, caracicr,zano pelo fato
de metal-amônio (B), dissolvidos em do até 18 átomos de carbono, em log,enado, termosilasti o, em quan(imie
que o polímero halopens do, ter.
solventes, podem ser postos a atuar conjunto com pelo monos um com- dades até 130%, calco...Me s sObra este - poplastico, um ou mais reagentos
polímero.
sôbre polímeros já moldados.
( A), (B), (C) e (D) de acarcio com
posto- orgânico, não endurecivel, (8),
16 - Processo de aeôrdo com es o
ponto 1, ou seus componentes de
2 - Processo de acôrdo com o pon- contendo um ou mais grupos epóxido pontos
1 a 15, caractesizado pelo fato oarticia, além disso, intumescentes
to 1, caracterizado pelo fato de que e com pelo menos um óxido dos me- de serem postos em reação cem os
as dl- e p oli-aminas empregadas (A2) tais magnésio, cálcio, bário,' zinco polímeros de acôrdo com o ponto 1, 'm si conhecidos e anule., se for o
apresentam uma cadeia 'de carbono alumínio, estanho, chumbo, titânto, os produtos reacionais kii) e ou 0:3 caso, amoleccdores, cargas de enchi.
pisar sntos, esiabllizadores e
tendo 2 até 18 átomos de' carbono, cadmio e ferro.
sais metálicos (D) dos compostos :alento,
ou deslizantes são misturados entre
sendo que as valências restantes dos
primários
dos
produtos
reacionais
8 - Processo de acôrdo com os
Á e elaborados segundo processos de
átomos de carbono desta cadeia são
1 a 4, caracterizado pelo fato dos ácidos fosforosos ( 4n.1) com as espuronção, em si conhecidos. sob a
saturadas por hidrogênio e mi restos pontos
di- e ou poli-ensinas (A2), em conde
serem
postos
em
reação
com
os
de hidrocarbonetos enfáticos, aromá- polímeros os produtos reacionais junto com um ou mais compostos -mão do. calor e eventualnante era
ticos, aralifáticos, cieloalifáticos e (A) das di- e ou poli-ensinas (AM reativos recomendados nas patenMs molas com ou sem pressão para a
espumosos.
correspondentes restos heterociclisos
os ácidos fosforosos monômeros belgas ns. 581.218, 581.32, 538.83 obtenaão de materiais
a deposi tante reivindica
e que, eventualmente, a ligação C-C com
e ou polímeros '(A1), .nclusiva os e 588.271, para fins de modificações deFinalmente,
acôrdo com a Convenco5o Internada cadeia e das cadeias 'atereis é
do fósforo que São de valên- das propriedades de polímeros.
cional e de conformidade com o arInterrompida por heteroátornos como ápidos
inferior a êstes
e
cia
igual,
superior
17 - Processo de acôrao com os tigo 21 do Ciadas° da Propriedade
oxigênio, nitrogênio, enxôfre, fósforos ácidos e inclusive os seus ésteres
ou similares em que estas cadeias parciais com alcoóis mono- ou poli- pontos 1 a 16, caracterizado pelo fato Industrial, a prioridade do corressão ligadas com hetero-átornos, fa- valentes tendo até 18 átomos de car- de que os produtos reacionais (A) e pondente pedido, depositado da Rezendo êstes últimos, por sua vez, li- bono, .ean conjunto -com sais metáli- ou os mais metálicos (D) dos cem- partição de Patentes da Alemanha,
gação para mais outros grupamentos.
primários dos produtos rea- em 21 de outubro de 1960, sob o
cos (D) de metais bi- ou poli-valen- postos
rionais
dos ácidos fosforosos (A1)
B 34.588 IVd/39b.
- Processo de acôrdo com os tes dós produtos nacionais primá- com as elP. e ou poli-aminas SA2) n9
pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato rios -(A) e, eventualmente, em con- são empregados em conjunto com (N9 40.253 - 19-9-66 - Cr$ 5).
de que os ácidos fosforosos (A1), in- junto com pelo menos um composto estabilizadores em si conhecidos para
clusive os seus ésteres parciais, são orgânico, não endurecível (B), con- polímeros halogenados, materiais de
reagidos ou empregados em presen- tendo um ou mais grupos epóxido, e enchimento, corantes, pigmentos,
TÊRMO N9 136.228
ça de outros ácidos oxigenados do ou óxidos metálicos dos metais mag- aniolecedores e ou deslizantes, em
nésio,
cálcio,
bário,
zinco,
alumínio,
fósforo, inclusive os seus ésteres parDe G de fevereiro de 1962
de 0,1 até 150%, prefeestanho, 'chumbo, titânica. caciroio e quantidades
dais.
rivelmente 10 até 75%, calculadas Requerente: Michelin 8z Cie.
4 - Processo de 'acórdo com .os ferro.
sôbre o políniero halogenado, termoLocal: França.
pontos 1 a 3, caracterizado pelo fato
9 .- de acôrdo com os plástico.
Título da invenção: Aperfeiçoameti.
de que os produtos reacionais (A). pontos 1 a 4, caracterizado peio fato
- Processo de acôrdo com os tos nos envoltórios de pneumáticos.
das di- a ou poli-aminas (A2) coM de 'que os óxidos metálicos (C) são
os ácidos fosforosos (A1), inclusive óxidos dos metais magnésio cálcio, pontos 1 a 17, caracterizado pelo fato
"
Pontos característicos
que o polímero halogenado, ter.os seus ésteres parciais, são sais, bário, zinco, ' aluininio,
estanho, de
mopla.stico, eventualmente em conamidos ou compostos (de transição) chumbo, Marno, cadmio ou ferro.
pneumático que
que tens tantos grupos :- N R'
10 - Processo de acôrdo com os junto com materiais de enchimento, 1 - Envoltório do
Como grupos -CNH2FMR" hotõaQ pontos 1 a 4, caracterizado pelo fato pigmentos, estabilizadores e ou des- comporta uni vértice rígido sôbre a
de fósforo, significando R' e. R." MU de que tas sais metálicos (D)contêm lizantes, é dispersado ruam amolece- banca, de rodagem e uma carcaça fleresto alquilo com 2 até 18 átomos dg os metais magnésio, cálcio., bário, dor, remexido para formar uma 1. as- xível e no qual a flexibilidade dos
hidrogênio n a cadeia ran1lfiCa4 zinco, alumínio, estanho, chumbo, ti- ta, adicionado de um ou mais re- flancos é reduzida na zona compreenagentes (A). (B), (C) e (D) de acôr- dida entre o talão e sensivelmente o
ou um resto com hetero-átomos.
tânica ca,dmio ota ferro. .
do com o ponto 1 ou seus. componen- meio flanco, caracterizado em que a
5 - Processo de ,acôrdV) Com :.15a
pontos 1 a 4. caracterizado Peio,
fato. 11 'sa Processo 'de 9.CeérCIO OS tes de partida e, finalmente, a mis- rigidificaçáo dos flancos na dita zona
,
rnaa
.ponteiS . 1 a .4, 8 e 10: carp•iterimdo tura é moldada a uma temperatora é obtida por meio de pelo menos um
pelo' fito de ou os sais ' metálicos dentre dos limites de 80 até 250QC. pano de fios ou sebos metálicos mede serem postos f. in reaçãn' • r.,om
polímeros os produtos ree.cliMais-liN.: •(t0 'd'os pl'odutos' retõnáis primá- preferi ,: imente entre- 100 - até • 2159C, ridiano* inseridos as borractva do cordas di- e ou poli-amirias (42) 'cosia rios:CAI_ das' 'acidoa tatioreaus ÇAI) par& obimaçAde de ou corpo )edi-Caç.
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PATENTES DE PNVENÇÃO
Publicaçao feita de acôrdo com O art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dia
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

2 — Envoltório- de pneumático segundo o ponto 1, caracterizado em
que a carcaça é reforçada pelo menos por um pano de fMs ou cabos
metálicos meridiano, o pano de carcaca sendo retornado em volta do aro
nos talões até a meia altura do
flanco .
3 — Envoltório segundo o ponto 1,
Caracte r izado em que no mesmo a
carcaça é reforçada pelo menor por
um pano de fios ou cabos meridianos
retcrnados em volta do aro mas
prendendo-se no talão. e por um pano
suplementar de" fios ou cabos meridianos dispostos entre o talão e o
meio flanco.
4 — Envoltório segundo qualquer
dos pontos precedentes, caracterizado
porque no mesmo os fios ou cabos
que compõem ou os nanos de de refôrco entre o talão e o meio flanco,
são calandrados em elastômero cuio
módulo de leasticidade é pelo menos
igual a 350 gmnr.
5 — Envoltório de pneumático segundo qualquer dos pontos precedentes, caracterizado em que na zona
cc. ,, oreendida, entre a banda de rodagem e o meio flanco a carcaça é
desprovida de todo refôrço sob a forma de fios ou cabos.
— Envoltório de pneumático segundo a invenção, caracterizado em
que a carcaça é reforçada pelo menos
por um pano de cabos têxteis, e com
preende por outro lado, entre o talão

e o meio flanco, pelo menos um pano
suplementar de fios ou cabos metálicos meridianos inseridos em um elastômero cuko módulo de elasticidade é
pelo menos de 350g/mm2.
Reivindica-se, de acôrdo com a
Convenção Internacional e o' artigo
21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do pedido correspondente depositado na Repartição de
Patentes da França, em 13 de fevereiro de 1961 sob o n 9 852.481.

seção isentos de sais metálicos, produzidos em meio ácido, de sais não
substituídos ou substituídos de difenil-amido-4-di-azônio com formaldeído e eventualmente, além disso,
excesso de ácido fosfórico.
Finalmente, a depositante reivindica de acôrdo com a Convenção Internacional e d.e conformidade com o
art. 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha,
em 25 de fevereiro de '961, sob o número K-43.011 — IXa/57d.

TÉRMO N9 136.630
De 20 de fevereiro de 1962
TERMO N 9 136.732
Requerente : Kalle Aktiengesellschaft, sociedade alemã, industrial, esDe 26 de fevereiro de 1962
tabelecida em Wiesba,den-Biebrich,
República Federal Alemã.
Requerente: Clemen August Voigt
"Moldes planos para inmressão".
(que também assina Clemens A.
Voigt) — Sãô Paulo — Estado de São
Ponto/. característicos
Paulo.
"Máquina para lavar roupa".
Moldes plano para impressão, constituídos por um substrato de alumíPontos ,ca racteristicos
nio e urna camada copiadora situada
sôbre o mesmo, caracterizados pelo
1 — Máquinas para lavar roupa, em
fato de se achar, sôbre o substrato de
alumínio, entre o mesmo e a camada que o tanque de lavagem, dentro do
qual está montado o tambor rotativo,
copiadora, uma delgada camada total acha-se suspenso em molas de aço,
ou parcialmente constituída por pelo e em que as oscilações de ressonância
menos um ácido fosfônico e/ou seus são atenuadas por meio de amortederivados, e pelo fato de conter, a cedores de choques, caracterizada oelo
camada copiadora, como substâncias fato de que os amortecedores de chofoto-sensíveis, produtos de conden- ques, destinados ao agregado, se

apoiam, por sua vez, em molas ee
borracha em frente a um ponto de
conexão fixo.
2 — Máquina para lavar roupa, de
acôrdo com o ponto 1, caracterizada
pelo fato de que as molas de borracha
são construídas, em particular, corno
elementos de construção de metal O
borracha a modo de elementos anulares, providos com reentrânciaa reniformes.
3 — Háquina para lavar roupa, clO
acôrdo com o ponto 1, caracterizada
pelo fato de oue as molas de borracha
são cdnstruídas preferentemente corno
elementos de construção de metal C
borracha a modo de apoios de empuxo.
4 — Máquina para lavar roupa, de
acôrdo com os pontos 1 e 2, caracterizada pelo fato de que as reen trAncias reniformes se acham dispostos,
no corpo elástico, na direção dos
amortecedores de choques, sendo, desta forma, o apoio nesta direcão mais
macio do que em sentido transversal
a esta.
Finalmente, o depositante reivindica, de acôrdo com e Convenção Internacional e de conformidade com O
art. 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha,
em 23 de março de 1961, sob o número V-20.406 — VII/8d.
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Publicaçao feita de ao:ode com o GA. 130 do Código dê Propriedade Industrial. Da data da publicaçLs começará
corra o prazo do CO dias para e deferimento do pedido. Durant,§ 052:3 prazo gmciereo aprwmater otsw) oposições ao Departamente
,blacinal de Propriedade Industrial aquêlea que ;e julgarem prejudicados com o cancoasão de re g istro reguericile
00Caewron

Tênno n.° 760.570, de 25-7-1966
Auto Peisto Igrejinha Ltda.
(1,..7uanabara

(PRORROGAÇÃÀ

wk)PaPAU)
Classes 33 e 47
• Titulo
Termo n.° 760.571, de 25-7-1966
Tolipan Filmes Ltda.
Guanabara

estiletes para papéis, furadores fitai
para máquinas de escrever, grafite:
para lapiseiras, goma arábica, grampea.
dores, lápis em geral, lapiseiras, ma.
quinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever. máquinas de calcular, maqui- a de somar, máquinas de multiplicar.
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carina
acss, porta-lápis, porta-canetas, portasartas, prensas. prendedores de papéis
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
p ercevejos para papéis. perfuradores,
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Classe 32
Para distinguir: Albuns, almanaques
anuários, boletins, catálogos, jornais
livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio e televisão
publicações, revistas, folhinhas lavres
sas e programas circenses
Termos os. 760.574 a 760.7577, de
25-7-1966
Cia. Mercantil Antônio Guerra
Indústria e Comércio
Minas Gerais

PILUES

T E. D • S

Classcs: 1 a 50
Titulo
Classe 41.
Classe 32
Substancias alimentícias e seus preparaPara dist:anuir: Almanaques. agendas dos.. Ingredientes da alimentos .Essenanuários, álbuns impressos, boletins, ca. cias alimentícias. Gêneros, frutas, legueálogos, edições impressas, revistas, ór- mes, condimentos, doces, iguarias, cargãos de publicidades. programas radio, nes, massas, temperos extratos, embutifônicos, rádio-televisionadas, peças tea
dos de carne, rações balanceadas para
trais e cinematográficas, programas
animais e farinhas
circenses
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitiTêrino m s 760.573, de 25-7-1966
Pardisma — Distribuidora Paranaense vos. aniz, bater. brandy, conhaque cervejas. ternet, genebra, gin, kumel, ficode Materiais Ltda.
res. nectar, punch, p ipermint, rimas
Paraná
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
mouth, vinhos espumantes, vinhos
'PARDISMA - Distribuidora
quinados e Whisky

Paranaense de Materiais Ltda.
rsiome Comercial
Tèrraos ris. 760.578 a 760.582, de
25-7-1966
Cia. Mercantil António Guerra
indústria e Comércio
'Minas Gerais
•.+.•

,

...Siasses: 1 a SC
Título

Classe 43
Refrescos e águas naturais e artificiais
usadas come bebidas, e saber: Aguas
gasosas, naturais ou artificiais: caldo de
cana, caldos de trutas; guaraná; seitas
cos. refrigerantes; soda: aaropes pare
refressos.
Termo n.° 760.572, de 25-7-1966
Rosivalclo de Andrade Linhares
Guanabara

CEM

IV

INI

Classe 17
Artigos para escritório. almofadas para
carimbos. almofadas para tintas, abri.
dores de cartas. aroulVos. boaSachas
Classe 32
berços para mataborrâo. borrachas para Para distinguir: Almanaques, agendas,
colas. brochas para desenhos, cofres anuários, álbuns impressos, boletins, ca.
canetas. canetas tinteiro. canetas para tálogos, edições impaessas, revistas, éirdesenho rorrarlosas de p apel carbonas. anos de publicidades, programas radio
cai ambos. caranhadores. cola Para ciatsel fônicos. rádio-televisionadas, peças tea
mis-Mares comriassos cestos para cor
trai, e cinematográficas. programas
resoondAncia -Sesenhatiores duplicado
circenses
latadoses s srolos trama desenho.
Classe VI
estofas nnra rmiefac p shain. rnm
papei
Aros Para n I lrriailarlos
de
efflroio, para lápis, espetos, aglutinados, Album; (cai OrdASO)

para retratos e autógrafos, balões (enseja para brinquedos) blocos para
cortaspondência blocos para cálculos
alocos para anotações bobinas brocho
-as afio impressas, cadernos de escrever, capa, oura documentos, carteiras,
salsai de oapalão cadernetas cader
/03. causa: de mrtão cainas paaa pa
aisiar'a carisks cie visites, cartões co
carnek mdicea, conteti, coe
rotina, cadernos de papel melimetradc
- em branco vara desenho. cadernos
1. sco1ares, cartões em branco, cartuchos
is cartolina, crapas planográficas caiamos de lembrança, carretéis de pa
aelâo, envelopea, envóIucros para dia.
ruins de papel, encardanação de papei
ou papelão. etiquetas, fõlhas indicas
((ilhas de celulose, g uardanapos, livaos
não Impressos, livros fiscais. livros de
sontabilidade, mata-borrão. ornamentos
ie papel trans parente. pratos papei.
lhos, papéis de estanho e de alumínio
oapêis sem impressão papéis em branco
Jura impressão. papéis fantasia, menos
Para forrar paredes, papel almaço com
sem pauta papel crepon papel de
seda, papel impermeável, papel em Do
una para impressão, papel encasaco
papel higiênico. papel impermeável.
nara copiar, pape: para desenhos, pa
p el para embrulho unpermeabiliza&.
papel oara encadernar, pape i para es
crever, paoel para imprimir pape) ta
-afins para embrulhos papel celoSane
sapal celulose, papel de linho. pape
ibsorvente. papel para embrulhai to
, nco, papeião. recipientes de papel, ro
;atas de papel, rótulos de papel. mica
de papel zransparente sacos de papel
serpentinas tubos postais de cartão
e tubetes de papel
Classe 49
Para distinguir logos, brinquedos. pas
sarampos e artigos desportivos: Auto,
a:imóveis e veiculos de brinquedoa
armas de brinquedo, baralhos, bolas
Para todos os esportes, bonecas, árvores de natal, chocalhos, discos de erre.
mas° desport'vo, figuras de oves
aves e animais, logos de armar, jogos
de mesa, nivas ara esporte, miniatta
rae de utensílios domésticos. máscara:
Pare esporte, nadadeiras, redes para
pesca, tambaretes e varas para
pesca
Têrmo n.° 760.584, de 25-7-1966
Carlos Rodrigues
Guanabara

PRORRdGAÇAO.

Classe 26
Palitos de madeica. passa dentai

Térmo a.° 760.583, de 25-7-1966
• Viúva Antonio Guerra S.A,
Minas Gerais
A REX PAGA OS E3TUD03)

.SEUS
Classes: 17, 33, 38 e 49
Expressão de propaganda
Termea ri.° 760.585, de 25-7-1966 s
Carlos Rodrig ises
(; tia na ba ra

'PRORROGAÇÃO'

Classe 26
Palitos de madeira para dentes
Térino n.° 760.586, de 25-7-1966
Frigoríficos Bordon S.A.
São Paulo

VITELITA
MDOSTRIA BRÁSILEIRÀ
Classe 41
Larnse frescas e em conservas, carnes
defumadas, salsichas, feijoada, fiambres,
de carne bovina e suina, mortadela, aia
mondegas, pastas de presunto e de fia
gado, presuntos, bacon, sal:Unas. salamia
nhos rosbife, morcela, paios e linguiças.
figos frios. (Turas sêcas naturais e crias
ralizadas. glicose goma de mascar. gor.
duras, grânulos, grão de biel gelasina:
goiabada. geléias. herva doce lurais
mate. hortaliças lagostas, línguas, leite
sondensado. le:te em pó. legumes atas
conserva, lentilhas. .ingulça louro. Man.
gás alimentícias. mariscos. manteigas
mar g arina, marmelada macarrãi. mapa
sai de eomaae, mel e melado, mate. maca
sais para mingaus, molhos miluscoao
mostarda. mortadela, nós moscada. acta
tea, óleos comestíveis. ostras, ovo&
ales. paios praJinés pimenta. pós Para
pudins, pickles, peixes, presuntos. pai.rês. pet:t-puhs pastilhas, pizzas pualittaD
queijos. rações balanceadas para az&
mais, requeijões, sal, cagá cardidusas
sanduiches, sorvetes, suai de tomate a et)
frutas. torradas tapioca, tâmaras, talissaa
rim. Campos, tortas, tortas pare et,2
medo de animais e aves, basaaõep •
moudaho e vinagre
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Publicação feita de neônio com o art. 130 do Código da Propriedade, /Industrial. Da data da publicaçfx comegarâ
cilas pzre o deferimento do pedidõ. Durante essa prazo siOderão apresentas suas opasiçOas no Departamento
Nacional da Propriedad.5 lkdustrial aquelas Ruo se julgarem prejudicados com a nencessão e_
g
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Termo ti.° 760.587, de 25-7-1966
Frigoríficos Bordou S.A.
São Paulo

goiaba, granadina, grape-fruit groselha
guaraná, laranja amarga, laranja turva,
limão, limão amarelo, limão verde, limão turvo maçã maracujá, morango,
pera, pêssego sucos de frutas, tangerina,
tutti-frutti, uva xarope para refrescos,
sendo tôdas as bebidas não alcoólicas e
• não fermentadas
92052iâ RUSIRLIM
Termo
n.° 760.591, de 25-7-1966
.Classe 41
Carnse frescas e em conservas, carnes Indústria e Comércio de Couros São
Carlos S.A.
derumadas, salsichas, feijoada, fiambres,
São Paulo
ale carne bovina e suma, mortadela, aranondegas, pastas. de presunto e de fí1.1,71
gado, presuntos, bacon, salames, saiamsilos rosbife, morcela, paios e linguiças

UPTE..B1

1

Termo n.° 760.588, de 25-7-1966
Frigoríficos Bordon S.A.
* São Paulo

v

Classe 33
Título de Estabelecimento
Termo n.° 760.592, de•25-7-1966
Luminotécnica Universo S.A.
São Paulo

cr5s0A man
. Classe 41

Carnse frescas e em conservas, carnes
defumadas, salsichas, feijoada, fiambres.
ale carne bovina e suma, mortadela, almonclegas, rastas de presunto e de ligado, presuntos, bacon, salames, salamialhos rosbife, morcela, paios e linguiças
Termo n.° 760.589, de 25-7-1966
•
Frigorificos Bordon S.A.
São Paulo

-

u

n-

a12

OL'TIL

0-\[

IlltMEER8
Classe 41
Carnse frescas e em conservas, carnes
defumadas, salsichas, feijoada, fiambres.
de carne bovina e suina, mortadela, almondegas, Pastas de presunto e de
gado, presuntos; bacon, salames, salamiaihos rosbife, morcela, paios e linguiças
Termo n.° 760.590, de 25-7-1966
Indústria e Comércio de Couros São
Carlos S.A.
São Paulo

INDOSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS SÃO CAOS S. Á.
Nome Comercial
Termo u.° 760.593, de 25-7-1966
Concentrados Nacionais S . A.
Guanabara

tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
lã mu peças, juta, jersey, linho, nyloa
paco-paco, percaliaa, rami. rasam, sena
natural, tecidos plásticos, tecidos imper.
meáveis, tecidos de pano cotim
e veludos
Termo n.° 760.596, de 25-7-1966
Ciebi
Comercial, Importação e Exportação de Bens Industriais Ltda.
São Paulo

C 1E 131
1 11 D. B R A. S.
Clascie 6
Instalações de fõíça motriz e unidade:
auxiliares de potência: incluindo uni
Iodes de compressores para . turbina:
le gás, unidades motrizes e turbina de
ias. motores para turbinas de gás. ar
anques a ar comprimido para turbinas
autores a ar para turbino, e campo,

Classes: 8; 11 e 28
Insígnia Comercial
Termo n. V 760.594 de 25-7-1966
Conrentrados Nacionais S.A.
Guanabara
PRORROGAÇÃO,

Wintiffiu
Indústria tv,

rasfiefra

Classe 43
Bebidas de abacaxi, abricó, água tônica,
ameixa, aniz, banana, bebidas espumantes sem álcool cacau, caju, canela, cereja cola côco; cream-soda, damasco.
figo, framboeza, fruit-cola, gengibre.
goiaba, granadina, grape-fruit groselha
g uaraná, .laranja amarga, laranja turva.
limão, limão amarelo, limão verde, limão turvo maçã maracujá, morango.
pera, pêssego sucos de frutas, tangerina.
tutti-frutti, uva xarope para refrescos,
sendo tôdas as bebidas não alcoólicas e
não fermentadas
Termo n.9 760.595, de 25-7-1966
Mattbeis =Cia. Texteis
Guanabara

PRORROGACE,0

nentes para troles de instalações de tor

ça motriz e *de disposições de arranque
:empreendendo: reguladores termostá
ocos de relaçâo de pressão, comutado

AMPUTA _
. rlridústria Brasileira
•Classe 43

Bebidas de 'abacaxi, abric6.,água tônica.
Eti-clü gitria -Brasileira
limeira. anis, banana; bebidas espumanclave 23
tes sem álcool' cacau,. caiu, canela: ce?asa cold'-cócot cream-sods, damasco, Para distinguir tecidos em gerai teci
etga frarilboesa, fruit-cola. gengibre, dos para contecteses em geral, para

DP-ASERV CE
IND. SRASiLEURA
Classe 17
Para distinguir: Máquinas e instalações
para escritórios em geral: arquivos jan.
ra correspondência, almofadas para ca.
nimbos, e para tinta, abridores de carta,
arquivos berços de mata-borrão, borrachas, canetas para desenhos, cortadores
le papel, carimbadores, coladorea, cestos de papéis e correspondência, cana.
tas, compassos, cofres, desenhadorea,
datadores com minas. esecansos para
rapis, canetas; esquadros, espátulas, riu-.
radares tuum..5 hchartures, mas para
uãquinas, ficharioa, riichas para arguivos, gornadores, grampeadores grampeadores, grampos e ganchos para ers.
.ritorios, godés, instrumentos de asemaer e desenhar, lápis, lapiseiras, mobactores, pincéis, máquinas e petrechos
Jara apontar lápis, máquinas de asemver, somar e calcular, máquinas de
arampear, mapotecaa. papel carbono,
perfuradores, pastas para escritórios
ama tédios de metal, porta-tinteiros,
;arta-ia/mo, porta-carimbos, prenaaa
porta-blocos. prendedores de papel. peia
cavalas, réguas, \stencilsa separadores
oara arquivos, tintas de escreves a

res diferenciais de pressão válvula,
termostáticas para contróle de temPe
-atura. termostatos pneumáticos.. coam
?adores para contrále . de arranques
válvulas desligadisras para coatroles de
arranques. controles para arranques e
válvulas • para desvio de combustivel
nacacos mecânicos, conjuntos icadores
ampas para indicadores suportes. eixo'
tiralinhas
tlexiveis e acop lamentos, e. acionaraen
tos de transmissão, compreAsores de ar
Termo n.° 760.599, de 25-7-1966
transmissões manetárias hidráulicas Trato — Equipamentos Elétricos Ltda.
Juntou de compressor o transmissão
Rio Grande do Sul
51505 acionadores de desconexao; coo-eguladores de arrefecedores o óleo (4
ripo de radiadores empregados comi
acessórios para motores de aviação e dí
inorovemulos. para assegurar a tem
peratura e assegurar o iluso de Mac
lubrificante nos mesmos; unidades per
aturadoras de calor. do tipo de radia
Classe 8
dores pare emprego em tubulações de.
Transformadores
ar super-comprimido, parra regtilaçãe
Termo na' 760.600, de 25-7-1966
da temperatura desse ar. antes da, sua
Fornari, Buaetti S.A. — Produtos
utilização em 'carburadores:, de motores
Suínos
de aviação e 'de ~Veicule* toldais.
çnSea para ajustar í Posição das abas
Rio' Grande do Sul
de ventilação múltiplas de capotas
Termo n.° 760.597, de 25-7-1966
Ciebi
Comercial, Importação e ExPRORPOGACAO
portação de Bens Industriais Ltda,
São Paulo

PRORROGAÇÃO'
••-

Têrmo n.° 760.598, de 25-7-1966
Ivan de Sá Moita
São Paulo

=BI

conRcut,

INFORTAÇICO 21 EXPOR..
ÇXO DE BENS INDUSTRIAIS LIDA. •

Nome Comercial

Classe 41
Banha, toucinho, salame, presunto, atanes verdes, secas ou em conserva, mor.
tadela, chispes, salsichas, lombo,
mussarela e congêneres
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MARCAS DEPOSITADASEPOSITADAS
/Mlicado feita de acórdo com o art. 116 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicado começará
• correr o prazo de 60 dias paras deferimento de pedido. Durante Oase prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
- -clonal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a emacessiko de registro requerido
Terno n.° 760.601, de 25-7-1966
Agua Sanitária Super Globo Ltda.
Guanabara

Termo n.° 760.606, de 25-7-1966
Laboratórios Biosintética S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO)
'A família SUPER GLOBO

a serviço do seu lar
Classes: 2 e 46
Frase de propaganda.
Têrmo h-.5-.7.60-1-60-2,-"de: 25-7-1966—
Altino Freire Filho
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 3
Umproduto farmacêutico indicado na
terapêutica cardioativa
Termo n.° 760.607, de 25-7-1966
Laboratórios Biosintética S.A.
São Paulo

THE SPIDER
Os Aranhas
Classe 32
Para distinguir: Almanaques. agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, ca.
tálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionadas, peças tettralç e cinematográficas, programas
circenses
'Fértil° n.° 760.603, de 25-7-1966
Laboratório Franco Americano S.A.

Indústria Brasileira
'Classe 3
Umproduto farmacêutico indicado na
terapêutica cardioativa
Têrmo h.° 760.608, de 25-7-1966
(Prorrogação)
W. A. Simões, Dias & Cia. Ltda.
Guanabara

PROMJGACZO

.SEXUOL

Guanabara

PRORROGAÇÃO

AGUAVITA
• Classe 48
Loções c cremes para a pele e couro
cabeludo
Termo n.° 760.604, de 25-7-1966
Instituto Vital Brazil S.A. Laboratório
de Produtos Químicos e Biológicos
Rio de Janeiro

Indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento da fraqueza nervosa, esgotamento e neurastenia
Termo n.° 760.609, de 25-7-1966
Laboratório Farmaquion Ltda.

PRORROGAÇAO

Indústria Brasileira

aboratério Fin.:maquies Ltda.
São Paulo
Classe 3
Um produto farmaceutico indicado coam
analgésico e anti-térmico
Classe 3
Um produto farmacêutico para o trataTérmo n.° 760.605, de 25-7-1966
mento das oftalinias conjuntivites
Instituto Vital Brazil S.A. Laboratório
de Produtos QUfIlliCOS e 'Biológicos
Termo n.° 760.615, de 25-7-1966
Teixeira, Caldas, Monteneãro
Cia.
Pio de Jaheiro
Guanabara

citistria Brasileira
' crd.,ser 2.'
Uni 'Produt° Veterinário

Talho n.° 760.614, de 25-7-19C6
Laboratório Farmaquion Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇAO

10GURTASE

g111,41TRIUM

Laborstkio Fannaquice Lida
Sã. Paulo

(abotatino ramaquion tida.

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado tio
tratamento das en.erocolites e suas
manifestações
-Têm() n.° 760.611, de 25-7-1966
Laboratório Farmaquion Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

riMEICARDIEI
Laboralório Fun-mios Lida
là° Pauis

Classe 3
Um produto farmacêutico para o tra
tamento das gripes e das traqueobronquites
Termo n.o 760.612, de 25-7-1966- Laboratório Farmaquion
São Paulo

PRORROGAÇÃO

¡PRORROGAÇÃO

F- " L 13BIELM
"

Classe .1
Tintas

Sai Paulo
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento dos reumatismos das
nevralgias
Termo n.° 760.616, de 26-7 66
Frigoríficos Matadouros Salvador S.A.•
Primasa

FRIMASA
IND—BRAS
Classe 41
Abate de suinos, caprinos, bovinos,
aves e carnes verdes, salgadas, defumadas e em conservas
Tênno n.° 760.617, de 26-7-66
Frigoríficos Matadouros Salvador S.A.
Primasa
Bahia

OTONEN 1

. São' Paulo

ARGOTAN-1
11.

Gaclovital

1

Termo n. o 760.610, de 25-7-1966
Laboratório Farmaquion Ltda.
São Paulo

amornam mAneoucta

RIM

I

• u g oratorio tarmaokro

Sâo Paulo

Classe 3
Um produto farmacêutico para O tt, atamento da otite média e aguda
Termo n.° 760.613, de 25-7-1966
Laboratório Farrnaquion Ltd:,
, São Paulo

PRORROGAÇÃO

GAMOU I

4'

41 23 i2

I

Nome comercial
•
Têrmos ns: 760.62 le‘ 760 .622, de
26-7-66
Edenlar — Utilidades Domésticas Ltda.
Brasília
•

IEDENILAR1
INDUSTRIA BRASILEIRA

HINOZOL
laboratório Farmaquion lida.
São Pault

Classe 3 .
Um produto farmad ttico indicadt
tratamento das infecções estafilc,
esteptoc6cica , psuas emites
seções,.

eletreto chuveiros, aquecedores,:
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos eiétricos: Rádios, aparelhos de televis5o,
•,ick . ups,- geladeiras, sorveteiras. apare.,
hos de refrigeração. enceradeiras. asêtradores de pis& knitiee, ,tornos e foga-

'4emerek,
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Puniteaetto feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da pubticaçáo começará
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1.11n•••nn•••••n••••nn•

4Iterels.s

balanças, ferros elétricos de engomar e
passar. batedeiras. coqueteleiras, expremedores liquichticadores elétricos, Inácuinas para picar e moer legumes e
carne. resistências elétricas. fervedores.
estufas. ventiladores. paenlas e bules
elétricos, refletores. relógios de ar refrigerado tomas elétricas, máquinas
fotográficas e cita matográficas. campaihhas elétricas. garrafas térmicas, regadores automáticos. lâmpadas. aparelhos de luz fluorescente. aparelhos de
comunicação interna. esterilizadores condensadores. bobinas chavea elétricas.
comutadores. interruptores, tomadas de
corrente. tusivei. aparelhos fotográficos
e acinernatográgicus. filmes revelados
binóculos, óculos, aparelhos de aproado:latão. abat.iours e lustres máquinas
a para lavar roupas para uso
doméstico
Caaaae
Móveis em cl ara.. de metal. vibro. de
aço, madera estofados ou ciam inclusive móveis p ara e.scritórios: Armários
armários para aanheiro e para roupa:
usada, almofadas acolchoados para
enéveis. bancos nalcões, banquetas
bandeias domiciliares. oerços biombos
Cadeiras. carrinhos para chá e café
conjuntos p ara iormitórios. conjunto:
para sala de jantai e sala de visitas
Conjuntos para terraços. lardim e praia
conjuntos de armários e gabinetes para
Copa e costnha. camas. cabides. cadeiras
oiret6rias. cadeiras de balanço, caixas
dt rádios, colchões. (-cacheies de molas
dispensas. divisões. divans discotecas
de madeira, espreguiçadeiras. escrivani
'abas. estantes guarda-roupas. mesas
tiesinhas mesinhas pare rádio e teievi.
são. mesinhas p ara televisão. moalucea
para quadros p orta-retratos. noltroaas
poltronas-camas. prateleiras. porta-chapéus. se r:la sofáa-camas travesseiros e
vitrines
Termos os. 760.618 e 760,619, de
26-7-66
Armazena Gerais Frigoríficos União
S. A. -- "Friusa"
Bahia

Temi ma° 760.623, de 26-7-66

Livraria Editõra Planeta Ltda.
•
Brasília

PLANETA

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 32
Edições
Termo n.° 760.624, de 26-7-66
Tosé Riera Santander Brasília

FATIMA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 50
Passagens
Termos ns. 760.631 a 760.633, de
26-7-66
Mercearia Santa Izabel Ltda.
Brasilia
•

MERCEARIA

FRIUSA

SANTA IZ ABEL

ND- BRAS

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 4
Fabricação de gelo industrial
Classe 50
Entrepõsto e armazenamento de peixes
carnes, ovos e cereais
aves
Termo n.° 760.620, de 26-7-66
Armazens Gérais Frigoríficos União
S, A. — "Friusa"
13-ahla

ARMAZEN'S
' 'GERAIS FRIGORÍFICOS
UNIA0 SIA -f R I USg
Nome comercial

padas, ervilhas. enxovas. extrato de toé
mate, farinhas alimenticias. tavaa fe
atlas, flocos, tareio, fermentos. feiját
agos. frios. ruras sêcas naturais e cria
ralizadas, glicose, goma de mascar, gots
luras, grânulos, grão de bici gelatina
aoiabada. geléias, herve doce Iserva
mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite
zondensado, le:te em pó. legumes eu
:onserva, lentilhas, linguiça louro, mas
ias alimenricias, mariscos. manteiga
,nargarina, marmelada macarrat mas,
;a de tomate, mel e melado, mate, mas;as para m:ngaus. molhos. moluscos
nostarda, mortadela, nós moscada, no
:.as. óleos comestiveis, ostras, ovas.
oaes, paios pralines pimenta. pós Para
pudins, pickles, peixes, presuntos. pa,
-és. petrmois pastilhas. pizzas pudins
mais, requeijões, sal. saga sardinhas.
q ueijos, rações balanceadas para anisrnduiches, sorvetes, suM de tomate e de
frutas. rorradas tap:oca. amaras. talha
-im. tremoços, tortas. tortas pare ali
mento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, aniz, bitter, brandy, conhaque cervejas, ternet, genebra, gin, kumel, licores, nectar, punch, pipermint, rhum.
sucos de frutas sem álcool, vinhos, vermouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Classe ai
Aguas gasosas, naturais ou artificiais;
caldo de cana, caldos ck frutas; gua^anã; refrescos, refrigerantes; socai xaropes para refrescos
Termo n.'' 760.625. de 26-7-66
Cebec-Brasilia — Engenharia e Comércio Ltda.
Brasília

CEBEC-BRASILIA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 8
Aparelhos de ar condicionado, acessóClasse 11
Alcachofras, aletria, alho, aspargos. rios de aparelhos elétricos, a saber:
açúcar, alimentos para animais, amido 'válvulas, lâmpadas, tomadas, fios e
toquetes
amendoas. ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia. avelãs, aze:te azei.
Termo n.9 760.637, de 26-7-1966
tonas. banha, bacalhau. batatas, balas.
Públio Nolasco e Edvar Boechat
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
Soares
Minas Gerais
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em p6. cacau, carnes, chá,
caramelis, chocolates, confeitos, crave
cereais, cominho, creme de le:te. creme,
alimenticios, croquetes. compotas. can.
gica, coalhada. castanha, t:ebola. condi
INDÚSTRIA BRASILEIRA
mentos para alimentos. colorantès,
Classe 36
chouriços, dendê, doces. doces de" fru.
Vestuário, malhas e estamparias
tas; espinafre, essenc:as alimentares, era-

LORD-SE-TEX

Termos ns. 760.627 a 760.629, de
26-7-66
Comercial Agencia Locadora de Velcujos Rental-Car Ltda,
Brasilia

Classe 21
Veículos e suas partes integrantes
Classe 33
Oficina mecânica, elétrica, de taxlmetros, serviço de taxis, escola de aprendizagem de motorista e aluguel de
veículos
Classe 47
gasolina, óleos, lubrificantes
Termo n.° 760.630, de 26-7-66
Distribuidora de Bebidas Ouro Branco

Ltda.
Brasília

OURO BRANCO

IINDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 42
Comércio de distribuição e vendas de
bebidas
Termo n.° 760.626, de 26-7-66
Comércio, Indústria e Represntações de
Papel Sorbotine Ltda.
Brasília

SORBONNE
1NDúsTRiA,
pRÁS1LEIRA

Classe ,38
Papel oficio. papel de carta, papel higiênico, dasta para Escriffirio, fichas
clara arquivos etc.
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Publicação feita de acõrdo coro o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
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.31
Termo n.° 760.634. de 26-7-1966
Termo ri.* 760.638, de 26-7-1966
Termo n.° 769.643, de 26-7-1966
Classe
50
Super-Troca Lubrificantes Cascão "ETCA" — Estruturas e Torneamentos
A Moda Avenida Confecções Ltda.
Serviços de Decoração em gerat
Limitada •
Caldeira Ltda.
Bahia
Classe 34
ni
Brasília
Minas Gerais
Tapetes, passadeiras. cortinas, linólsos;
encerados, inclusive para fins

w,

SUPEI:c7FdOCR

4(3)

c‘
th

escarradeiras, estmemedores.
unis. garra 4as, globos, iardineiras lar.
ros larrões. Iavadedos, lavatórios leitetras. maçanttas de porcelana. manta.
queiras: molheiras, moringas. paliteiros.
nedestais, pias, pires; poivilhadires:
p orta-facas pores. puxadores, receatti.
ulos, sale:ros: serviço de chá; taças
para café, travessas, terrinas, °rinha

Limitada
Bahia

Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes
• Termo ai 760.639, de 26-7-1966
Serralheria e Mecânica Rocha Ltda.
Minas Gerais

vasilhas, vasos sanitários e xicaras
Termo n.'' 760.650, cie 27-7-1966
!Mia
Distribuidora de Armarinhos
Limitada
Goiás

Termo n.° 760.635, de 26-7-1966
Su p er-Troca Lubrificantes Oascão
Limitada
Brasília

SUPER-TROCA
LUBRIFICANTES

CASCÃO LTDA

.ira distingu:r: Artefatos de ceamica.
.rcelana. falanç;,, louça vidrada ppra

,c) caseiro aparelhos de chá. de Café,
e jantar. serviços de refrescos e-. Ia
ebidas a saber: abajures de :amplo,
açucareiros, apanha moscas. bacias, de
Classe 36
latr.na, bandeijas banheiras oisccatetras
ritulo de Estabelecimento
bidês r..otijas, bules areteira., cemecas
:astiçais, chavenas centros de mesa.
Termo n.* 760.644, de 26-7-1966
fvlarcus Kertzman, Modas e Confecções 1 . ompoteira. cubosê, descansos de Dora.
¥ ViknrIP

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 47
Para distinguir combustíveis, lubrifican.
tes, substâncias e produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto,
gás metano, butano e propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados à
iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e
querosene

rospitalares
Classe 15

..aasse 36
Confecções Para senhorsa em •3eral
Termos ns. 760.645 a 760.649. de

Classe 50
Postes ornamentais de aço para Iluminação pública e privada
Termo n. 9 760.640, de 26-7-1966
Viaço Estrela Ltda. Transportes
Coletivos

• 26-7-1966
Pandora ecorações Ltda
Bahia

Classe 12
Artigos de metal comum e miudezas cie
armarinho: Alfinetes, alfinetes de segurança, agulhas. argolas, bobões, colche-

PANDORA

Minas Gerais

Classe 40
.46vels em geral de metal. vidro, 11‘
iço, madeira estofados ou neo. inch,
tire móveis oara escritórios: Armários
Nome Comercial
Nome Comercial
ternários p ari banheiro e para roupas
Termo n.° 760.636, de 26-7-1966
usadas, almofadas, acolchoados par,
Resul — Representações e Conta
Termo n.° 760.641, de 26-7-1966
Imóveis.
bancos. balcões. banquetas
Própria Limitada
Viação Estrela Ltda. Transportes
'andel:as domiciliares, berços. biombo'
Coletivos
Brasilia•
..adeiras. carrinhos para chá e .ati
Minas Gerais
oniuntos para dormitórios. oordurgor
'ira sala de lactar e sala de visitas
onluntos para terraços. jardim e praia
ofiltintos de sumários: e gabinetes pare
Classe 50
topa e cosiiiia. camas, cabides. cadeiras
Transportes, venda de passagens e
Oratórias. cadeiras de balanço, cabra,
turismo
file rádios colchões, colchões de molas
Termo n.* 760.642, de 26-7-1966
hspensas, divisões. divans, discotecas
Cereais São Bento Limitada
madeira. espreguiçadeira s. escrivanl
the& estantes, g uarda-roapas, mesas
Rio de Janeiro
neainhas, mestnhas para rádio e telev)
mesinhas para televisão. moldura.
loltronas-camas, prateleira*. porta-tias
Wue sofáa. sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Classe 41
Classe 25
Gêneros alimentícios e bebidas, tais coClasse 41
Pinturas artísticas, imagens, estátuas,
mo: açúcar, peixes, xarque, linguiças. Cereais, conservas. gêneros alimentícios estatuetas, bibelots, frutas de
vidro
salames, óleos vegetais, vinhos etc.
em geral
figuras de ornatos
VIAÇÃO ESTRELA LTDA.
TRANSPORTES COLETIVOS

tes, dedais, fivelas e fechos corrediços.
garras, grifas de metal para enfeites de
veatidos, ilhoses. lantejoulas, misaangas
e presilhas
Termos ns. 760.655 a 765.659, de
26-7-1966
Alexandre Schartf
São Paulo

voNL.

ar.211,'

TRELA

SÃO BENTO

/21M.

•

stivs-rau, catsuarn.4
Classe 21
> ara castinguirl Veiados e suas
parte*
nNegrantes: Aros para bicicletas. auto.
móveis. auto-caminhões. aviões amor.

redores. nlavancas de cambio, Barcos
Irequea braços pare veiculei. blefeis+

'as. carrinhos de mão e carretas. cami4
'Nonatas, carros ambulantes. earninhtses.
T‘ rros, tratores, carros-berços. carros.'
amam carroe4rrigadores. carros.tatu

ias, ~cedas chassis, chapag dr+
raiano tem 'Md" cubos de VIlial"

,418
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
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Nacional da Propriedade IndustriEl aquêles que ao julgarem prejudicados com a concesaâo do registro requerido

campaa:la. betume para vedação. buchas para vedação, bujão (rôlha para
-arraxa); cabos, canaletes, coadas. cor
déis, cordoalhas. cordões, correias de
trai-. missa° de hada espécie; enxàr
:ias. esferas para vedação; fitilhos para
smarradias, forros para vedação, tuge.
gachetes juntas para vedaçáa
anos, lonas para freios de veicula=
mangueiras, massas para vedação. mo
Re para veclasão; rólhas; tampões par:
,edação ,(fins não medicinais). tendas
,Ls para vedação, tubos para vedaçãa
ubtilações para vedação; válvulas par
vedação
Classe 39
Para atstinguir: Artefatos de borracha
borracha, artefatos de borracha para
veículos, artefatos de borracha não incluídos em outras classes: Arruelas, ar
golas. amortecedores, assentos para ca
deiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizados buchas
buchas . para jumelo, batente de' porta.
batente de chassis, bicos para mamadei.
ras, braçadeiras, bocais, bases para te
!donas, borrachas para carrinhos indus
triais, borracha para amortecedores
bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, câmaras de ar. chupetas, cor•
does • maasiços de borracha, cabos para
terramentas, chuveiros. calços de bor
racha, chapas e centros de mesa, cor
das de borracha, cápsulas tia borracha
parac entro de mesa calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras. desentupideiras.
discos de mesa, descanso para pratos,
encostos, embolos, esguichos, estrados
esponjas de borracha em auebrajacto
fôrmas de borracha, guarnições para
automóveis, guarnições para veículos
lancheias para escolares, laminas de
borracha para degraus, listas de bor
racha, manoplas, maçanetas, protetores para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal do acelerador, pe
dal de partida, paras para bubinas
pratinhos. pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodízios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para m6'
veia, sanfonas de vácuo, suportes de
motor. sapatas do pedal do breque. te
sembalo e isolador, suportes, semi.
pneumáticos,- suportes de câmbio, sanfonas de partidas, saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de borracha Para
aplicação aos faos telegráficos e telefõ
nicos, &assadores de porta, tigelas
para orneiras, fios de borra cha lisas
tigelas, tampas de borracha para conta
g8tas, tiras de borracha para elaboro
Classe 49
Para
distinguir
combustíveis,
lubrificanfaseai paro caeOlidiellinaniento. vaOSS. ES1COMO. colas O MO O colos 020 incluídas tes, substâncias e produtos destinados
para iluminação e ao aquecimento: álcool
Cas eviScao classe% para borracha
motor, carvão a gás hidrocarboreto,
Para
saarceaelroo.
Panas
capa.
eO pWailea.
sSa cdealva pasna gás metano, btitano e propano, gás en.C2kos, para vidros.
garrafado. gás liquefeito, gasolina, gramaSeeSal plástico e tagead
xas lubrificantes, óleos aambustívels,
óleos lubrificantes, óleos destinados à
Casca 5l
iluminação e ao aquecimento. óleos
Adesivos para vecrsaçao. anêls para çaepara amortecedores, petróleo e
&iça. argolas paca vedação, taradas
querosene
humecio
sredaçOo barbante

corrediços para veículos, direçâo, desli
padeira& estribos, escadas rolantes. ela
vadores para passageiros e para carga
engates para carros. eixos de direção
firpice3. fronteiras para veiculos, guidão
locomotivas. lanchas motocicloa, molas
motocicletas. motocargas moto furgões
(manivelas. navios ônibus. para-choques
Para lamas para-brisas. nelas. pantoes
acidas para bicicletas, raios para bicicle
ans reboque radiadores para veicuica
rodas para w'ctilos selins. tricicloa si
cantes pare aelculos vagões. velocips
eleo vareta * contrôle do afogados
acelerado. roleis. sroleibus. varaes d
carros. toletes para carros
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de mataria
plástico e de Olon: Recip:entes fabra
cados de material plástico, revestimen.
tos confeccionados de substâncias anu
mais e vegeta:s: Argolas açucareiros
armações para &cios. bules. bandejas
minhas dt plástico pare sorvetes, d:scoc
bases para detones. baldes bacias boi.
aas, caixas, carteiras, chapas cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas,
caixas para acondicionamento de ali.
mentos caixa de inater:a1 plástico para
bar-alas. coadores. copos,. canecas, conchas. capas para álbuns a para livros
cálices, cestos, castiçais para velas
caixas para guarda do Netos. cartuchos coadores para chá. descanso para
pratos. copos e copinhos de plásticoos
para soraetes, ca:xinhaa de plastir
para sorvetes, colherinnas. pasinhaa
(garfinhos de plástico para sorvetes forembreagen de material plástico, embalagens de mater:al plâstico para &uva..
Sas% estojos para objetos, espumas de
assicsa esteiras, enfeites para. outonal).
vais, massas anti-ruidos. escoadores d
pratos, funis, : 2ôrtatas para doces. fitas
para bolsas. sacas guarniç8es guarni.
alçou pare porta-blocos. guarni.çeass
para Cquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, gcarniç(Ses de maacatai plástico para utensílios e eibjeecia
guarnições para bolsas garfos, galerias
Pura 'cortinas. ferro • laminados. olá%
ecoa lanchearas. mantegueiraira malas
°rissois, prendedores de roupas puxadoaea de móveis, pires, pratos palitais
ans. pas de coainha, pedras: pomes orei.
gos protetores para documensoa ata/andores de agua para uso dornêstico.
porta-copos. porta-niquela, powasaantaa
porta-documentos placara rebites
(Amo. recipientes. suPortes, suportes p2RO
guardanapo% saleiro tubos. Nelas.
tubos para ampolas, tubos pa ga ceda.
gao, travessas, tilam de material plataSlco sacolas, sacos. sassuínhoo, omina-

Termo n.° 760.651. de 26-7-1966.
Javaés S.A. — Agro-Pecuária
Goiás

Classe 19
Animais vivos a saber: Gado bovino,
suíno e cavalar
Tarrno n. s 760.652, de 26-7-1966
Ferroa e Metais São Paulo Ltcla
Goiás

Classe 16
Ferros para construção
Termo n.o 760.653, de 26-7-1966—
"a nificadora Real Ltda.
Goiás

Classe 41
Pa, biscoito, rosca, picles, balas, bombons, massas alimentícias, bolachas confeitos, essências, sorvetes, café,
chocolate e açúcar
Têm° n.°

760.654, de 26-74966

• Mauricio Hohl
Goiás

Classe 33
•
Compra e venda, corretagens e aaministração de imóveis e todos os negócios correlatas à transações imobiliárias

Termos os. 760.660 a 760.664 , ria
26-7-1966
Alexandre Scharff
São Paulo
aaaa
COO

Claase 21
'ara disanguir: Veículos e saaa sanes
ntegrantes: Aros para bicicletas. auto
ecedores alavancas de câmbio barcas.
,reques. braços para veiculou. bicadas
as. carrinhos cli caâo e carretas. cam.5
thossetea. carros ambulantes. caminhões.
:arras. tratores. carros-berços. :arrasaanaueo. carros-irrigadoes. carros, casa
sça.a. atarracaria% chassis. chapas 0.2,.
-tilares para veiculo% cubos de veiculas,
•orrediccya para veículos, direçõe, daratsadairaa eátribos, escadas rolantes, eia'adores para asssaageiraat e para cElaC3.
m a aeo Dora Corea4 eixos (22 direçBe.
selas fronteiras • para Velellie:> tauldBa
•-icoacio2ivaa. Éauichaa motociclos mola%
itcaocialeaass. ascuaocargati, sassaa fisega,
nanivelzia, fil2Vie3. Onibuo. sara-choqueis.
ora-lamas para-brisas pedala Paatta23•
caías para bicicletas,: raiai asara biciaras
as. reboque. ra&laeloaw anta veiculei
adan para veiculos salina, Sascicloa t3'antes Para * veiculas. unc„:43 Veloclpfes. varetas de contraila do afogada? e
/Meandro.. &blefa. troleibun asza-aw
novela auto-ceminhflea avieraa cascacarros, toletea cara aiaaan
Classe 28
Para distinguir: Artefatoa da material
plaselco e de nvion: Recip:entea fabricados de material plástico. revectaialemtoa confeccionados de substâncias asamaio o vegeta:a; Argolas açucareiro%
armações para bacio% bules, bandeia%
as-ranas isaIdes bacias bealaao, caixas. carteiras, chapas, ciaboa
para ferramentas e utensílios. cruzem%
:almas pare acondicionamento do a12:mitos caixa de mater:ed plástico pata
bateriaa, coadora% copos, canecas. Ceacapeia para álbuns e para !Ivrea
Icaces, cestos. castiçais para velar.),
caixas para guardo de ibletoa. ouviachos coadores paro chã. descanso paro
pratos, copos e copinbas de plõsticoes
para soraetea ca:srinhe,o de plÊstiol
poro sorvetea, colherinnas, pasiahaa
garfinhos de plãstico para sorvesse iceminhas (24 plásticc paru sorvetes, discas,
embreagen de material plástico. ambas
[agem de matetaal plaistico P are sorveras, estojos para objetos, espumas de
aviara, esteiras. enfeites Dava autom6,veia, massas enti-ruidos. eccoadorea de
pratos, funis, %rama para docea. Ciem
Para bolsas, sacas: guarnições guarea
nições para porta-blocos. guaralcõao
para lIquidificadorea e para aasedeirea
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de frutas e legumes, gcarnições de ma
terial plãstico pard uten.silios e ali:latos,
guarnições para bolsas garfos, galeria;
para cortinas, tarro laminados, piás,
ticos, lanche:res, mantegueiras, mala:
orinols. prendedores de roupas. puxado.
ll'es de móVeis, pires. pratos palitei.
coa. pás de cosinha, ' pedras pomes asp.
gos protetores para documentos pu•
xadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-nique,s, porta-notas
porta-documentos placas, rebite; roch
Phas. recipientes, suportes, suportes para
Ifluardanapos. saleiro cubos, tigelaS
tubos para ampdlas, tubos para seringas. travessas, tipos de material piás
tico. sacolas, sacos. saqu.nhos. vasilha
fies para acondiciinarnanto. Juin, ai
caras. colas a trio e colas são incluiria:
em outras classes, para borracha para
eorrumes, para marceneiros, para sapa
'eitos. para vidros pasta adesiva pare
mater:al alástico e mgerai
Classe 31
Adesivos para vedação. anéis para ve•
dação, argolas para. vedação. ' arruelai
para vedação: barbantes, barracas de
campanha. betume para vedação. bu
chas para vedação. bujão (rôlha par::
tarraxa): Cabos: canaletes, cordas, cor
dê:s cordoalhas. cores. correias de
transmissão de tôda espécie; aruás
cias. 'esferas para 'vedação. -titilhos pare
amarradias. forros para . Vedação, lug. e
laça; °achatas: Junitis ' Para 'vedação
lonas, lobas' siara 'freio:. ' de, veicuIps,
madgüelra.s... massas lÀrá vedação; mo
lat. pára vedação: rôlhaS: tarnpões pára
ved - Oo (fins não medicinais). ten1a'e.
tiras n s.)-a •ver1::;ção. tubos prata 'vedaç'ão.
; ;1,; iões para 'v'esta;
váividas _para
•
vedação
•
• Classe 39
•
,
Para distinguir: Artefatos de borracha'
borracha, artefatos . de borracha para
veículos, artefatos de .borracha não In•
cluidos em outras classes: Arrueias, ar
golas* ámortecedores assentos para • ca
defras, borrachas para -aros, batentes dt.
cofre. 'buchas de estabilizados buchas
buchas !paras junaelo., .batente• de porta
batente' de ;chassis, bicos para mainadei
ras, 'braçadeiras. bocais -bases 'para tasa
'desasa, -borrachas ; para carrilareis'm(1ns
Ciais. • bo sracha • para. • amortecedwAsa
bainhas de; borracha para rédeas, cochns
de; motor. •câmaras de ars chupetas- co'
dões massiçossde borracha, cabos para
ferramentas chuveiros_ calcos' de
racha:' chapas e centreis , de mesa *vir das' de borraéha - cápsulas 'de borracha'
parac entro 'de 'mesa calços . de borra •
cha' Para màatimás. cebos de •borrachã.
para fre)os 'ladearas-- desentanaideirssz:••
discos ale *mesa.' : descanso' tiara 'pratos'
eneostbs'embalos - esiguicho's eStradris
esponjas . 4' bo-rrachá : aia aluebralaer;.para • armaras fins ali; :•borrecha' lisos
fôrmas' 'de borracha- Linarniceix; s • - gaidautorit(mq s, ssuartasaes,. ama • vaisaios.
lancheías atiard a s;ailaras lâmmap
bricach:i ciara ,. listas de tuit.
rnt/1..

" C r.
!,,RP:1.1.1371:3S" Cro(CITICeç
sara- a-S . a:Lia s • .iadas da . IrolPr -a 1.!Nr"
Ia) de nartaia oeras Nua businas

pratinhos. pneumáticos, pontas de bor
racha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodizios, revestimentos de
•orracha. rodas de borracha 'para mó
vais, sanfonas de vácuo, suportes de
notor saaatas do pedal do breque. re
sembaio e isolador suportes, semi.
Oneumáticos, suportes • de câmbio sais
tonas de partidas, saltos, solas e solados
de borracha.- surdinas de borracha para
aplicação •aos ',los telegráficos e seleto
nicos. travadores de po:ta,
tigelas tampas de borracha para conta
gotas. tiras de borracha para ela'aara
ção de substâncias sumam,
Classe 47
Para distinguir combustíveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados á
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto,
gás metano, butano e propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, gra
xas lubrificantes óleos combustíveis
óleos lubrilicantss, óleos destinados ã
iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e
stierosene
- • '
•
Têrmo n.9 760.665, de 76-7-1966
Borg-Warner Corporation
Estados Unidos da Amér'ca

INGE S•LL
Classe 7
Discos para cortar e pulverizar_ terra,
para arados, grades e implementes agrícolas semelhantes; discos de rolha, discos de roda, máquinas e partes das
mesmas para substituição e reparos
Termo n.° 760.666; de 26-7-1966 —
(Prorrogação)
Louis 'Bahner Elbeo: Werke Gesellschaft
IVIit Besc.hrnicter Haftung
Alemanha

PRORROGAÇAO

Classe 36
Meias em gerai
Termo n.° 760.667, de 26-7-1966
T.B.G. — Indústria e Comércio de
Confecções Ltda.
São Paulo •

;_.. •

I111). BRAS.
i

.

sa=1

antes, combinações, corpinhos. caça
le senhoras e 3e crianças, calsões, cal
ias. camisas, camisolas, camisetas
uficas. cem ies, colarinhos., cueiros

aias, casacas, chinelos dominós. achar
tantasias. tardas para militares, co
-aliais. trairias, galochas, gravatas. gol
os, logos dr bugerie. Jaquetas. lague.s
aras. ligas ;casos. mana:3s, meias
mantas mansinho, mastilhas ma
-os, palas. penai:mi pulover. prterinui
eugc . p onches polainas. pi:arnas, pu
asos. p erneiras. ,ui monos, segalo:
abe de chamara. roupão, scssretedos
spensOrios. sairi as de banho, sandálias
aeteres shorts, sungas. stolas ou siada;
toucas, ruroantts ternos: uniformes,.
vastirins
Têrmo n.° 760.668, de 26-7-1966
Credi- Lar Com. Ind. Móveis Ltda,
Guanabara

metais preciosas turibulos de mel
turrna:inas lapidadas e vasos 'de
metais precioso.
Classe 36
o ara distinguir: Artigos de vecituáriOlíil
, roupas feitas em geral: Agasallsci,
sventais. alpargatas. anágues, blusas,
iotas, botinas, blusors, boinas babas
is, bonés. capacetes, cartolas. cara.
iuças ca , actio coletes.. capas chatea?,
achecols. calsados. chap,:eis. enrop,
'latas. combinsisaas. corpashos calça„a
; e senhoras e
criança.s. calçoars csdn
:as, 'ca;r:SLS,
suecas. ceroulas, colarinhos cueiro% •
saias. casacos, chinelos, dannain. :chalro
ies, fantasias, fardas para mi:asares ca.
eg;ais, fraldas, galochas, gravatas, cicie.
ros. ogos de !ingeria, 'Jaquetas, laquêas
luvas, ligas, lenços. mantos, meia
aisaos mantas, mandrião, mantilhas naetós. palas, prnhoar, pulavas, nalerinas;
.ieugas, aduches polainas, pilamas

lhos, perneiras, quirrinnos. regalos,
ohe da chambre. roupão. sobretunm
dispensiirios R?iclas de banho, sansliliaás
sueteres. shorts, sungas stoi.is ou slackst
'toucas. turbit,s ternos, 1101 formes

Casse 40
Móveis
ermos ns. 760.669 a 760.773, de
'26-7-1966
IsIarines Société Assoas:me
França

HEIRMES
Classe 8
Relóg os e aparelhos horologiais
Classe 13
1 tlIel'eçO.5 (IP metais prrelosos semi
meta. fias adereços 1;
DeclraS preciosas e suas imitações. adoi
nOs
metais ' p reciosos. semi-preciosos
e 'suaS imitasoes, alianças, anéis, arei
nos de 4alltaS j a ' de metais preciosos
bálagandans de metais preciosos ou
semi -preciosos bandejas de metais Are
Cipáq s. berloques de metal preciosos
brincos de metal precioso ou . semi
pteciosos, bules de titetas preciosos
carteiras" da • metais preciokos, colares
de 'metais p redosos ou semi-preciosos
contas 'de ' metais 'preciosos copos di
Ciosos. diamantes lapidados. fio de oina
fio'de p rata. Fivelas de metais' precio
soá cafeteiras de • matais preciosos, jóia;
ióias falsas lentelolas de metais Pre
ciosos. medalhas de metais preclosts
semi-preciosos e suas imitações. Dalacis

de our:O pedras preciosas Para 161as. pe
Classe 36
dras semi-preciosas bal'a Jóia pérolas
i.list nguir . 4 :lagos de assisais-ia e Irni t ai..6es cl PérOlás,,pratos de Me
as, aia . feiras am geral: Agasalhos
ai p reciosos. serviços de cÉã e de cáfS
Totais liana:estas - ansgaas blii5a5 de metais preciosos, serViços d e
(5,
"as botina a hl], caws
`somas
abs .i e metal p recioso serviços de , safras ;cai
;aros.- bofais ,• -R11:11'eff•-• r;,-,,,tila . - gr., . le metal arraio:Scs . serviços 4 saladas
I.:13!"ága,-I,'=1-1 . • rsl , ff,.
-no 1 ., : . -h.,.an
ia fruas, de metal arecioso, serviços de
.i fwcols,
calados
chapitts. culto&. sorvete de metal pr ecioso, talheres de

aost.dos
Classe 41S
ara distiagwr• Perfumes. asAncias•
-atos acua de coletiva ági 1 toucas
Ido/ ásisa er; beleza á g ua de auluck,
aPa de rosas, e q ua de alfazema água
;ara barba natirs e tônicos cara cxs
abetos e ;:iiarei 3 nele brilhantina han.
'afina ''Isitons . --osrneticos haat-lure-Si
;e' p enteados azszróleos. &aos Dera os
abeto, creve rei ivanescente ' cremes gora
.rosos e pernadas para limpaza da
sle
clepitarórtus ileso;
'a-antes ;imana: aroinático p ó de arroz
tater az/hirtado ou não. lápis . Paria
.stana -,obsanzatras, parar:rara* Para
mbelezar cílios • e alhos... calmam para
rosto e para as. lábios, sahãe e creme
.sra barbam nanão liquido •perfumado
ai não., sabonetes dentifrictos em oõss
aára ou liquido sais oertinta•tos para
anhos pentes vap orizadores •mie pertas,
•e, escova: p ara dentes cati;:ios. unhas
cílios, sacai phos perfumado prepara'os co, p ó g asta, liguidoS tiloloSi
'ara o tratamento das anisas disso!.
'entes - e verre.zeS renovadoras ' da cot,.
ida; glicenna perfumada nara .os cube.
is é- p reparados para destalerir :taba&
'Tios e ' p ina' ou s;nais arhfleibla, óleos
-nara a Dele •
•
• .Termo n..5. 760.674, ale:264-1966
Ináituto Baasileiro de Idiomas Ltda
Pernambuco' •

InBrasileiro
stit uto

de Idionias
Ltdc.
,
Nonte Comerciat''
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Termo

760.675, de 26-7-1966

Consórcio de Serviços Técnicos Ltda.
(CONSERTEC)
Pernambuco

Termo n.° 760.679., de 26-7-66
Protituned Produtos Farmacêuticos
Ltda.
Guanabara

delisex
41/4

Indústria Brasileira'
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado
estimulante do crescimento e da
ativ.siade intelectual

COMO

Nome Comercial

"—Termo n." 760.676, de 26-7-1966Máquinas Agrícolas "Alvorada
Pernambuco

Tem on.° 760.680 .de 267-66
Produmed Produtos FarmacêuticoS
Ltda.
Guanabara

Hepato-Cross
indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado na
insuficiência de secreção pancreativa,
deficiência de secreção biliar e discanesia hiprtânica das vias biliares
Trni on.° 760.681, de 26-7-66
Produced `.`rodutos Farmacêuticos
Ltda.
Gis abara
/

Nome Comercial
Termo n. 0 760.677, de 26-7-1966
Importado r a e Exportadora Pernambacana Ltda.
Pernambuco

i;cevit
Indústria Brasileira
Classe 3
Um produt ofarmaceutico indicado como
complemento dietético, destinado exclusivamente a regime alimentares especiais, substituindo o açúcar como na
dieta das diabéticas e como agente do
contrôle de peso
Termo n.° 760.682, de 26-7-66
Produmed Produtos Farmacêuticos

IMPORTADORA E EXPORTADORA
PERNAMBUCANA LTDA

Ltda.

Guanabara

Produrned
Classe 3
Substâncias químicas, produtos e pre-

Nome Com ercia
t" bri21.* 760.678, de 26-nr966
Charles Halfeld Ayre
Guanabara

wv,oãirro,
g"elcogioa,-

Têrmos na. 760.683 a 760.687, de
26-7-66
"Esmaltec" Indústria Metalúrgica S. A.
São Pa•t's'

II

E3 A L T
tra- dás tria Brtsi1eira

Classe 40
1416vefs em geral, de metal, vidro. de
publinoes em geral aço, asadefra, estofados ou não, inch,

Classe 32
Ikeira% agitai e

parados para serem usados na medicina
e na farmácia

.ive móveis para escritórios: Armários
irmários para banheiro 'e para roupas
'sacias, almofadas. acolchoados para
-,óveis, ''nacos, balcões. banquetas
,ande las domiciliares. berços biombos
.arleires. carrinhos para chá e ca fé
onjuntos para dormitórios, conjuntos
'ara sala de Jantas e sala de visitas
:onjuntos para terraços, fardim e praia
oniuntos de armário: e gabinetes para
..,ria e cosinha. camas, cabides, cadeiras
tizatórias, cadeiras de balanço, caixas
is rádios. colchões. colchões de molas
lispensas. divisões. divan..s. discotecas
li madeira, espreguiçadeiras. esCrivani
thas, estantes, guarda-roupas, mesas
nesinhas mesinhas para rádio e teless
Po, mesinhas para televisão. moiiirs
sara quadros. porta-retratos. 110 . n»?
Ioltronas-camas, prateleiras. porta-cima.
'eus, sofás sofás-camas. travesseiros •
vitrines
Classe 12
Argolas. agulhas de metal para crochê e
tricô, máquinas de costura e para bordar, alfinetes de metal, botões para roupa, canutilhos, colchetes, dedais, fivelas, fechos corrediços, grifas para enfeites . de vestidos e presilhas
Classe 13
Adereços de metais preciosos .semi
preciosos e scas haitações adereços de
Pedras preciosas e suas imitações, adm.
nos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações. alianças, anéis artigos de 4antasia de metais preciosos.
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos bandejas de metais pre.
ciosos. berloques - de metal preciosos,
brincos de metal precioso ou semipreciosos, bules de metais preciosos.
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos
contas de metais preciosos; copos de
ciosos, diamantes lapidados, fio de ourc
fio de prata. fivelas de metais preciosos cafeteiras de metais preciosos, jóias
jóias falsas. lantejolas de metais preciosos, medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações. palitos
de oura pedras preciosas para jóias. pedras semi-preciosas para jóia, pérolas
e imitações de pérolas. pratos de metais preciosos, serviços de chá e de café
de metais preciosos, serviços de licor
de metal preciosa serviços de refrescos
de metal precioso, serviços de saladas
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, talheres de
metais preciosos, turibulos de metal.
turmalinas lapidadas e vasos de
metais preciosos
Classe 10
Para distinguir:. Abaixa-linguas, abre.
bocas. "adenótcimos, afastadores, agrafos para casos, agulhas para injeção
algodão hidrófilo, alicates, amálgamas.
aparadores, aparadores para fins médico-cirúrgicos. aparelhos para massagens
aparelhos de pressão arterial aparelhos
de diatermina, aparelhos de raios ultra.
violeta, aparelho de raio X. aparelhos
de infra-vermelho, aparelhos de surdez..
assentos oara enfermos, ataduras; bis.
riiris: cadeiras oara clínica médica, casabraia hislró tila. cánulas, cataplasma de

feltro, catgut, cera laminada, ara para
instruções e articulação, ara colante,
c.ntas para fins clínicos, costómos, cus
retas; dentes artificiais, dentaduras, depressores, dilatadores, drenos, duchas
vaginais; elevadores, espartilhos, espéculos vaginais, esponjas clin.cas, estufas,
espátulas, escalpelos, escopros, extratores, escavadores; fios de linro para feridas, lacas; ganchos para músculos cx.
iafômetros, gazes. godivas, goivas, gêsso, grampos para soturas, guta-percha;
histerÔMetrOs: irrigadores, instrumentos
cirúrgicos para operações; ligaduras de
cânhamo, líquidos e pós para limpeza
e polimento para fins odontológicos, lixa, luvas e dedeiras de borracha, lima para ossos, lancetas; massas plásticas para fins odontológicos, máscaras
para aneste.sa , mesas de operações, me,asa para curativos, martelos; olho artificiais; perfuradores, pés e braços artificiais, placas para ossos, pontas de
guta-percha para obturações de canais,
porcelana; protetores para seios, p:nceis
para garganta, pinças anatõmicas, protetores; rolos cirúrgicos de lã de pau.
ruge para desgaste dentário, retoscópio
bugia, ruginas; sarjadeiras, sandaraca,
seda e crina para soturas, sacos para
gelo e bolsas para água quente, sondas,
seringas para lavagens e injeções, serras, serras para raquiotomia; tampões
higiénicos preservativos, tira-leite, terinômetnos, tesouras, trepanos, toalha.;
higiênicas, ventosas, verniz isolante para fins odontológicos
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão.
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparehos de refrigeração, enceradeiras, asg iradores de pó, fogões, fomos e foge-elmo elétricos, chuveiros, aquecedores,
salanças, ferros elétricos de engomar •
,assar, batedeiras, coqueteleiras, exprenedores liquidificadores elétricos. má4uina s para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedores.
:istuf as, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado formas elétricas, máquinas
otográficas e cinematográficas. cais.
'minhas elétricas, garrafas térmicas, renarlores automáticos, lámpadas, apare.
lhos de luz fluorescente. aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores. 030-•
densadores, bobinas, chaves, elétricas,
comutadores, interru ptores, tomadas de
fotográficos
corrente, fusivel,
cinematográgicos, filmes revelados.
binóculos, óculos, aparelhos de aproxinação, alaat-jours e lustres, máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Têm on.° 760.688, de 26-7-66
Kaburé Lanches Ltda.
'São Paulo
KABURS LANCR 831,
LTDA.

.Nome comercial
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Termo n.° 760:524, de 25-7-1966
Mercantil Corretora "Lusa" Ltda.
Santa Catarina

:Mercantil Corretora
,u LUSA» Ltda.,
Nome Comercial .
Termo a.° 760.525, de 25-7-1966
, Frigomar Itajubá Ltda.
Santa Catarina

• Termo a.° 760.530, de 25-7-1966
Aviário São Bento Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo ri,' 7(5 0.541, de 25-7-1966
Agência Editorial Primavera Lida.
São Pauln

cera e de madeira. goma pana lavanderia, limpadores de luvas. acuados de
branquear tecidoa líquidos taatragorduroa mira roupas e mata óleos para rou
pas, oleina 6ieos para limpeza de caros. pós de branquear roupa, sanear°
de sódio, soda cáustica, sabão em p6
sabão comum. sabão de esfregar e sa
Classe 19
ponáceos. tijolos de 'polir e verniz
Animais vivos inclusive aves, ovos em
para calçados'
geral, inclusive do bicho da seda
Termo n. 760.536, de 25-7-1966 .
Termo tt 760.529. de 25-7-1966
Caldas da Imperatriz Comércio e
Madeireira Sulina Ltda. Indús:ria S.A.
Santa Catarina
Santa Catarina

&ice sgenthe:

Agencia Editorial
Primavera Ltda,

n

0

o

_

Nome Comercial
Termo a.° 760.526, de 25-7-1966
Femepe Limitada Empresa de Pescados
Santa Catarina

Nome Comercial
—
Terno m 760.543, de 25-7-1966
Comissária Coordeno-Lançadora
Blumenau Ltda. Codelanj
Santa Catarina

u

Feme p e Limitada -

Cominaria Coordeno- Lançadora

EmPréza de Pescados

Nome
_ Comercial
Termo n:* 760.531, de 25-7-1966
Móveis Novo Mundo Ltda.
Santa Catarina

Nome Comercial
Termo vi.' 760.527, de 25-7-1966
Famache Ltda.
Paraná

oetcla.
..íkota.drie
‘

Blumenau Lida. -- (CODEPLAN )
Classe 43
Agua mineral natural
Térino n.° 760.537. de 25-7-1966
Gráfica Mercúrio Ltd.t.
Santa Catarina

ffaueed %mu rgtouta

O

v

Temo n. 760.544, de 25-7-66
Empresa Rex de Transportes Ltda.
Santa Catarina

Emorêsa Rex
de Transp ortes Ltda:

e

Nome Comercial Termo a. 760.528, de 25-7-1966
Caldas da Imperatriz Comércio e
Indústria S.A.
Santa Catarina

0

BRANCO

AZUL

BRANCO

Classe 43
Refrigerante de laranja
(0.534. de. 25-7-1966
Termo
Livraria el Papelaria Central Ltda
Santa Catarina
•I

ORGANEX - Contabilidade,
Representações Ltda.

004 Jeteet
Classes: 33 e 41
Titulo de Estabelecimeno
Termo tt.0 760.535, de 25-7-196
Imperatriz Quii nca Ltda.
Paranf

i

2•0\°‘24

\:\N

IX2Ar4

54\.

Classe 46
Para distinguir: Amido. anil, azul da
Prüssia. alvaiade - de zinco, abrasivos.
iigodão preparado para limpar metais
detergentes. espremacetes. extrato de
1 anil. fécuta para tecidas. fósforo* de
.,

.

V
Nulo

de

Estabelecimeno

~Cr.a 9/tezeuitext

classe 40
Titulo de Estabelecilento
Termo a.° 760.532, de 25-7-1966 Organex
Contabilidade, Representações Ltda,
Santa Catarina

Nome Comercia)
_
Termo n.° 766.533, de 25-7-1966
Luz Hotel Ltda.
Santa Catarina
AZUL,

o

Artefatos de Borracha
« Sibéria » Ltda.

Frigomar Itajuba Ltda.

,

Nome Comercial
.
Térino n. 760.542, de 25-7-1966
Artefatos de Borracha Sibéria Ltda.
Santa Catarina'

•

Nome comercia,
Térmo a.° 760.545, de 25-7-66
Agências de Seguros S. A.
Dix
Santa Catarina

Classes: 17. 38 e 50
Titulo de Estabelecimento
_
n.° 760.538, de 25-7-1966
Grania Santa Genovesa Ltda.
San ia Cataria •

D 1 X - Agências

Granja Santa Genoveva

de Seguros S. N.
Classes: 4 19 e 41
T Jaro ta* 76 0. 53 9:de 25-7-1966 —
Granja Santa, António Ltda.
Santa Catarina

-

-- - -

Nome comercial
Termo n.* 760.546, de 25-7-66
Comercial de Máquinas
COMAC
Ltda.
Santa Catarir •

-

Grafia santo Antonio

COMAC -Comercial,
de Máquinas Ltda.

Classes: 4. 19 t
Título de Estabelecimento
Termo ai 760.540, de 25-7-1966 —
Nome comercial
Imobiliária Bi Centenário Ltda.
Termo n.° 760.547, de 25-7-66
Santa Catarina.
Campesca — Indústria e Comercio
Pescados Camboriú S. A.
Santa Catarina

.

CAMPESCA-

Bi Centenario Ltda.
lltulo de Estabeledmento

indústria a Comércio
de Pescados Camboriú S. k.
1

Nome .0filerC13 I
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Termo n.° 760.548, de 25-7-66
Confecções Carajá Ltda.
- " Santa Catarina

fe6.-nfecçãei,
'Carajá Ltdà.
Nome comercial
Termo n.° 760.549, de 25-7-66
'SETECO" — Serviços Tecnicos e
Comerciais Ltda.
Santa Catarina

'SUECO - Serviços Técnicos

e Comerciais Ltda.
'Nome comercial
Termo n.° /60.550, de 23.7-66
Papelaria Mansa Ltda.
•
Santa Catarina
-

O'nfetasdia

f~.

Titulo de estabe/ermento
.Termo .n. 9 7 E 0 .551, '25 7-66
Põsto Turista Ltda.
Santa C.atarinz,
Q
n

MTEY0
Classes; 33
47
Titulo de estr.bele,_imento
Termo ra. /60.5 6 2, de 25-7-u6
Recauchutagem -. 111 Americana Ltda.
ai aná

:Recauchuiágem
Sul Aí,ierfia
Cla3se 30
Titulo 3e estabelecimento
Tmo n. 760.553. de 25 7-66,
Rádio Talo Ltda,
Santa Catar,na

.2codice 74há eada
Nome comercial
Termo n.' 760.554, de 25-7-66
Sociedade Agncola Maria Luiza Lida
Santa Catarina

[Sociedade Ag-rijola
Mana Luiza Ltda,
• Nome comercial

IntrU aqueles nuo ao galgarem projuclicadoo corei
n.* 760.555, de 25-7-66
Comercial Bonanza Ltda,
Santa Catarina

dispensa& divisões. .. divana dlecoteew rálogos, etlições ,:mpra-ssaa.
ie madeira. espreguice., deiraz. escrivassi. Ocrs de aublicidade.s. proormas radia.
lhas, estantes, guarda-roupas. mesas f ônicos, rádio-televisionada& peças ter,
nesinhas mesinhas para rádio e televi
trais O cinematográficas, programas
mesinhas para televisão. moldura
circenses
)ara quadros. porta-retratos, poltrona
Termo O. 760.566, de 25-7 66
loltronas-camas, prateeiras. aorta-chia
Gráfica Leone Lage Ltda.
'eus, sofás sofás-camas travesseiros e
Guanabara
vitrir
Tern: on.° 760.560, de 25-7-66
Super Transportes Ltda,
•
Santa Catarina
,
..
• Nome comercial
Supew
lirãnspete
Titulo de estabelecimento
—
a
Term
on.° 760.567, de 25-7-66
Termo n. 9 760.559 ,de 25-7-66
Haupt
Nome comercial
Máquinas e Motores Ltda,
Contabilidade e Representações Gancha
Guanabara
Ltda.,
Termos ns. 760.551 e 760.562, de
Santa Catarina
25-7-66
Molas No-Sag S. A,
R Paulo .

Ws..

Contabihdade
e Represemações
Sambla Ltda.

comerCial
Termo n.° 760.557, de 25-7-66
Comércio e Representações Alterosa
Ltda.
Santa Catarina

Comércio e• Representações
Alte-éosa Ltda.
Nome comercial
Terra on.° 760.558, de 25-7-66
Cerealista Timboense Ltda,
Santa Catarina

CereaBista
Ti n boense Ltda.
Nome comercial
Termo n.° 760.556, de 25-7-66
Bento Francisco Júnior
Santa Catarina

(

Fr; Pu gÃO

Classe 6
Alavancas alternadas, aros metálicos
para máquinas, aquecedores para água
Z
d
,
de alimentação, bombas hidráulicas,
bombas elétricas, bombas de circulação,
!Indústria BrasHeira,
bombas de incêndio, caldeiras a vapor,
compressores, desnatadeiras para man..
Classe 40
teigueira. esmeris, filtros para óleos,
Cadeiras, colchões- de molas, divans,
geradores para corrente continua ou
poltronas com molas e sofás
alternada, macaco hidráulico, máquinas
Classe 11
amassadeira, e máquina elétrica
Armações de molas para móveis estofados, molas, molas para móveis, moleTermo n.° 760.568 ,de 25-7-66
. jos, unidades de molas para móveis
Indústria e Comércio Moageira S. A.
a stofados
/
Rio de •Janeiro
. -Termo n.° 760.563, dé 25-7-66
puldiarinc Dias da Costa
Guanabara
•
.
- ,
P

.,

G -,5 2 R

•

Nd• Mfi 3 láSilliii IS

Classe 33
Titulo
Termo n.° 760.565, de 25-7-66
Oswaldo Cunha — Saboaria
Guanabara

CONQUISTA
INDÚSTRIA BRASILEIRA-

•
Wasee 40
Viáveis em geral, de metal, vidro, de
no madeira, estofados ou nao, inclu:Ivo móveis para escritórios: -Armários
~rios para banheiro e para- roupas
asadas, almofada& acolchoadas para
móveis, bancos, balcõee. banquetas
ande1as domiciliares. berços biombos
cadeinas. carrinhos -para - chá e café
mala:atos pare dormitórios. conjugam
3ara sala de fanfar e sala de • visitas
nal:mita . para terraços. Çardiss e praia
-orduntoa de armários - e gabinetes ark
opa e cosInha. cama,s. cabides cadeira.
.a i rathrias, cadeiras de balanço. catita
I ã rircdko coirleses, toloh_Sea de molas

/
Classe 47
Óleo para lamparina
Termo n.° 760.564, de 25-7-66
Circulo Brasileiro de II,,ciOnismo
Guanabara

fl:EMNELIA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
• Rações balanceadas
TerMo n.° 760.569, de 25-7-1966
Mercantil Braidel Lida,
São Paulo
BRA 'DEC

INDÚSTRIA BRASIL:EIRA

Classe 41
Alcachofras aletria, alho, aspargos.
açúcaí, alimentos para animais, amido,
unendoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroi, atum, aveia. avelãs, aze:te azeitonas banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombom bolachas. baunilha,
PRORROGAÇA0
café em pó e em gr g o, camarão. canela
em pau e em pó, cacau. carnes. chá,
carcamana chocolates, confeitos, cravo
cereais. cominho. creme de le:te. cremes
Ilimenticios. croquetes, compotas, can_rica coalhada. castanha. cebola. condi
mentos Para alimentos, colorantes.
chouriços, (lande. doces, dOces do fru,
Ileduacia Brasacira
nas. espinafre essênc:as alimentares, em.
Classe 32
nadas. ervilhas muravas. extrato de toé,
df , tí~ ,
Alimannques Auentia, mate. farin.las alimenticias favas fé
iate/1.nm, ãlbuns unp ressos, boletins. ca cuias flocos tareio, fermentos feilk

BRASIL

MiGico
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Termo na 760.689 de 26-7-66
Kaburé Lanches Ltda.
São Paulo

KABURá
Classe 41
Para distinguir: Churascos, cremes, doces, condimentos para alimentos, carnes
e peixes em conserva ou não, trituras,
frutas em conserva, frios e salgados,
pastéis, pudins,
massas alimentícias,
presuntos, refeições prontas; saladas,
suco de frutas para fins alimentares,
sorvetes e tortas
Termo' n.° 760.690, de 26-7-66
maaaaaartes Sacoman Ltda.
Paulo
SAGOliAi#

Termo n.° 760.693. da 26-7-66
- (Prorrogação)
Euripedes Simões de Paul
São Paulo".
PRORROGAÇÃO
REVISTA

DE IIISTOKLA

Classe 32
Para distinguir: uma revista
'Fermo n.° 760.694, de 26-7-66
Sub-Empreitada Ltda.
Barmes

ries, nectar, punch, pipertnint. rhum itós. pelas. oenhoar, pulover, pelerinas,
sucos de trutas sem álcool, vinhos, ver- lhos. perneiras, ,gialmonos, regalos,
mouth, vinhos espumantes, vinhos
neugas, pouches. polainas. pijamas ouabe de chambre, roupão, sobretudos,
guinados e Whisky
aspens6rios, saldas de banho, sandálias.
Termo n.° 760.697, de 26-7-66
'reteres. shorts. sungas. atolas ou slachtai
Carnor -- Comércio de Automóveis
toucas, turbantts; ternos, uniformes
Mococa Ltda.
e vestidos
São Paulo
Termos na. 760.699 e 760.700, de
26-7-66
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft
Alemanha

CAMOL

INDUSTRIA BRASILEIRA

"B ARMES"
anas.* 16
9are distinguir: Matersaas para constru
ases e decorações: Araamassas. argila
ireia. azulelos, t atentes. oalaustrea.• bio
c» de cimento. bloco. Para Pavimenta
&a. calhas cimento. cai. cré. chapai,
aoiantes • caibros caixilhos. colunam
•apaa par'a coberturas, caixas dagua
aixas de descarga para etixos. edifica
cies pretnolcia .. -s. estugue, emulsão de
al ga astáitico. -atacas esquadrias. estru
uras metálicas para construções. (ame
a, de metal, ladrilhos, lambris. iuvas
função. lages lageoras material iso:ante contra frio e calor manilhas mas.
ai , para revestimentos de paredes. tua

Muribil

Classe 21
Para distaiguir: Veículos e suas partes
ntegrantes: Aros para bicicletas auto
Farbenfabriken Bayer
aláveis, autoacaminhões. aviões, amor
tecedores, alavancas de cámbio barcos
Aktiengesellschaft 0 •
recoves braços para veicutos. Neide
,
veias. fernet, genebra, gin, kumel. licores, nectar, nunch, pipermint, rintin teverkusen — Alemanha
sucos de trutas sem alcooL vinhos, ver
mputh, vinhos espumantes, vinhos
Classe 2
'quinados e whisky
Uns produto farmacêutico, veterinario,
tas, carrinhos d.e mão e ca rretas cami indicado para o aparelho circulatório
nhonetes carros ambulantes. caminhões
Classe 2
carros, tratas ree. carros-berços. carros Um produto farmacêutico indicado ma
'arques carros-irrigadores, carros ear
geriatria
: oças, carrocerias. chassis. chapas cir
5
Termo
n,
760.701,
de 26-7-66
iiiarea para velculos, cutiaia de veiculos
Proaço -- Produtos de Aço Ltda.
irrediços para veículos, direção. desliSão Paulo
indeiraa ,•. stribos escadas rolantes ele
-adores para passageiros e para carga
.naates Para carros, eixos de direção
aeioa..tronteirea para veiculos. guidão
acomotivas ¡anchas motociclos, molas
aotocicletas, inotocargas moto furgões
nanivelas navios ônibus. para-choques
inna-laacea para brisas necia . s ~teia.
Indústria Brasileira,
axlas para bincletas, raios para bicicle
:-as, reboque radiadores para veículos
' Classe 11
rodas para veiculua seuins triciclos. ti
Lâminas de barbear
-antes para' veiculos vagões. velocipe.
contrôle do afogador e
Termo n.° 760.702. de 26-7-66
varetas
acelerador ti sCS. troleibus, varaes de
Singer Sewing Machine Company
carros toletes para carros
São Paulo
Tal:mo n.° 760.698, de 26-7-66
Malharia Limense Leda
São Paulo

LitisSt 21
rara distinguir: Veiemos e suas ~les
integrantes: Aros para bicialetas automóveis. anto- carninhbes. aviões amortecedores. alavancas de cambio
breques. brecos para veiculos Neide
tas, carrinhos cie mão e Carretas.rabanetes. carros ambulantes. camlnatlies.
carros. tratores, carros-berços carros tanques. carros-irrigadoes carros. car 'eiras para construções. mosaicos . oro
oças, currocerias. chassis. chapas cir 'atos de base astaltica produtos para
aliares para veículos cubos de veiculos ornar imperineabilizantes as argacnas
corrediços para veículos. direçâo. desli. .5aa de cimento e rol. hidráulica. prdre
gadeiras. estribos. escadas rolantes ele
itho produtos bati:Lanosos imp-rmea
vadores para passagairos e para carga
lazantea líquidos ou sob outras tonnaa
engates paro cartaas eixos de direção ara revestimento e outros como na na.
freios. !Tonteira., para 'Feia' ;os guidão ;mien/ação pecas ornamentais de ci.
locomotivas, lanchas motociclos molas iento ou gesso para tetos e Paredes
motocicletas motocargas noto furgões apel Data torrar casas, massas anti
manivelas , navios ônibus para-choque a Tadotii para uso nas construções. par
.para-lamas para-brisas pedais. pantbe:. metes portas. portões. Pisas. soleira
rodas. para bicicletas. -alm. nora bicicle. ara Portas, tijolos, tubos de concreto
tas. reboq ue radiadores nana veiculoa elhas tacos. tubos de ventilação, tan
rodas para veiculas aelins. iiriciclos. ti met de cimento, vigas. vigarnet,tos e
cantes para veiculos. vago as velocipe,
vitrais
des. varetas de contrôla do afogado: e
Termo
n.°
760.695,
de 26-7-66
acelerador. tia5leis. rra:albirs, varaes de
Baianas — Sub-Empreitada Ltda,
carros
Guanabara
Termo n.° 760.691, de 26-7-66
Ildi — Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.
BARMSS - SUB-IrAPREITEIRS LTDA.
São Paulo
INDUSTRIA BRASILEIRA
• Nome comercial
Termo n.° 760.696, de 26-7-66
D I
Classe 36
Indústrias de Bebidas Pressanto S. A. 'ara listinguir: Artigos de vestuário:
Indástria Brasileira
- roupas feitas em gera:: Agasalhos
Santa Catarina
iventais. alpargata& anáguas. blusas
•
, Classe 7
ocas. 'botinas. blusbee, boinas, baba
, Para, distinguir:- máquivas 'cleauso •dcia
touros bonés capacetes cartolas, cara
.„. méaticoa para ,cortar grama
atiças: casacão. coletes. capas. 4:lulas
.achecols -calçados. chapéus. cintos
`Cerni° n.° 760.692, de 26-7-66
inces combinações. corpinhos. calca.
Rainon Farra Maatinez
'e Senhoral. e de crianas. calceseti, cai
Saia; Paulo
camisolas. camisetas
as --amtsas
recais • ceroulas - colarinhos. • C:Rirri:
81'10511.DV1
INDUSTRIA
'19 -aaaccas ahinelos. 4rmin6s. achai
MACA • DO M.OR
)es tan ,asias. *ardas para militares. Co
4
'
.jaloches gravatas adr
•:1.)
."41
!nem,
7:r
Para , disA
`isquem, inani,'
ry;
r.
.c co,:lila .irel
511
ti .,
'Pnells inantós' rrAas
15.'
aristalivejas, temer, Qeuebra, iuu, Sunset litu. n a 6s, erratas. mandril:o, mattilhat aaa
zaclas e doces de maçã

LINENSE

Esportiva

Indústria Brasileira
Classe 8
Máguins para coser
Termo n.° 760.703, de 26-7-66
(Prorrogação)
*Jean D'Albret
1' na

PRORROGAÇÃO

PRORROG40

CUMB I CA

ECUSSON
Classe 48
Para distinguir: Perfumes easência9. ea•
ter tos, água de colônia água de touca.
cador. água de beleza água de quina,
Irene de rosas. Squa de alhaZema. Agua
wra barba. lor.aes e tônicos parti 01P
ahains e para si pele, brilhantina, bua.
pacuadaa para limpeza do
duremo
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Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
¡pele • "maquila ge". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
talco perfumado ou nào, lápis para
hisstana e sobranceiras. )reparados para
embelezar cillos e olhos, carmim para
' rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou Mia sabonetes, dentifriclos em pó.
Oasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de pertome; escemas para dentes, cabelos, unhas
e As.i/los, saquinhos perfumado, preparadás em pó. pasta, liquidos e tijolos
para o tratamento das unhas. disso!.
Ventes e vernizes, removedores da cuticuia, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas.
ditos e pintas ou sinais artificiais. óleos
Para a pele
Termo n.° 769.704, de 26-7-66
(Prorrogação)
Jean D'Albrer.
França

FRORROGACÃQ

(MI-AME
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, est
tratos, água de colônia, água de touca
cador, água de beleza, água de quina
:gue de rosas água de alfazema. água
para barba. loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina, ban
dolina. "batons". cosméticos, fixadore.
de penteados. petróleos. óleos Para a
cabelo, crave relu venescente, cremes gor
durosos e pomadas para limpeza ck
pele e "maquilage - depilatórios, deso
dorantes, viaagre aromá tico, pó de arco:
e talco perfumado ou tião, lápis par;
pestana e sobranceiras. preparados par;
embelezar cilios e olhos. Carmim pari
o rosto e para os lábios. sabâo e creme
para barbear, sabão liquido perfumadc
ou náo sabonetes, dentifricazu em pó
pasta ou liquido, sais perfumaJos par;
banhos. pentes. vaporizadores de perfu me, esoávas para dentes, cabelos. unhas
e dlios, saquinhos perfumado, prepara,
dos em pó, pasta. liquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissol.
ventes e vernizes. removedotas da cut
cuba, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas.
cílios e pintar ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Termo n.9 760.705, de 26-7-66
(Prorrogação)
Jean D'Albret
Fsança

PRORROGAÇÃ"C3

k

JEAN,D'ALBRET

lolina, "batons" cosméticos, fixadores
ie penteados. petróleos. óleos para os
abeto, creve reluvenescente, cremes gorurogos e pomadas para limpeza da
ele "maquilage" depilatórios, descs
iorantes. vinagre aromático. pó de arroz
talco perfumado ou nao. lápis para
, estana e sobranceiras, preparados para
mbelezar cílios e olhos, carmim para
rosto e para os lábios. sabão e creme
)ara barbear. sabão liquido perhunadx:
ita não, sabonetes. dentifricios em pó.
asta ou liquido, sais perfumados para
.anhos. pentes. vaporizadores de pariu
escôvas para dentes. cabelos. unhas
cillos, saquinhos perfumado, preparatos em Dó. pasta. liquidas e taolos
[Iara o tratamento das unhas. dissollentes e vernizes. removedores da cutscuba, glicerina perfumada para os cabe
os e preparados para descolorir unhas.
.ilios e pintas ou sinais artificiais. óleos
Para a pele
Term on.° 760.706, de 26-7-66
Anatra — Associação Nacional dos
Transportadores
Rio Grande do Sul

natra
Indústria Brasileira
Classe 23
Estátuas, estatuetas, estampas, frutas e
floas e tõlhas de cêra, Hort% e iôlk,as
de substâncias isolantes e sintin-rat, filuras ae ma -leira, figuras de cara, gra
:uras, imagens, máscaras de aé,--1,
le escultura, abras de pint.u.a. cidadros
com maldura de madeira ou material
plástico, cartazes impressos, literais de
propaganda, clichês
Termo n.9 760.707, de 26-7-66
Ornesa — Organização Nacional de
Empreendimentos S. A.
Rio Grande do Sul

Ornesa
',Indústria Brasileira
Classe 32

Para ti,stinguir: Almanaques. agenaas
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições ünpressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Tern on.9 760.708, de 26-7-66
Anatra — Associação Nacional dos
Transportadores
Rio Grande do Sul

Classe 48

Para distinguir: Perfumes, essências, ex-

tratos, água de colônia, água de toucacador, água de beleza, águas de quina
agua de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
tabe'os e para a pele, brilhantina. ban

ANATRA Associação..Nacional.
los Transportadores
Nome comercial

Termo n.9 760.709, de 26-7-66
Montepio Nacional dos Bancários
Rio Grande do Sul

meteres, shorts, sungas, stolaa ou decks
toucas, turbantes ternos. uniformes
Têrmo n. 9 760 . 712, de 26-7-1966
Malharia Salatino S . A .
Rio Grande do Sul

Salatino a Malha \
Que Veste Bem. ° Brasil,
Classe 25
Estátuas. estatuetts, estampas, trutas,
flores e fôlhas de cera, fixes e tôlhas
de substalicias +solantes e sintéticas, figuras de madeira, figuras de cera, clichê, gravuras, imagens, máscaras de cera; obras de escultura, obras de pintura
quadros com moldura de madeira os
material plástico, cartazes impressos
lateriais de propaganda
Termo n.9 760 .710, de 26-7-1966
REMAT — Representação de Materiais
Limitada
Minas Gerais

ex\2g12:3

°

S)\i‘s\Pe

Nome Comercial
Termo n.° 760 .711. de 26-7-1966
Curitex Ltda .
Paraná

Curley
,
4

Indústria Brasileira

Classes: 12 22, 23. 24, 25, 28
32, 36 3 ' 38
Frase de propaganda
Termo n.° 760.713, de 26-7-1966
Malharia Salatino S.A.
Rio Grande do Sul

Malharia Salatirio.
Cla.ses: 12 22, 23, 24, 25, 28
32, )6 37 e 38
Titulo
Têrmo n. 9 760 . 714, de 26-7-1966
Malharia Salatino S . A .
Rio Grande do Sul

Malharia Salatino S. A.
Nome Comercial
Urino n.o 760.715, de 26-7-1966
Laboratório Wesp Ltda.
Rio Grande do Sul

Cá tina
Indústria Brasileira

Classe 3
Substâncias químicas, produtos e prepa.
rados para serem usados na medicina e
na farmácia
Termo n.9 760 . 716, de 26-7-1966
Vilma Dias Vianna
Rio de Janeiro

Classe 36

Para dmmguir Artigos de vestuário:
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas. anáguas. blusas
botas, botinas, blusões. boinas baba
louros, bonés, capacetes, cartolas, cara
Classe 48
ouças casacão, coletes, capas, chales
cachecols, calçados. chapéus, cintos Shampoos, cosméticos, sabonetes, pastas, perfumes, produtos de beleza e
cintas, combinações. corpinhos. calça
saches
de senhoras e de crianças calções, cal
cas. camisas. . camisolas, camisetas,
Térmo n. 9 760 . 717, - de 26-7-1966
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros
Companhia de Fumos Santa Crui
saias, casacos. , chinelos, dominós. echar
R7n Grande do Sul
nes fantasias, fardas, para militares,- co
'caiais, fraldas., galochas, gravatas. gor
'os, ogos de !ingeria. laquetas, leques
lavas, ligas, lenços, tnantais. meias
-naiôa. mantas, mandrião, mantilhas pa
atós. palas. penhoar. pulover. ,pelerinas
Indústria, Brasileira
migas. ponches. - Polainas. pilatuas , pu
n h os, perneiras. quimanos. -y- reg aios
,obe de chambre. roupão. sobretudosClasse -44
ns pensórios. sa idas de banha. sandálias
Cigarros

"glit
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n••nn•n••n

Têrmo n.' 760.718, de 26-7-66
Agenor Azevedo F.1 Cia. Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO.

jr\UEKONON

252EID:0)

Classes: 17, 33 e 38
ritulo
Termo o.° 760.719, de 26-7-66
I pticinios Lagoa da Prata S. A.
Minas Gerais

V1TALEITE
indústria Brasileira
Classe 41
Farinhas, leite, leite em pá, creme de
leite, farinhas lácteas, leite condensado,
leite evaporado

Termo n." 760.722 ,de 26-7-66
Laboratório Farmacêutico Elofar Ltda.
Santa Catarina

Têrino n.° 760.729, de 26-7-66
Acepaes — Empreendimentos Civis
Ltda,

Metilsedor

São Paulo

ACEPAES

ãndúszna drasileira

INIXTSTRIA BRASILEIRA

Classe 3
Um preparado farmacêutico, indiaado
no tratamento das cefaleias nevralgias,
mialgias, ciática, lumbago e como antiespasmódico na hipertenia

Classe 16
Materiais de construção aplicados em
obras de eágenharia, construção e empreendimentos civis

Termo n.° 760.726, de 26-7-66
Frigorifico Bordon S. A

Termos na. 760.727 e 760.728, de
26-7-66
Frigorifico Bordon S. A.

-São Paulo

São Paulo

Classe 16
Agua santtia: anil: amido; azul da
• Eassia e ultramzu para a ia vadeirar
abrasivos quando par aconservat ou.
polir; cera para assoalhos. composições
para limpar maquinismos: detergente
dissolventes para gordura: graxas Pare
calçados; liquidos para tira, manchas e
nranquear roupas: palhas e palhinhas
aço: soda para lavanderia; sabão cid'
Dó: sabão comum, sebo, saponáceos e.
velas
Têm.- n.° 760.730 de 26-7.66
Aurélio Panzani
São Paulo

Q,Cr
tgDUSTRIA BRASIIEIRÀ

caesse 315
'ara dist nguir: artigoa de vestuários
roupas tetra: em geral: Agasalhos,
Termo n.° 760.720, de 26-7-66
veniais al p argatas anáguas, blusas.
Grupo de Propaganda Bob Chust Ltda.
isonnas Olusões boinas, babaGuanabaaa
111D0STRIA BRASILEIRA
'amais bonés ca p acetes cartolas caraMIMA nume&
alças casacão, coletes capas, chales.
Classe 41
Classe 41
ichecols alçados chapéus. cintos.
Alcachofras alérria. alho esbarnoAlcachofras aletria. alho, espargos
Imas. combinaçCats. cortanhota Cak89
açúcar
alimentos
para
animais
anndu
açúcar. alimentos para animais. amido
e senhoras e e c r iam,as. calçôes, calarnendoas. ameixas, amendoim. araruta amendoas, ameixas. amendoim araruta
camisas
ca mi.soias
camisetas.
arroz
rtum.
avela
avelãs
aze
te
azei
arroz, atum, aveia. avelãs. aze.te azei
Classe 32
uerae .eroums, colar aios. cueiros,
'orlas banha bacalhau batatas. 11,1as
tonas
banha.
bacalhau,
batatas,
balas
lias casacos ellira leis ekn rntnós. acharFrase de propaganda
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha niscoitos. bombons 'bo l achas baunilha es tatatastas Grudas para militares, coa
Têrmo n.9 760.721, de 26-7-66
-afé
em
e.
ern
g
pó
rão
camarão,
'
canela
zafé ara pó e em grão. camarão, canela
atials irald a- galochas aravatas, por.
Eletrovisâo Ltda.
cm pau t em pó. cacau carnes. chã. -na pau e em 116 cacau carnes <'há os logos dt lingerme, lagunas. laguês,
Guanabara
zaramelis . chocolates, confeitos. cravc .aramelis chocolateX. confeitos. cravi
lvas ligas, lenços wanras. melas,
cereais. cominho, creme de Ie'te cremes '-ereais, cominho creme de 'cie creme. , aaSs mantas. mandriho, mastilnas. ma.
roctietes
eomnotas
.iriss
pelas p enhoar oulover palermas,
gica coalhada. castanha cebola. condi
rugas p onches. P o lainas Mimas
mentos para alimeiaos. celorantes gica coalhada castanha cebola condi
chouriços. dendê. doces. ioces de fru mentos para alimentos rolorantas lhos, De rneiras camnonos. regalos,
rias espinafre essênc:as alimentares, em chouriços, dendê doces doces de fru
oba de chambre, rou p ão sobretudos.
asp enaórios saidas de banho, sandálias,
padas. ervilhas, enxovas, extrato de toê -as espinafre essências alimentares, em
mate. farinhas alimanticias. favas fé oadas, ervilhas enxovas, extrato de tof
'meteres shorts. sungas, atolas ou alados,
toucas, turbantts ternos, uniformes
culas, flocos. tareio, Fermentos. feijãc mate, farinhas alimenticias favas fé.
cuias.
flocos tarefo. fermentos traia,
e vestidos
COOs frios. 'turas sêcas naturais e cris
Classe 8
realizadas. ancora ç,.,ma de mascar, got f agos frios 'rotas secas naturais e arfa
---rermo n.° 760.731, de 26-7-66'
Frase de propaganda
liaras, grânulos. gra ° de bici gelatina talizadas. glicose goma de mascar gor
Peixoto — Auto Peças Ltda.
Temos ris. 760.723 a 760.725, de
aoiabada. geléias , herva doce herv* :luras, grânulos. g rão de bica gelatina
26-7-66
Guanabara
, • ,,,s ..,,,,:iete, , ,anpotas. cal), g oiabada geléias herva doce 'wva
Elquima
'indústria e Comércio S. A. mate, hortaliças lagostas. linguas leite mate, hortaliças lagostas lin g uas afita
Rio de ',melro
condensado. le.te em pó legumes em :ondensado. le_te em pó. leguises
conserva, lentilhas linguiça louro, mas .:onserva, lentilhas, i n noutca louro, mas
sas altinenricias n' ariscos. manteiga ças alimenricias mariscos manteiga
margarina, marmelada macarrãi. mas. margarina, marmelada macarrãi. mas
'-lasses: s3. (), 8, 11. 21 e 39
sa de tomate, mel e melado. mate, mas• se de tomate mel e me/a go. mate mas
Titulo de estabelechnento
sai'
para
m:ngaus
molhos.
molnscos
ças para in:ngaus molhos. moluscos
'ferino
n. 9 760.732, de 26-7-66
mostarda,
mortail
a la, nós moscada no
mostarda. mortadela nós moscada, na
Walter Kanitz
tes. óleos cot-nesta/eis. ostras ovas tes, óleos comesti vais, astras. ovas
Pães. Paios pralinas lamenta, pós para Pães, paios pralinés p imenta, pós pariGuanabara
pudins. pickles. peixes, presuntos. eia Pudins. picklea peixes. presuntos pa
-fs petit-pois pastilhas pizzas pudins. tes, petit-pois Pastilhas. pizzas pudins
Ii.n.)13STRIA BRASILEIRA
menos. rações balanceadas para mil. aueilos. rações balanceadas para ani
mais. requeiióes. sal &agá sardinhas mais, requellaes. sal. segai sardinhas
Classe 1
çanduiches sorvetes. saci de tomate e de sandulches sorvetes, saci de tomate e de
Adiro,: da classe
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Claras'? 6
II trutas. 'torradas taraoca tfirnaras. talha frutas, torradas tais:oca tâmaras, talbe
•I
M
tremoços
tortas
tortas
Para
ali
i
^im.
tremoços
tortas
tortas
gare
ali
Classe 28
Arti r? '-ls da ...lasse
mento de animais e aves torreies
mento de animais e aves. torrõea
Frase" tolhas, batoques e tampas ia
toucinho e vinagre
. toucinho e vinagre
Artigos da classe
material plástico
X

Camoanna
do Bom Serviço

Televisor é TELEKING
A Melhor Imagem
'O Melhor Som

Zé das Peças»

NITZ

-ffie
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Nacional da Propriedade Industriai aquéles que se julgarem prejudicados com a conceesito do registro requerido

Termo n.° 760.733, de 26-7-66
Tamis Laboratórios Ltda.
Guanabara •

tálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades. programas radio1 fônicos, rádio-televisionadas, peças tea•
trais e cinematográficas, programas'
circenses
Termo n.° 760.737, de 26-7-66
Companhia Brasileira de Divulgação do
Livro
Guanabara

bradil
Classe 32
Para distinguir; Almanaques. agendas
inuários, álbuns impressos, boletins ca
tálogos, edições impressas. revistas. ór
de publicidades, programas radio
' ônicos, radio-televisionadas, peças teatrais e cinematogral n ra.s programas
circenses
Termo o." 760,739, de 26-7-66
Augusto Caldas £) Cia.Guanabara

Termo n.° 760.734 de 26-7-66
Tamis Laboratórios Ltda.
Guanabara

.

SIMETRON
Classe 3
Preparado medicinal anti-flatulento
Termo n.° 760.735 .de 26-7-66
lanus Laboratórios Ltda.
Guanabara

INTISAN

PRORROGAÇÃO

ORION

Torquato Pontes S. A.
Comércio e Indústria

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Nome comercial

Classe 3
Preparado medicinal reidratante

•

Termo n.° 760.744 ,de 26-7-66
Tecelagem Moderna S. A.
Guanabara
PRORROGAÇÃO

krflAGI'M 012fRNA
Classe 23
Título de estabelecimento

TECELAGEM
MODERNA S. A.

*DUMA BRAS4ame

Classe 3
Preparado medicinal and-diarreico

Nome comercial
Classe 48

Sabonete

—
Termo n.° 760.740, de 26-7-66
Cia. Melhoramentos de São Pauln —
Indústrias de Papel
São Paulo
"ENCICLOPÉDIA MÉDICA DO LAR"
EDIÇÕES MelliORAmENTOS

Termo n.° 760.746, de 26-7-66 •
Fernando Felgueiras de Carvalho
Guanabara

AGENCIA BARCELENSE
DE TURISMO
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 760.747, de 26-7-66
Tecelagem Moderna S. A.
Guanabara

Classe 33
Titulo
Termo n.9 760.738, 'da 26-7-66

C;mpanhia Brasileira de Divulgaçào do
Livro
Guanabara

Classe 32
)ornais, publicações e revistas
Termos as. 760.741 e 760.743, de

26-7-66
Cardoso, Rodrigues Ei Cia. Ltda.
Minas Gerais
rrI/SMELHO PRP))

TECELAGEM

MODERNA
Classe 36
Titulo de estabelecimento

p
ATLANTIC
IMPERI AL

Térrn on.° 760.748, de 26-7-66
Com anhia Atlantic de Petróleo
Guanabara

Classe 3,
Para dbucauir: Almanamies ag -n
aduados, ilIbuns impressos, boletins, Ca-

Classe 41
Artigos da 'classe
Classe 41
Artigos da classe

'lasse 47
Produtos de petróleo

9

Classe
Artigos da classe

Term oh.' 760.745, de 26-7-66
fecelagem Maderna S. A.
Guanabara

Aabonete
1)1110

Termo n.° 760.736, de 26-7-66
Condomínio do Edifício Juriti
São Paulo

Tármo n." 760,749, de 26-7-66
Indústria de Peças e Acessórios Auto.
viários Orion Lida
Bahia

Termo n.° 760.742 de 26-7-66
Torquato Pontes S. A. Comercio e
Indústria.
Rio Frande do Sul

Termo n. 760.750, de 26-7-66
Indústria de Peças e Acessórios Auto
viários Orion Ltda.
Bahia

INDÚST Ri A DE PEÇAS
ACCESSORIOS
AUTOVIARIOS ORION MA,
Nome comercial
Termo n.° 760.751, de 26-7-66
Leandro Correia da Silva
Bahia

Á PÉROLA
Classe 13
Titulo
Têm on.° 760.752, de 26-7-66
Antonio Nunes 6 Cia. Ltda.
Bahia

CASA DA LAVOURA
Classe 2
Titulo
Termo n.° 760.753, de 26-7-66
Francisco CeSnT de Medeiros
Bahia

0 VOLANTE DE OURO
Classe 41
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 760.754. de

26-7-66

Matos 6 Laranjeiras Ltda.
Bahia

RAMMER
INDÚSTRIA BRAS1LITRA

Classe 40
Artigos da class.
Termo n.° 760.755. de 26-7-66
Pinto 6 Adorno Ltda.
Bahia

AUTO BRASÍLIA
Cl,sse 21
Título
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Terni on. 9 760.756, de 26-7-66
Armando Freitas Miranda
Bahia

Propr1eda(50 Undustrial aciuMes gila ao 11121B arem wejudicados

Termo n.° 760.762, de 26-7-66
Falcão Nogueira 6 Cia, Lh-6Bahia

UALEU8
.

DIMSTRIA BRASILEMÁ
Classe 36
Artigos da classe
Termo n. 9 760.757, de 26-7-66
E. Cerqueira 6 Cia.
Bahia

3ASA PDS
PREMSOS
Classes: 21, 39 e 47
Titulo
Temo n.° 760.758, de 26-7-66
Francisco Monte Gomes
Bahia

PRNMIIM
• GOOSTMA CitnnEl

Classe 41
Artigos da classe
Têm() n.9 760.759, de 26-7-66
Itamar de Jesus Araujo
Bahia

Classe 12
Titulo de estabelecimento
Termo n.9 760.733 de 26-7-66
Antonio Martinez Pekteíro
Bahia

JOALUMA
El.eA MER
u

Classes: 8 e 13
Titulo
Termo n.9 760.764, de 27-7-66
n,,anabara Tratores Ltda.
São Paulo

GUANABARA
Classe 7
Para distinguir gen:Ticamente tratores e
suas partes ou peças integrantes, não
incluídas em outras classes
Térmo n.9 760.765, de 27-7-66
Equipamentos Tule Ltda.
. São Paulo

'TULE

00533

G uoncea.,râ G3 registro rc;queriC

Urino n.0 767.769, de 27-7-66
Indústria e Comércio Ciof e Ltda.
São Paulo

CIOPS
Dul. Brasileira

SIDESUTAIIA
coem

-Classe .6
Válvulas
Termo n.° 760.766, de 27-7-66
Indústria e Comércio de Material Para
• Construção Aliança Ltda,
•
São Paulo

tomo

CASA DAS

LI
EUPOSTRIA MEM •
Classe 8
Artigos ufa classe

•
'PIRATINIVGA
znd. Brasileíre
Classe 41
Llandloce,

i

nnUC2Açãe

Class: 21
Partes integrantes de veículos
WASS.tEdA.45
Termo n.9 760.770. de 27-7-66
C B. L. Cultura Brasileira do Livro
Ltda.
Classe <,‘,l
São Paulo
Alcu.hoiTas
Ierria. alho, cspargw,
• açúcar. alimen'0,3 para animais. ~dos,

goB 1
brasilira

Classe 32
Livros impressos
Tèrmo n. 9 760.771, de 27-7-66
Plasgal Galvananlastia Limitada
São Paulo

YLAbGAL
Ind. Brasileira
Classe 28
Termo n.' 760.772, de 27-7-66
Indiirtria e Comércio de Rourun
Prodige Ltda
São Paulo

'PRODIGE
Ind. Brasil eira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vest'Uõrio:.
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas. anáguas. Musas,
'-lotEs. botinas. hlusõzs, boinas, baba
touroa, bonés. canacetes, cartolas. coramças casacão, coletes, capas, chaSe5:
zachecols, calçados. .chap2us. cintos.
Antas, combinações, corpinhos. calça
BRAgiLERÂ
!e senhoras e de crianças calgeree, cal.
ALIANÇA
;as. wraisas, camisolas, carrdszç..'..
-,1
Classe 5
cuecas. ceroulas. coiarinhos, cueiros
Artigos da classe
caeacos. chinelos, dominó& echar
Classe 16
Termo n.° 760.760, de 26-7-66
Pára
tingiiir genericamente materiais oe& fantasias, fardas para militares, co
caiais. fraldas, galochas, gTovatrs. gor
NR.ra'ar — Indústria e Comércio Ltda.
para construções
ros, ogos de .lingerie. ia quetas. 12-ciuês
Bahia
' Termo n.9 760.767, de 27-7-66
rimas, /Içar,. lenços. mantas, ceias
"DO Rcnrn " — Artefatos de Ferro Ltda. maiôs, mantas. mandrião. mantilhas. pa.
MUAR — MONA
.et6s. palas. penhear. pulover, pelerinas
São Paulo
avagle. pzuchea
Lin:
E
'abas. ge.rnelrr--4 .
no . c'e.gsinz
obo de cliambrQ =pão', ca.Sretudoo
,pu BOM,'
Nome comercial
4u.s.s6e1..a.s. salda, de. banho, candElln3
anatares,. &ia:da. sur:2-a% atolas or,.. s!acks9Termo n.° 760.761, de 26-7-66
Classe 21
toscas, ttar'22:2:2,ten, terram,. tmiforunc.
Cia. I.td2.
Lido Silva
Carrinhos para bebes e para feiras,
e curtido°
.
Bahia
rodas e eixos para carinhos
Termo te.° 760.77s ,de 27-7-66
• Termo n.! 760.768, .de 27-7=66
Malharia Três Flores
Barbosa 6' Kaihara Ltda.
'
São Paulo
São. Paulo

.

Termo n.9 760.774, de 27-7-66
Organização Farmacêutica Luper Ltda.,Sr.o Paulo

imendans, ameixas. amendo:rn, ararut
• arroz, atem, odeia. avelãs. aze.r.- net=
tonas baaha. bacalhau, batatas. haia:2,
niscoitos, bombons, bolachas. baunilhe,
café em pó e em :irão, camarão. conel

.tn pai. e em pó, cacau, carnes. chá,
earamens chocolates, confeitos, crava
cereais, caminha. creme de le:te. cremes
iiimearicicis. croquetes, compotas. Cao.
gica coalhada. castanha,
cond1.
nentos para alimentos coloranter„
chouriços, dendê, locas. doces de iria.'
tas. espinafre essências alimentares. eris
padas, ervilhas, eintovas, extrato de toê.
mate, farinhas ainnenticias, favas fe»
cuias, flocos. farelo. fermentos. feijão
t:gos frios. 'Tinas sécas naturais e crie.
talizadas. glisuse. goma de mascar, gON
-turas. granulas. grão de piei gelatina,
goiabada. geleias. herva doce bervn
mate, hortaliças lagostas, linguas. leito
concleasado. te:te em pó. legumes em
conserva, lancil:iaa linguiça touro. cru&
sas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada macarrãi. mas.
49 de temote, mel e melado, nele,
saa para m:ngaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela. cós moscada. no.
ma óleos comestivels, ostras. ovas,
pães. paios pralinés p imenta. pós Para
p udins, pickles, peixes. presuntos. ao .
Lês. petff-pois pastilhas. pizzas pudim%
queijos, rações balanceadas para ant.
mais, requeijões, sal, sagii sardinhas,
sanduichen.. sorvetes- saci de tomate e do
frutas, torradas. tap:oca, tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para ali.
mento de animais e aves, torrões
• itucinho e vinagre
Termo n..9 760.775. de 27-7-66
Casa Azul A Casa do Benja Objetos
de Arte Lida
São Paulo

CASA AZtE, A
•CASA DO =CA
Brasileir

•Classe 25
Bibeiors, cartões postais. cmjazes, cusa
plais, deseuhos artísticos, deenlcomanias
PRES FLORES
estatuetas, estampas, gravuras, frutas
de vidro. figuras de ornatos, fotografias,
imagens .manequins, magnetes, obras de
,Classe 36
pintura e cartazes para clecc..inGes e
..ara distinguir g enfficamer.L,„
.., ei'dcos 'ara exposição,:peoletes,
a163ttivirç us 6
• Sa çx2r.ârtm
imercadmia.s paR'D p2Zrip,OPrórt

• '-'"?
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Trino ri." 760.776, de 27-7-66
Auto Peças e Acessórios Maracantins
Ltda.
São Paulo

EARAC kin S
J.nd.

Brasileira

(,Jasse 21
?ara distinguir: Veiculo.s e suas Partes

ntegrantes: Aros para bizicletas. auto
móveis. auto-caminhões, aviões amor
.ecedores, alavancas de cambio parcos
breques braços para vai:mios ' bielas
carrir,hos e mão e carretas
libonetes. carros ambulantes. camin:iões
carros. tratores, carros-berços carros
tanm les. ca rros- rt i g a does. carros cai
Nas. carrocerias. chassis, chapas cie
culares para veículos, cubos de veirinos
corrediços para veiculos. direção. desligadeiras, estribos, escadas rolantes. cie,
vadores para passageiros e para carga
engates para carros. eixos de direção
freios, fronteiras para veículos. guidão
locomotivas, lanchas. motociclos, molas
motocicletas. cnotocargas. moto furgões
manivelas, navios. ónibus. para-choques.
para-lamas. nara-brisas. Pedais. pantões
rodas para bicicletas„ raios para bicicletas, reboque. radáaares pa , a veículos
rodas para veículos. selins. Ticiclos, ti.
- '41P rentes para veículos. ,maões Ve)ocipedes. varetas de contrôle do atogadot f
acelerador. tróleis, trffleibus varaes de
carros toletes )21•P "arras

---

Térmo n." 760.777, de 27-7-66
Lanches tiot Dog Mackenzie Ltda .

Te..mo n." 760.775, de 27-7-66
Sultextii — Máquinas Texteis Ltda.
São Paulo

SULTEXTIL
IND. BRASILEIRA

Classe 6
Para distinguir máquinas texteis e suas
partes integrantes, a saber: bobinadeiras, cardas, conicaleiras encanatórias.
espuladeiras, meadeiras, penteadeiras,
teares, torcedeiras, retorcedeiras e
urdideiras
Termo n." 760.780, de 27-7-66
Bar e Lanches Equipe 1040 Ltda .
São Paulo

"EQUIPE 1040"
Ind. Brasileira

caldeirões. caçarolas, chaleiras, ca !sidras, conchas coadores; distintivos, do.
bradiças; enxadas, enxadões. esferas
cagares, esgu:chos, enfeites para arreios
.• stribos, esferas para arreios, espumadeiras: tormõea. 'vices. ferro para Cortai
_apim ferrolhis, tacas; facões, (acha
duras ferre comum a carvão, feruteiras
',mos ..mra doces, freios para
estradas de ferro. frig'deiras: ganchos
Arelhas gar 4os, ganchos para quadros
4onzis para darruagens: insigniPs;
mas, laminas. liroretros. latas de lixo:
panelas roldanas. ralos para p:as, rabi
seiras. porta-pão. porta-jóias. paliteiros
lanas: machad:nnas. molas para porta
molas para venezianas, martelos lar
retas. matrizes; navalhas; puas; pas, pre
aos, parafusos, picões, porta-gelo; ao
tas, regadores; serviços de chã e café
serras, serrotes. sachos, sacarrolha;
;,or as talhei cs atlhadeiras, torqueze
tenazes, travadeiras. telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos para pirtas de correr. taças,
travessas. turilmlos: vasos vasilhames
e verruma

Classe 41
Lanches de aliche. mortadela presunto,
queijo, salsichas e roz-bife e churrascos
Termo n.° 760.781, de 27-7-66
Super Mercado La y-Lar Produtos
Alimentícios Ltda.
São Paulo

"LEV-LAR
Ind. Brasilmira

Termo n.° 760.783, de 27-7-66
Panificadora Rainha do São Miguel
Ltda,
São Paulo

RAINHA DE SA0
MIGUEL
In4. Brasileira

guimonos, regalos.
robe de chambrt, roupão, sobretudo..
suspensórios, saidas de banho. sandálias.
-,ueteres, shorts. sungas, stolas ou slacks
toucas, turbantes ternos. unitortnes
e vestidos
nhos, perneiras.

Tèrino n.° 760.785, de 27-7-66
Bar e Lanches Diamantina Ltda.
São Paulo

" DIAMANTINA"
rad. Lrasileira
Classe 41
Lanches de: aliche; mortadela, salame. salsichas, Presunto, roz-bife, queijo
e churrascos
Termo n.° 760.786, de 27-7-66
Art-Caixa Embalagens Ltda.
São Polo.

"ART-CAIXA
Ind. Brasileira
Classe 38
Caixas de papelão e cartolina
Termo n, 5 760.787, de 27-7-66
Confecções Mc Shelton Ltda.
São Paulo

"MC SHELTONd
Indo Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Term on." 760.784 de 27-7-66
aventais. alpargatas. anáguas, blusas,
Manufatura de Roupas Ifandra Ltda. botas, botinas. blusões, boinas, babaSão Paulo
douros, bonés. -apacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales.
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
"
cintas, combinações. corpinhos, calças
Termo n.° 767.782 de 27-7-66
de -horas e de crianças, calções. cal-.
Comercial e Importadora
Rugresa
ças, camisas, camisolas, camisetas,
de
Ferramentas
Ltda.
.1ND. BRASILEIRA
s-uecas, ceroulas. colarinhos, cueiros.
São Paulo
saias, casacos, chinelos, dominós. acharClasse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários pes, fantasias, fardas para militares, co" RUGRESSA "
e roupas feitas em geral: Agasalhos legiais. fraldas, galochas, gravatas, gorClasse 41
aventais, alpargatas, anáguas. blusas ros, jogos dl !inerte. jaquetas, laguês,
Para distinguir: Lanches, pães, bolos,
botas. botinas, blusões, boinas. baba, luvas, ligas, lenços, mantos, meias.
empadas,
biscoitos roscas, sanduiches,
douras,
bonés, capacetes, cartolas, cara- maiôs, mantas, mandribo, mastilhas, maCopastéis. pizzas. churascos, croquetes,
Classe 11
puças.
casacão,
coletes, capas, chales: letós. palas, penhoar. pulover. pelerinas.
chinhas, tortas e café
— Ferragens, ferramentas de tôda espécie cachecols, calçados, chapéus, cintos Peugas. pouches, polainas, pijamas, pucutelaria em geral e outris art:4gos de
Termo n.° 760.778, de 27-7-66
cintas, combinações, corpinhos. calças nhos, perneiras, guimonos, regalos.
metal e saber: Alicates, alavancas, ar- dolina, "batons". cosméticos, fixadores robe de chambre, roupão, sobretudo*
Bazar Santa Edwiges Ltda.
São Put..:o

HOT DOG
MACKENZIE

Classe 41
Aveia, açúcar, azeite, preparados em
massas, legumes em conservas, peixes
em conservas, abacates. abacaxi, ameixas, 'bananas, cereja, melancias, maçã,
alfaces, agrião, couve-manteiga e
r scarolas

Classe 41
Pão

IPANDR4
Ind. Brasileira

Ind. Brasileira

mações de metal, abridores de latas
de penteados, petróleos. óleos para os suspensórios, saldas de banho, sandálias,
arame liso ou farpado, assadeiras, açu, .abelo, crave rejuvenescente cremes gr. suciares, shorts, sungas. stolas ou slacks
..areiros; brocas, bigornas. baixelas, de senhoras e de crianças, calções, caltoucas turbantts. ternos. uniformes
landeilas, bacias, baldes, bimbonieres; ças, camisas, camisolas, camisetas,
e vestidos
cobules; cadinhos, cadeados, castiçais,
cuecas, ceroulas. colarinhos. e.ueiros
Termo
n.°
760.788,
de 27-7-64—
'heras para pedreiros. correntes, cabides' saias, casacos, chinelos, dominós. acharIguatemi -- Automóveis Ltda.
chaves; cremones, chaves de parafusos am. fantasias, fardas para militares, coSão Paulo
conexões para encanamento, colunas legiais, fraldas, galochas, gravatas. gorcaixas de metal para portões, canos de ros, ogos de llngerie, jaquetas, laguês
menti, chaves de fenda, chaves isglêsa luvas, ligas, lenços, mant8s. metas:
Classe 12
' " IGUATSMI "
Miudezas para armarinho e mgeral. a cabeções, canecas. aipos. cachepots maiôs, mantas. mandrião, mantilhas. paInd. Brasileira
saber: botões, fivelas, fechos corrediços centros de mesa. cogueteleiras, caixas letós, p alas, penhoar, pulover pelerinas:
alfinetes, dedais, agulhas, colchetes. para acondicionamento de al:mentos. nentias pouches. Doia:rias ofiamas pugrifas de metal, presilhas barbatanas
Classe 21
agulhas para coser tricô e crochê.
Preço do Número de Hoje: Cr$ 50 — (NCr$ 0,05)
Automóveis
passadeiras
São P.airlo

