,,,,,,::
"

., t.

,

. , „s

R k t::

....

,

jj•
' . .-7P

.

. ecr^ .

.

.11 O S. 0 •

l'

...:3

...,

SEÇÃO 011
ANO XXV - N." 34

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 10 de fevereiro de 1965
g

xPediente do Sr. Secretário da Juritis•
trio
Diversos

CAPITAL FED:TRAL

SEGUNDA-FEIRA 20 DE FEVEREIRO DE I1967

259.752 - Marca: Quaker Citv
FREVIISTA DA PROPR1EIDADE - N.Requerente:
Pennsyvania Petroleum

INDLISTROAL
Expediente do Secretario
da Indústria

te: Societe Des Usines Chimigues Rhone Po:Acene
Proces. o indeferido.
N. .391.876 - Marca: Dazipirin -

Requerente: Laboratório Neomed Ltda.
Recorernte: Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschalt - Processo indefeDespachos em recursos.:
rido.
O Senhor Secretário da Indústria -,-O Senhor Secretário da Indústria Heraldo Souza Muitos -- Deu proviRio, 10 de Fevereiro de 1967

Richard Mollison - No pedido de
desarguivamento do; termo 64.516 Privilégio de invenção - Aparelho para
descarcar nozes - Indefiro cr pedido de
desarguivamento de acôrdo com o pa- mento aos recursos interpostos nos prorecer do G.T.
cessos abaixo mencionados a Um de reformar as clecis&s anteriores:
Caducidade de Marca
Térino:
S . A. de Construções EletromecâniN. 2 I 1.951 -- Nome Com. : P7 11

Heraldo Souza Mattos -- Negou provimento aos recursos interpostos nos
proce aos abaixo mencionados a fim de

Products Co. - Processo indeferido.
N.437.764 - Marca: Cica - Requerente: Cica Comercial e Importadora
Lida.
Processo indeferido.
N. 453.887 - Marca: Choco-Leite
- Requerente: Cum:: Irmãos S.A.
dústra Com. e Agricultura - Proceeso indeferido.
•
N. 355.651 - Marca: Carapau
Requerente: F. DAInieida e Souza
Processo indeferido.
Exigi:dietas

manter ils decisões anteriores:
Termos com exigências à cumprir:
N. 225.713 - Marca: Atlas -Requerente: Esso Standard Ou l ComN. 222.778 - Farmacêutica Química
cas Sare Brasileira - No processo de ficação Mirim Lida. Requerente - pany - Recorrente: indústria e Comér- Brasileira Farquimbra S.A.
caducidade do registro - cS . A . E . Panificação Mirim Ltda. -- Processo cio Metalúrgica Atlas S.A.
cesso deferido.
deferido.
141.694 - O Senhor Secretário da deferido.
Diversos
Indústria, deu o seguinte despacho no Requerene: Textil Judith S . A. - ProN. 188.783 - Merca: Traço Azul
processo número 265.893 -- marca: cesso detendo.
Cotoni fido da Torre S.A. (junto no
-- Requerente: Comp. Antártica PauS.A .E. - que se encontra ligado N. 397.924 - Marca: Judith - Re- lista Indústria Brasileira de Bebidas e térino: 289.601) - Arquive-se o teAnote-se a caducidade do presente re- querente: Textil Judith S.A. - Pro- Conexos - Recorrente: Marques Fer- curso, face ao art. 196 alínea b, do
C. P .1 . Em conseqüência arquive-se
gistro, em conseqüência da caducidade cesso deferido.
reira 5 Cia. - Processo deferido.
também o processo.
declarada no registro primitivo • número
N. 399.190 - Marca: Campo Bom
N. 188.784 -- Merca: Linha Azul
141.694.
- Requerente: Cartonagem Campo - Rquerente: Comp. Antártica PauO Senhor Secretário da Indústria - Bom Lida, - Processo deferido.
lista Brasileira de Bebidas e Conexos Expedien'te do Diretor Gerai
Heraldo Souza Mattos deu provimento
N. 320.774 - Marca: Culminai - Recorrente: Marques Ferreira 6 Cia.
ao recurso interposto abaixo: a fim de Requerente: Henke! El Cie. GMBH - Processo deferido.
Rio 10 de fevereiro de 1967
- Processo deferido.
reformar a decisão • anterior.
N.
398.189
Marca:
Ricapura
N. 410.996 - Marca: Braun - ReDiversos
Tèrmo:
apterente: Max Brami -- Processo de- Requerente: Produtos Alimentícios Certo S . A. - Processo deferido - ReN. 122.774 - Titulo de estabeleci- ferido.
Agência Continental de Marcas e Pacorrente: Sociedade Algodaeira do NorN. 395.799 -- Título: Cartaz Fis- deste
mento - Mecânica União - •Requerentente - No pedido de nomeação de.
Brasileiro S . A.
te: Berek Dyscont - Recorrente - cal - Requerente: Lauro Sodrê Lelot
Mario Fernandes - Deferido.
Tèrrno:
União Mecânica Ltda . - Processo in- - Processo deferido.
feridq
EDITAL
N. 298.532 - Titulo de Estb. : Café
. .
N. 278.210 - Marca: Avicola São
O Senhor Secretário da Indústria - Bar Restaurante São Sebastião - Re- Paulo Rio - Requerente: Avien1a São
O Diretor-Geral do Departamento
Negou provimento aos recursos abaixo querente: Café Bar e Restaurante São Paulo Rio Lida - Processo indefe- Nacional da Propriedade Industrial, tenrido.
Sebastião
Lida,
Processo
deferido.
Interpostos, a fim de manter as decido em vista o disposto no artigo 12 de
N. 411.023 - Marca: Rust-Oleuin
sões anteriores.
N. 277.055 - Marca: Du-Lar - Decreto Lei ir? 8.933, de 26 de janeiro
- Requerente: Rust-Oleoun CorporaRequerente: A Sensação Modas S.A. de 1946, torna público que se enconN. 210.795 - Marca: Neutrolene - tion - Processo deferido.
- Processo indeferido.
tram devidamente inscritos e eia condiRequerente: Diamond Alkali Company
N. 312.539 - Marca: (S) Stahl ções de exercerem suas funções, os se- Processo indeferido.
Requerente: Stahl S.A. Ind. e Comér- N. 399.538 - Frase de Propag.:
Mais Experiência Melhores Serviços - guintes Agentes de Propriedade Imitis..
•
N. ' 391.685 - Marca: Copper-Clad cio - Processo deferido.
Requerente:
Banco Mercantil de Minas trial:
N. 312.535 - Marca: (S) Stahl -- Requerente: Cia. Química Industrial Requerente:
Gerais
S.A.
- Processo indeferido.
Stahl S.A. Ind. e Com.
A. Costa 5 Cia. - Rio de Janeiro
de Laminados - Processo indeferido.
- Processo deferido.
N. 277.397
Marca: Anobedrina - Avenida Almirante Barroso 97, 9'
N, 31 1.998 - Marca: Confomat -- - Requerente: Lab. de Biologia Cli- andar sala 910, tels.: 42-0078 e 42-1476
Diversos
- Estado da Guanabara.
Requerente: Confomat Construtora e nica Ltda . - Processo indeferido.
Fornecedora de Materiais Ltda. - Pro,
N.
328.181
Marca:
Bra,i1vo
Indústria de Meias - Gege Ltda . - cesso indeferido. - Recorrente: Cofer- Requerente: Adindo Renner - Proces- S'ão Paulo - Rua Xavier de Toledo, 264, 12 Q andar sala 126, Tel.:
Recorrendo do despacho que indeferiu o mat Cia. Brasileira de Ferro e Mate- so indeferido.
35-7643 -- Estado de São Paulo.
têrnio 266.022 - marca Nylotex - riais de Construção S.A.
N. 309.062 - Titulo: Casa Ca- A. Serviçal S.A. - Técnica
e CoDe acórdo com a Portaria Ministerial
N. 332.117 - Marca: Sapolox - melo - Requerente: M.H.L. Barbosa
n' 316, de 19-10-1966, não conheço do Requerente: R C Barbosa 5 Cia. -- Tecidos S.A. - Processo indeferido. mercial - Rio de Janeiro - Avenida
Antonio Carlos, 207, 12 andar, grupo
recurso, não previsto em lei. Está fin- Recorente: Lecer Brothers, Port Sunli- N. 307.210 - Marca'?
1.203 Tel.: 42-9289 - Estado da Guaght, Limited - Processo indeferido.
- Requerente: Fâbrica de Pro, nabara.
do a instância administrativa. ArguiN.
388.509
Marca:
Tradenal
dutos Químicos Francital Ltda. - Pro- São Paulo - Rua do Tesouro 47
__nre:se o processo, como proposto.
Requerente: Knoll A G. - Recorren.. cesso indeferido.
69 andar - Estado de São Paulo.
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— As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinalUraf
anuais renovadas até 28 da
fevereiro de cada ano e ac
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
— A fim ele pOssibilitar
remessa de valores acompanhados de esclarecimento
quanto a sua aplicação, soft.
citamos usem os interessado°
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do
Tesoureiro do De parta1:5)te$60 ase Oficinas cio Departamento de Imprensa Nacional
mento de Imprensa kocional.
— Os suplementos as edi'çães
dos . órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato do asFUNCIONÁRIOS
nEPARTIVSF.S
PARTICULARES
sinatura.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
O funcionário público
4 isoo
Cr$
. Cr$ 6,Ç100 Semestre .
Scmcs2re .
T oco federal, para fazer jus ao des- Cr$
. . Cr 12.000 Ano
Ano .
conto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterizn.:
esta condição no alo da as10.000 sinalara.
Ano. „
„ . . Cr$ 13.000 Ano
— O custo de cada exem'1)(10 ill1pressos o número do dos jornais, devem os as- piar cdrasado dos órgãos ofi.
talão de rogistro, o mês e o sinantes providenciar a res- ciais será, na venda avulsá,
pectiva renovação com ante- acrescido de Cr$ 5 se do mesano em que findará.
A fim de evitar solução de cedência mínima de trinta mo ano, e. de Cr$ 10 por ano
decorrido.
continuidade no reeekimento (30) dias.

EXPEDIENTE

— As Repartições Públicas
'deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diariamente, até às
iDIRISTOPt ~At.
1.5 hora..
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
— As reclamações pertinen.
Cl-4[5PB 0A maça.= alta RFSPAÇA0
CHBP[1 00 ~VICO DE PUOLICAÇ8ELS
Ées à matéria retribuída, nos
FLORIANO GUIMARÃES
MURILO FERREIRA ALVES
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, à Seção de Redação,
saoZo
das 13 às /1; horas,' no máxi„
iSoctile de publicidade do oxpedlonta do Da-partamenbla
mo até 72 horas após a salda
Nacional do Propriedade inch-intricai do MintotôriC,
C. Ind.:latria e Cornarclo
dos órgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
dact i ogro f ados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
— Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
.01!11a15, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer
época, por seis meses ou am
crio.
— As assinalaras vencidas
poderão ser suspensas SCla
aviso prévio.

Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de
validade de suas assinaturas,'
na parte superior do enderêço

Carlos Garcia. -- São Paulo - Rua
Argus Patentes e 'Marcas Lida . Anisio Leite do Nascimento - Rio
Adahir dê Ma ttos Marcelino - AveSão Paulo •-- Rua. Barão de Parana- São Bento, 290. 4' andar, sala 21 nida Nilo Peça Mia. 151 sala 201 -- d's janeiro - - Rua Alvaro Alvirn. 33 a
piiicaba. 73. 5" andar'- Estado de São Estado de São Paulo.
lio de Janeiro -- Estado da Guana- 37, 8' andar, sala 816 Estado da
- Rua Conselheiro Ferraz. 9 - - Estado
Paulo.
Guanabara.
bani .
Armando de Salmont Campbell - da Guanabara.
Antonia Maria dos Santos -- Rio de
Pio de 'Janeiro - Rua lustiniano Serpa. 1,4 - Rio de Janeiro -- Avenida Rio Branco
Adilson de SOUL'a Pena ---Carmo Braba i,Carmo Braga - Rio
'Janeiro - Rua Conde de Baependi, 9, apartamento 103 - Estado da Guana- 173 17' andar, grupo 1.784, Telefone: de 'janeiro - -Avenida Erasmo Braga,
a
.
•
Estado
da
Guanabara
42-0289
Estado
da
Guanabara.
•
apio. 301
bara •
277 9° andar •-•-• Estado da GuanabaraAdolpho Andrade. Filho - Rio de
Arnaldo Andreucci - ,São Paulo Antonio Buiar - Rio de Janeiro }miei: o - - Rua da Quitanda. 3, 12' ao- Avenida Graça Aranha. 205-03.
5
Cai- Rua Francisco Leitão. 399 - Telefone : São Paulo - • Rua Braulio Gomes
25 99 andar --- Estado de São Paulo.
dar, salas 1.201-204, Tch. 32-6548 --- xa' Postal número 1.680 -- Estado da 5.90000 -- Estado de São Paulo,
Cai:barata .13:gler
Rio de Janeiro
Estado da Guanabara .
Ataliba Moita • .-7. São Paulo - Rua
-•
• Guanabara
-- Avenida Nilo Peçanha, 12 ---- 11°
Adolpho Brunner - Rio de Janeiro
Curitiba --- Av . 15 de Novembro. Boa Vista.. 344 6' an6r sala 62 andar. Tel. : 52_1772 • Estado da Gila- Av . Branco 185, 14" andar. 69 1 sala 509 - - Caixa Postal número Estado de São Paulo.
unhara .
sala 1 .415 -- Estado da Guanabara . 2.299 - Fone .: 4.4495 - Estado do
,
Azula y. Cavalcanti t".4 Cia. Ltda
Adovaldo Fonseca - Rio de Janei- Paraná .
Rjo
City,
e Marcas Lida.
Rio .de Janeiro - Avenida Rio Branco
Rua
Alvaro
Alviin,
33-7,
8
an70 —
23,
Antonio Coimbra da Silva - Rio de 99 7° andar - Estado da Guanabara. da Janeiro - Rua Miguel Couto
dar sala 816 -- Estado da Gir;inabara
Paii:.iititpeo
406 - Estado da Gimg
iRo de 4 ' andar,
Benedito Salgado Arnorim
Janeiro
Rua
Baltazar
Lisbõzi
21,
Agencia Continental de Marcas e Pa-1
Janeiro - Av. Presidente Vargas, 435 nabarâ •
tentes - Rio de Janeiro - Avenida apto. 201 - Estado da Guanabara
Antonio Emilio Tavares Gil - 'Rio 119 'andar sala 1:102 --- ..-Estado da
São Paulo --15' de NOvembro
13 de Maio 47 sala 2.701 - Telefone
•
de janeiro Avenida Nilo Peçanha, Guanabara.
137
13'
andar.
tel
.:
35-2871
- ••• Estado
Guanabara.
Estado
da
•,.
31-6799
12, 11° andar - Tel.: -42-9227 ---:- Es--Patentes Ltda .
çie São Paulo.
Bristol Marcas
Agéncia Moderna de Marcas e Paten- tado da Guanabara.
São Paulo - Rua xaviee de Toledo. P'orto
-.- Palácio do Comer_
tes Ltda. - Rio de Janeiro -- AveAntonia Paula de. Paia. - Rio de 84.3' andar, salas 30,31 . - Tel.: ....
19 andar,..sala . :128
- Estado do
ná.la 13 de Maio, 23 grupo 633, 634 e Janeiro - Travessa 11 'dê • Agi-isto, .6
Caixa- •Pas -ai te .5 - 30 --7"' Rio Grande do Sal.
35-3234.
635 .- Estado da Guanabara.
Estado da Guanabara. Estado de são Paolo,. , .
salas 202-4
Claudio Coutier Massaro - São
Agenor . Bernardini - São Paulo' -.patelità
s ão !auto-- Rup,' José- Bonifácio n. 9 24
Antonio Prieto Lapas - Rio ge Ja- Brunia
Rua Velipe de Oliveira, 21. 1" andar
andar- 'atado de 'São Paulo,
neiro - Avenida Presidente Antonio Paulo - Rua- :Marconie 124 8' ,át.;
- Estado de São Paulo.
Cometa Marcas e Patentes
Agattinho Lia - Sã'o Paulo - - Rua Carlos, 207-3' andar, sala 303 ,Edi„ dar, salas 808-9 -r
34,0162
Luiz Góes. 1.296 Estado de São fido Borba Gato, tel. : 22,4974 - Es- Estado ,de. $,oSão Paulo, - Rua Dr. Rodrigo
11.? andar - Salas
Silva ,11.9 '70
tado da Guanabara.. ,
Paulo
Brunner. -6 Cia. 'Ltda. •,-- São Pau- ris: 111-115 - Caixa Postal 3.327 •
•Estado de São Paulo.
Alberto Henrique ,Zunisteg ---- Rio •de • Antonio, de' Souza Barros" Junior •
lo - Rua Barão de Paránapiacaba,, 64 Tal. .56-8528
janeiro - Rua Miguel Couto: .55, 2° São Paulo - Rtia General jarditn; .253 4 9 andar, conjunto 404 ---:, Estadn', de
Custódio de Abunda & Cia. - Rio
tel.: 36-9554 -.7-, Estado de, São. Palitei.' São Paulo.
andar - - Estado da Guanabara . •
.
de Janeira'
Ruir Alvaro A v,m 21
Brasília-- S.Q.- 106, Bloco 4, . Conf.*:
16.9 . ancltil` • ;- Caixa Postal 3.366
Rio , delatieiro - Avenida Rio B r. an' Alcides Ribeiro -. São Paula.
.
junto 203— Distrito Federal.
Rsado 'da-Guanabara. - S. Paulo
co,' 185,`T49 andar, "c"ánjunto 1;115 -- Rua Dr. Rodrigo Silva, 70, 11.° andar
Antonio Tisa - São Paulo - Rua
- Rua 241 de,Mai .o n. 9 118 - 11.9
conjuntos 111-115 ._ • Estado de São Direita,. 64 - Estado de São, Paulo. Estado da 'Guanabara-.
. .. , andar Caixa Postal 8,282 -S,taPaulo.
Antoirio Villante .--••• Ria. de Janeiro. Busca Marcas e Patentes -- iRá de do de São Paulo. - Be l o Horii,onte
Rita'
S5o Paulo
;Alho Roggero
10.9 anRua Goitaca,zes 11.9 43
4° an- Janeiro'
- Rua' da Assembléia, • I5-A,
Avenida Nilo Peçanha" 12
nu.ire Machado 443 - Estado .de São dar, salas 46 e 48
da Gtia_ dar - Sala 1.Oâ4 - Estado de Mi.-Tel.: 31,0697 ' ,••• V andar: valas 411 12
Paulo.
nas Gerais. t- Pôrto Alegre - Ave.
'Estado da Guanabara.
" Archimedes Paranhas Rio de ja-• Carlos Eduardo 'de Ypanema Moreira tilda Borges de Medeiros 1. 9 464
Amália Pereira Cabral da Hora ?$.9 andar - nstado do Rio Cr.a-ide
neiro -,•-• Avenida Rio Branco, 173 Rio de janeiró .-Av: Nilo' P
Rio de Janeiro - Avenida Rio:
do Sul.
I
704.
Tel.:
12-0289
grupo
,
Telefone:
lisandar
nha.
12
11°
andar':•
Tel
.
42-922gçaandar,
grupo
708,
79
eu, 257
.Rio de Janeiro
& eia .
ani
Estado
da
Guanabara-.
Estado
''Cla
Gtiaãbara.
•*
22-2894 - Estado da • Guanabara,.--•''
- Rua da Alfândega n.9 103 - 7.9 .
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Tavares n.9 118 - Casa 5 - Tele- - 6.9 andar - Sala 613 - Estado! Luiz de Ipanema Mareirix -- Rio
fone: 38-8031 - Estado da Guana- na Guanioara.
de Janeiro - Avenida Nilo Ptivalia
bara.
João alrancisco Xavier Lopes - Rio n n. 9 12 - 11. 9 andar - lela. 31-1772
•••Geny Dei Carlo - ItiJde Janeua de Janeiro - Avenida Rio Branco - 42-9227 e 22-8774 -- Estado da
- Rua Conde de Bonfan ri t 546 - o.9 117 - 2.9 andar - Sala 213 - Guanabara.
Casa 30 - Tijuca Estadia da Gua- Tels. 32-3638 e 52-3877 - Estado da
Lula Loonardos - Rio de Janeiro
nabara,
Guanabara.
- Avenida Rio Braneo aa 37 - 219
Germano de Magall.aes - Rio de
João Guilherme de Souza - Rio andar - Estado da Guanabara.
Janeiro - Avenida Nilo Façanha de Janeiro - Rua Buenos Aires 48
Lua Regia Ka,ufman
Sio adulo
na 38-D - 2.9 andar - Sala 227 - Estado da Guanabara.
- Reza Marconi n. 9 31 - 89 andar
- Tel. 42-0880 - Estado da GuaJção Ricardo ta Cia. - Rio de -- Sala 802 - Estado de S. Paulo.
nabara.
Janeiro - Rua Alvaro Alviin 31-7 Luiz Vil as Boas Arruda -- Rio de
Geri alaon Dannamann - Rio de 8. 9 andar - Sala 816 - Estado da Janeiro - Rua Buenos Aires n 9 150
- 39 andar - Estado da GuanaJaneiro - Avenida Nilo Peçanha 12 Guanabara.
- lla andar - Tel. 32-1712 -- EsJoão Ricardo de Castro Fonseca bara.
tado da Cluauabara.
-- Rio de Janeiro - Rua Aivaro AlLysandro Leite do Amaral - Rio
Gi bento Menclonça. Novaes -- Rio tini na 33-7 - 9 andar j--- Salas de Janeiro - Avenida Rio Branco
de Janeiro - Rua Tereza Guima- 816-818 - Te.. 42-9816 - Estado os n.9 277 - Grupo 608 - Tel. 22-5241
rães n. 9 111 - Apartamento n. 9 301 Guanabai a.
- Estado da Guanabara.
bara .
- Estado da Guanabara.
Joaquim Vaz Junior - Rio de JaMalvina Maria Mata de Carvalho
Giuseppe
Antonio
DallAbbadia
Danai Moreira Cortes - Riu de
neiro - Rua Jacintho n. 9 14 -- Apar- -- Rio cie Janeiro - Avenida Rio
9
Janeiro - Rua Silva Cardoso n 851 aao Paulo - Rua 15 de Novembro tamento na 202 - Estado da (atra- Branco n.9 109 - 59 andar - Sais
- Esatclo da Guanabara.
ia 9 137 - 139 andar - Estado d babara,
na 4•3 - Tel. 52-4736 - Estado da
Paulo.
Guanabara.
Denis Aatin Da•nial - Nit. rói - São
a
Job Danarnski - R io de Janire
Guilherme Ferro Pacarco - Rio
Manfred Hallinuth - Rio de JaPraia de Icaral n. 9 177 - Aparta• aL . Janeiro - Rua Evaristo da Veiga -- Rua arajano Raia n.9 11 - Esta neiro - Ladeira do Aseuria na 65
alento na 504 - Estado do Rio de n.. 9 35 - Grupos 1.104 e 1.105 - cio
Guanauaraa
Esado da Guanabara.
Janeiro.
Rio de Janzaro
Jorge Belo Lyra
52-8908 e 525133 - Estado da
Edita Sebastiana dos Passos - leis.
- Avenida Rio Branco a.9 237 Manoel Alves - Sào Paulo -- lana
Guanabara.
Goiânia - Avenida Annanguera 106
Sala 7114 - Estado .cia Guanabara. Maria Paula n. 9 122 - 14 9 andar Gustavo Stief - Rio de Janeiro
- Sala 3 - 1.9 andar - Estado da
1.4a6 - Tel. 35-6260 -- EstaJorge Cr:stiano RadealaiCer Gru- Sala
Goiás.
- Rua da Quitanda na 3 do d.., Sito Paulo. - Belo Horizonte
Euznundo Branner - São Paulo - andar - Salas 1.201 e 1,201 - Esi- newaid - Rio de Janeiro - Rua -- Rua dos Cariaas a. 9 558 -de Março n. 9 7 - Salas 202-204 dar, conjunto na 311 - Es t ado dia
Rua Barão de Paranapaicaba n 9 64 .ado da Guanabara.
Gustavo Von Varernberg D'Egmant - Tel. 23-1-197 - Estado da Gua- Musas Gerais.
-- 4. 9 andar - Grupo 404 - Estado de Suo Paulo.
- Rio de Janeiro - Avenida 13 ci. nabara.
Manoel Ainorim Mendes - Rio do
Jorge de Vasconcelos Coelho - Rio
Edmundo da Cosia aloura
Maio n. 9 23 - Grupos 6,33-635 Janeiro - Rua México 11. 9 3 - Li'
do
Janeiro
Rua
Manias
Pen3
54
GUAClade janeiro - Rua 1. 9 de Março
Tel. 22-2552 - Estado da
Estado da Guanabara.
- Apartamcnto na 43 - Enganho • andar
- 5•9 andar - Saia 507 - Telefo- i,aar.
Manoel Pestana da Sisa Neto GUa
natal
ra
da
.
Novo
Es
adia
de
Meia
Rio
ne: 43-2569 - Edifica) 1, 9 da Março
Releias Nogueira
itao Janeiro - Avelada Nilo Pede Janeiro - Rua Alaujo Pa.no ada- Estado da Guanabara.
Saci Pau'o c:anna n» 12 - 11.9 urinar - TelaJosé Borba Rolandi
Elias Eaciu - alazi - Rio de Janeiro gie na 56 - 1.° andar - Grupo 11 -- Rua Conselheiro Colea.pc n v 554 lona: 32-1772 - Estado da (bana- Rua da Alfândega n. 9. 247 - 1.9 - Estado da Guanabara.
bar a.
e Rua Barão de Parantipiacaba
andar - Estado da Guanabara.
Helio Barrosa Leite - Rh) de Ja- - 2.9 andar - Sala 14 - Eatacto
M aneio Nay Tavares - Rio de Ja9 31 de São Paulo.
neiro
Avenida
Rio
Branco
a.
neiro - Rua Desembargador Is.eito
Eliezer Maciel Soares - Rio de
andar
Estado
da
(mana-- 21. 9
147 - Apartamento ii. v 210 Janeiro - Rua -A" •n. 9 31 - Campo adi
Jose Pau.ler Alves -- Rio de Janei- na
Cirande - Patado da Guana rara.
la-a astado da Guanabara.
da Assembléia
ro
Rua
Maraa Dolores da ito:ia e silva Helio Nicolay - Rio do Janeiro Emprêsa Mereario de Marcas e
- 4.9 andar - Salas - TePa. entes Ltda. - Rio de Jansiro - Rua México n. 9 21 - lada andar - lefone: :41-8697 - Estado tia Gua- Rio de Janeiro - Praça 15 de Novembro na 38 - Sala 30 - Trae7.9 Grupo 1.902 - Estado da Guana- nabara.
Avenida Rio Branco na 257
fone 43-9737 - Estado da Guanaandar - Conjunto 708 - Teleio- bara.
Jo.:e
Maria
Santos
Filho
aRiu
de
bana.
Heraldo Vidal Carvalho - Rio cie aansiro .
ne: 22-2894 - Estado da Guanabaia:
Rua A varo 1V1,11 n 9 48
- Silo Paulo - Praça jota, Mendes Jantar() - Rua Paim Pamptona 51'7 - Salas 210-12 - E-tacla da GuaMacia Duartet _a Rio de Javan)
a. 9 182 - 1. 9 e 49 andares e Ave- - Tel. 49-4631 - Estado da Gila- nabara..
- Rua Huniaaa na 50 - Apartanida. Ipiranga 11.9 318 aa Do 1.9 ao aabara •
Jose Marqu e s - São Paulo -- Rua mento n , 9 207 -- Estado da (RumaHl da Formicaela de Paiva - Rio Xavier
3. armares - Estado de at án Pau O.
de Toledo na 84 -- 3 9 andar baia.
de
Março
7
9
1.
aavaura Cacalart de Andrade - Ria de Janeiro - Rua
airia Juba Corrêa Neto Melazzi
Salas 30 e 31 - asvado de Saci
-Salas
202-204
Tel.
23-1497
de' Janeiro - Avanida Presidenta - Rio de Janeiro - Avenida Rio
Paulo.
Wilsun na' 118 - Sala 215 - Esta- Estado da Guanabara.
Branco na 37 - 21. 9
Hugo Aguiar Costa Pinto - Rio Jose Paulo alotainho - Sao Pano tado da Guanabara. andar Esdo da Guanabara.
Rua do Carmo na 43 - Rua aos Timbiras a. v 292 ade
Janeiro
alara alorgan Snell - Rita de JaBania:as Marcos de Gliveaa Sanuudar - Conjunto 31 e 32 - Esiacto aeiro
- Rua Senador Vergueiro 53
tos - ateio Horizonte - Rua . Fel:- - E,tado da Guanabara.
de
São
Paulo.
- Apartamento n. 9 903 - Eisatdo da
imunes Taarinno na 278 - Fatiado
Birita Sylvio Ribeiro Cordeiro José Sabino Maciel Mauteiro de Guanabara.
Rio de Janeiro - Rua Eaigentietro Olive,ra - Rio de Janeiro - Rua
cie Minas Geaais.
Marina Gaspar Gomes - Rio da
Elica Maicas e Patena'. S.A Pana Chaves na 57 - Apartamento dos Araújos a. 9 55 - ApartalUell10
Limitada - Rio de Janeiro - nua na 101-5 (Gávea) Estado da Gua- 11,9 301 - Tel. 48-74a5 - Estado da Janeiro - Avenida Almit ante Bai aroso na 91 - 99 andar - Sala 910
Buenos Alves n. 9 204 - 39 andar -- nabara.
- Tel. 42-0078 - Estado da Gota,
Ilton Silva Reis - Rio de Janeiro
ilatado da Guanabais.
aala 3Q2
ziabara.
José Vieira da Silva - Rui de JaEuelydes aany de Hollanda - Rio - Avenida Rio Branco na 18o
da Janeiro - Avenida Rio Branco 14.9 andar - Sala 1.415 - Estado neiro - Rua Parira Roma na 253 Marin° Albarto
- Rio
Apartamento na 101 - Engenha de Janeiro - Rua Ravache
11. 9 111 - 1Ja andar - Sala lii -- da Guanabara.
Araújo de Porto
Fontoura
Novo - Estado da Guanabara.
Ira Irapoá Ladeira da
Estado cia Guanabara.
Alegre na 70 - 59 andar - Sala
Sáo Paulo - Rio de Janeiro ta- Rua Miguel Couto JUlto dos Santos Vieira de Melo 11.
Eugénio Monteiro
9 504 -- Tel. 42-7298 - Estado da
andar
-Grupo
406
2.?
andar
Rio
de
Janeiro
-Avenida
Rio
Rua Direita n 9 64
na 23 --- 4.9
Guanabara.
Branco
na
277
.9
andar
Sala
Tel.
42-5918
Votado
da
Guana:Estado de `são Paulo,
Cabral de A.melda falo
8(11 - Tel. 42-9602 - Edifício São deMario
Fernando (Meia Gnocchi - São bara.
Janeiro - Rua México na 21 Paulo - Rua Martina Fontes taaa
Borja
Estado
da
Guanabara.
19.9 andar - Grupo 1.902 - EstaIraptian Alves de Carvalho - Rio
- 9.9 anda; - Apartamento na 92 de Janeiro - Aviando. Nilo Peaanlia Jtilteta Alves Moreira - Rio de do da Guanabara.
Janeiro
Rua
da
Constitiaçáo
51
Estado
de
São
Paulo.
•
Mario Costa - Rio de Janeiro na 15$ - 59 andar - Sala a27 .•
- Estado da Guanabara.
Fernanda eedao. broziarcto IS tala. Tel. 22-1435 Estado da Guana- kat/brado)
Rio de Avenida Franklin Roosevelt na 194
Gania
Shalders
Laura
- 79 andar - Sala 705 - Telefonetti aiseLti - São Paulo Rue baar.
- Rua da Otiviaue na 7i5 ne:
42-5396 - Estado da Guanaa
nal° Paciela - So Paulo -- Rua Janeiro
Laterindo Rabelo na 40, -- Estado
andar
Estado
do
Guana• . da anta
2.9
Teresa na 12 - 1. 9. andar - bara.
São Pauto.
Fernando dos Santos Vieira de Sala 101 - Estado da Guanabara.
barl
larlena
an
Dantas - Rio de janeiro
Mel o - Rio de Janeiro - Avenida Jair Borges Barbeiam - ilão Paulo
Lieso otte Loechelf - Rio de Ja- - Rua Ariatides Labo n.9 17a Rio CfBraneo na 185 - .11.9 andar • Rua . Graça Markinho na 137 - neiro' - Rua Cândido Mendes 215 Apartamento na 104 - Rio Compra*
- Sala 1.102 - Estado daaGnalla- Caixa Postal na 108 - Tel. 2.471 - Apartamento ria 305 - Olaria - do --a Estado da Guanabara.
bara.
da Guanabara.
- Santa Bárbara D'Oeste - Estado Estado
Mactha Jitrosch - Niterói --- Rua
Lourival Guilherme de falaveira - Fagundes
Enato de Oliveira C, Silva Natara
de São Paulo.
a na 283 - Estada
Cons.
•
Rio de Janeiro - Avenida Almiran- do Rio deVarel
Silo Pauto - Rua Banatmai
Jair
Malta
Nunes
Rio
de
janeiJaneiro
andar - Salas 11-5 ro - Avenda Cezário de Melo 1.103 te Barroso na 6 - 19.9 andar tant n. 9 61 Mauricio
Leonardoa
- Rio de asta
Guanabara.
-- Estado ue São Palito;
- Campo Grande - Estado de Gua- Sala 1.911 - Estado da
neiro - Avenida Rio Branco n 9 3/
Francisco do AMaral Te: g alra- nabara.
Lula Benedito de Miranda ais - - 21a andar - Estado da Ottaitaa'
rei° de Janeiro- Praça Maua n9 1 João Andrade Leal Sales - Rio da Rio
•
de Janeiro - Rua da Alfandoga bana.
E
lado
da
Guante
a
.
anuiu
- 16.9
Janeiro - Rua Campinas ai.9 80 - n.9 5 - 5. 9 andar - Tel. 22-0011 IVIeliandro de Lima Fontes - RIO
barã,
Grajau - Estado da Guanabara.
Estado da Guanaaara.
de Janeiro - Rua Marechal 1.`001
:itl'anci em José Horatchke- - Rio
Luiz
Carlos
de
Carvaiho
Sillero
João de Avila . Saporiti Campeio n.9 42 - Apartamento na 202 - 119a,
de Janeiro - Rua México 11. 9 70 la. 9 andar - Aparaunen t a 1)..9 101 Curitiba - Rua de Carva l ho a" 839 Rio de Janeiro --- Rua Sanzdor Dan- taco da Guanabara.
tas n.9 20 - Grupo 504 - Telefo- Milton Leão Rareelloe - Pôrto
- E s'ado do Paraná.
- Faaiado da Guanabara
ne: 22-3851 - Estado da Guana- Alegre - Rua
Rezende
aaaricaco de Pau'a ..11ta,at, Ne l e João Catharina
Viglaio JOété anacti
a ., 547
-- Riu di Janeiro - Rua Mendes de Janeiro - Rua do Ouvidor 169 baia.
aft amar Mus Ui

Esado
andar - Tel 23--3494
Guanabara.
Dann2mann, Sienisen, Bigler e Ipanema Moreira - Rio de Janeiro Avenida Nilo Peçanha na 12 - 11.a
andar - Estado da Guanabara.
Dannemann, Siemsen ifir Cia. -Rio de Janeiro - Rua México 4a
- 3» andar - Tal. 52-1772 - Estado da Guanabara.
Danilo Tupan Morara dos Santoa
- Selo Paulo - Rua Tuca,na 1.293
- Estado de São Paulo.
Dan.e Liol, - São Pau o - Largo
7 de Setembro n. 9 32 - 3. 9 andar
- Sala 305 - Estado de São Paulo.
David Ferreira - Rio de Janeiro
- Rua Pinheiro Guimares na 84
- Botafogo - Eitado Cla 01.1111a-
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Sei. 7-896 - Caixa Pastai 2.5b5 Estado do Rio Grande do Sul.
'Milton de Mello Junqueira Leite
São Pau o Rua Smaclor Patim
Fgatho n.a 15 - Conjunto 1.001-2 -Tel. 32-4325 - Estado oe São Paulo.
milton Von Varembeég 13 Egmora
..- Em 4:12 janeiro - Avenida 13 de
Ma o na 23 - Grupos 633 a 630 lei. 22-2532 - Estado ua Guianaba a.
~miau I de Scuza Santos - Rio de
jau? ro - Rua Conde cio Bonfim 546
- Ca a 30 - Te l . 58-8593 e Rua do
sala
rt.:ciluelo na 27 - 59 andar
- Tel. .32-9368 - - Estado na
▪"
Guanabara.
Moacyr Junqueira Lei te - Rio de
Uanatro - Rua Buenos Aires na 204
-- 49 andar - Teis.4 43-4087 e
4- 1115 - Estado da Guanabara. o Paulo - Prédio São Francisco
- Conjunto 1.091 e 1 :102 - Telalen : 32-3425 - Estado tae São Paulo.
Momsen Leonardos az Cia. dr Janeiro - Avenida Rio Branco
Ia 9 :17 - 219 andar - Tel. 23-8410
.- Estado da Guanabara.
Murilo Menezes Moreira - Rio de
Jaaeiro - Rua da Cascata n. 9 27 Tel. 38-0a35 - Tijuca - Estado da
Goa nabara
Nancy Brugger Homarn da Aimeicia
• R:o de Janelro - Praia do Russei n.9 680 - Estado da Guanabai a .
N-iyde Ferrelra - Rio de Janairo
• Avénida Nilo Peaanna n. 9 151 Sa a 291 - Estado da Guanabara.
Newban de Castro Rio de Jaalei o - Travesa a Sanbür do Matosinao-. na 12 - TA. 22-6304 - Estia ra° da Guanabara.
Norma Cordéiro de Carvalho Rio de Janeiro - Rua Méxica n 0 21
a- 19.9 andar - Grupe 1.902 - Estado da Guanabara.
O. Massaro -- Marcas e Palentes
limiada - Sao Paulo -- Rua Jose
i3onif á cio na 24 - 179 anaar Con¡juntos 172 e 173 - Estado de São
Paulo.
Olga. Werneck A 1 VCS - Rio de Janeiro - Rua da Assembléia. n. 15-A
- Salas 45 e 48 - 31-1697 Estado da Guanabara.
Olavo de Alencar Plui-ntel - Rio
18^ Janeiro - Avenida Amaro Cavaitanti n.9 971 - Casa 1 - Estado da
Guanabara.
O'avo de Oliveira - Rio de JRoeirn - Rua Doia de Dazembro 66
.- Flamengo - Estado da Guanabara.
Olivia Marques dco aantos - Rao
de Janeiro - Rua Atalaia n9 P1 Apartamento na 102 - Estado da
Guanabara.
-Onofre Ramalho - Rio de Janalka RUa Pires de Arneida na 60
- Apartamento n.9 101 - Estado. da
Guanabara.

Oraan i zação Meridiana de Marcas
e Patentes Ltda. - São Paulo -liana Benjamin Constant na . 122
3. 9 andar - Salas 304 a 307 - Estado de São Paulo.
• Orcharléa Santos - Rio de Janei- Avenida Rio Branco na 37 :21.9 andar - Estado- da Guanabara.
Organização Irmãos Campos S.A.
Rio de Janeiro - Rua Alvaro AIVim ir 27 - 8 9 andar - Estado da
Guanabara.
Orildes Modeirots - São Paulo 1Rua Rodrigo Silva n. 9 70 - st, andar - Conjuntos 111-11a - Estado
de São Paulo.
Orlando Maasaro - São Paulo _
alua José Bonifácio na 24 - 179 andar - Conjuntos. 172-73 - Caixa
rostal na 1.142 - Tela. No.3975 Estada de São
196-4767 e 36-4783
ratam.
Oscar José Wenieck Alves - Rio
ide Janeiro - Rua da Assembléia
0.9 15-A - 4.9 andar - Salas 48-8
roa atada da Guanabara',
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Oss:an Poppe Kappel - São Pau o
Estado
- Rua Luiz Góes n.9 854
.íe Sao Paulo.
Oswaldo Almeida Melo Filho - Rio
..e Janeiro - Praça Oito cla Maio
tia 56 - 2.9 andar - Sala 302 -.tocha Miranda - Estado tia Guanabara..
Oswaldo da Costa DÓI ia - São
Paulo - Avenida Rangel Pestana
n.9 2.251 - Estado de São Paulo.
Oswaldo Ferreira Lemos - Rio de
Janeiro - Avenida Riu Branco 165
- 119 andar - Sala 1.102 - Teleione: 32-7851 e Rua Major Avlia 10
- Tijuca - Estado da Guanabara.
Oswaldo Guarani Figueiredo - Rio
de Janoiro - Avenida. Nilo Peçanba
n.9 12 - 119 andar - Tel. 42-9221
- Estado da Guanabara.
Cavilado Paraná - São Paliei atua do Manifesto 0. 9 2.203 - arado de São Paulo.
Octavio Bechi Harpia •- Porto
Ateara - Rua Uruguai n. 9 91 - Sala
09 528 - Estado ao Rio Grande do
Sul.
Paulo Carlos de Oliveira - Rio
aia Janeiro - Rua General Artigas
11.9 107 - Apartamento na 4 ,31 -t el 47-3358 - Avenitía Rio Branco
ra 173 - Sala 1.704 Tel. 22-3531
e 42.0289 --a- Estado da Guanabara.
Paulo C. Olivaira & Cia. - Rio
de Janeiro - Avenida latao Branco
na9 173 - 179 andar - Sala 1.704
- Tela. 22-3631 e 42-0239 -- Estado
da Guanabara.
Pau-America Patentes e Marcas
_imitada - Rio de Janeiro - Rua
Senador Dantas n.9 177 - 3. 9 andar
- Grupo 318 - Estado da Guanaaara.
Pedro Cabral - Rio de Janeiro atua Alvaro Alvim na 21 - Na andar - Es,a,do da Guanabara. - São
Paulo - Rua Dom José de Barros
na 239 - 109 andar - Estado de
São Paulo.
Pedro Persona - São Paulo - Rua
Silvaira Martins n.9 157 -. 2.a andar
- Estado de São Paulo.
Peixoto Guimarães & Cia. - Rio
de Janeiro - Avenida Franklin
Roosevelt n 9 39 - Salas 210-214 Estado da Guanabara.
Peregrino Dias Rosa falho - Curitiba - Alameda Auga,to Stellefold
na 1.080 - Apartamento na 2 Estado do Paraná.
Pestana Barbosa & Cia. - Rio .de
Janeiro - Rua México n. 9 111 Sala 1.605 - Estado da Guanabara.
Peter Dilua Siemsen - Rio de Janeiro - Avenida Nilo Façanha 12
- 11.9 andar - Tel. 22-8774 - Es-Jade da Guanabara.
Plínio SantAna Junior - Rio de
Janeiro - Avenida Rio Branco 11
- 10.9 andar - Sala 1.003 - Es.ado da Guanabara.
Procuradora Patennarc Rosa e Silva - Rio de Janeiro - Praça 15 de
Novembro na 38-A - Sala 21 -- Estado da Guanabara.
Rademaker & Paiva - Rio de Janeiro - Rua 1.9 de Março n.9 7 Sala 204 - Tel. 31-2735 - Estado
da Guanabara.
Raymundo Nonato Monteiro de
Souza - Rio de Janeiro - Rua 'I
de Setembio n. 9 181 - 1.9 andar Sala da frente - Estado da Guanabara.
Reginaldo Lemos Vieira de Mela
- Rio de Janeiro - Rua Domielo
da Gama n.9 43 e Avenida Rio Branco n.9 181 - 11.9 andar - Sala '1.102
- Tel. 32-1851 - Estado da Guanabara.
Remo Cardoso Pa.squalini - São
Paulo - Rua Senador Feijó n.9 30
- 8a andar - Sala 807 - Estado.
de São Paulo.
Eiva Helena Starling Leonardo! -Rio de Janeiro - Rua Visconde da
Graça n9 223 - Apartamento n a 301
- Estado da Guanabara,
Roberto Geraldo Barbo-a Vie.ra ai:
Melo - Rio de Janairo - Avenida

Rio Branco na 277 - . 8.9 andar Sala 801 - Tel. 42-9002 Edificio
São Borja - Estado da Guanabara.
Roberto Massaro - São Paulo Raia José Bonifácio na 24 - 179
andar - atado de São Pau.o.
Ronaldo Camargo Veirano - São
Paulo - Rua Senador Paulo Egidie
a.9 72 - 129 andar - Conjunto numero 1.211 - Tel. 43-7113 - Estado
de São Pana:3i
Rubem dos Santos Querido - Rio
de Janena - Rua México n. 9 90 Salas 304 a - Caixa Poatal numero 4.577 -• Estado da Guanabara.
Rufino 'Garoado de Araújo - Niterói - Rua Passos da Pátria n. 9 87
- Estado do Rio de Janeiro.
Salvador Lcom São Paulo Rua Tabatinquera n.9 171 - Sobreloja - Sala á - Tel. 35-0436 - Esrado .de São Paulo.
Samir Said Matheus - Rio de Janeiro - Avenida Nilo Peçanha 12
- 11.9 andar - Tel. 52-1772 - Estado da Guanabara.
Sandoval Cláudio de Oliveira Rio da Janeiro - Avenida .13 de
alaio n.9 47 - Grupo 2.713 - Te.etone: 32-6779 - Estado da GuanaSebastião Nogueira - Rio de Jaaara
neiro - Rua Senador Damas nç 117
- 3.9 andar - Grupo 318 - Telefones: 32-613 e 42-8334 - Estado
da Guanabara.
Sergio a'aulo de Paiva - Rio de
Janeito - atua Gamara. Ribeiro da
Costa na 22 - Aparta:nardo 1.201
Sergio Melo - Rio at- Janeiro Rua Visconae de lnaaarna n. 9 134
13a andam - Saia 1.334 - Estado da Guanabara.
Si2g l incier Tietimann - Rio de Janeiro - e.venida Nilo Peçaidia rie 12
lla andar - Tel. 52-1772 - Es,ado aa Guanabara.
Suemis Maria Costa - São Paulo
- Rua Alvares Penteado na 185 6° andar - Conjuntos 1 e 2 - Estado do São paulo.
Sul-Americana Marcas e Patentes
Sociedade Anónima - São Paulo Praça da Sé na 313 - 59 andar Estado de São Paulo.
Stozembach at Co. Sucessores de
Leclerd & Co. - Rio de Janeiro Avenida Rio Branco naa 26-A - 99
andar - Tel. 23-2217 - Estado da
Guanabara.
Sylvio de Abreu - Rio da Janeiro
- Avenida Almirante Barroso n 9 81
- 9.9 andar - Estado da GuanaSvio
bara
yi LsaiasAlves - Rio de Janeiro - Avenida A.mirante Barroso
n.9 81 - 9.9 andar - Estado da
Guanabara.
Tharcilio Machado Goines - Rio
de Janeiro - Rua João Caetano 119
- 'Estado da ',Guanabara.
Thomaz Dall'Orto Neto - Rio de
Janeiro - Avenida Renriqua Dumond n.9 126 - Apartamento n9.101
- Estado da Guanabara.
Tolh - Marcas e Patentes Ltda.
- São Paulo - Etna Conselheiro
Crispiniano na 139 - 12.9 andar Estado de São Paulo.
Tomas Toth - São Paulo - Rua
Conselheiro Criapiniano na 139 12.9 andar, - Estado de São Paulo.
Toanaz Francisco Leonardos - Rio
cie Janeiro - Avenida Rio Branco
n.9 37 - 21.9 andar - Estado da
Guanabara.
Toshio Mukai - São Paulo - Rua
Camuirano n.9 30 - Estado de São
Paulo:
Vicente Nogueira - Niterói - Rua
Alexandre Fleming n.9 18 - Apartamento na 402 - Estado do Rio de
Janeiro. - Rio de Janeiro - Rua
Alcindo Guanabara na 25 - Sala 304
- Estado da Guanabara.
Waldemar do Nascimento - São
Pauto - Rua 15 de Novembrb, 137
139 andar - Tel. 35-2874 - Estado
de São Paulo.
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Walter de Almeida° Martins - Rio
de Janeiro - Avenida Rio Branco,
173, 17 9 andar, grupo 1704 - Telefone 42-0289 - Estado da Guanabara.
Walter Augusto Nery - Rio de Janeiro - Avenida Franklin Roosevelt,
126, 39 andar, sala 310 - Tel. 22-0527
- Estado da Guanabara.
Walter de Campos Birnfeld - Rio
de Janeiro - Avenida Presidente
Wilson. 118, sala 702 - Estado da
Guanabara.
Walter Neves de Moraes - Rio de
Janeiro - Avenida Rio Branco, 181,
109 andar, sala 1003- - Estado da
Guanabara.
Walter de Oliveira - Rio de Janeiro
- Rua 13 de maio 47, sala 2713 Tel. 32-6779 - Estado da Guanabara.
Walmir Mattos - Rio de Janeiro
- Avenida Presidente Vargas, 529,
69 andar, salas 609-10 - Tel. 43-5667
e 43-1657 - Estado da Guanabara.
Wilson Barroso de Andrade - Rio
de Janeiro - Avenida Rio Branco, 3/,
19 andar - Estado da Guanabara.
Wilson Ferreira - Rio de Janeiro
- Avenida Frainklin Roosevelt. 137,
69 andar, sala 603 - Estado da Guanabara.
Wilson Silva - Rio de Janeiro Rua Bento Ribeiro - Centro Estado
da Guanabara.
. Yvone Pires Ferreira - Rio de Taneiro - Largo de São Francisco 26,
129 andar, sala 1218 - Tel. 93-8630
- Edifício Patriarca - Estado da
Guanabara.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de
1967.
Espediente da Seção de Interferência
Rio. 10 de fevereiro de 1967
NOTIFICAÇÃO
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto peto artigo 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 serão logo expedidos os certificadas
abaixo:
T Marcas Deferidas
N9 198.439 - Rosieler - Lojas Ro- Cl. 14.
sicler
N9 298.123 - Isalkyd - Industria
Química São Marco Ltda. - Cl. 1.
N9 298.749 - Pergaz - Companhia
Ultragaz S.A. - Cl. 8.
N 9 299.043 - Supertex Industria de
Produtos Químicos Ltda. - Cl. 46.
N9 336.703 - A Folha-Azuil Cintra - Cl. 32.
N9 381.127 - Old Bill - Companhia Brasileira de Malte Industria e
Comércio Maltebras - Cl. 42 - Registre-se sem direito à expressão Old.
N9 383.130 - 3 Chaves - Distribuidora e langarrafadora Três Chaves Ltda. - Cl 1.
N9 388.138 - Mauá -'Metalúrgica
Minna Ltda. - Cl. 8 - Registre-8e
com exclusão de: soldadores tendo
em vista o R. 274.300 - de terceiro e
sem direito ao uso exclusivo da figura do mapa constante no clichê_
N9 389236 - 7.000 - Indústria
Textil Meditieri S.A. - Cl. 23.
Na 390.924 - Prestik - Companhia United Shoe Machinery do Brasil - Cl. 31.
N9 394.534 - Fleuroma - asencia.s Fleuroma Limitada e- Cl. 48.
N9 399.080 - Banking - Alber
Felipe & Cia. Ltda. - Cl. 17.
N9 467.733 Limasa - L - Limas& Industrial de Ferro Ltda. Cl. 6. - Registre-se sem direito ao
uso exclusivo da letra L.
N 9 470.968 - Brilux - Indústria e
Comércio Djalma e Raymundo da
Fonte fada. - CI. 46.
N a 471.a57 - CoadJr - José Calado - Cl. 41.
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N9 ¥16.213 - Vics L.. Vitrais ComN9 470.765 - Crist s,sil - Produtos N. 482.206 - Neutrapluma - José
. t ,'N;461113‘
Êxigências
Fado Sorgenight S.A. - CL 16.
de Limpeza Parabril Ltda. - Cl. 46. Araujo Silva - Cl. 48.
N 9 482.232 - Varal - Frigorífico
NO 471.555 - Paulhaber - Faulha- N. 482.243 - Standard Kollsman -Térinos com •xigfncias à ema+
Armour do Brasil S.A. - CI. 41.
ber Engenharia Ltda. - Cl. 16.
Standard Kollsman Industries Inc. . prir:
N 9 496.347 - Solua - Sociedade
N 9 471.949 - Sete Chaves - Smits
Cl. 8.
cooperativa Carioca de Consumo de S.A. Ind. e Com. - Cl 11.
N. 380.169 -- Bela Vista S.A. -4
Responsabilidade Ltda. - Cl. 42.
N9 474.014 - Piquiri - Ind. de
N. 482.405 - Leonor - Pavinien- Produtos Alimentícios.
Bebidas Piquiri Ltda. - Cl. 43.
tadora Leonor Lida . - Cl. 16.
N. 39.296 - Remac Impressos e Ma.4
6 N . 474.980 - Rubrognolbálcio -Insignia Deferida
N.482.608 - Maq-0-Tris MagLtda .
Laboratório Orbisflora Ltda. - Cl. 3. 0-Triz - Máquinas Operatrizes Ltda. teria! para Esci
N. 399.421 - Carbocloro indústrias
N 9 397.095 - Rodoviária Expresso
N 9 475.469 - Vigor - Calil Pai- - Cl. 6.
Deão - Rodoviária Expresso Leão tarone - Cl. 46.
Quirnicas Ltda .
Ltda. - Cl. 33 - Art. 114.
N. 490.414 - Café Ivana - Café
N 9 476.191 - Yorkpluma
IndúsN. 425.687 - Fottécnico Instrumen.
Cl. 41.
trias York S.A. Produtos Cirúrgicos Ivana Ltda .
tal de Engenharia Lida.
Nome Comercial Deferido
- Cl. 10,
N 506.053 - Café Verinha - EuN. 459.661 - Auto Pira S.A. In•
N 9 476.192 - Yorkpluma - Indús- genio Lambert - Cl. 41. •
ciústria e Cota de Peças..
N 9 203.988 - Auto Globo Ltda. - trias York S.A. Produtos Cirúrg'COS
Auto Globo Ltda. - Art. 109, n 9 3. - Cl. 48.
N. 475.521 -- Indústria de Confec.
Nome Comercial Indeferido
N 9 477.295 - Galo de Ouro - Eclet
ções Tenik Leda.
Título de Estabelecimento Deferido Joft • e - Cl. 41.
Térrno:
Expediente da Serão de Pesguims
N 9 478.253 - C.B.A. - Consorcia
N9 394.548 - Organizações Lord -- Brasileiro
N.
384.277 - Transmotor Com . e
de
Avicultura
CI.
41.
,lias Miguel Bumaruf - Cl. 1 a 32
Rio, 10 de Fevereir.- de 1967
478!336 - Olvidei Cividal Enge- Ind . S.AA. Transmotor Com. e In- 34 a 50 --- Art. 117. n 9 1.
Arquitetura e Construções - dústria S . A -- Cias.: 6 - 8 - 11
N 9 485.033 - Brurner - Brumer nharia
C1..16.
Notificação
- 21 e 39 . •
Ind. e Com. Ltda. - CI. 33 - Art.
117, n 9 1.
N. 478.713 - Parliament - IndúsN. 438.354 - Ema Empresa NlanuLima vez decorrido o prazo de retria de Calçados Kuchkarian S. A . -- la tora de Aços S. A. tuia Einpres..,
cm .ideração previsto pelo art. 14 da
Marcas Indeferidas
Cl . 36.
Maná:nora de • Aços S .A . - Classes:
n" 4.048 de 29-12-61 e mais dez
N. 479.061 - Santo Antonio -- 5 e 33,
N9 273.053 - Dokoflex - Ind. Me- Agro Pastoril Santo Antonio e AdmiWas para eventuais juntadas de reco:1-,
N.
442.559
-LaboratórioCtitacani..‘ „deração e do memno iâo tendo valido
talúrgica Stella Ltda. - Cl. 17.
nistração - S.A. - Cl. 33.
,)o S.A. - Cl. 2 - 19 - 41 N ç' 273.055 - Panzerflex - Ind.
ienhum interessado serão logo expedia
Laboratório
iVtacampo
S
A.
Metalurgica Stella Ltda. - Cl. 17.
N. 479.061 - Santo Antonio - Agro
Jos os certificados tbaixd:
N 9 289.158 - Roquet - Roguei; Au- Pastoril Santo Antonio e Atira inis": ato Peças Ltda. - CI. 21.
Frase de Propayanda Indeferida
ção S . A .
Cl. 33.
Marcas Def,-rdas
N9 298.166 - Elektrit - Ferro BasN. 479.205 -- Volkstnovel
Voltos S.A. - Cl. 8.
Térnio:
Cl. 21.
'
N 9 298.385 - Amplavisão - Primo ksniovel Mecânica Ltda .
N. 479.310 - Bandeirantes - LatiCarbonari - CI. 32.
N. 494009 - Kayatt O Sucesso
N.
126.087 - Tijtica - Requerem,
ches Bandeirantes Ltda .
Cl. 38.
N9 325.145 - Piperax - Lab. Dor- N. 479.723 - Flica - Salomon Certo nas . Praias e Piscinas - til .e: Levy Gasparian Cl. 23) .
.iayatt Ltda. - Cl. 36.
say do Brasil Ltda. - Cl. 3.
Requeren.
N. 154 .663
Aven.da
N 9 351.958 - Fanaupe - Fana,upe Benda ya - Cl. 8.
Emprèsa Cinematográfica Aven.da
N. 481.78.0 - Industrial Naval -Titulo de E.stabell.cimento Indeferido tda.
S.A. Fábrica Nacional de Auto PeCl. 8) .
Bras.N;o Corrêa Accioly - Cl. 32.
ças - Cl. 8.
Tau - Cinape Com.
N9 352.916
Termo:
Regue.
N.
326.054
- Viera tex
1\1-. 482.129 - Luporini
Pavitnen• Ind. de Aparelhos Eletrônicos Ltda. tadora Lttporini Ltda .
.Jnte:
V
icra
tex
Indústria
e
Comercio
Cl.
16.
N. 390.584 - Ampla v is no - Pu- I
- Cl. 8.
A
Cl 23
N. 482.160 - Bel-Baby - Deme.. blicidade Aniplavisão Ltda.
Cias- '
N 9 363.179 - Boletim do Impósto
de Renda - José Alves de Souza - trio Rubens da Rocha - Cl 36.
33.
N. 326.593 -- Saturnia - Recut.•ren-.
Cl. 32.
„e: 'Saturnia S . A. ALumuladores 1:1eN 9 382.931 - Almanaque Universal
os -- Cl . 13.
Têt1110S:

•

ie

Cl. 32.
.- Fernando Chinaglia
N 9 383.575 - Sintex - Indústria
Sintex
Ltda.
Cl. 11.
Elétricas
N9 381.478 - São Miguel. - Tipografia São Miguel Ltda. - Cl. 38.
Comércio e
N" 385.113 - Ciul
Indústria União Ltda. - CI. 46.
N 9 386.404 - Transonic - Philco
Corporation - (Org. sob as leis de
Delaware) - Cl. 8.
387.543 - Hudson - Companhia
Hudson Distribuidora ,do Brasil - Cl
39.
N 9 389.697 - Roket - Roket Distribuidora Nacional de Lubrificante::
e Acessórios Ltda. - Cl. 21.
9 390.653 - York
Navajas Calçados S.A. - Cl. 36.
N9 393.168 - Convelã -- Ind. e
Com. de Confecções em Geral Contraia Ltda. - Cl. 36. .
N 9 395.375 - Santa Cecilia - Cia
Mercantil e Importadora Santa Cecilia - Cl. 46.
N 9 395.471 - Pingunti - Ind. e
Com. de Bebidas Carrão Ltda. - Cl
92.
N 9 417.605 - Pinguim -7 Antonio
Frescura - Cl. 41.
N 9 429.553 - PlascolOr
Vulcan
Material Plástico S.A. - N 9 447.851 - Colorplast ,Color?
plast Ind. e Com. de ` Plastitiba Ltda.
- Cl. 28,
N. 447.958 - Preto e Bi'enco Preto e Branco Modas Ltda.. - Cl.
.
38.
N 9 454.486 - Real - Armando- Ribeiro & Cia. - CI. 46,
N9 455.927 - Neomicetiná.- Lab.
Americano de FarnuticoteraPla .S.A,
- Cl. 3.
N 9 436.337 - al.-,k ar1W;4 Q1•11 Ç '1Chaza ine Paivits - Cl.
N 9 459.357 -- Sirdnia - 1‘ 'Inti. e
Com. de Frutas e Passas do BrasilLtda. - Cl. 41.

N. 329.:42

Cla,rinhe do )(ia;

,tequerente; Olivetto
Cl. 42.

CONSTITUIÇÃO
•

DO

iCa . Lida .

N. 330.072 - Rober - Requerente: Tapeçaria Rober Ltda. - Cias.
;e 40.
rio - Re.1 ueN 330.517 rente : Albert Ghinsberg, Giti ;epue
Chm:-.herg,
David
Ra thspreclier -

Classe II .
N. 332.593

ESTADO DA GUANÁBARA

N

COM A

EMENDA CONSTITLICtut y Pi.t. iv
VavuLcaçao ate M3 (3' ediçafs)

Cetinex - Requerei
te: Companhia America Iz,briI - Chia.
se 23.
N. 3.42.635 - Yanit ,,r
rente: Yanmar Diesel Engine Co.. Ltd.
- Classe 6.
N. 382.071 - Vieratt rente: Viera tex - Indústra e Ceineria
S, A .. -. Cl. 2 3.
N 382.083
Vicratex - Reguerente: Vicratex - - Indústria e Cornet cio
S.A.
Cl .2 3.

N. 472.881 - Primor -- Recuteren.
te: Primor Comercio andútria de Rua.,
pai Ltda. - Cl. 36

PREÇO. CR$ 270

N. 473.024 - Lanocilina
qtierente: Antonio Brdino'f/a

A VENDA
Na (ruanabigret
Sectio de Vendas: Av. Rodrigues

ktves.

Aqancia L Ministério da Frazvda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reei:M(51w Natal
Em Brasilla

Na sede do O. I. N.

Re.
Clas.

se 48.
N. 480.876 -- Oxuna - Requerente:
Tertitlino Miguel dos Anjos - Clasa
se 2.
N. 482.851 - Estreia Matutina
Requerente: Czrtnano Nogueira - elas.
se 41.
N, 483.074 - Lidecaton - Reguerente: Companhia Dental Primos Comércio e Indústria de A t, igos Dentários
-- Classe 10.
N. 483.970 - Aranha - RequerPrt.
te: Indústria Martins ;tuge S.A.

. Clame 24.

4-n

574 Segunda-feira 20
N. 481.797 - Lapa - Requereute.
'Lapa-Transportes Coletivos Ltda.
(Classe 38. com exeleeão de letreiros
tabuletas e cartazes)'.
N. 486.282 "L -tBe - Requerente:
Bati-2:1nel S.A. -- Mac:unas Hidráulicas e Elétricas - Cl. (Sem direito ao uso exchisivo de letra B.
el3T - Requereut?.
N. 486.283
Bainbozzt S.A. Máquinas Hidrautie.ar
e Elatricas .7- Cl. 6 -- (Sem direita.
ao uso exclusivo da letra BI.
N. 486.586 - - Piam Requerente: Instituto 3/aquianico Mara*liana Ltda. - CI. 3...

Insígnia Deferi4
Tênue:
N. 292.807 - Luminar - Re/Inerente': Martins 6 Crespo Ltda.. 35. - (Art. 114 do Cóci go) .
Nome Comereal
Tèrma:
N. 326.055 Viera-ta! Industr:., e
Comércio S.A. - lZearrerente : Vieraate Indústra e Coria'rc'o S.A, (Arri
• 11/9 n9 2 do Código).
Titulo.. de Estabelecimento Deferi,t,
Tarmos:
•
- ReN. 146550 .7: Lota Tijuca
querente': H.B. Santos - ClOsies: 23
e- 36 - 37 (Art. 117 ia' 1 do Código).
N. 456.947 - Condomirao Eidorad,i
a-- Requerente: Construtora tona, (lardou Ltda. - Cl. 33. (Art. 111 ne 4
do Código).
Marcas Indeferidas
Termos:"
N. 1,2.3.34 - Qauntão Bahiano Requerente: Emprese Caxiense de Bebidas Limitada - Ci. 42.
N. 173.415 - Arouche - Regue.
rente: L. Q. Rocha :"'ntaii Oas
se 49.
N 182.921 - Pra -Fe: ta Urna Exclusividade DA n'.xpoe'ção Avea.ua Requerente: A Exposiçào Modas S.A.
H Classe 36.
}J. 199.111 -- Bate Bate de Maracujá Baiana Requerente: Dial° .l.lattels Garrafa - Cl. 42. •
N. 202.752 - Parlait - Regaieren.
fe: Helena Platon Leveneti - Ciaste 36.
N. 213.318 - Bitianinba -- Reguerente: Abigail Alves de Paula - Ciasse 42. N. 248.578 - Dei Rey
Reguetente: Bar e Café Dei Rey Ltda..
,sse
N. 280.232 - Mont-Blinc - -Requerente: Sociedade Anônima Fabril
kwayone - Classe 22.
N. 297.100 - Exceli - Requerente: Comercial Importadora - Combate
S.A. =- Cl. 21.
N. 324.496 - Bolzano - Requereria
te: Vineenzo Colarusa° - Cl. 42.
N. 326.28) - Trapiche tMendoza
(T '13) - Requerente: Berregas Her16 Cia. Ltda. S.A: "Industrial
xlmercial. - Cl. 42.
o
N. 128.687 - Plastic-Vaeuiarn Requerente: Indústria de Plástico " Plaatic-Vacuurn . S.A. - Cl. 1. •
- N. 328.960 - Produtos Vitória mareerente': Produtos Vitoria Ida.
r
'N. 331,721 - Cisne - Requerente:
LtC.anie Textil S.A: Indústria/ • neinsérs
NI* -a- Cl. 50.

ré
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N.334.516
Comaco
RequereraN. 490.717 - Nelson 6 . Nelson Laticinios do.'etaida de São Paulo --.
te: Comaco Comércio de Máquinas e (N N) - Requerente: Nelson 6
Classe 11.
Cauros Ltda,
CI. 6.
soai Ltda. - Cl. 8.
N° 364.212
Açuia - Requerente:
Na 339.194 - %etnol. - RegueN. 491.057 - acalma - Requereu- Needle Industries Limited a-- Casse
rente: Otto Felts de La Roca - Cias- te: Cicalma Materiais para Constru- 12.
.
se 25.
ção em Geral Ltda. - Cl. 16.
aN° 366.837 xequeN. 341.848 - Lerner - Requerelate: A B C Rádio e - felevisão S.A.
rente: Novidades Modas Lerner Ltda. EXPRESS,X0 DE. PROPAGANDA
- Classe 10. (11.n exclusão de estoINDEFERIDA . •
Classe 36.
jos' 'para instrumentos cirúrgicos).
Tèrmo:
N. 346.664 - Butalergon Regue-. '
N° 370.148
Roncado: -.'Re-ente: Laboratório Laborao Ltda. ----:
N. 328.959 - Guaraná. Vitoria é de querente; Pl. Llrai
Classe 42.
:lasse 3.
rato Guaraná - Requerente: Produtos
149 397.732
John ta Johnson - •
Vitoria,
Ltda.
Cl.
43.
N. 348.509 - Salada Paulista
Requerente: Jotnson 6 Johnson ‘.2.eguerente: Restaurante Salada . PardIsa,
Classe 17r
NO-me Comercial Itáeferido
.
149 410,517.
.a S.A. - Cl. 41,
Codieta
Regue- N. 353.411 - M-S-A - Requerenrente: Química . Médica ..Parmaeautica
Termo:
:e: Mine Safety Appllances Company
Ltda. - ClaSsei 41. '
- Cl. 18.
N. 314.505 - Frigorifico Aracajú
N° 412.812 --a
, Eme/ - Requerentea
N. 369.863 - Tiazane - Requereu- S.A. • --. Requerente: Frigorifico Ara, Eme/
Engeaharia, iVlaterlais,
,-- Ga*. cajt1 S.A. 1- Cl. 41.
paramentos' Ltda.' - Classe 16.
•:e: Laboratórios Enfia
, rifle° de Estabelecimento- Indelerido
•,
se 3.
'N° 4/7.769 Superagi RegueN. 470.113 - Papelaria e Tipogra- rente: Inatos Yen& Ltda. - ClasN. 397.970 - Cisne -- Requerente:
fia
Cisne
Branco
Requerente:
Pape.se • 1.
ag itai° de Beleza asne Ltda. - Q.
..ar:are 'Tipografia Cisne Branco Ltda... N° 425.851 -- Super Globo - Rea* 50.
Classes: 17
33 --H 50.
querente: 'Agua Sanitaria Super Globo
N. 461.379, - Asa Branca -..Rea.
472:•835
Progredior -- Re- Ltda. -- Claria 2., (Sem direito ao
Cias.aaereate: José de Arruda Nctó
alerente
Progredior-'
(Economia
e
.
Ftuso exclusivo da fig. ele istrafa).
'.
.
.
Lida.) - Cl. 50.
•
• 149 430.961: - Linda - RequeN.' 470.112 - Papelaria e TIP0. 9ra
rente: Plínio ANU - Classe 41,.-2:aCisneBrcoRqut:PapeExigências
•arla e T:pografia Cisne Branco Ltda.
N' 434.443 -Bozzetti RequeCasse
50.
•
rente: Sociedade Vinícola Miseno LiTarmos
oárn
eidgéricias
cumN. 430.195 - tialornic - Requererimitada - Classe 42.
pr:r:
•
a!: João Caril BaUola - Cl. 5.
N° 434.521- EtnblennIalca - Re.
•
N. 337.040 - ramada Sitia Joaquim querente: Linn-Lna Indústria e Co- N. 430.529 - Roteiro Matogros- 'atila'.
tareio de Laitipadas Ltda.
Clame
:erre - ReqUerente: Associação MatoN. 486,137 - Emprêta Geria de 8: (Sem &relia ao uso exclusiVoda
eas-ne.n.se de Estudantes -. Cl. 32.
Bebida
Lida.
letra "I? iso)ada:mane) .
Regneren' N. 483.214 - I B P
N. 487.633 - Ludolf 6 Cia. LimiN° 435.157 - 'sanara
Reineo Indústria Presileira de Pigmentos 'ada.
rente: I. V. :Franca S. A, S.A. - Cl. 1.
terias Para Construção - ,Classe 8.
N. 183.511 - Vime' - Requerente:
Expediente da Seção
• N° 435.365' - Guilen
Regue,.
non:o Feri-eira da Costa - Ciasrente: Guile.n
da Interferência
Rrpresentaçaea e Co;e 3.
mércio Ltda. j -- Classe 1.
N. 483.642 - Drury Lane - Re. 149 436.098, - Berre Brothers
Rio. 10 de fevereiro de 1967
•uerente: Drury's S.A. Daaribuidora
Requerente: Metietta do Breei! Instas:e Produtos Internacaonais. - Clasteia e Comérain Ltda. - Claise 1.
Notificação
se 42.
N. 483.890 - Primor - Requereu_ N9 436.933
Repelin
RequeUma vez decorrido o prazo de recon. rente:
'e: Valporé Rodrigues - Cl. 41.
Irriparmenbilizziclora Renacua
adereça° previato pelo art. de Lei miN. 483.934 - Luz - Requerente: mero 4.048 de 29-12-61 e raiais doz dias Ltda. - Classe 1,
N° 470.463 - Primavera - Re•
"ndústria Irmos -Luz -- Cl. 8.
Regue- rara' eventuais juntadas de reconsidera- na:rani-a ótica Primavera Ltda. N. 486.594 - Tina-Bril
ção do mesmo não tendo val'do nenhum Classe 8.
'
-ente: Antonio Conellj - Cl. 46.
"ntereesado serão :logo expedidos os errOuttilla- lficados abaixo. •
N. 487.095 - Progre-s
N° 470.70 -- Bramo -- Requele Progress - CI. 11.
rente: Caetano Branca Filho Ltda. Indústria e Coméa. o ,-: Classe 6 (Com
N. 437.176 - Plastlar Requeren- Marcas Deferidas
exclusão doe artigos indicados pela
x: Indústria de Tintar Planar Ltda.
Taranos:
Seção).
- Classe 1.
Xavante
-Reque• N. 487.925 - MOntec .2- Requeren- N. 137.633
N° 471.954 - - Requerente:
te' Montec -- Montagens Técnicas En- rente: Irmos Gino - Cl. 43.
Indústria Maria "Motrac" Ltda.
gerkharia Indústria e Caornércio S.A. - N. 239.797 - Lactam - Requeren- - Classe 21. (Sem &relha ao. Imo
te: Indústrias de Chocolate Lacta S.A. exclusivo dar letra M e • com exclusao
Classe 16.
41.
de alavancat de cámbi01.
N. 487.963 - Amarionas - Reque- - N.Classe
313.221 - Unita - Requerente:
N9 473,325 - Dieracal - Reguerente: Ernesto Neugebauer S.A. Indel-s
Compnhia Gaspar Gasparian Industrial rente: ' Dieta S. A. Produtos Mimemteias Reunidas - Classe 41.
N. 488.180 - Sheltec - Requeren- - Classe 31.tidos
Classe 41.
Indústria e Comércio Li- 14. 354.836 - Radiocena
149 -'4.73.326 Cai Regue..
te:: Sheltec
rente: • Affonso Apolilinari Doia Neto rente: Diet laS. A. Prodetos Alimenmitada
CL 5.
- Classe 8 - (Com exclusão de. cae- ticais - Classe ' 41.
N. 488.531 - Cocapabana Re- dlógrafos
e propulsores).
querente: Companhia Paulista de Pa.-N° -474.5W - A Folha - Requepéls e Arte ,Gráfica - Cl. _49.
N.'355.499 Ibef Requerenti:' rente: Henrillue Meirelles Caspary H
Indústria Brasileira de Artefatos de Fer- Classe 32.i. :j
, N. 488.853 - Alvorada - Reque- ro
•,,
r.•
S.A. eIBAFa - Cl. 16.
rente: Fianigreria Alvorada Ltda. lvente (Or; .N° •489.4-56 - "ODD So
N.
155.500
IBAF
RequerenCl. 41.
niex) H. Reaverei:de: Orniet S. A.
te:
Indústria
Brasileira
de
Artefatos
de
N. 489.024 - Tentação - Reque- •
Nada:era, de Impoitaçáo
Ferro S.A. eIBAra. - Cl. 6 (Com, Or4Ottizaçaof"
rente: J. F. Couto - Cl. 42.
e
SiportaçtloClasse 46.
excusão de basculas e guarniçaes).
N° 494..781 -a Sumaré - Regue'N. 489.463 - Roteiro fiscal
'N". 356.818 - Cunhei - Requerera-1
rente: Coniércio e Importaçãa Srunaré
querente: Editora Mapa -FisctriaLada;a
te: IndústrictEetamparia Campbell
Ltda.. ,L::. Classe 41.
-2• -Cl.32 ipitadae-,_C1, ,6.
i. 1• ! N9w 494.1791- aa • Ines - Requerente:
e;
N. 490.160 Shangai Requ
rente: Restaarà4 Shhatrát "Ltda.' "'-a= • 14 ., 359'466 -a- .eitaada,Arroz Paie í ,AlfrecloaWirtis 5 Cia. Lida,. ..-. Ciasmont ---: Requerente: Cia. Palermo se 36.
Classe 41.
41.-ncluatria1 Indústria de Perfumes e AI
N.° 494.826 - Dois Dramas N. 490.660 - Tenha Panamá -2•*14:-=
-de: Toucador. - Cl. 48.
R.eaaerentej• ...:JoãO B.Rptista - Claaq4e
rente: Irmãos' Datei .6 Cia. Ltdaa t1
N: . 360.616 -'Mauá - . Requere ce 2.
36.
:r • !Januar:ar Maná Ltda. - Cl'. h > ,N0a••49.8̀.)67B- a- na:rolam - ReN. 490.716 - jurer --- Requereu'N9 362.4C6 - , Corip-ratisai Cente! ---- -?-.- 1 .144,-.1r./J g,,,.,-c!.-de Nacional
ter Rinaldo Rossi - Cf. 36.
-Recorrente: "1.7) jPerativa -Central . dé' . de Tékaricaí• da• 'Precireía Ltda . - Chis•
•

Segunda-feira 20
as exclusões doo artigos
indicados pela Seção) .
N° 999.049 -J Santa Isabel Requerente: Distribuidora de Perro
Santa Isabel Ltda. - Clasu 38.
N° 502.903 R;dan - Reguerente: Nadir de Mello Vieira. do Couto - Classe 49.
N9 509.807 - Cihatiter - Requerente: Companhia Brasileira de Terraplenagem e Pa vim e itaçiio "Cibrater"
_.
Classe 6.
1`.1.9 506.106 -- Stac - Requerente:
&etc Sociedade Técnica de Ar Comprimido Ltda . - Classe 6. •
N° 506.186 - Nevado - Regue. rente: Companhia Com.ercio • e Navegação - Ci as ,,e 41.
sire 10. (Com
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(Seção III)

7 - 8 -, 10 - 11. (Com exclu£ão No 968.338 --: Bar e Restaurante
do gênero de comércio • de parafusos, 1 Popto Elegante' - Requerente: Bar
na classe 11, drt. 117 n° 1 do Co . ' e Restaurante Ponto 'Efegante Ltda.
, 1 --- ClaSses 41 -- 42 - 13 - 14.
digo) .
1 do .::ódigo 1 .
. N° 296.403 -. Metaiflee ---: Re- i ( A r t . 117 no
N ° 471.201 -- Chez faraza - Requerente: Meta l úrgiaa Fles Co.tnézcio
e indústria Ltda. - clásaaa 5 __ E, querente: Robeet 3 Marinho - Ciaste
(Art. 117 &' 1 do Código) .
- 11 - 46. (Art. 117 IP 1 do'36.
Có. I N°. 507.178 -- Comercial A. Cardigo) .
q uerente: Comercial A.
R. eciNu9ere3rt2t2e. 78A74.lieida 'là (0:SutinE.bL sotre6lasci a--. c
v:goltjaylot.-;111.1; Re
nLotclia .cb-c(519aos;:e. 41 . (Ai -
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N° 336.613 -- CP1ass Siar Requerente: Indús'ria.; Reunr3a; Albatroz
S. À. - Classe 8.
No 355.728 - Manta.< - Requerente: Comércio e Indústria cle Coafecçõe s Motecobre Ltda . - Classe 37.,
N° 356.193 -- Do Lar - Reguerente: Ciapi S.
Comercial Industrial Agro-astoeil 1Pinpurt ' doi a
Classe li.

N9 356.672 - .- Recate-2tente: Companhia Swift do 13!-asil Soz
Ltda. -- Classe.% 4; - 42 - 43 - -°
ciedacle Anônima - - Classe 41.
44 - 33. (Art. 117 n o 1 cio Ca_ 1 No 507.210 -- Clube dos Artistas
N9 358.587 - - 1 : aisca -• Requereu-1.
de Brasília -- Requerente • Geram do te: . F. Oliveira
.
digo) •
Cia. Ltda
,a .- - Class , 33. Classe 12.
N° 350.590 - Indústria de Essèn- Majella Mello Nienr11
C j ati e p rodutos Químicos Emerson - ( Art. 117 u° 4 do Cc'icligo) .
N° 361.546 'peai -- RequereuN° 508.191 -- B. zar Nossa Se
Requerente: José Alassara i.:, Cia. - nhora daApa as-id i . - Requerent.e te: Indústria Paulista de Equipamentos
Classe 1 . (An. 117 n" 1 do C . d'go
e Máquinas - Ipein - - 5. A ' - ' R•
,a,.,et• ro( A_- __C1,11a.s-,. .%1 112d,),5
-Expressáo de 1) rcumg, nu; dek rido tom inclusão das desses 41 - ..;',2 1 ...... A
( -, -_ ..., , .
___I',,r)
Classe 8.
/
o
:f..
N° 162.090 --- Estrela -- RequeN" 379.085 - Soutiens de Luxo 43) .
•di go 1 .
Alteza Dignos de Uma Rainha - Rerente: lalcob F Kusamil el I rinão A/arcas ima'erkias
N° 360.310 -- lidificio Theri , 1as ;
Classe 90.
querente: Confecçlies Alteza Ltda .
Hotel -- Reque:-ente - Pidus Predial e
Classe 36. (Aer. 131 do Código) .
N° 366.607 - Bronco T, h. ina
No. 217.884 - [.;cai..filat --- RegueMercantil Ltda. - Classe 33, (Ar, rente: Ateliers de Constra_áions Elec- Requerente: Sociea" F,i no ar ici lia tigo 117 n° 1 da Cód.go) .
Sinal de I) ropa tinda dele ridé
triques de Charle roi Acec - Classe 8. lia - Classe 3.
. N° 361.161 - Locic• __ R rquerekie •
N" 416.669 -- Cimubra - Regue • Lojas de Descontos S. •A. - Classe- ' N9 I,240 942; - Fler -- Requereate:
N9 .366.841 -- A. B. C. -as
Ci•.ID usguttp
eLriy
InInsnpui
' querente: A. 3 C. Radio e T.,lerisiia,
S. A'
41. (Art. 117 n° 1 do Código).
I "K"';' ;'"
Classe 1 1 .
A.
9 P 1Z1- '1: I V ) SL • -- Entregadora
'MIJO
N° 419.396
ABC se
-- Re- S.N9
r
5 7 91
1"4 20.
Código) .
n-'.
367.375 - Zethel - Requereu•
Requerente: Orado Pereira
ri
d
:
1"..i
xrs
h
1:: n t c : Fá
"No 430.309 - 'Pina Pong - Ree Comjrcio
te: Zerl,e1 S. A .
33 . (
. 117 n o 1 do
tda
111 ,s Fietrol 1.. si
querente: Companhia Brasileira de Nci- digo) .
("L's" -- Classe 21.
SC 8.
vidades Doceiras Classe 41. (ArN° 369.877 - jaspe -- RegueN9 435.992 - Foto Lio - ReN° 250.792 - F.:se/etc:1i si - Retigo 121 do Códicjo
querer( te: Flori no Sem toli
Irmo 0,1/Crente: Fábrica d.- Lisa! Pari: As- rente: Jose' Cunha Barbosa soalhos Eletrolisa Ltda. - Classe 28. se 46.
Ltda.
Classes I -- 9 - 11
Nume Cal .
I cie/ vridá
Cartaz - Regue-,
12 - 13 - 13 - 13
N° 250.793 -- H.N1i1P/':71i);t1 - Re-1 N" 371.309
17 - 25 Clits-.,
1\1 9 237.440 -- Vábricii•I e Apare- 26 - 28 - 33 - 38 - 39 - 50. (i nerente: Fabr i ca de Lisas ara As- rente: Radio Peco-3 S. A.
lhos de Preci4.13 Pata - S. A. - ( Art . 117 n° 1 ri() Cixliq0, com ex- soalhos Eletrolisa Ltd:, --• Classe 46. se 32.
usão
da
classe 8. e sul ,stiruindo a
Requerente: Fábrica de Aparelhos
de ci
N° 116.955 - - C li alteei 'C --- Re"
N" 372.043 - Cape - C0111.21%_ i () e'
Precisão Fap S. .1. Art . 109 n." 2 classe 50 pela 35)
01,creute: R;bei:x) F, /1 .1,i Cd 1.,
Importação de Ponintos ll tônicos
do Código) .
Requerente: . Cipe Comercio e linpor-5
N° 455.121 - Cario.ai Atáo Peis as S.'2‘
295-:157
Prinieletiica Ltda .
No 320.048 - • Veno]eo -- Regue- toção de produ tos me t eó taaos de I vo
Recaterente: Carioca Auto Peças --- Requerente: Priraeletriza Ltda. ( Ar- Classes 6 - 8 - I -- 21 - 33 - reme: Ivan Bezet r, Duarte --- Cias- Muniz Dantas -- Classe 8..
I
tlgo 109 n9 3 do Código) .
•
N° 374.798 -- Drogacidade -- Re39. (Art. 117 n° 1 do Código)
se 1
355.773 -- Casa Levy de Piaque 1%.'11( C : Drog:Ic ida de f.tda -nos Ltda - vent..rerte: Casa .,Le.vy
se 8.
de Pia nos Ltda. lAn. 109 n' 3 do
Federal N° 377.594 -N° 356.680 -- (, n
Lozci Ltda.
Cas:c10
R tü
Requerente:
Código) . •
32.
•
Branco
--- Requerente: Gra
Lor.1 Lida.
.
N° 393.023 - Dieta - Riu:men:ate:
(Art4 109 n 9 3 do Código) .
•
ardidos Anna:Inicio%
Dieta - S. A.
N9 366.614 --- Constru tara \Vai:Classe 41.
cha vchi k e • Nelmunin Lida. ---; Requerente: Constritora Warçhavehilt e
-Sattuno -- cque-.!
N" 414.798
Neumann Ltd.
(!\o. 109 mi" 3 do
rente : . B. Barroso -- Classe 8. .
.
.
Código) .
NI" 416.187 -- 1 3 rodiera ReN° 370.403 -- Elniolone
Se"viço
querena. : Dieta S . A. Produtos Alide 1)esitifecção de Telefones Ltda . mentícios - Class- 41.
Requerente: 011Ra:cuia Serviço de
N° 420.160 -- Castrodieta -- ReDesinfecção de Te ldenes Ltda. (Arquerente: Dieta S . . Produtos Alio° 109 ri° 3 da Código)
mentícios - Classe 41.
'Vol. 39 (p. 1-218) Janeiro 1961
N 9 370.831 - Sociedade Brasileira
N9 420.161 - Superclieta - Re-.
de Loteiam mato ; "3Obrasi1" Lida. (inerente: Dieta S. A Produtos AilRequerente: Sociedade- Brasile1ra , de
tnentícios - Classe 41.
Loteamentos "Sol)rasil .• 'Ltda. (Art. 109
. N° 420.162 -- Vitadieta Requen o 3 do Código) .
rente: Dieta S. A. Produtos Alimen-..
N° 434.262 -C14LV S. A: Coticios - Classe 41 .
mércio e Indésvria • Requerente:
N° 421.289 -- Alfo --- Requerente:
Centra S. À. • Comércio' e ludús:tria
PREÇO.: CR$ 2.500
Magnesita S. A. - Classe 16.
(Art. 109 n° 2 do C63igo) . •
N° 453.930 :- :Goran.s S. A .,' In-.
N° 433.742 - .Arigal - Reguedústrins Brasileiras 'de Matérias 'Plásrente: Cisa Société Anonyme ticas -- Requerente: Goyana
Classe 1.
Indústriàs Brasileiras de Mdtérias 'MásNo 433.985 • - Capei - Regue- )
teca. (Art. 109 n. 9-: 2 clo"Código)
rente: Comercial e Importadora Capri
N° 458.713
Roznital.
•
Classe ,48.
Ltda.
- A VENDA:
•- Reetierente: Miar; Roinital Ltda .
N°
434.760
-•
Sterling
Regue.
(Art. .109 n° 3 'do Cildigo)-'.'
Na Guanabara
rente: Sterlinq Pedras Preciosas Ltda.
I\P 114.1 -10 - Francisco Stedile
- Classe 13.
Sevits - de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1
. A. Meteu f aaarats Para Freios •
N° 435.061 -- Alvorada .- ReRequerente: Francisco .Stedile • 'S : • A.
Atiénria Ministério da Pateada
querente: Encadernações. Alvorada Li.,.
Manufatura Para Freios. ,1 Art. 109
Atende-s'e pdidata pelo Serviço de Reembõlso Postal
raitada - Classe 32.
n° 2 do Código) .

REVISTA TRIMESTRAL DE
JURISPRUDÊNCIA

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Título de Evuti :1,:;:i/tti. ri: deferido
N9 293.461 - Marte . Comércio é
Fausto Guimarães - Classes . 6
R epresentaçties Requerente;.

E=

Brasília

Na Sede do O.! .i'.

RequeN.° 435.177 - S olosé
-rente: Partnác'n São José Ltda.
Classe 3.
N9 435.737 - Continental -- Requerente:,Js Meadas. Pilho - Case* 41.
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Ns. 528.704 - 528.705 e 528:706
N. 528.846 -. Gráfica Editora Au-a
N° 436.056 - Pudim Dieta N 5 375.683 - Xoyolate Só Isto
rala S.A.
Requerente: Di2 .3 S. A. Produtos dá ao Seu Corpo o Máximo - Re- - Fervo S.A. Ind. Mobiliária.
N. 528.865 - Selsa Soc. de Em.
N. 528.711 - União Carnaúba inquerente: José Cernea - Classe 43
Alimentícios - Classe 31.
balagens e Laminação S.A.
Com. Ltda.
N° 436.057 Gelatina Dieta ' - Expressão de Pr.)pagrinda indeferida dústria
Requerente: Dieta S. A. Piodutos
N. 528.713 - Auto Peças I.A. LiN. 528.871
Caravellas Conieraial
Alimentícios - Classe 41 . •
A Oportunidade do mitada.
N.° 363.525
e Construtora Ltda.
NP
436.100
etbrill
RequeReq
seráte:
Cristais
Prado
linport CoN.
528.872
Albino Mendes 4Cia.
N. 528.728 - Katel
rente: Marietta. do Brasil - Indústria
Classes 14 - 15.
A.
Ltda.
mércio e Representações Lida.
e Comércio Ltda. - Classe 17.
Shá
N. 528.729 - Nipponkanko
N. 528.876 - Albino Mendes 6Cia.
N9 438.558 - Arteltice - RequeNome Comercial Intieterido
Ltda.
Passagens c Turismo Ltda.
rente: Arteluce Sociedade Técnica
N. 528.731 - Ferro Bastos S. A .
IN. 528.898 - Soc. Econômica de
Termos:
de Iluminação Lida. - Classe 8.
Ns. 528.722 - 528.723 ...- 528.732 Imóveis Ltda. Sedil.
N. 363.625 - Indústria Eletrônica -528.735
N° 440.179 - Oliveira RequeN. 528.917 - Fundição Vitoria
528.738 - 528.740 rente: Indústria e Comércio de Café Aroos S.A. - Requerente: Indústria 528.741 - 528. 743 MM mitada.
s
S
.
A
.
Alto Paranaiba Ltda . - Classe 41. Eletrônica Argo
Comercial S . A..
N. 529.381 - Dorex Aparelhos Do,.
N. 378.546 - Auto Leão Limitada
N° 459.666 -- Alvorada - RequeN. 528.758 - 528.759 - 528.760 mésticos.
rente: Alvorada Criações Infantis Li- - Requerente: Auto Leão Ltda . - - Victor Saque s Junior..
N. 529.396 - Kaspar Winkler
Classes: 21 e 3 3.
mitada - Classe 36,
N 5s8.761 e 528.762 - Assump- Co., Inhaber Dr. Schenker-Winkler.
N" 467.594 - SantAna - Reção
6
Cia.
Ltd
a
.
N. 529.399 - Garbel Com e Ind.
Indelerido
querente: Irm3os Casonato - Clas- Titulo de. Estabelecimento
Ns. 528.764 - 528.705 -- 528.766 Lida.
se 41.
- 528.767 - Emilio Trigo Alves. F.',
N." 529.4 09 - Papelaria Bitepen
Termos:
irmãos.
N 9 468.202 -- Betumex-Alfa -- Re.
Ltda.
N.
288.607
Metallie
Industry
do
querente: M. M Comercial S. A.
N." 529.418 - Ativa - indusN. 528.770 - Jertex S A . Com. e
Brasil - Requerente : -Scimut E, Cia.
- Classe 16.
trial de Máquinas Lida
Ind.
Ltda.
Cl.
8.
N° 469.243 -- Colex - RequeN. 528.802 - Fergo S . A . IndúsN." 529.421 seçaria CasteN. 299.261 - Oca Arquitetura e teia
rente: Egils Laipineks - Classe 8.
Mobiliária.
la iii 1.1da.
N° 470.029 -- Tyu-Sei M. S. - Interiores - Requerente: Oca ArquiteN. 528.811 - Ind . Metalúrgica Do
N." 529.244 - G tate tema Bueno.
Requerente: Mios; Siioian,s: Cia. I tura e Interiores Ltda . - Classes: 16 dofel Ltda .
34.
N." 529.252 - Indústria o CoLtda . - Classe 46.
N. 528.813 - Fecxite Ind. e CoN. 308.943 - Rosa de Ouro - mércio' de Plásticos fsrda
mércio Tanaka 1.1c1J.
N° 470.685 -- A B C - RequeN." 529.253 - M. Ribeiro S;
rente: Sociedade Comercial e Admi- Requerente: S. Caldas Filho 6 Cia.
N. 528.816 - Lavankria Branca
nistradora do A 13 C Ltda . - Clas- Ltda . - Classes: 41 - 42, - 43.
Lisboa Lida.
N. 319.679 - Art-Lux RequeN." 529.281 - Construtora Tilse 42.
N. 528.617 - Fonte 1? epi esentações (1 ustria I Ouvidor S. A.
rente: Trindade Art-Lux Ltda . - ClasN° 470.686 -- A B C - Reque- se 8.
Ltda .
N." 529 . 282 - Gaspar Augusto
rente: Sociedade Comercial e AdmiN. 528.820 - Plaslan Ind . e Co- Machado.
N.
342.144
Modelar
Requenistradora do A 13 C Ltda - Clasmércio de Luminosos Plásticos Lida .
rente: Colchoaria Modelar Ltda . N." 529.283 - Gaspar Augusto
se 43.
N. 528.821 - Danam' Com. Ind .
Machado.
Reque- Classe 40.
N° 470.710 - Elastiss
e
Representação
Ltd:.
.
N. 372.438 - Boutique M i ramar N.' 529.309 - • Lecuardo Pujais.
rente: Indústrias Texteis Tamer • S. A.
N. 528.994 - Artefatos de Latex
Requerente: Gabriel Chaloub - Clas- Nortol• Ltda .
N." 529.313 - Tn- Classe 23.
ses:
12
13
14
1
22
N." 470.764 - Parabril - RequeN. 529.024 --- Creaç?es Horténcia dústrias Plásticas S. A.
N." 529.319 ---• Juan So ti derrente: Produtos Limpeza Parabril Li- 23 - 25 -- 36 - 48 e 49.
de Couros e Plásticos Istela
N .388.422 - Metalúrgica Monarch
mann.
mitada - Classe 46.
N. 529.029
Consórcio Editorial
N° 470.808 - Alta - Requerente: - Requerente : Metalúrg., a Monarsh
N." 529.323 - Tela O ra s is Lida.
Lida.
Mecânica Alfa Ltda. - Classe 6. 'Ltda . - Classes: 6 - 11 - 33.
N." 529.324 - Produtos AlimenN. 529.061 - The Sperry And HutN. 407.607 - Beton Construção CoN° 470.928 - Pauliceia - Re- mércio e Indústria - Requerente: Be- chinson .Compa ny.
tícios Quaker S
querente: Indústria de Tacos Pauli- ton oCnstruZãO Comércio e Indústria
N." 5211.325 -- Penou los AlimenN. 528.988 - Lucilada Delboni
ceia" Ltda . - Classe 16.
N. 528.989 - Jardini & Tramonté. tícios Quaker S. A.
Ltda.. - Classe: 33.
N° 478.820 - Oietarroz - ReN. 528..990 - Editotémuca Ltda .
N." 529.371 - Insentichla BeN. 323.602 - Casa Ouro Verde
querente: Diesrícia S. A. Produtos
N. 528.991 - E.didotécnica toda.
Requerente:
José
heopltilo
dos
SanN. 528.929 - Pedreiras da Tijuca bemorre 1.) da.
Dietéticos e Natricionats -- Classe 41.
N." 5 9 9.062 - Fred Figner
Ltda
N° 492.928 - Saravan - _Reque- dos Viana - Classes: 41 - 42.
N. 326.643 - Arte Luz -- RequeCia. Ltda.
rente: Editóra e Comercial Saras=
N. 528.937 - Petromil
Petroleo
rente: Arte Luz Fábrica de Lustre.s LiN. 529,4176 - - The National
Ltda . - Classe 32.
S.A.
mitada - Classe: 8.
Casli Begister Company.
N. 528.948 - Jardim 15 Tramonte.
N° 494.803 -- Gentileman - ReN. 409.793 - Super Mercado
N." 529.077 - TIme ..Nationnl
N. 528.953 - Jardini 6 Tramonte, Casb !legisle] . Com :i
querente: Indústria de Calçados "Gen- Pague-Menos
Requerente M.
tleman " lida.
Classe 36.
N.528.955 - Godoi 6 Pedrosa Limura 6 Cia. - Classes: 41 - 42 -N. 529.106 - Expansão Cieninitada
N9 495.105 - Markt - Reque- e 13.
ifica 5 4.
Julio Oehlineyer.
rente: Markt Comércio e RepresentaN. 508.189.- Comercial Paris NewN. 528.956
N." 529.1 22 - Barra oIa Tijuco
Luiz Berconi
York - Requerente: Antonio Monaeo
ções Ltda .
Classe 38.
N. 528.957
Coutry
.Classes: 12 - 13.
N. 528.958 - Manuel Sobrinho..
1\1° 498.670 - -Elactrennt - ReN." 529:1 25 - Fá b rica de MóN. 528.960 - Adanioli Es Fischer..
querente: Rtif . Bachlialtung Aktiengeveis de Formica PAN Ltda.
N. 528.961 - Fritz Dikerts
Exigências
se/Ischaft - Classe 17.
M. Anthes ta Cia
N. 528.962
N." 529.120 - Fábrica de MóTermos com exigências a cumprir:
N° 499.454 -- Flan - Requerente :
veis de Formica Pax Ltda.
Standart Brande Incorporatecl - Ctz.s- N. 286.234 - Soarei: & Filhos Li- Lida.
N." 529145 - /Adart :Ltda.
N. 528.967 - Francisco Russo
se 41.
mitada.
N." 529.155
Sonac Soc. Nae.
N° 501.322 Ever-Klin - Re- N. 356.989 - Olivac - 5..ciedad Cia. Ltda.
querente: João Beiizia Raia - 'Clas- Anonima Agrícola Industrial Y Comer- N. 528.970 - António Benedito de de !mova.; Ltda.
. N.° 524)156 - Soltei - Soe.
Manos.
se 46.
cial .
N. 528.972 - Waldonsiro de 011- NAC. de Empreendum mitos ImoNo 509.958 -- (YaVilla - Requebinários 'lida.
N. 365.585 - Laboratórios Hunta- veira Bento.
rente: Refinaria Salineira Ltda. CoN." 529.1 59 -- Par,:ficadora
mércio Indústria e Navegação - Clas- nitas S . A.
P .B . de Aguiar.
N.
528.,.975
ni California Lida
N. 434.417 - Dabrasmen Engenhase 41.
Waldosairo
de
Oh,N.
528.976
ria e Comércio Ltéta
Insígnia indefer nda
-N."
528.878 - Pawa Revisões
vetra Bento.
- Waldorairo de Oh- e Edições Ltda.
N.
528.978
N° 434.818 -- Caec - Requerente:
N.° 529.1.76 - lns' i tuto Nobel
veira Bento.
Caec S. A. Cia. de Administração
Expediente da Seção
de Educação S. A.
N. 528.983 - Amaral Es Cia.
Engenharia e Comércio
Classe 33. de Exame Formal de Marcas
N." 5241.189 - C q strometal ArteN. 528.984 - M. Kulassarian 6
N" 381.383 - C. M. I. - Refatos de . Aiiiminio .t da.
Cia. Ltda.
querente: Companhia Mineira de InRio, 10 de fevereiro de 1967
N." 529 190 - Castrometal ArteN. 528.825 -Confecções Nene Livestimentos - Classe 33.
Alumínio Ltda.
fatos
mitada
Frase de Propaganda indeferida
Exigências
N.' 529 191 - A Soe. ConfecN. 528.827 - Construtora ConstruN° 361.691 - O Rei das Bicicletas
ções Erei44:1 Ltda.
ções Gerais Lida.
ss- Requerente: Baptista Fernandes
Tétanos com exigênc.as a cumprir:
N. 528.828 - José Landi.
N." 529 193 - Sniniro rematsu.
Cia. Ltda. - Classe 21.
N. 528.831 - José Cabral de A riN." 529.195 - Ferrar..,ens CorN° 366.581 - Cozinhe Melhor cem N. 528.695 - Helio Aroxa
N. 528.703 - Fab . de Moveis Es- mathea
veta Ltda.
Marmicoc - Requerente: Alumínio
N. 528.35 - Bazar Fio: do Norte
N.' 529.197 - A Serviço! TécMarmicoc Indústila e Comércio 'Ltda. tofados e Colchões de Molas IndoneaM
'Lida.
Lida.
nica e Comercial.
- Classes 5 - 8 - 11.
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N." 529.240 - Fishel Papautzky
N.° 529.884 •- Comercial Ls p aN." 528.788 -- Panificadora 11 r -H N. 529.175 - Linches Nosso
N." 529.242 - Antônio j. Pe- bras Ltda.
role Lida. - Pi...)s,•;i_,-_,.( sobstiluin- 1 Cantinho Lida
- tio1:31i11:: fi
1
reira &. Fi hos Lt(a.
- N." 528.206 -• Calçados Brasul do a classe 50 0c1.1 f1 .8.
ciasse 51) pela 3$.
Ltda.
N." 528.791 -- 1ululei ImportaN.° 529.467 - Indústria Fletia).
N." 520,178 - Ovitival
N." 528.220 - Calçados Ama- ção, indústria e Comerei') Lida
111(11 SICVCIItiffil S. A.
buidora de Vai
- tiubsragy
Ltda.
Prossiga
substildindo
e
classe
N.° 529.473 - Ind-ásh • ia Quirni!Pua a classe 50 1)-la 38.
c'a Santista Lida.
N." 529.900 - Banco de Credito 5 ° Pela 38 '
N." 529 182
Nieofarma I
.
N." 529.479 - Textil Paulo Real de Minas Gerais S. A.
598.795 Lanches e - Classe 50 pe l a .1e7.
Abreu S. A.
N." 529.918 -PiU•aná 1,i- lercearia Super X 1(111 -•- Prt
918
,-..tirt;
N." 529.485 - Jurado Siringo iodada,siga substituindo a classe 30 p.sta
i wia 38.
N.°
529.959
11:ditôt'a
de
n."
38.
Ltda,
N." 5 1 )9.219 - 17:ir e Café Flor
N.'. 529.487 - Viação Noroeste _Mimos Ltda.
N." 5 9 8.797 - Vinee .nzo Si,ina do Mielm 1 til
ti iib,,litua a
N. 529.968 - • Ferreiraa e ar
LI da.
-- Prossiga stihsiiltmin1 a cia,--1 cla . ,e 50 neta :78
bellay Ltda.
N." 529.523 - :Recais): :Repre1 N.'' 5
N." 529.969 - Oss-alda Persola, II." 50 nela 38.
9 9 .1436 _
32,1sentações Carnicelli S. A.
N." 5 9 9 002 -- Laan
vderi-'
- 1,1a . -N.^ 521).985 - Indústria de La as
:',.:1
;
las
.\iiv
t
ud,s1 11 11::
ciai.
tom:dica Ltda. -- Subslitua a casl
:N.' 529.535 - ,Iwge Nassim.
licinios Pingo de Ouro Lida .
, s e .10 nela 38.
N. 529.538 - Cia. InternacioN. 529.987 -- Apuãnia Comer- sy 5 ° nela 38'
1n N," 5"9 411
N."
529.01
1
3
-!
I
ole!
Jcamar
i
i•
Pad:,ria e Con.,
nal de Capitalização.
cio e Indústria de Marmore. Ltda.
mitadn
-Subs
.
ituia
a
elti,si
30•
feilari•
()reei:: Li H
St, ...1illia
N." 529.539 - Lucor - ComérN." 529.991 - Casa Popular Iri- pela 38.
.!
Ia ri . ,..,,
,.
50 enla8,
)
cio e Bcpresentações Ltda.
l'ai011a Confecções 11Ada.
lt-1cnii.res_ 1 ” , ',01 . 1
• s N." :"")29.001 -- Cata ti .-io .1: , •,' do , N" 5 9 9 '1'1
N." 529.540 - Palheta Indústria
N.° 529.1)92 - Alir ika :\latei
r a:s
uaran Ltda. ___...,.
a.)
.
i1. 1 d ., - Su bs!i lua a cla .-. : ,,i
pila.
,
i
.thin
a
11:15e Comércio de Cafés Finos S. A. P. Com:trução 1.1(10.
50
51)
nela
38,
i
N." 529.576 -- Foresti, llotundo
N.' 529.620 - Ochinrum ,X FonN." 529.005 - miou ii ml, 1
! N" 5 9 9.413
1)71,0•,i7o i l c 11eiç.c Cia. Ltda.
seca Ltda.
Ias e Vernizes 1311 Ltda. - Subs- 1 bidas I vois
-- SubslPoia a
N."
5
9
9.622
JotIo
Pereira
de
N.° 529,581 - Public Service
titua a cla .sse 50 pela .38
ocla 38.
Almeida.
Promoções e Vendas Ltda.
N.- 5 9 0 411
1 1 • N • nllaria 5 NaN." 529.624 - Ze;iro Paccola
N." 528.822 - - Maia lieure-enN." 529,584 - Financiera de
aõ- ,11d . ,
_
11.1":1 a cbc.se
Cia.
tacões
C:otnéreio
e
hisp
Lida
Perfumeria S. A.
n."511 11 .1 :1 38.
e hltii: ,
rwi:, 98
N." 529.585 - Public Service
'Diversos:
N. 529.392 -.
Joã ZanN." 52!) 775
Coicovado CoPromoções e Vendas tida.
N." 528.,712 - Continental de dotne- i, d1 - Substi:ua
eias,,e
mer('m de Ferro 1 ' ,1. 1
tiobstiN.' 529,601 - joalheria tionia Produtos
Irnp. 1.171a. -- r-'1'055 ; ga pela 32.
hr i50 p! , 1:1 ?ti
Li mia.
substilitindo a classe 50 pela 38
N." 529 411 - - C iint,.rci.1)
N." 52') 1,1
.N." 529.608 - fiarãos Carvalho
N.° 528.768 - Lanchrs Conse- vcira Ltda. - Substi t ua a class,. III
-- Sub5tit0.1 1. a l 2 ,-,e 50 pela
N." 520.610 - Ciuseppe 130seo. lheiro Ltda. -- Prossiga substi- n. "50 pela 38.
n. "38,
N. 529.614 - Angusto Nouche 1(110(10 a classe 50 peia 38.
•". 529
N." 529.415
Pudim) dos Sanez Cia.
N.° 528.781 - Comércio de Poulos --- Substilua a las ,. e 50 pela
S'ii,sl lima a classe 511 tuda
pas
Lindam:.
Ltda.
-Prossiga
N." 529.615 - Antônio Suzigan.
n." 38.
n." 38.
N. 529,616 Mauzir Vicente. substituindo a clas‘e 50 pela 38.
N." 520 414 - (los San•
N.° 528 782 - Mereator ( ia.
N..' 529 470
_
N." 529.617 - Conta i° Filhos
los - Substitua a las,e 30 pela
Dislribuidora
•
de Autopeças h1:1;11-)ei - vs ',h / a
Lida.
n."
38.
Prossiga substitu i ndo a cliu:se 50
SubsliIon a classe 51' ,. peta 28,
N. 529.628 - Marin° Anime
pela 38.
N." 529 423 - Leonel Lusitano
Cia. Lida.
N." 5'"I 471 -- José Flil.:»*(1(9
N." 528.783
Mercador Cia. de França
- Subslitua
N.° 529.629 - Paulo Cornelio
N- 11 ,7 s,-.1,71tua a elasAutopeeas 50 nela 38.
DistribuIdora
de Gens.
• 5n o-19 38,
Prossiga substi l uindo a classe 50
N." 529.171 -- Fundição S. :511N 59'1 309
N." 529.631 - joão 'Imperador. p CIO 38.
guel lida. - Sub y iton a classe 50
Substitu.) 1 C20 ,,SP 50 pela
N.° 529.632 - Osmar D'AlessanN. 5 9 8.784 - Mei-c:dar Cia. 1141 '1 38'
11. 0 35.
dro.
Distribuidora
de
Autopeças
N." 529.172 - Dibor Pias, Dist.
Pq .° 529.634 -- Irmãos Vospato
N ^ 5 9 0 74 9rl a (2' f'e 1.1 oProssiga substituindo a classe 50 de Borrachas e PIisticns Ltda. - che
1£ Cia. Ltda.
F.,,t•essn l 11 1
- Sulist;tua
pela 38.
Substitua a Clas•ie 50 nela 38.
a
0,711
N.° 520.1136 - ,jovent¡no Perei5
n n 793
P,707
ra do Nascimento.
T 77001705 V . ' " 7,7 0 77.7 ° . 7 1.7d77
- S017sliN.° 521),(138 - Valdomiro
lu.,
n
pela 38
Cruz Maduro.
. •
N." 5 9 9 710
_
i/n)
N." 529.641 - Dias Silva S.: MrrDeo-,
sobstito,/
classe )f)
c.adanie Lida.
n." 38.
N. 529 6.12 - Miguel Lopes.
N . o 590 7;7 __ Mi t • 7 , 705 T10,....
/7itI
. N." 529 6)4 - Fereeira X DarT. 1, 1 •7. - Sobsliina a
reto.
50 pela
n." 38.
N." 529 617 • Almeida HenriLEI N° 4.966, DE 1966
IN" 50n 7() _ 1 9710005 1.(77707.1
ques
Cht
N . " 529
r.f7 1.7
_
isra•
so)stiPta a classe 50 pela
n." 3s.
sil Ltda„
Divulgação o° 969
N. . son
N . o 500 700
(10 Fring
590
Arlinitt- ,i,t 1 hl .,
cornetio
-- Salislittla a
nm„ 38,
• Lia 1 11.'•
N." 5 9 9.76:7
N." 51
Krrnel Imiti-114a
o Coe,érein &Mo Pj`l ir 1.1tla
dano 17,1Preço:
Crj
N . » 590 '7
elasm , 5.9 ;tela 38.
Decorotecnica
Pinturas js "corativas Ltda.
N." 5 9 9 761 - n:11' Ctifé LancluS
N." 529 759 PauMareli Tida - Sitin. !;tua a classe
lista Lida
n." 50 oPla 38.
.N." 529 755 -An,in.
A VENDA
N." 5 9 9 765 -- A-gentbraç Co.
N. 5 9 9 771 - Fiétrica Insta:
mercial Ti on n yl arrio e Fxoro0acrlo
ladora 13ras 1 luz L(da.
Na Guanabara
T
SnlsiiiI m 1 a classe 50 neta
N." 529 773 - João Beijo)
ti." 38.
Seçâo de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
N." 520.779 -- Touche Cahelei•
Agência 1: Ministério da Fazenda
reiro.
N." 529,767 -- Conservar..5(i
Condelar Lida
N.° 529.851 - ()ipeca -.:- Disç'ilbsliltia
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reernbõlso Postal
classe 50 Pela 38.
tribuidora de Peças Ltda.
N." 529.956 - F5mip T.inipadoN.' 529.871 - Sa.ndiego Maga•
Em Brasília
sai Militante 1.1t1a - Substitua
Élne Ltda.
a classe sn nela 38,
Na sede do D .1. N.
N." 529.877 - Cermano rte:nalfin. 10 2-67 -- As e lnei e encerdo trepo.
rei 57 latidas do ('xpe,1 n ent n -N." 529.878 - Padaria e Coa/Vitton Alvim Xfmter, I)iretor ed.
?citaria Mina Lida,
.1 n1n10owimmee...
S. DoeumentRçio.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acerdo com o art. 26 do Código de Propriedade lusts/strial:
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará. a correr o prazo para o deferimento do pedido, dbrante 30 diae
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Indnstrial aqueles que se julgarem prejudicados.

superior a horizonte' da armação 10 a 20% em 1:mobila modificada minando em pontas (7) de pequede unia série de depósitos de tin- pelo óxido de etileno, por meio de no comprimento e verticais, de
ta ou tinteiros, ein posição tratis- unia solução aquosa d um ele- modo a ficarem patalelas ao masDe 31 de outubro de 1 9 6 1.
tro que segura a antena; pelo fato
Sailsielversai, em formato de calhas ou trolito.
fit, quere „ te
das extremidades (7) poderem ou
l'ecePláct°° s, cifin 2ber awas in
5." Processo segundo o ponto 3.
- ParViZ Ebra flhOUI - - • lioberto
riores eregulaveis para saída de cacaterizado pelo fato de se em- não se prolongarem verticalmente
.
Cieler Paris - S. Paulo
o tecido, quando a dis- pregar um banho aquoso, conten- para baixo, paralelas, depois do
Pontos -- Nova dispoeição e0.11S- tinta sõbre
que se - euream para dentro e se
e largura.
posição
do lanolina modificada pelo óxi- fecham configurando um quatrutiva em antenás para televisas)
do
de
etileno,
ao
(piai.
de
'prefe2."
Novo
dispositivo
para
produModelo
de
dtilidade.
drangulo (8) que se ligará a ouzir faixas em tecidos, papel, plàs- rência, se •adicionuen eletrolitos. tro conjunto semelhante ao supe1." Nova disposição construtiva ticos e outros, conforme reivindi6." Processo seguindo qualquer
co antenas paro televisão, consti- cação anterior. earaelerizuolo pelo um dos pontos de 3 ui 5. caracteri- rior. formado também por haste
tuída por usualmente de antena fato dos depósitos 1.1(. tinta ou tin- zado pelo fato do elelrolito em- horizontal, central tendo também
de televisores (1) em cuja extre- teiros. mencionados uo ponto 1, pregado . ser constitoido por soda barra refletora e frontalmente barmidade prende-se unla •-P r ç a (2) por simples gravidade, aplicarem caanstica.sulfato de sódio, 'riços- ras direcionais.
de plástico ou metal lundido, ca2." Aperfeiçoam:ido s em antea tinta sobre o t ecido em movi- falo soube°, p irofosfato de sódio
racterizado por ter feito de laço mento, pressionando-a e produ- ou acido oxalien.
nas para televisa,) actrde com o
nu borboleta, tendo a perle central zindo os desenhos das tiras ou faiponto precedente, coa Foi 01 ium dos ma subS:ianeialmente descrito e
(3) quadrangtdar, dotada de reen- xas, em sentido longitudinal e' patrância (4) de conjugação á barra ralelo; tudo conforme foi substan- pontos de 3 a 6, carneterizado pel reivindicodo e devidamente ilus(I) e possuidora de duas proje- cialmente deser:to e isairesentado Fato de se co • .10r1 r i media lamen- trado nos desenhos vin •anexo.
te após o tratamento" rolo um bações laterais (5) de feitio trape- rio relatório'e desenhos anexos.
nho contendo uni produto de adizoidal. conjugadas ao centro pela
TS.RMO N 9 136.842
ção da lanolina e (')x i do de etileno.
base menor, de 101111:1 que o e00 8." Processo segundo o ponto 1,
j unto se a prese011 semslhante a
T(';11M0 N..' I 38.53 4
(de 1 der março de .1932)
caracterizado pelo fato de se emum laço ou borboleta, espessadas
Modelo
de Utilidade
"Nevo mop
regar
inn
produto
de
adição
de
e dotadas de reentrâncias radiais
De 27 de abril de 1,061
lanolina e (.1X I( ir) I e e t ileno oro- delo de armário".
(6) onde se enca i s e m as extremi
Pxellcio
Rovai,
•
brasileiro,
indusIlequerente - Zsehimmer
(luzido pela ad i eão de 5 O a 150.
•lados das varelas (7 1 que confitrial,
residente
na
Cidade
de
São
Schwarz.
Alemanba.
II preferencia. 75 :I 100 partes em
guram a antena prOpriamente dita
ProceSso pa ra a remoção de gra- oéso de óxido de entono a 100 Paulo. Pontos característicos
pelo fato dás reentrâncias serem
fechadas superiormenle poe uma fite e outras iml-MreZáS etipea-11- oartes em pêso de lenálina.
1. Novo modelo de armário, do
lampa (8) de feitio trapezoidal mente aderentes de rendas. corti- - Finalmente, a . depositante reique se encaixa em ligeiro rebaixo nas, t IliCS e produtos Testeis simi- vindica de acórdo com a Conven- tipo simples, duplo, de canto ou oue provido das usuais portinholas
ex isto o te cii tÔd a a peri feria ou lares, feitos com fibras sinlétieuis. ção :Internacional e de conformi- tro,
articuladas lateralmente, caracterizabordadas projeções, sendo fixadas
dade com o artigo 21 do Código da do pelo fato de o armário ser ainda
Pontos' cqractPristico.s..
por meio de parideso borboleta
Propriedade industrial, a priori- dotado de um compartimento adjacentral (9 pelo fato de refletor
cente. inferior, de formato prismático
1." Processo para „ a eliminação dade . dos corres p ondentes Pedi- retangular, podendo igualmente ser
da antena (1 11) noilii'on fixado_ por
dos,
depositados
na
neparlição
da
meio semelhante formado Por de grafite e outras impurezas espe- Patenles dn Alemanha, em 28 de simples ou múltiplo, compartimento
de rendas.
este com a face .anterior aberta e de
duas peças em meia cana (11) cialmente adereules.
abril de 1961 e 28 de abril de preferencia inclinada, a cuja borda
z
iwèsas N barra (I) por meio de tecidos para cortina . foles e pr(t- 1961.
os
,, 7 8 -. 709 1Ve-8i inferior articula-se uma portinhola
outro parafuso borboleta. permi- dutos testeis simil i r es. feitos com 61.0 1" ., s!is•
'1X'sPeclivatnente., basculante, provida de dois braços lae
1ci.tracterizado
fibras
sintéticas,
tindo a fixneão 1.1 rei')etor cOnfiterais, cada um tendo tuna das ex.
.
pelo
fato
dos
tecidos
serem
iratremidades articuladas em ponto figorado por duas buo 1*;“ , , unia sun
fados
por
1:1
iiofina
sob
forina
de
xo da portinhola, e tendo a outra coriurólongamento da outra.
T (...1-11() N." 138. 21
enurlsiio ou por lanclina modifirendo em guias, , fixas internamente
2." Nóvo disposição censtrutiva cada pelo óxido de etiteno.
junto às bordas laterais da citada
De
30
de
novembro
de
1
96
1
abertura anterior.
ein antenas para teiesisáo, acorde
•
o
1)011101.
Processo
segundo
2.
0
nehia
2.
Novo modelo de armário, como
com o ponto'pre. cedente. conforme
Benedito Carmins de Al i
caracterizado
pelo
fato
de
que
os
reinvindicado
em 1, substancialmenacima. substancialmente .descrito e
- - S. Paulo.
Apelselçssmsffl.os eni, te como descrito e ilustrado nos dereivindivado e devidamente ilus- tecidos são impregnadcs coam uma
Pontos
senhos
ennitsão de lanollna, sendo a ca- antenas paia televisão.
trado nos • lesen hos em á neN
mada de lanolina re-emulsifieada
1.." Aperfeiçoamentos em antenas
por meio de sabão de sódio. senTÊ1l.M0 N9 136.845
do as particulas de impurezas para televisão, constituído Dor
TS11.M(1 N. 0 1 3 8.4 9 2.
eventualmente removidas p o r unia antena . dó eipo dipolo, dobra(de 1 cie março de 1962)
(10, dOtada. de haste central (1)
meio de um dispergente
Modelo
de -Utilidade - "Novo pé
Do 26 • de abril de 1962
co. enxaguando-se tudo com água tendo nurnadas oxtremidades uma. para móveis
em geral".
barra
tranrrersal
(2)
•
refletora
e
pura,
Estamo:Ma Tessilarte Ltda. • Felicio Rovai, brasileiro, industrial,
frontaltnente
as
barras
(3)'
dixeresidente na Cidade de São Paulo.
Estado do Rio de .finieiro,
3.° Processo n,:egiu,do o ponto
cio»ais em númerO 'conveniente,
Pontos Nôvo, dispositivo 'paio( caracterizado pelo fato de se ia Caracterizado Por t er eentealinente.
Pontos característicos
produzir faixas em 'tecidos onde, varem os tecidos ein um banho aplicado o dipolo dobrado fornuis
eonstituido
por
tun
"Produto
de
1, .Nôvo pé para mdveis em geplásticos e outros.
cio por tubo conveniente, earaeadição delanolitiá • e óxido de eti- terilado por ter centralmente aplie tal, á partidularménte indicado para
J." Novo dispositivo para iiro- leno c. um solvente.
'armários-gabiriete'de aço e outros, de
rodo
•
o dipolo dobrado
formado
(luzir faixas em tecidos. papel. •
tipo simples duplo
e conjugado, ca0 Processo segundo o ponto 3, tiordubo. conveniente (4) dobrado xasss
4.
(intuis,
caracterizado
com
o
vertice
rizado pir compreendler essenplásticos e
pela armação • ser provida numa caracterizado pelo fato de se em- em ângulo aberto
a ba. ria• refletora o as eialmente uma armaçãi retilínea de
suporte' de -Seçád transversal em U,
extremidade de . u.uni manc]i . para pregar um banho constituido por voltado para
b 'Ines-. dom abas . extremas voltadas ortogocolocação. com livre anoVimento uni produto de adiOn da lanolina extremidades (5) 'parelelas
sr: curvam. narp_ nahnente para dentro, armação . esta
rotativo, do roto da poça do teci- e do óxido de eCteno. e de . um ma, depois do que
ii , ,:f, i.tical. entrx ot.tras Abas. e próximo aos seus
"li,
0
hl
esn,
1
xo
1
1)
a
i
molecular,
álcool
de
baixo
peso.
do, temlo em segTli da tin . Mrie
extremos, são encaixados dois Pés
de
.ca,r.1
a
4
átoinos
int/ ,1;:;;in'',-1-.:,
se( ão cklleincotes, tafinxtandonsa. pfoaree sionldtearnam
s
ete
p
contendo
jun todo no p O 11 to d -="1,-,:
de rolos corrediços une, tertnipa
.C\va
(
.
1
.:11
'
,,iir
.
,Isie
a
13„
.
s
m
s
- idaeciduil:na outra extremidade , da prmasdio 'tuim). sendo 'este banho, confoune
por um rolo enrolador.,..- tiçronailo iS emiti ieoes do tecido o seu s lim- gando-se etn N-,(6). coa) :os extm: ta armação como as referidas abas;
pou- motor, sendo provida a parte po, ()doido O 11111 teor de cérea de I nidades voltadas para baixo ter . e cada armação com dois pés conlTiltiNIO N." 138.401
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acOrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industriai:
4 29 Da data da publicação de mio trata o presente enleia eqmoçara a correr o prazo pesa o deferimento do pedido, durante ee)
poderei° apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados,
coa sendo fixada transversalmente, de : • Pontos característicos
cialmente descrito no presente me.Reirinclicacõe
maneira adequada qualquer, sob a famodal e ilustrado pelos desenhos que!
ce inferior do armário, próximo de
1. Nõvo chapéu para praia, ca- o acompanham. Em resumo reivindico para o precada extremidade lateral.
racterizado por ter a armação forsente pedido os seguintes polvos
mada por uma delgada fita circular
caracteristicos:
2. Nervo pé para móveis em ge- de
aço,
de
grande
diãmetro,
na
qual
TERMO
N.Y
139.565
ral. tomo reinvindicado em 1, carac- se prende, por costura ou similar, a
—• Nôvo tipo de bandeira repreterizado ainda pelo fato de que, na borda de uma larga faixa anelar de
sentando di , tintivos de clube de luteDe 23 de janeiro de 1962
conjugação .de dois armários, cada tecido, formando a . aba, esta receboi e outros esportes, cuja bandeira,
um déles pode ser equipado apenas
Patente de modelo de utilidade poderá ser feita de metal, plástico,
centralmente, também por coscom urna armação transversal porta- bendo
para:
"Um
lIÓVO
tipo
de
copiado'
papelão
e outros em cerce e tamanho
tura, a copa feita igualmente de tedora de um par de pés, próximo ao cido,
manual de netas de vendas"
desejados, caracterizado pelo fato da
armada
em
gomos
ou
de
outra
seu lateral externo, e os laterais ad- maneira equivalente.
.Requermtes: José Gomes Gonza- bandeira ter a semelhança exa a de
jacentes dos mesmos armários senlez e Silvestre Kisonas — S. Paulo. um emblema de futebol, provida cendo deeprovidos de pés, e fixados eu-i 2. Nôvo chapéu para praia, co1.9 ) Uni ileso tipo de copiador ma- tralmente de uma região livre para
tre si das maneiras usuais.
mo reinvindicado em 1, caracterizado nual de notas de vendas, caracteri- anúncios de casas comerciais, pro3. Nõvo pé para móveis em ge- pela possibilidade de o dito chapéu, zado pe i o fato de constituir-se de um dutos a l imenticios, bebidas, remédios
ral, como reinvindicado até 2, subs- quando seguro pelas duas mãos, apli- sstôjo em cujo interior despõe-se um e outros.
tancialmente como descrito e ilustra- cadas em pontos diametralmente chassis sustentador de um rôlo late2.9 — Nôvo tipo de bandeira repreopostas da pereferia de sua aba, ser ral .engitudinal portador de faixas
do nos desenhos anexos,
torcido aproximadamente em oito, e de papel carbono e de outro eedo sentando distintivo de clube de fute.dobrado em seguida urna metade só- tran sersal portador de faixas de no- bei e outros e:portes, caracterizado
bre a outra, e assim sendo acondicio- tas de venda. cruzando-se urna com como tudo substanciaimente descrito
TEIe e0 N 9 137.321
e ilusirado nos desenhos em anexo.
nado em uma pequena bôlsa circular, As outras.
José Maria Bassols Brunet ed são, também de tecido, com altura reduziPaulo. da, e tendo um fecho corrediço ao 2.9 ) Um nôvo tipo de copiador manual de notas de vendas, acorde forn
TERMO N.9 139.383
Nevo processo de fabricação de cai- longo da metade de seu contõrno, o pen.o 1., caracterizado por ser o
MIS altas de papelão — Modelo de e mais uma alça tiracolo.
estójo provido ainda de urna plancha
De 29 de dezembro de 1961
utilidade.
3. Nevo chapéu . para praia, como que se dispõe sob o papel das notas
reinvindicado até 2, substancialmen- de vendas e de um botão de ercepe
Patente de Mode" o de utilidade.
Pontos característicos
te como descrito e ilustrado nos de- combinado com dote pinos encaixásenhos anexos.
veis em dois furo:: existentes na "faixa
Titulo: Nôvo modelo de protetor
1. "Novo processo de fabricação
dos papéis das notas em cada espaço n Chiqueirinho) para crianças,
de caixas altas de papelão" — Cacorrespondnete a cada nota.
Requerente: Abelardo Momo Monracterizado por sie efetuar dobramenTER.Mo N9 137.729
3. 9 ) Um /uivo tipo de copiador made
tema
tos sõbre a parte periférica
nual de notas de vendas, acorde com s° — Santos — Estado de São Paulo.
placa de material empregado, que
(de 4 de abril de 1962)
es pontos le e 2e, caracterieado por
previamente tenha tido suas dimenPontos caracleris!icos
a tampa do estôjo provida de um
sões determinadas possibilitando que
Titulo — -Nova Iiisposição
visor e de urna aberutra transversal
a parte redobrada e constitue as pare- cluzida em unidade geradora de água próximo a este munida de régua cor1. 9 ) NÓVO modélo (12 protetor tchldes, sendo tais dobramentos apli- quente".
queeenho) para crianças, caracteriadora de papel.
cados em tantos pontos quantos se) Um nôve tipo de copiador ma- zado ess:ncialmente por compreender
4.9
Natureza
—
Patente
de
modelo
de
jam necessários es modelação desenual de no as de 'vendas, acorde com duas peças anulares ou ares metálitullidade.
jada.
os pontos de 1.9 a 3e, substancial- cos espaçados em regular altura e
Requerente — Carlos Staiger
mente como descrito e representado unidos por quatro suportes cada qual
2. "Nôvo proceeso de fabricaçâo
constituído por duas hastes ou braços
no dssenho anexo.
de caixas altas de papelão". -- Subs- Pôrto Alegre — Rio Grande do Sul.
em forma angular ou Cio forquilha
tancialmente como °descrito acima,
— "Nova disposição introduzida
com o vértice voltado para baixe;
reinvindico em 1, e representado no em unidade geradora de água quenpelo lato ainda do aro superior posdesenho anexo.
Tee'Ralo N. 139.375
te", caracterizada pelo lato de comsuir na reeião de cada suporte duas
—
preender uni acumulador de água
projeções ou orelhas e o aro inferior
De 26 de dezembro de 1961
para constuno dotado, internamente.
TER.1110 N e 137.597
uma presilha ou alça: pe o fato ainde uma caldeira tubular de gás (pa- Ak.ba Kurnabe, Hiroci S.. Paulo. da
da; extremidades superiores dite
(de 30 de 'março .de 1962) *• ra água quente ou vapor) tudo con- Uni nen. ° tipo de bandeirola cem hastes ou braçoe, serem curvadas para
tido numa unidade combinada, sendo :emelhança de distintivo de c'ube de
dentro e articuladas nas respectivas
Requerente — Lucasa S.A. Inclús- que dita caldeira tubular envolve um
Iria e Comércio - Estado de Per- reservatório permanente cheio de áttebol e outros — Modelo de utili- projeções, enquanto que uma das
dade.
hastes ou braços, na parte inferior
nernbuco.
água, a qual será aquecida pela água
Retrindicarões
e antes do vértice, são livremente
'fitai° — Neovia Permeia para Ubá-. quente ou vapor circulante no intepassantes pelas alças e de tal modo
receio de rabão de côco Modelo rior da caldeira tubular, previstos os
Em resumo reivindico para o pre- que os próprios vértices formem os
de utilidade,
. necessárias aparelhos -para contrôle sente
pedido os seguintes pontos pés da apoio do chiqueirinho.
'visual e automático de temperatura
Pontos
e pressão. e as conexões indispensá- 'sarai:fere ticos:
29 — Novo modelo de protetor (chi1.° Nôvo tipo de bandeá o a com queirinho) para crianças. caracteri1° — Nova fórmula para fabrica- veis ao funcionamento do conjunto.
ção de sabão de ceco — Caracteriza29 "Nova disposiçeo introduzida .;emelhança de distintivo de fusebol zado ainda, pelo fato do conjunto
do essencialmente per possuir a se- em unidade geradora de água quen- e outros cuja bandeirola podem ser reivindicado em 19) ser' totalmente
guinte fórmula:
te" caracterizada de acôrdo com o feita de metal, papeleo, plá-tico oa resestido por rede mi fios entrelaóleo de côeo babassu refinado e fil- ponto 1. .e ainda pelo, fato da cir- de qualquer outro material e.propria- çados, simplesmente passantes por
trado — 87.200 g líquidos. ' • ; culação de água quente • ou vapor na eu para esta finalidade em côres e eôbreos aros superior e inferior, ou
Listivia de soda cánstica a 30 -e dita caldeira tubular aquecer a água tamanho desejados, caracterizado pelo a l inhavados nestes pot' meio de abtae
48.700 g líquidos .• •
contida no reservatório por contato tato de ter uma das faces livre onde circundantes pe furadas: pelo lato
Hiposulfito de sódio — 2.00(1 g II- indireto, calor este que será trans- levará desenhos e .outras modalidades. ainda, do aro ' àferior ser provido de
q it idos.
mitido ao' acumulador de água para n que dá embelezamento ao conjunto. um suporte horieratal em forma es2e — * NO° tipo de bandeiro`a com tre'ar para apeie da base de sustenconsumo.
Álcool — 1 litro.
s enielhança de distintivo de fut-ebol tação da crianca, suporte esse, rebai29 — Nova fórmula para febricaif e — "Nova •dispoeieão introduzida
outros. caractreiea,do "orno tudo xado em relação ao aro para que a
ção de sabeo de cben — Ponforine sem unidade geradora de * água quenruir tanclahnente deecrito e ilustrado base fique nivelada com este. Ou endescrito e reinvindicado em 1 0 . '•
te e , caracterizada de scôrdo com o tios desenho: em anexo.
tão, p odendo o referido inferior aro
ponto .2. e . ainda pelo fato da água
ser formado por ferro em "L" cuia
pare eoasemo ser aquecide pelo calor
aTERMO N 9 .1.37.S22
tvansmitido à água cie •um reservanrópria aba horizontel serve da apoio
TERe10 N. 139.377
fi referida base.
teSrio por unta eeleleira- tubular (de
(de 2 de abril 'de 12t2i
•
'
impere
envolvente
do
(mus meneie
De
26
de
dezembro
de
1961
30 — Keivo modê o de protetor (chi.r31,n
, cila-.
Modelo d
e
ad e — N' vo
nueirinhol para crianea, de actirdo
péu para praia.
,
.
4,., : — "Novo dknoei e 5.0 introduzi- Akiba Kumabe Hired — S. Pano. com os p ontos I.° 2e, e tudo cone
Ricardo Seitho Shleveta.. brasileiro. •da ' em unidede eeeadota cie água Um nõvo tipo de bandeira repre- ?eine e u bstancialmente descrito reiquenico industrial, residente na Cida- emente". caracteriz e en de sicôrdo com ; mtando • distintivo de futebol e ou- vindicado acima e pelos desenteee
de de São Paulo.
o ponto 3, e ainda como O substan- ros espertes — Modelo de utilidade. amam demfmatrativoa.
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PATENTES 'DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
para o deferimento do pedido, durante 30 dias
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo
apresentar
suas
oposições
ao
Departamento
Nacional
da
Propriedade
Industrial
aqueles
que
se
julgarem
prejudicados.
poderão
•
~MO N 9 136.681
.nos, um polhnetileno glicol, contendo
de 2 a 10 átomos de carbono, com
de 23 de fevereiro de 1962
de 0,05 a 4,0 mol por cento baseado
no pêso cio composto primeiro menRequerente:
Société Anonycionado, de um composto escolhido me (em alemão:CIBA
CIBA Aktiengesellsdo grupo, que consiste de óxidos de chaft.
polialcoilerio monohidroxilado, tendo
"Processo para tingimento e esa fórmula:
tampagem de materiais fibrosos".

em
reservatório é provido do uma resistência elétrica de imersão, roscada e
dotada de cabo elétrico e flexa para
De 28 de maio de . 1962
ligação era tomadas de corrente.
Modélo de Utilidade
29 — Nôvo modelo de radiador eléRequerente; João Amaral Gomes trico para aquecimento de ambientes,
caracterizado de acôrdo com o ponto
— São Paulo.
1.9, e ainda pelo fato de ser portátil
Nôvo modelo de faca para maquin,a mediante a existência de rodetes que
de descascar frutas e análogos. — permitem a sua remoção para qua.Modelo de utilidade..
qucr lugar desejado, e ainda pelo
•
fato de ser hermeticamente fechado.
fato que permite seja a água aquePontos característicos
cida ré-aproveitada por condensação.
1.9 — Nôvo modelo de faca para não sendo absorvida por vaporização
máquina de descascar frutas e aná- possibilitando, assim, que o radiador
logos, caracteriza-se pelo fato de na permaneça ligado continuament e, sem
sua parte superior, apresentar um qualquer perigo de ruptura, pois a
cabeçote (1), que se constitue no resistência não produz calor superior
prolongamento de braço recurvo (2), à 1109.
e em dito cabeçote há uma face lisa
3.9 — Nôvo modelo de radiador elérecavada (3), na qual se encaixa com trico
para aquecimento de ambientes,
certa folga, uma faca laminar i4), caracterizado
de acôrdo com o ponmantida em posição sob açao duma
2.9 , e ainda como o substancial chapa ç5) dobrada para baixo. em to
descrito no presente relatório
esquadro, e a parte de cima des.a mento
ilusrado pelos desenhos que o
última é aparafusada . (6) no tôpo' eacompanham.
— Rio de Janeiro, 28
do cabeçote: a extremidade dianteirii da chapa (5) é plana e com bordo de maio de 1962.
8;m:circular (7) ; a extremidade de
effirte aa faca é recurva em arco cirTÉRMO Ne 139.461
co ar (8), e a sua extremidade traseira oposta, dobra-se em esquadro.
De 29 de maio de 1962
finalizando . inferiormente em projeção fendida (9); o elEmento que proRequerentes: Frederico Car l os Arivê 'dita faca de movimentos de avan- an Knox, Ignaclo Di Falco e Mario
ço ou recuo. constitue-se por para- Klaric. — Argentina.
fuso (10) que se encaixa em furo
Título: Botão para objetos de ves(11) do cabeçote, e dito parafuso tem
-botão recartilhado (12): entre dito tir e similares — Privilégio de inbotão e a região filetada deste pira- venção.
Reivindicações
fuso, há guia circular, compondo um
recavado anelar (1). no qual é encaixada a projeção fendida da faca.
1.9 — Botão para objetos de vestir
e similares caracterizado pe o fato
0
—
Novo
modelo
de
faca
para
2
que consiste de uma peça em forma
máquina de descascar frutas e ana. de disco, que oferece o aspecto de
logos de acôrdo com o ponto prece- um botão comum. e que se prolonga
dente e tudo conforme substancial- na sua parte trazeira com um pino
mente descrito, reivindicado e pelos alargado roscado, agudo na ponta
desenhos anexos.
externa, combinado com uma porca
cega, aparelhada para parafusá-la
nos filetos do pino supra citado:
TERMO N.9 139.439
2.9 — Botão para objetos de vestir
e similares. de acôrcio com a reivinDe 28 de maio de 1962
dicação 1. 9 , caracterizado pelo fato
é substancialment e como descriCarlos Staiger — Estado do Rio que
to e demonstrado pela presente espeGrande do Sul.
Nõvo modelo de radiador e.létrico, sente especificaçã o para as finalidades especificadas.
para aquecimento de ambientes
Modelo de utilidade.
TERMO N 9 136.765
Pontos característicos
TERMO N.9 1W. 429

1.9 — Nôvo modelo de radiador elétrico para aquecimento de ambientes,
caracterizado por se constituir de um
reservatório formado por uma puralidade de gomos-tubos interligados
em série, confeccionados de chapas
metálica estampada e interligados por
meio de uma pluralidade de niples
roscados colocados internamente e de
maneira que seu espaço interno net"
sofra - solução de continuidade a fim
de ser cheio com água; na parte superior o referido reservatório é provido de um tampão provido de vareta que ,atravessa todos os niples
descritos e destinada a servir para
averificação do nível d'água no interior do reservatório; este tampe&
é Contido por Um segundo tampão,
destinado a servir de acesso ai interior do reservatório; ha, ainda, um
puicador estampado, provido de cabo
de resina; inferiormente, o referido

de 27 de fevereiro de 1962
Requerente: Monsanto 'Company,
sociedade industrial e comercial norte-americana.
"Processo para produção de fibras
de poliéster modificado, tendo uma
c& aperfeiçoada".
p ontos Característicos
1 ,— Processo para produção de
fibras de poliéster modificado, tendo
uma oôr aperfeiçoada, isto é, filamentos molecularmente orientados
de características aperfeiçoad as de
côr, sendo os ditos filamentos derivados de um poliéster modificado
Obtido por reação conjuntamente, pelo menos, de um composto escolhido
do grupo, consistindo de ácido tereftálico, ácido isoftálico e ésteres dimetilicos dos ditos ácidos e, pelo me-

E1D-'

. ( 2 110)

0.(251D)

1
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onde R é escolhido do grupo, consistindo de grupos alcoila, contendo
de 1 'a 4 átomos de carbono, ni e 71
são números inteiros de 1 a 4 ex
é um número inteiro na escala de
1 a 100, e com de 0,05 a 2,4 moi por
cento, baseado no peso do composto
primeiro nomeado, um composto tendo a fórmula geral:
R —' (011)
onde R é um radical hidrocarbonetado alifático saturado, contendo de
3 a 6 átomos de carbonn, e a é um
número inteiro de 3 a 6, caracterizado pelo fato do dito processo comp reender o estiramento dos ditos filamentos para obter a orientac.ão
molecular dos mesmo- e, depois disso. aquecimento dos ditos .filamento
orientados a uma temperatura na
escala de 100 9C a 1809C.
2 — processo, de acordo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de
se aquecer os ditos filamentos orientados a uma temperatura, na escala
de 135 9C a 1509C.
3 — Processo para produzir filamentos molecularmente orientados de
uma côr aperfeiçoada, sendo os ditos filamentos derivados de um poliéster modificado, obtido por reação
de tereftalato de dimetila e etileno
glicol com 0,05 a 4,0 moi p or cento,
por peso, do composto primeiro mencionado de metoxipolietileno glicol e
0.05 a 2,4 mil por cento baseado no
pêso do composto primeiro .mencionado de pentaeritritol. a.s fases caracterizadas pelo fato de compreender o estiramento' dos ditos filamentos. para obter sua orientação molecular, e depois disso, o aqueclmento
dos ditos filamentos orientados a
uma temperatura, na 9seala de 100',C
a 1809C.
Processo de acôrdo com o ponto 3; caracterizado pelo fato de se
aquecer os ditos filamentos orientados a uma temperatura, na escala de
1359C a 150°C.
5 — Processo para produção de fibras de poliéster midificado. tendo
uma côr aperfeiçoada, conduzido
substancialment e , conforme descrito
nos exemplos contidos no relatório e
pontos caractei•Isticos, apensos.
Finalmente, a dep o sitante reivindica de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com
o artigo 21 do 'Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, 'depositado na Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América do Norte, em 2'7
de fevereiro de 1961, sob o número
91 . 643,

Pontos Característicos
1 — Processo para tingimentO
estampagem ele materiais fibrosos,
caracterizado pelo fato de se impregnar os ditos materiais com uma
preparação aquosa, a qual contém um
complexo de 1:2-cromo ou 1:2-cobalto de um azo- ou azometina-corente, contendo, pelo menos, um grupo acidulado, comunicando -hidro-solubilidade e, pelo menos, um grupo
amida de ácido e que contém ainda
aminoplásticos, que são, pelo menos,
dispensíveis em água o material fibroso, assim tratado, depois, ser
curado na presença de um catalisador acidulado.
2 — Processo, conforme especificado no ponto 1, caracterizado pelo
fato de se tingir ou estampar fibras
de celulose, mais especialmente fibras de algodão, conforme indicado.
3 — Processo, conformeespecificado no ponto 1 ou 2, caracterizado
pelo fato de se empregar, como amipelo
noplásticos, compostos de metiloluréia, nos quais os grupos metilol
podem estar eterificados com alcóois
inferiores.
4 — Processo, conforme especificado no ponto 1 ou 2, daracterizadO
pelo fato de se empregar, como anele
noplásticos, compostos de metilolmelanlina, nos quais os grupos meti/ol
podem estar eterificados com alci5o1.9
inferiores.
5 — Processo, conforme especificado em qualquer um dos pontos 1 a
*4, caracterizado pelo fato de se empregar corantes metalíferos, que contém na molécula do complexo de
metal 2 grupos de ácido sulfônico e
1 ou 2 grupos amida de ácido, preferivelmente, tais como estão substituídos nos átomos de nitrogênio.
6 — Processo, conforme especificado em qualquer um dos pontos 1 a 59
caracterizado pelo fato de se empregar complexos de metal., que satisfazem as condições do ponto 1 e contém, pelo menoe, 1 molécula de uns
corante da fórmula:
OH
R
onde RI representa um radical do
benzeno, o qual está ligado em relação à ligação-orto relativamente ao
grupo hidroxila e está substituído por
um grupo sulfonamida e R2 representa um radical do naftaleno, o
qual está ligado à ligação azo em
uma 'posição vicinal em relação ao
grupo hidroxila . e que está substituído, por exemplo, por, pelo menos,
um grupo de ácido sulfônico e, se
desejado, por um outro grupo hldroxila.
7 — Processo, conforme especificado em qualquer um dos pontos 1 a 5,
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Publicação feita de acôrdo com o art. 28 do Código de Propriedade Inch...Mal:
II 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para a deferimento do pedlea, (lurara° 20 ditai
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caracterizado pelo fato de se empregar os complexos de metal, que
satisfazem as condições do pontol e
contêm, pelo menos, 1 molécula de
um corante da fórmula:

= N

car continuamente a preparação
aquosa ao material fibroso, de preferência, em um pader.
Finalmente, a depositante reivindica de actirdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o
artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Suíça em 24 de
fevereiro de 1961, sob o n9 2272-61.

Inci qual R1 e R2, cada um, representa um radical do naftaleno, que
está ligado à ligação azo, em uma
TI:RMO N 9 136.682 posição vicinal, em relação ao grupo
hidroxila.
de 23 de fevereiro de 1962
8 — Processo, conforme especifica•.
Requerente:
CIBA Société Anonydo em qualquer um dos pontos 1 a 5, me, Basiléia, Suíça.
Caracterizado pelo fato de se empre"Proceaso para tingimento e estamgar os complexos de metal, que sa- pagem
de materiais fibrosos".
tisfazem as condições do ponto 1 e
contêm, pelo menos, 1 molécula de
Pontos Característicos
um corante dá fórmula:
1 — Processo para tingimento ou
estampagem de materiais fibrosos,
caracterizado pelo fato de se impregnar os d:tos materiais com uma
preparação aquosa, a qual contém
N N
É
2
complexos de 1:2-cromo ou 1:2-cobalto de azo- ou azometina-corantes.
os quais contêm, pelo menos, um gruonde R1 representa um radical do po acidulado, comunicando hidro-sobenzeno ligado à ligação azo, em urna lubilidade e não formam ligações coposição vicinal, em relação ao grupo valentes com o material fibroso e
hidroxila, ou representa um radical com aminoplásticos e a qual prepado naftaleno, contendo grupos de ração contém ainda aminoplásticos,
ácido sulfônico e R-OH representa o que são, pelo menos dispersiveis em
radical de uma 5-pirazolona ligado à água e o material fibroso, ass i m traligação azo na posição 4.
tado. de p ois. .ser- curado na preïença
9 — Processo, conforme especifi- cie um catalisador acidulado.
cado em qualquer um dos pontos 1
2 — Processo, conforme especificaa 5, coracterizado 'pelo fato de se
empregar os complexos de metal, que do no ponto . 1, coracterizado pelo fasatisfazem as condições do ponto 1 to de se tingir ou es t ampaf fibras
e contêm, pelo menos, 1 molécula de de celulose, mais especialmente fibras - de algodão, conforme indicado.
um corante da fórmula:
3 — Processo, conforme especificado no . ponto 1 ou 2, caracterizado pelo fato dos amnoplásticos usados se,
OH
RO
rem metiloluréias, nas quais os grupos rnetilol podem. estar eterificados
com álcoois inferiores.
N =
— 11 2
4 — Processo, conforme especifica11 1
do no ponto 1 ou 2, caracterizado pelo fato dos arninoplásticos usados secva qual R1 representa um radical do rem
os compostos de metilolmelamibenzeria ligado à ligação azo em unia na, nos
quais os grupos metilol 'ioposição vicinal em relação ao grupo dem estar
cados com álcoois
hidroxila e R-OH representa o radi- inferiores. eterif ,
cal de um acetoacetilamino-benzeno
ligado à ligação azo pelo, grupo ace5 — Processo.' conforme especificado em qualquer um dos pontos 1 a
toacetilamino.
4, caracterizado pelo ;ato de se em10 — Processo, conforme e.specificorantes metalíferos. nos quais
cado em qualquer um dos pontos 1 pregar
a molécula do complexo de metal
a 6, caracterizado pelo fato dos com- 'contém de 2 a• 4 gru p os de ácido sulplexos de metal usados satisfazerem fônico.
as especificações .do ponto 1 e contarem, pelo mencé. , uma molécula de
6 — p rocesso, conforme especificado nos ,pontos 1 a 5. caracterizado
mcorante da fórmula:
pelo fato de se empregar complexos
dr metal, os quais contêm, pelo menos, 1 molécula de um corante da
fórmula:

OH
na qual RI represeril a tini isdical do
benzeno ligado à ligação aio, em uma
posição vicinal, em relação ao primo
hidroxila. R2 um radical do naftaleno ligado à ligação azo,' ein uma posição vicinal em relação ao grupo' rk
e X representa unv i grupo amino:
11 — Processo, Conforme especificado em qualquer um dos pontos 1 a

HO

R —N=N-11
1

na qual R1 re p resenta um radical do
benzem o ligado à ligação azo, na no:leão orto, relativamente ao grupo
hidroxaa e R2 representa um radical
9, caracterizado pelo fato de se apli- cIo naftaleno o qual está ligado à

ligação azo, em uma posição vicinal,
era relação ao grupo bidroxila e está
substituído por, pelo menos, una grupo de ácido sulfônico e, se desejado,
um outro grupo hidroxila.
7 — Processo, conforme especificado nos pontos 1 a 5, caracterizado
pelo fato de se empregar complexos
de aietal, os quasis contêm, pelo menos,. 1 molécula de um corante
fórmula:

c,
OIT

•

HO

=N

'Ferino de pat-nt,. n 9 129.019 de 3
de maio de 1961.
Merck E> Co., Inc., — Estados UM..
dos da América.
- Uma lãinina de (fitas singelo de material semicondutor piocesso para faze...
la e dispositivo ..;:iniconcbttor nela baseado-.
Pontos caricf:risfieus
•O
1. Unia lâmina de ,tistal singelo de
material seini-comititor caracterizado
por ser este escol!udo do grupo mie consiste de çmrmânio. siti ..m.3 e uni conipeu4o
da fórmula geral

"I
"x 3 1-x

II1
Cy •

Dl

V

... y

na qual R1 e TU,, cada uni, representa uni radical do naftaleno ligado
à ligação azo, em posição vicinal, em
relação a uni grupo hidroxila.
8 — Processo conforme especificado nos pontos 1 r. .5, caracterizado
pelo fato de se empregar complexos,
os quais contêm, pelo menos. 1 molécula de um corante, que corresponde à fórmula:

na qual A e B são r.Jententos diteremes,
Inas ambos do Grupo HL eC eb
são elementos diterenies. mas ambos do
Grupo V c na qual a. y denotam
proporções de átomos cujos valores são
zero até unidade, inclusive, tendo um
comprimento e unia larc,ura que são
adequados para permitir que a ela se
liguei] condutores eletneos, tendo susubsr.anciperficies superior e
FIC)
almente planares, e : . ‘mti o unia espessuOH
ra que é adequada para nela permitir
a formação de unia pluralidade de caR2
.•
R
madas de condutividades e l étrica , : dife,
rentes. e ama região (.1c transição entre
as mesma,.
e contém grupos de ácito sulfônico,
2. Uma lâmina de cristal singelo de
na qual fórmula RI é um radicai do material semiconiutor de acõrào com

benzeno ligado à ligação azo, na po- o ponto I. caracterii.ada p:lo fato dm
sição vicinal, em relação a um grupo dito material ser gerinânio.
hidroxila. ou um radical do nafale3. Uma lâmina de ..rsial singelo da
no contendo grupos de ácido sulfônicus e R-OH é o iacical de uma , material semicondutor de acCndo com
5-pirazolona ligada à .ligação azo na o ponto 1. caracterizado pelo fato do
posição-4.
I dito material ser Sili
. Uma lâmina de cristal singelo de
9 — Processo, conforme especificado nos pontos 1 . a 8, caracterizado l material semicimdinor caracterizada
pelo fato de se aplicar continuamen- por consistir de , uni conumsta da Virte e preparação aquosa ao material mula que
fibroso, de preferência, em um pa-,
der.
I L
( A 81.-x(Cy
Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção In-1
ternacional e de conformidade com
o artgo 21 do Código da Proprieda- na qual A e B são elementos diferentes,
de Industrial, a prioridade do cor- mas ain r, -"s do Gruo-) III, eCe 13 são
reSpondente pedido, depositado na elemento:, diferentes, 111.19 ambos do
Repartição de Patentes da Suíça, em Grupo V. e na • mal s e y denotam pro24 de fevereiro de 1961, sob número porções de atorno,; cujo,: vaiares são
2271-61.
zero até unidade. t.....;;ve tendo um
comprimento e 'aq ui ' q Ir srío adequaRio. 3-3-1966.
Assinei e encerrei 143 laudas do ex- dos para permitir our a ela se ligam
pediente. — Nilt071 A iVáll Xavier. Di- tcondator..s elêtri'7n M tend . ) superficies
superior e inferior. substancialmente piaretor do S. Documentaçao.
, liares. e tendo uma espessura tine é
AVISO ÀS REPARTIÇOES
PÚBLICAS
O Departamento de Imprensa Nacional avisa às
Repartições Públicas ors ocra', que deverão providen-

ciar a reforma das assinaturas dos órgãos oficiais,
até o dia 28 de

adi quada para nela permitir a forma
• ção de nina pluralidade de camadas de
condutividades elétricas diferentes. e
uma revião de tunisição entre as files.
•
mas.
5. Uma lâminr, de crital singelo de
ina:. erial semicondutor, caracterizndn
por consistir de um composto de fórmula
geral

levereiro

A

corrente, a fim de evitar o
cancelamento da remessa a
partir daquela data.
1

III

3

(C D

y

V

1—y

na qual A é um elemento do Grupo
NI e CeD aZo Oranentos difereatest;
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29 Da data da publiro . ião de que trata o presente artigo, ulomeçerá a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderá° apresentar suas oposições ao: Departamento Nacional da ,Propriedade Industrial aqueles que se jul garem prejudicados.

mas ambos do Grupo V, e na qual y
denota uma proporção de átomos cujo
valor é zero até unidade, • inclusive, áendo um comprimento e uma largura que
são adequados para permitir que a ela
se ligam condutores elétricos, tendo superficies superior e interior substancialmente planares, e tendo uma espessura
que é adequada para nela permitir a
formação de urna pluralidade de
modas cie- condutividades elétricas diferentes, e uma região de transição entre
as ntesmes.

lâmina alongado, delmida, e tendo unta
superticie arca g,..Lide e t-,aostanciaizwure peanates
10. Uma lâmina de cristal singelo
de matar:cá ',em','o-iduto de acerdo
com o ponto 9, caracterizada pelo fato
do cila) marte:ais r j.:rra‘nio.

largura pelo menos 3 ame, e sua pra20. O recesso de fo rmar lánnids
porção de coniprimeut) para largura, cosei' singelo le uni meterei: san on
sendo, pelo menos, de cérea de 3.
clutor da f irami a geral,

16. O processo de former lamines
de cristal singelo d mim material semiIII
V
condutor escolhido do grupo' que consisA
)
1.)
(;
te de germanio. silicio e um coemrsto
37 1-y
11. Liam lâmina de cristal singelo na fórmula gera'
de matcriet seramanduror de ackdo
na qual A é um elemence do Gruir
com o ponto 9, carart erizada pelo fato
v
III, e -C e D são elementos diferentes
IeI
do dito materiale ser
(C,,
mas ambos do Grupa V, e na qual y
v 0 1.-v
1 .-v'
• ( A e Bi _)
!denota uma proporçáo d.? ;eternos cujo
12. • Uma lâmina de cristal singelo
ivalor é zero até unidade, inclusive, cade ieeteriai S.1.3 : '03du;:17, carecterizede
6. Uma lâmina de e:estai sitiado
por co e sistir de uru composto da fórmu- tia qual A e 13 são elementos diferentes, i racterizado pelo fato de se carregar
material semico..reir. ;e
caracterizado
uma câmara de reação rom reagentes
la geral
mas milhos do Grupo' III, e C e 1) são
por consistir de um composto da ior' compreendendo um lialogènio e os eleelementos diferen res, mias 'unhas
mula geral.•
F. II
( C O,) V .ftrupo V, e na guio x e y denotam pro- mentos do composto especifico a ser
( ,„
v
porções de átomos cujos valores são formado, de se remover da dita câmara.
V
zero
até entidade. inclusive, caracteriza- materiais que não os ditos reagentes.
/
C
( A B1
eleincntos dele- ( do pelo fato de se carregar uma mi- de se aquecer ditos Tenentes a uma
na qual A e B
.7:
rentes, mas ambos do Grupo III, e C mera de reação coam reagentes compre- temperatura adequada para transformar
c re são mementos diferentes mas ambos endendo um haloeMee e os elementos do ! ditos reagentes na fase de vapor dentro
do Grupo V, na qual e e y denotam remover a dita câmera materiais que da dita câmara, e. de se esfriar, pelo
proporões
de átomos cujos valores são ' material especifico a ser formado, de se menos. •mna porção da dita cântara de
ç
na qual A e B são eletnesmes diferen- zero até unidade, inmusive. sendo dita não -os ditos rei-mentes, de ser . :aquecer reação com uma taxa onde o declive da
tes. mas ambos do Grupo III, e C é lâmina alongado, delgada, e tendo uma dito reagentes a uma temperatura ade- curva de temperatura, em graus Kelum elemento do Gru po V, e na qual x grande área superficial e substaacielmen- quada _para ti.anstoilimr dlios rem-e-t.te:4 vin, em função do tempo, em minutos
denota um proporção de átomos cujo •te planares.
ma fase de vapor em dita câmara, cle se está dentro da escala de • aproximadavalor é zero até umidade, inclusive um
esfriar, pelo menos, amua porção da dita mente menos 15 a menos 140, para, as13. Uma lâmina de cristal singdo
comprimento e ama largura que são
câmara • de. reação , ('‘.3111 lima taxa onde , sim, formar lâminas de cristal singelo
adequados para pevider que a ela se de material semicondutor de acedo o declive de curva de temperatura, em do dito composto diedro da dita câliguem cOndutores e l étricos, tendo su- com e ponto 12, cardem • Zada pelo fa- trans Kelvin, em funeã*o do tempo, cin mara de reação.
perfícies superior e inferior ,mbstancial- to do dto material ser arsenieto
minutos, está dentro da escala do apro- ! 21. O processo de imrmar lâminas de
~ide planares, tendo tuna espessura I gálio '
•
ximadamente menos' 15 a m enos 140. eristel singelo de um composto semique é adequada nata nela p e rmitir a
14. Unia lâmina de cristal singelo para. assen, formar lâminas de cristal condutor da fórmula geral
formação de unia pluralidede de entea- . de materila setnicoelitor careeterimela ! singelo do dito material dentro da dita
das de condnutividiele etStricas diferen- :Dor consistir de em composto da fár- !câmara de reação.
tes, e uma região de transição entre es mula aeral
V
17. O processo 'te acórdo com o
fliesinas,
C
>mito 16 caracterizado uelo fato da
Ax
.J
III ,
7. Uma lâmina de crital singelo dr
dito material ser germe:Mo.
D
y
I —e '
C A x1— x
material semicondutor, caracterizada
18O
rocesso de :e órd ) com o
1
na qual A e 13 são Men-mitos diferenpor consistir de inn coutemaa da forI ponto 16. caracterizado pelo lato do
• tes. mas ambos do Grupo Ill, e C
mela geral
•
na qual A e 13 são •elementoe diferentes, dito material ser :silício.
é um elemento do Grupo V, e na qual
mas ambos do Grupa III, e C e 13 são
19. O processo 3e formar lâminas
elementos diferent es, iras ambos do de cristal singelo de um composto se- x denota ume proporeão atômica cujo
valor é zero até unidade, inclusive, caGrupo V, e na geai x e y denetam nti-condutor da fórmula geral
racterizado pelo fato de se carregar tuna
proporções de átomo', cujos valores são
câmara de reação com reagentes comzero até unidade, inJusive. sendo dita
III
preendendo uni haloM'tnici e os elemenlâmina alongada e tendo unia área suA E3
)
(C D
tos do composto especifico a ser for1—x
na qual A é len elemento do Grupo
v l—y)
perficial grande e regular com superfímado, de se remover da dita cereal a
e B é um elemento do Grupa V, tendo cies superior e inferior substencialmenmateriais que não os ditos reagentes.
um comprimento e unia largura que são te planares, sendo o seu comprimento
adequados para que a ela se. liguem pelo menos 10 ia, a sua largura pelo na qual A e B são elementos diferemcs, cie se aquecer ditos reagentes a uma
condutores elétric is tendo superficies Meios 3mm. e a sua espessura pelo me- mas ambos do Grupo 111. eCeD sâo temperatura adequada para transformes
superior e inferi )r sub;tancialmente pla- nos 0,001 mm, mas menos do que elementos diferentes, uras ambos do ditos reagentes na fase de vapor ia dita
nares, e por ter ares espessura que é 0.2mm
Grupo V. e na qual tt e y denotam eemara. e de se esfriar pelo MeLJS turma
adequada para nela permitir a formação
proporções
de átomos cujos valores são porção da dita cântara de ren: ao com
15. Uma lâmina de cristal singelo de
de uma pluralidade de camadas de conzero
até
umidade,
inclusive, caracteriza- ' uma tesa ond co deteste ela cerva de
dutividades elétricas referentes, e uma material semicondutor ca racterizada, por do pelo fato de se carregar uma câ- tempera lura mit gream IÇeI vlq, ein 1unconsistir de um composto ;Ia férmtàa-geção do tempo. CM
está entro da
região de transição entre as IlleSnlaS.'
mara de reação com reagentes compreral
escala de aroximadamente menos 15
•
hendendo
um
alogMtio
os
,elementos
e
8. Unia lâmina de cristal singelo de
do composto especifica a ser' formado, , a menos 140, ara, lesme formar lâmimaterial semicondetor de acordo com
de se remover da riPa cStuara de rea- pias de cristal semeio do dito composto
o ponto 4. caracterizada pelo fato do.
(A 1 81—x)
f!' y pl—y)
ção materiais que não os leagentes, , dentro da dita cámarn de reação.
dito material ser nrsenieto de gálio.
de se aquecer ditos 'reagentes a uma I 22. O processo de formar lâminas
9. Uma lâmina de 'cristal singelo del ma qual A e B são 'elententot diferen- temperatura adequada para transformar de cristal singelo de um composto sematerial semicondutor caracterizado por tes, mas ambos do' Grupo III:eCeD ditos reagentes na fase de rlor na dita mi-condutor da formula geral.
ser este escolhido do grupa âne consiste são Mementos 'diferentes, 'aias ambos do câmara, e de se esfriar, pelo menos, unta
de gemânio, silício e uni composto da Grupo V, e na qual l'tr e y denotam porção da dite câmara de. reação com
I
A
fórmula geral
•
proporções de átomos Mijas Valores são uma taxa onde o declive da curva de
na qual A e B são elementos- diferentes, zero até -unidade, inclusive, sendo dita temeratura, em graus Kelvin. em- função
roas ambos do Grupo III, e Cc D são lâmina alongada, delgada, e por ter do temo, em minutos está dentro da na qual A e um el e mento do Grupo
elementos.
diferentes, ' mas ambos
uma área surkerficial g rande e regular escala de aproximedamenie iremos 15 111. e 13 é um elemento do Grupo V,
Grupo V. e na qual x e 'k denotam pro- com superficies superiet- e inferior subs- a menos 1,40, para r•s`;illl, fr.'""11,;11.
mem< terizedo pelo fato de se carregar
porções de átomos cujos valores 'são tancialmente planares, sendo o seu nas de cristal sinne ln do dito comosto • '''c -mera de rem-teres compreendemzero até unidade, indttsive, sendo dita comprimento pelo menos 10 ame- sua dita câmara de reação.
I 'do um halogênio e os cimentos do som-

III

III

4
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à
posto especifico a ser formado de se
remover da dita anue,' materiais que
não os ditos reagentes, de se aquecer
ditos reagentes a uma temperatura adequada para transformar ditos reagezites
fase de vapor na dila câmara, e de
se resfriar, pelo menos uma porçãe
da dita câmara de reação com uma
taxa onde o declive da curva de temperatura. tu graus Kelvin. em função
do tempo. em minutos. e . está dntroe de
escala de aproximadamente menos IS
a mente; 110, para, assim. torrear 1i:un1-nas de cristal ssingela do dito composto
dentre. da dita câmara de reação..
.23. O processo de formar lárnines.de
melga) singelo de . arsertieto de gebo.
caracterizado pelo fato de . se carregar
unta amiga de . reeção. coai tenentes
compreendendo um halnênio e gálio
e arsénico. remover da dita cair'ara materiais que não os ditet.:1 reagentes, da
se aquecer ditos reagentes a uma temperatura adequada para tranàforniar ditos reagentes na lese de ,vapor na dita
câmara, e de se' esfriar. pelo _meãos.
uma porção da dita cámara de reação
com uma taxa' onde o declive da curva
de temperatura, em eraut Kelvin. em
função do tempo. em minutos. está den-trO da escala de apreximadatnente menos 15 a menos 140. para. assim, formar laminas de cristal singela de arsemicto de gálio deito) da dita câmara
de reação.
24. O processo de teÁniar lâminas de
cristal singelo de um material sendecOndutore escolhido d grupo que consiste
de germenio. silício e uni epenposto da
fórmula geral

'

27. O processo de formar lâminas dita câmara unile .memento com 14À1.1 . se manter dita temera nesta condiaeo
de cristal singelo de um compoeto se- taxa de Iár? C por minuto, na que' o durante 60 minutos. de se esfriar aquela
micondutor da fórmula geral
declive da curva de temperutune 'eia porção, da dita cãuena mentida ali7Oh
graus Kelvin, ent função .do temeo. é Kelvin, com urna taxi de 12`.'C por raie
menos
30. formando-se laminas de cris- :auto, na qual o dec,ive da curva de
b 7 ))C
t 'x
tal singelo de :nserneto de 5-,Mio. &mio ; temperatura, em gretts KdVill CIII .10.
Y1-7
da dita câmara de rem,ão. após um re- i çâo de tempo, em minutos. k. menos 24,
im qual A e B são elementos diferen- rio& de 4 minutos de tal estriamento, ; para. assim. eleatar a formação de lã30. O prosemo de formar f áfm
aiis I minart de crista: semeio de e:111er°
¡n.
tes, mas ambos cio it:rupo 111, e C e 13
são elementos eiterenres, tuas ambos do de .cristal singrio de ,irsmieto do .3mio. de gabo, dentro d-i dita cantara de
refo fato de carregar reação, após t.m período le checa
Grupo V. e ia qual . re e y denotam Caracterizado
proporções de átomos cujos valores são uma câmara de reação, tendo ma dia_ 'minutos de esfratteenta com dita mesa
zero até unidade, inclusive, caracteriza- metro de . 50.8rnm, com reagentes ceai- 33. O proces:o de torreai lâminas'
do pelo fato dessa carregar timacáusara preendendo 0.600 g de gelei 0 600 g 'de cristal singelo exitetio ou deado de
de 'reação com mim concentração prede- de a-sáaeo, :. 2 n '.1g de sido, de se um material senecondutor escolhido de.
terminada de . reagentes compreendendo remover da dtta allla 1.1 ::.1ilreli;:f% que I grupo zele consiete de eeredarto einde
.
um halogênio e as elementos do com- não os ditos re..:gent,'3. cie se aquecer ,e um composto da fórmula geral
posto _especifico a ser formado, de se ditos rea t ietatee e 1258' "eiein durantel
i,I
remover da dita teimara aneteriaie que 2 horas, e de se esfriar dita câmara ,
m taxa, kA x Sia e )
ã uttilorntentee te comea
(Cy D.le
não os ditos eeagetnee. de se aquecer I de reaco
y )V
ditos reagentes a uma temperatura ade- de 70'C por minuta. na 'qualo d eclive ,
quada para tr e isiortnat ditos reagentes 1 1 1 curva de a-que-reter:e CM nrpus . na miai A e g %;10 demente:: difereetrs
e
mu mi- •
na fase de vapor na dita cantara. e ' Kelvin, em fie/03 de itempo.mri.. , Nmiii. -for _ , tuas .ambos do Grupa 111, e C, e 13
de se esfriar' só uma porção da dita ' autos. é menos 110,
c'em("1" 'I' lf--rent '8, l ' m •iinSos do
câmara de reaçeo uniformemente Com ! mar lâminas de cristal senado de ar- 'srin
Grupo V, e .na qual x e y denotam"
pie.
unta taxa onde o declive de curva de 1 senieto de gabo. dentro da dite taiii..ra,
de
té
I
z
p
eorroçõ'a's
esfriamento,
apõs
4
minutos.
.k
'
ti
temperatura. em greus Kelvin. Cm (unul. nicládtcr. "s
irwIrt:2i 'v)t'e, . ‘C;I:11;-ns
:,te.terizaU,,,-. ,,.„
ção do tempo. eia minutos. esta "dentro 1 31
. k.../ processa de feralar lâminas de •l e, pe lo La, d. e a,„ earrew., ,e up , i, ,:3,,,,,.
da escala de ep eoximademente mcnoe cristal singelo e ereenieto le gelio do ra- de reação com reaaerttes compreene
15 a menos 140, parta assim. formar tipo p, caract eezado pelo fato de se ,I detido um belaeineo ten doonzior ou
laminas de cristal singelo do dito com- carregar uma amara de •- ed00 . ti-tudo exitante, e os elemertos do eenteriel
posto dentro dá d'aa cairtera- de reação: um diâmetro -da 50.8 rim. avir r eegen- lespeetaeo a ser jor,,md .„ do se remover
0:500e ti, eállo, da dit'S camara materiee; tilae não se-,
28. O processo de formar ifintinms de tes compreendendo
cristal- singelo clr um corapoete mmlic...m- 0.600e de a rsi3 ' 1 ' ,. 2 -10 5/ de ¡eido, o i iam os ditos i•aaot utea. de r.: . ,tqweer
120 nig de zinco r de remover da dita : ditos reagentes a cana terieeratura iziredutor da fórmula geral.
1 cetnnra mererie 18 e lie ',ao os .lit," reli - quada para tranàbw,a . . , r ditos te,genws
gentes a j25° Kelein durante 24 lia' ria fase de vapor re dia cantara, e
II I
ras. e de se "raiar, dita duite ea cle rei;- de se esfriar. 7:10 poro,"
ta33
•
•
te
D
)
x 1x
Y 1-7
oso tmitormem-mt , cola t , i?la tas a de la dita câmara d reação a tura . taxa
109 C por minuto na tv.x ,, 1 o declive da 10ni o declive eta curva de teetpt vaiona qual A e B . sã.) detnentee dife.en- curva de tempetneera. em
irias Felein, 'ru. em pmus eia unção de temtes. mas ambos -do Grupa III. eCeD em falação
te r aP .,. em Ulii3L/tõ5 ' é po em minutos, t.,:t3 ci,mtro da remada cie
- X II t (
são elementos diferente:e mes ambos do menos 20. pde
a r a assim torr "" 1""'"; laproximadatnente manos 15 • menos
Ax
Cy D1-7
Grupo V. e na qual x e y _denotam de cristal singelo
de are-rieto de t elha , 15 a merms 1,0 para. assim, formar
proporções de 'Átomo& cujos valires são do tipo p. &litro , da dita ceemare de *, lâmi nas d e
eme,' eingeki ,ea exalo eu
não
elementos
difereetes,
na qual A e B
zero até unidade. inclusive, earacterizamalatils excitado. de ,iito material deetrit da
mas ambos do Gruo° eCeD são do pelo fato de se carregar unia câma- eraélin , areis nm netiodo de
de tal esfrInmerrie.
TC04;;13.
'dita atinara
elementos dite-entes. mas andatee do ra .de reação com rea oente.: e
cip
en
reenGrupo V, e na qual se y denotain pro- dendo um babe.nio e os elementos
32. Uni proaeeei de formar limeiras 1 34. li prOC C440 de acuimJc, com 0
porções de ãromos cujos valétres são do composto enrcelfico a ser formado, de cristal singela de airseuietta de gabo, !ponto 33, caractPrizada nelo lato do
zero atá unidade, inclusieree caracteriza- em proporções attimizem Ignita, de se caracterizado orl o lato 01 ese carreqi.r dito material etericonclutor ser um emedo pelo fato de se cafregar urna câma- remover "da &ta cáznara materatie que uma câmara de reação. ttndo s.in '.'o- posto da filrumiv
ra de reação com uru concentração não os ditos reagentes, de se aquecer lume de . 69 cm3 crm reaseentes com- I
predeterminada de 1-cadentes compreen- ditos reagentes a urna temperatura ade- prendendo 0.25 g de arsenieto de gâ'io
II
dendo tua halogerfee e na elementos -do quada para traaeformer tinos reagem- cristalizado. e Orlo cie iódo
(C rs.
IA
edé
de
dita
câmara
ma:
Y
1-7
ii
material especifico a ser tornado..
tes. na fase de vapor, na dita carneira, no, de se remover
de
se remover da dita . cãmarx materiais e•. de se esfriar sé . tuna oorção da dita teriais que não os cl,tost rei-atentes
que não os ditos reageotea, de se acme. câmara de «s.4,013 uniformemente com se inserir dita cSinara num litro() den- na qual A e 13 Cl) eterwntes eliterentea,
'cer ditos reageous a uma temperature: nAna taxa onde o declive da curva de tro do qual uma 'extremidede da dita mis ambos do Comp.) 111. ceei.) são,
crentes.
di/
mas ambos da
I
adequada para transformar ditos rea. temperatura, 'Nu graus Kelvin, eit fun- câmara é mantida a 1270° Kelvin, e a elementos
gentesna fase de vapor na dita eámara ção, do tempo. em minutos, esti na es. outra - extremidede o 1221° Kelvin. de Grupo V. e na «uni] r e v denotam
oropaufee de átomos cujos valores são
e de se esfriar só ama' porção de- dita cala de aproximadamente niçnoi 15. a
zero até .rinidacle.
câmara uniformement:- coM , uma taxa menos 30. para, assim. formar Itbninas
35. A dispositivo semicondutor. ene
onde o declive da raive ilé-Itemperatu-' de, critstal singelo do dato composto denAVISO 18 REPARTIÇÕES
nicterizado por incluir gerinktio,
Ta, em graus Kelvia. mil função do 'tett- tro da dita caelara de .reação..
PÚBLICAS
e um composte c1 fórmula geral
ti•O da escala - 29..0 proéesso c/: formar lâminas de
minutim, est%
po,
O
Departamento
da
Imde aproximadanie,ate inctio'S • . 15 á me-, mista! -singelo' de.t.rsenkto de gálio', ca- '
EiI
prensa Nade-nal avisa às
nos 140. para, assim, formar lâminas racterizado pelo feio de . sé 'carregar
(A B
CyDi_y !
Rapartiçées PditliCas ons p1rX
.
de cristal singelo do dito material deu- unia "Iara -de -retenção. tendo ti Inste.
rei, que deveria providos.;
"inale de- .40 eut3. .aom reajentes" com- . ciar a reforma' das assinatro da dita câmara dé reação.
as qual A e 11 são elementos diferén*
nreendezido 60 trig . de gâlio, 60 ing-ele
taras 'dos órgãos
25, 0 processo d.! aciirdo com o pon- arsénico, é 530 mg' de iôdo, de se"- Teu;
*a, mas ambos do Grupo 111,eCe
até o dia 21 de fevereiro
são elementos &terceto. mas' ambos de
to 24. çaracterizaft4 pelo tato do ,ditp May er da' dita câmara materiais • rime
torrente, a tini de evitar •
y denotam.
material ser gerrafetlo,itt
Grupe "6-', e, na qual
ião os' ditos reactenteS.' de se' aos:tecer
cancelamento da remes= a
proporções
de
Atamos
enjoa
valores
Kelvin piya . partir daquela data.
26. O processo de 'actirde -com o ditos reagentes
zero até • unidade, inclusive, e ror tee
ponto 34, .caracrerIzOi Pelo lato do i t-lauSforanie ditos reapentes na - fase sie
um. comprimo% ep inew,te* que ifits
• .1 vapor na dita tamari: :ir 'de sé' ~ar
'
•
dito material ter

J.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art."26 do Código de Propriedade Industrial:
o deferimento do pedido, durante 30
§ r Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

• dequados para permitir que a éle
, tem condutores elétricos por ter su• rficies superior e inferior substancial; ente planares e de ter uma espessura
lie é adequada para permitir nela a
' irtuação de uma pluralidade de cama, is de conditivtdades elétricas entre
• í as mesmas, e condutores de ener• a elétrica ligados à dita lámina.

36. Um dispositivo semicondutor, ca• cterzado por incluir uma lánlina de
istal singelo de um material sernicon• dor escolhido da grupo que coni•iste
• í germánio. silício e um r:ornposto da
.rmula geral
(A

x 1-x

(C

D1...)
1-y

artigos de viagem — modelo de utilidade.
1 — Nova disposição nos elementos formadores das tampas e paredes
de malas, frasqueiras, maletas, caixas
.de embalagem e congêneres, caracterizada por serem os corpos ou cascos de ditos artefatos, constituidos
pela moldagem de uni material plástico rígido, sobre o qual é aplicada
subsequentemente uma capa aderente de outro material plástico flexível.
para revestimento do. casco rígido.
2 — Malas, frasqueiras, maletas,
caixas de embalagem e congéneres
constitudos por um corpo ríaido, obtido pela moldagem de um material
revestido de um material
plástico,
plástico flexivel.
3 — Nova disposição nos elementos
formadores das tampas e paredes de
malas. frasqueiras, maletas, caixas de
'embalagem e congêneres, substancialmente como descritos e reivindicados no presente relatório e ilustrados
nos desenhos anexos.

a qual A e B são elementos dilercnt s, mas ambos do Grupo III. eCe D
o elementos diferentes, mas ambos do
;rapo V, na qual x e y derlotain
.oporções de átomos cujos valôres sáo
s ro até a unidade, inclusive, e dita
TERMO N 9 136.102
- mina ser alongaria, delgada, e ter
na área superficial grande e substanDe 31 de janeiro de 1962
almente regular com superfícies supeCor e inferior substancialmente plana- Requerente: Helcy Francisco da
- g, e condutore..s d.i energia elétrica Costa — E. Guanabara.
Titulo: Um processo de moldagem
'd lados à dita lamina.
reivindica de ac5rda
requerente
r írn a Convenção Internacional e. o Art.
'1 do Decreto-lei n 9 7.903, de 27 de
'Cisto de 1945. a r:riorklade do corres.- )ndente pedido depositado na Repor'. .ão de Patentes nos Estados Unidos
América, em 9 de maio de 1960 e
de outubro de ,1960, sob o nüiLeras
'''.883 e 65.191, respectivamente.

A

iN° 42.596 — '11-10-66 — Cr$ 80)

TERMO N9 135.870
De 23 de janeiro de 1962
Bruno Balsimelli Neto — S. Paulo.
Novos aperfeiçoamentos em esta; atas — modelo de utilidade.
1 — NCivo modélo de estatueta., ca3 eterizado pelo fato de o pedestal
; base da estatueta ser internamen: 'fico e provido de abertura lateral
Lendida aproximadamente pela me-

de peças de formato concavo, convexa
,ou e quivalente.
POn los característicos

1 — Um processo de moldagem de
peças de formato concavo, convexa
ou equivalente — caracterizado es-:
seneialmente por compreender duas
formas: inferior e superior de paredes dupla em cujo interior se localizam resistências de aquecimento
elétrico e orifícios nas faces em contato com o material a ser tratado,
aquecidas convenientemente, de. maneira, a estampar, mediante pressão
correspondente e tempo conevniente,
um material ou características próprias para amoldar-se a um determinado artigo, mantendo-o indefenidamente com o perfil concavo, convexo
ou equivalente, de acordo com a forma empregada.'
2 — Um processo de inoldageni de
peças de formato concavo, convexa
ou equivalente — conforme descrito
em 1 9 , substanciatmente como descrito reivindicado e ilustrado nos desenhos anexos.
•

ede de seu contorno, base esta no
terior do qual é disposta unia go., .ta, de formato concordante com o
1 aquela, tendo uma alça ou puxador
articulada,
: tarai, e simplesmente
TERMO N 9 136.637
)r pino cravado através de sua su• alicie de fundo, nas proximidades
De 22 de fevereiro de 1962
. seu canto correspondente a' um
is extremos da abertura lateral da Josephus Emmanuel Bus. (Frei
1. se.
Paulo O. C. D.) — Estado de Minas
2 — Nôvo modelo de estatueta, Gerais.
• mo reivindicado em 1, substancialUm nôvo estojo guarda -vela- a u tocomo descritos e ilustrados nos
3ente como
mático
modelo de 'utilidade..
r. 'senhos anexos.
1 — Um estojo guarda-vela atito:
mático, caracterizado por uma conjugação de peças, sendo uma peça
TERMO N9 135.994
superior cilíndrica que serve de tampa provida, no seu topo de uma aberDe 26 de janeiro de 1962
tura, por onde passa o pavio da vela;
Irmãos Knopfholz Ltda. — Fábrica esta abertura é protegida por um
:a — Estado do Paraná.
arame recurvado o qual é preso numa
Nova disposição nos elementos for- peça anelar, cujo circulo é provido
.'adores das tampas e paredes de de pequenos orifícios disposto equit..alas, frasqueivas. maletas e outros distantemente. sendo esta peça ane:

dias

TERMO N 9 123.209
lar alojada dentro da tampa; unia
peça maciça serve de escora para
uma mola helicoidal de distençãa;
4 de outubro de 1960
uma peça Oca cilíndrica. provida, tua
Stanray
— Corporation — Estados
extremidade superior de rosca externa e, com rosca interna na sua parte Unidos da América do Norte.
inferior; uma peça cilíndrica oca Truque Guiavel, Auto-acionado, exprovida procida sua extremidade su- tensível e contrível verticalmente, paperior de rosca externa; um anel que ra uma, rampa telescopante.
circunda a maior peça cilíndrica Oca;
1 — Em combinação com uma ese uma peça em forma cônica soli- t a utura a ser sustentada, um truqui
daria a um cilindro oco, lateralmente para sustentai' dita estrutura, carnerecortado, peça essa suporte do es- aerizado pelo fato que ele inclui: um
tojo, o qual é constituido pela cana- j quadro; meios ligando articuladaxão das epças acima descritas.
¡mente dito quadro com dita estrutura
2 — Um estojo guarda-nela auto- para um movimento articulado relamático, de acordo com o ponto 1, tudo tivo para com a mesma em volta
substancialmente 'como aqui descrito dê um eixo de articulação horizone. representado nos desenhos anexos. tal; meios ligando articuladamente
dito quadro com dita estrutura para
uni movimento articulado em relação
à mesma em volta de um eixo de
TERMO N9 136.818
articulação vertical; e duas rodas giratoriamente montadas no dito quaDe 28 de fevereiro de 1962
dro para rotação em volta de um
eixo de roda horizontal perpendicular
Carlos Hrdlicaka — E. Guanabara. para
com dito eixo de articulação hoNôvo modelo de mesa para indús- rizontal,
dito eixo de roda e dito
tria manual -- modelo de utllidade. eixo de articulação
horizontal fican1 — Novo modelo de mesa para do perpendiculares
para com dito
indústria manual caracterizado pelo eixo de articulação, vertical
e interfato de ser formado pela justaposi- secionando o mesmo.
ção e fixação por meio de parafusos,
de penuenas mesas simétricas entre
2 — Em combinação com unia essi e com duas cabeceiras entre as trutura a ser sustentada, um truque
quais ficam intercaladas e nelas fixa- para sustentar dita estrutura caracdas por parafusamento.
terizado pelo fato que ele inclui; Um
quadro; Meios ligando articulada2 — Novo modêlo de mesa para mente
dito quadro com dita estrutuIndústria manual, como no ponto 1, ra para
uni movimento articulado
caracterizado pelo fato das mesinhas relativo para
a mesma em volta
referidas no ponto anterior serem de um eixo decom
horizontal;
montados e mcavaletes cujas hastes meios ligandoarticulação
articuladamente dito
são dotadas de perfurações para pa- quadro com dita
estrutura para um
rafusar as mesinhas entre si e, tam- moVimento articulado
em relação á
bêm nas cabeceiras.
em volta de um eixo de artti' 3 — Novo modelo de mesa para mesma
dusta rodas giratoindústria manual, corno nos pontos caiação vertical;
montadas no dito quadro
anteriores, caracterizado pelo fa to das riamente
rotação em volta de um eixo
cabeceiras serem retangulares e com para
de roda horizontal perpendicular paum desenvolvimento retangular de ra
com
dito eixo de articulação hoencaixe em um dos lados, e as mee dito eixo de roda e dito
sinhas serem quadragulares, com três rizontal,
eixo de articidação horizontal filados retos e uni curvo côncavo. e se cando
para com' dito
conectarem em posição diversa de eixo deperpendiculares
articulação vertical e intersemodo a ficar em seguimento e alter- cionando
o mesmo; dois motores
nando-se um lado reto de uma memontados com ditas rodas numa resinha e- um lado curso da Seguinte.
4 — aidvo modelo de mesa para lação de acionamento para com as
indústria manual, como nos pontos mesmas; e meios d contróle Para
as velocidades relativas de dianteriores, caracterizado pelo fato de variar
cada mesinha ser provida de um ban- tos motores para articular dito quaco próprio rotativo e ajustável na al- dro em volta de dito eixo de articulação verdeai.
tura.
5 — Nôvo modelo de mesa para 3 Em combinação com urna esindústria manual, como substancial- trutura a ser sustentada, um aparedita estrumente descrito, representado no de- Ihraksie sustentaçãodpara
tura a ser sustenta a, um aparelho
senho anexo e reivindicado.
de sustentação para dita estrutura
caracterizado pelo fato que ele inclui:
uma coluna vertical ligada na sua
TERMO N° 137.010
extremidade superior com dita estrutura para rotação em volta do eixo
De 9 de março de 1962
de dita coluna: uni quadro articuladamente ligado com a extremidade
Josef Duft — S. Paulo.
Nôvo tipo de grampo para cortinas inferior de dita coluna para um mode janela g e outros — modelo de uti- vimento articulado para com a mesma em volta de um eixo de articulalidade.
ção horizontal: e duas rodas giratoI — Novo tipo de grampo para cor- riamente montadas no dito quadro
tinas de janelas e outros, caracteri- para rotação em volta de um eixo de
zado por ser formado em unia mola roda horizontal perpendicular para
de pressão e um gancho que segura com dito cixo de articulação, ditos
o mesmo no travessão, prendendo as- eixos de articulação e de roda ficansim a cortina no lugar adequado e de do perpendiculares para com dito
onde podem ser removidas, bastando eixo de coluna e intersecionando o
desenganchar os grampos em causa. mesmo.
II — Tudo como descrito no pre4 -- A combinação descrita na. reisente memorial e Ilustrado nos desey onclicação 3, caracterizada p:la tanhos anexos.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de ,acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
II 29 Da data da ' publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
to de que na mesma dito quadro é de dita coluna superior com dita es- quadro para rotação em volta de uni ,
um retângulo de centro aberto, ditas trutura, dita coluna inferior ficando eixo de roda horizontal perpendeculai • de rampa para cima e para baixo em
relação aos ditos me:os de sustenta-

rodas ficando giratoriamente monta- girável em relação à dita coluna su- para Com dito eOzo de articuação ãO ; u m quadro ligado com a extra das em lados opostos de dito quadro perior em volta do eixo de ditos dito eixo de articalação e dito eixo, . Çmaldade inferior de dita coluna infeexternamente para com • o mesmo, meios de coluna; meios para esten- de roda ficando perpendiculares pa- rior; duas rodas giratúriamente mondita coluna estendendo-se para den- der e contrair ditos meios de coluna; ra com o eiato de ditos meios de co- tadas no dito quadro em lados opostro do centro de dito q uadro e fi- um quadro ligado com a extremidade l
tos de ditos meios de coluna; dois
cando articuladamente ligada com os inferior de dita coluna inferior; duas luna e intereecionando o mesmo; 'motores montados no dito quadro e
dois motores montados no dito quaoutros dois lados de dito quadro in- rodas giratoriamente montadas no dro
e respectivamente ligados com di- 1 rcsocctivameni e ligados com ditas
ternamente para com o mesmo.
dito quadro para rotação em volta de tas rodas
numa relação de aciona- , rodas numa relação de ac.onamento
um
eixo
de
roda
horizontal
perpen5 — Em combinação com uma esmento para com as mesmas; e meios i Para co mas mesma , ; e meios de
dicular
para
com
o
eixo
de
ditos
trutura a ser sustentada, um aparede contróle para variar as velocida- ' controle para variar :is velocidades
lho de sustentação para dita estru- meios de coluna e intersecionando o t des relativas de di:os motores para ,relati‘as de ditos motores para artitura, caracterizado pelo fato que êle mesmo; dois • motores montados ao • articular dito quadro e dita coluna cular dito quadro e dita coluna inInclue: uma coluna vertical ligada na dito quadro e respectivamente liga- inferior em volta do eixo de ditos ferior (AU volta do eixo de ditos meios
i de co'una, sendo que nisi o ditos
sua extremidade superior com dita dos com ditas rodas numa relaçãc de meios de coluna.
meios de rampa podem ser wtieula• estrutura para rotação em volta do acionamento para com as meemas;
10
—
Numa
rampa
de
carga
e
de-eixo de dita coluna; um quadro arti- e meios de controle para variar as carga, a combinarão caracterizada 1 dos hwizont:'.nnenie cru rela ,;•ão aos
de ditos motores pelo fato que ela compreende: meios ol:ios meios de :ustentação.
culadamente ligado com a extremi- velocidade relativasdito
e ditaco- d.e
dade inferior de dita coluna para um paia amtmculai quadro
telescopante compreenden11 — Numa rampa para cawa c
lune inferior em volta do eixo dos do rampa
movimento articulado em relação à •meios
pelo menos um túnel interno e dwcarge, a combinação carac.erizade
coluna.
mesma em volta de um eixo artiexternoa relaãote- da peie lato que ela compreende:
um túnel
culado horizontal; duas rodas giratifp_e uma combinação caracteriza- lescópica; meios de sustentarão pa,li meios de rampa teleseopante comriamente montadas no dito quadre i da pelo fatc • que ela compreende: dito túnel interno, dito túnel internu preendendo pelo menos um túnel inpara rotação em volta de um eixo uma estrutura a ser sustentada: tendo unia extremidade interna liga- terno e um túnel externo numa rede roda horizontal perpendicular pa- meios de coluna telescopante pot" d. articuladamente com ditos meios lação telescópica; meios de sustenra com dito eixo de articulação, ditos baixo de dita estrutura- e incluindo de sustentação para um movimen'o tação para dito túnel interno, dito
eixos de articulação e de roda fican- pelo menos colunas superiores e in- articulado relativo para com os mes- túnel interno tendo uma extremidado perpendiculares para com dito feriores numa relação telescópica; mos em volta de um eixo vertical de interna articuladamente ligada
eixo de coluna e intersecionando o meios ligando rigidamente a extre- e em volta de um eixo horizontal es- cim ditos meios de sustentação para
mesmo; dois motores montados no midade superior de dita coluna su- tendendo-se transversalmente para um movimento articulado em relação
dito quadro e respectivamente liga- perior com dita estrutura dita co- com dito: meios de rampa; meios de aos mesmos em volia de um eixo
dos com ditas 'rodas numa relaçãe luna inferior sendo girável em reln.-a coluna telescopante por baixo de dito vertical e em volta de um eixo horide acionamento para com as mes- ção à coluna superior em volta do túnel externo e incluindo pelo me- zontal estendendo-:e transversalmenmas; e meios de controle para variar eixo de ditos meios de coluna; meios nos uma coluna superior e uma co- te para com ditos meios de rampa;
as velocidades relativas de ditos mo- para estender e contrair ditos meios luna inferior numa relação telescó- meios de coluna telescopante por
toras para articular dito quadro em de coluna; um quadro articulada- pica, dita coluna superior ficando li- baixo de dito túnel externo e incluinvolta de dito eixo de coluna.
mente ligado com a extremidade in- gada na sua extremidade superior do pelo menos uma coluna superior
dito túnel externo e dita coluna e unia co'una inferior numa relação
6 — Uma combinação caracteriza- fedor de dita coluna inferiorpai:i com
da pelo fato que ela compreende: um movimento articulado em relação ,nfei mi sendo articulável em relação telescópica, dita coluna superior fià. dita coluna superior em volta do cando ligada na sua extremidade suurna estrutura a ser sustentada; com a mesma em volta de um eixo, eixo de ditos meios de coluna; meios
meios de coluna lielescopante por de articulação horizontal; duas rodas para estender e contrair ditos meios perior com dito túnel externo e dita
coluna inferior ficando articulada em
baixo de dita .estrutura e incluindo giratóriament e montadas no ditoo
de coluna para articular dietos meios relação à dita coluna superior em
pelo menos colunas superiores e ini volta do eixo de ditos meios de coferiores numa relação telescópica;
luna; meios para estender e contrair
meios ligando rigidamente a extreditos meios de coluna para articular
midade superior de dita coluna suditas meios de rampa para cima e
perior co mdita estrutura, dita colapara beixo em relação aos seus meios
. na inferior sendo giratória em relade sustentação; u mquadro articulação à dita coluna .superior em voldamente ligado com a extremidade
ta do eixo de ditos meios de coluna;
inferior de dita coluna inferior para
um quadro com rodas ligado Jon] a
uni movimento articulado em relação
extremidade inferior de dita coluna
à mesma em volta de um eixo de arInferior; e meios para articular dito
ticulação horizontal intersecionando e
quadro com rodas e dita coluna inperpendicular para com o eixo de
ferior em volta do eixo de ditos meios
ditos meios de coluna; duas rodas gide coluna.
ratoriamente montadas no clito qua7 — Uma combinação caracteridro em lados opostos de clUos meios
A.
eada pelo fato que ela compreende:
de coluna para rotação em volta de
uma estrutura a ser sustentada;
um eixo de roda perpendicular para
meios de coluna telescopante por
com o eixo de caoe meios de coluna
baixo de dita estrutura e incluindo
e intersecionando o mesmo, dito eixo
pelo menos colunas superiores e inde roda ficando perpendicular para
feriores numa relação telescópica:
com o eixo de ligecão articulada euD1VULGAÇA0 N.' 76t)
meios ligando rigidamente a extreIre dita coluna inferior e dita quamidade superior de dita coluna supedro; dois motores montados no dito
rior com dita estrutura, dita coluna
duadro e respectivamenl e ligados
inferior ficando giratorin em relação
coimi d:tas rocias numa relação de
para com dita coluna superior em
acionamento para com as mesmas;
volta do eixo de ditos meios de coe meios de controle para variar as
luna; um quadro com rodas ligado
velocidades relativas de ditos Juniocom a extremidade inferior de dita
res para articular dito quadro e dita
A VENDA,
coluna inferior; meios para girar dicoluna inferior em volte do eixo de
Na Guanabara
ta coluna inferior e dito quadro com
ditos meios de coluna, sendo que nisto ditos meios de rampa podem ser
ilidas em volta do eixo de ditos
articulados
horizontalmente em relaSeção
de
Vendas:
Av.
Rodrigues
Alves.
meios de coluna: e meios para esção aos ditos meios de sustenlacâo.
tender e contrair ditos meios de coA gência 1: Ministério da Fazenda
12 — Numa rampa de carga e deebaia.
carga . a combinacã o careci eriea da
Atende
se
e
8 — lima combinação caracteriza--;
pedidos pelo Serviço de Reennbôlso Postal
pelo fato que ela compreende: meios
da pelo fato que ela compreende: I
de rampa telescopante compreendenuma e trutura a ser sustentada:
Em Brasília
do pelo metias uni túnel interno e
mé:os de coluna telescopante por'
um. túnel externo numa relaeão t 1Na St-ri,e
baixo de dita estrutura. pelo menos
D.1.N.
lescopante; meios de sustentarão pacolunas. superiores e inferiores numa
dito túnel interno, dito túnel ini
. ra
relação telescópica; meios ligando
rno tendo uma extremidade inter•um.*
te
n••••n• ~ma. n•nn•••
eigidemente a extremidade superior
na artieuladamenta ligada CCM ditos
MIgalwaír • n•n••n .n

IDIZOTÇÃO

A. 1\T I M .A. I S
Preço: Cr$ .7
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Publicação feita de neônio com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
2 9 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento .do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem - prejudicados.'
meios de sustentação para um mo-,
vpiento articulado em .relação aos,
Mesmos em volta de uni eixo vertical de um eixo horizontal • estendendo-se transversalmente para com ditos meios de rampa; meios de coluna telescopante por baixo de dito
túnel externo e incluindo pelo _menos
uma coluna superior -e uma coluna
inferior numa relação telescópica,
dita coluna su p erior ficando rigidamente ligada na sua extremidade superior com oito timett externo a dita
cdluna inferior sendo praxel em re,
14ão à dita coluna superior em voltff do eixo de ditos meios de coluna:
meios 'dentro de ditos- meios de coluna e interligando ditas colunas suPdrior e . inferior para estender a
contrair ditos meios de coluna para
articular ditos meios de rampa para
cima e para baixo em relação à dl;
tos meios de mu:tentação; um quadro
articuladamente ligado com a extreunidade inferior de dita coluna inferi& para um movimento articulado
em relação à mesma. em volta de
MO eixo de articulação horizontal Inter.secionando o eixo de ditos meios
de coluna e perpendicular para com
os mesmos; duas rodas giratoriamehte montadas no dito quadro em lados opostos de ditos meios de coluna
para rotação em volta do eixo das
rodas perpendicular para com ditas
meios de coluna, e intersecionando
os mesmos, dito eixo de roda ficando
perpendicular para com o eixo da
ligação articulada entre dita coluna
inferior e dito quadro; dois motores
montados no dito quadro e respectivamente ligados com ditas rodas nu-.
ma reação de acionamento para com
as mesmas: e meios de contrôle para variar as velocidades relativas de
ditos motores para articular d:to
quadro e dita coluna inferior em
volta do eixo de ditos meios de coluna, sendo que nisto ditos meitis
de rampa podem ser articulados horizontalmente em relação aos ditos
meios de sustentação.
13 — Uma rampa para carga .e
decarga conforme descrita na retvindicUção, 12. caracterizada pelo fato que na mesma -ditos meios para
estender e contrair ditos meios de
coluna compreendem um parafuso
coaxial para com ditos meios de coluna e ligado com- dita coluna superior e aparafusada através de uma
p orca que fica ligada com dita coluna inferior.

TERMO N.° 118 . 328
. De 31 de março de 1960

N. V. Kcininklijke Pha rinaceutische
Fabrieken v! h Brocadcs
Stheeman (-n Pharmacia -- Holanda.

3 — Um processo de acôrdo com os nu') 3.4,'
ciclopentano • (2,1 )
pontos característicos 1 ou 2, caracteri- oceáidronaftalênicos resultantes, de fôrzado pelo fato de se usar um' reagente mula:
tendo o radical de tropina para o grllp0

.

• 4 — Um processo do aeeirdo com os
pontos caracteristicos 1, 2, caracteriza-

,tAC

Título: Um processo para a prepa- do pelo fato de se usar uni reagente
ração de derivados de dizenzoeiclo- tendo o radical de 1-metil-piperidina
heptano terapeuticamente ativos.
para o grupo -Y-Z .
Privilégio de invenção.
5 — Lha 'processo de acôrdo ecos os
pontos caracteristicos 1. 2. caracterizaI! d
Ponto n.::araderistico
3
do peio fato de se usar UM reagente
.
.
— Um processo para a preparação tendo o radical de 1-metil-pirrolidina,
de compostos terapeutica un_Mte ativos, para o grupo -Y-Z.
ação de agentes niciroiisantes, para
t elido a fórmula geral:
obter
os com postos procurados..
A requerente reivindica •cle acdrdo
2 . - - Processo de preparação, secom a Convenção Internacional e o
caracterizado pelo
Art . 21 do Dec kto-lei n." 7.903. de 77 gundo o ponto 1
o
de ageisto de 1945. a prioridade do , fato do agente de condensação ser
carboneto
ter-amilato
de
sódio
num
correspondente pedido depositado 'Ma
R
Repartição ck' Patentes da Holanda em
2
." de abril de 1959. sob n." 237 .664 . •
- Processo. Segundo o ponto
caracterizado pelo • tato do agente de:
conclemzaçjlo scr o etilafo de sódio noTER MC5 N.' 120.210
etunol
4 . P-ocesso. segundo o ponto 1,
De 15 de junho de 1960
caracterizado pelo fato do agente de
Requerente: Roussel-Ucial sociedade conclerisaifio ser o trefenilmetil sódio no
anônima francesa, industrial e comer- éter.
cial'.
5. - - Procc-sso, segundo qualquer um
Processo de preparação de novos dos pontos •1 a 4. caracterizado pelo
em que X é um grupo -0-12-CH2 ou derivados do ciclopentanonattaleno fato de se efetua: a hidrólise por meio
de um ácido mineral forte.
ui i grupo RI e R2 reprePontos c,ir,,c;cristicos
sentam hidrogénio, um átomo de haloFinalmente. a • depositante reivindwa.
gênio ou uru grupo alquila tendo ao
de'
no- de acõrdo com a Convenção InternaProcesso
de
preparação
máximo 4 átomos cie carbono. Y é uma
cional e de contormicliide com o artigo
cadeia de hidrocarboneto linear ou ra- vos derik ,xdos de. c ielopentanonattaleno,
21 do Código da Propriedade Indusmais
particularmente,
de
compostos
delmificado coei o máximo., 6 átomos cie
trial. a prioridade do correspondente
carbono se desejado, interrompida por ta 8.93-metil 7-ceto ' 8 (3"-cetebutil)
pedido, depositado na Repartição de
um átomo de oxigénio, Z representa 3,4/3`-aciloxi eiclopentano (2 ,1') /octa - Patentes da França em 18 de junho de
h
idrotialtali'n
icos.
de
fórmula
•
uni grupo dialquil amino, rui que um
N7.892.
1959, sob
ou ambos os grupos alquila cai conAc
junto com o átomo de nitrogênio e, se
necessário. a cadeia de carbono Y. poTERMO N 132.118
dem formar uni ou mais te um anel
biterociclico, em que, cai adição àqueDe 29 de agõsto de 1%
le átomo de nitrogimio. também pode
estar preschte uni segundo Mero áto,A.E. Stalcy Mi.nufacturing Co.
mo, e sais ou compostos de amônio
Estados Unidos da América. .
quaternário dos mesmos, caracterizado
Titulo: ,Latex de Polímero).
pelo fato de se aquecer sua composto
de fórmula geral:
Pontos Caracterisfico3
_
o
1.1_1m processo para preparar uma
CO • 0. • Jt
-•
Ao represáitando aqui e no que se' se- emulsão de interpolimero que seca para
-1 gue um radical adia, caracterizado pelo dãr .uma película brilhante, isenta de
14 — Unia combinação ,caracterizafato de se condensar os compostos 'del- pegajosidade, flexível e resistente à água
da por: Um eixo, uma roda no dito 4-3
CO --: —
ta 9,103-meti! 1-ceto ci- na temperatura ambiente, caracterizado

eixo e rachada em duas metades
substmocialmente no plano mediano
da mesma; meios segurando de ma- quer ou não em presença de uni solneira ...oltãvel ditas duas metades de vente, com um composto
B—Y—
dita roda entre si; dois mancais resem que uni dos dois 'símbolos A ' e B
pectivamente interpostos entre ditas
duas metades de- dita roda e dito representa um átomo de halogenio e o.
cetro símbolo 0-metal, ou o -símbolo A
eixo; e um Pneu montado na dita
representa uni átomo de halogênio e o
roda.
símbolo B um grupo CH-, ou ambos
lo — As várias novas característi- os símbolos A e B representam um grucas de invenção sub.stancialments po OH.
conforme acima descritas • conforme
2 — , this procesío de ucôrdo coai o
ilustradas nos desenhos anexos.
A requerente reivindica prioridade pleno cara,terístico 1, eia cujas fórníude idêntico pedido depositado na Re- las os símbolos A e B representam um
partição de Patentes norte-america- grupo OH, cada, caracterizado pelo fana em 21 de Junho de 1960. sob o to de se efetuar a reação em presença
kV 38.43.
de um agente desidratante.

clopentano (2,1')/ectahldrenafta/enicos por compreender a formação de uma
de fórmula;
emulsão de interpolimero que zontém:
(A) pelo menos uni mondaro que, quaisdo palimerizado sozinho, seja formador
de película e forma um polímero mole,
e monárnero sendo escolhido nu
grupo que consiste de ésteres aiquilicos
do ácido acrílico de até oito átomos de
carbono, e de ésteres alquilicos de ácido metacriliCo, de quatro a doze átomos
de carbono; (B) pelo menos um me,
nômero monoviniliciênico polimerizável
que, quando polimerizado por si próprio, não seja formador de película e
com o 1,3-d1e1ore 2-buteno em presen- -forme' uni :polímero duro, e monennero
ça de um . agente 'alcalino de. condensa- (B) sendo escolhido no grupo que conção e submeter os compostos delta siste de estireno. estirenos sutvaituidos
no anel e mistruras déles com uni éter
9.103-meti! 7ceto 8 -13--c1oro
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PATENTES DE INVENÇÃO
1
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicaçáo de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimeito do pedido, durante 80 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados.

nIquilico • do ácido
metam:Mico de até incluído pelo menos parte do /13011:511110 cleno-carbo sitie° 'una turado na
ligação lato de P..etil-hexilicestireno e inu
três átoinoa de carbono; e (C) um aci- (C), e o outro estágio incluindo o que alfa, beta de fórmula
do monovinilideno-carboxílico inaniram-1m)
do monovinilideno-carbonilico insaturaclo 1 tiver sobrado do monômero (C) .
na ligação alfa, lxita de fórmula
ma ligação alfa, beta de fórmula
R
5. —
processo de ucôrdem com
R
2
o ponto 1, 2, 3 ou 4, carímterizado porque o monõmaro ( A ) é um ester do
ácido a c ri lico
C1-1 7 = C — s0011Cif =
coou
2
6. • Uni processo de acórdo coai o
,
C — COCH
ponto 1. 2, 3 ou 4, caracterizado por eu que R2 é escolhido entre Itidrowi..
que o monômero ( B) é estirem) ou vi- eu. que R2 é escomniuo entre hidrogênio, Mo. alquila infreior, CH2 - 0002
alquila inferior, 032 — COOF1 e
nil tol treno .
e que B2 é selecionado entre hidrogéCH2 - - 000R3. R3 sendo uma alquila C112 - COOR3, R3 sendo urna mem4
7. lias processo para 'preparar uma inferior, em tais proporções que de 95 inferior, em tais proporções que de t/ã
nio, alquila inferior, CII2 — COCR3,
R3 sendo uma alquila inferior, em pro- emulsão de Mterpuilmero eine soca para a. 99,5% de interpolimero são formados a 99.5% de mintepolimero são torimulm4
porção tais que 95 a 99,55 de interpo- dar uma película brilhante, isenta de por acrileto de burila e estireno, numa por acrilato de 2-etil-homla e estue:n.1#
limero sejam compostos pelos monóme- pegajosidade e resistente à ágna nat.ent, proporção de 60:40 a 30:70 e, c ures- Ltrama proporção entre 55:45 e 25:75 eim. •
ros ( A) e (B) numa proporção de (A) peratura ambiente, caracter(zacio por pondentemente, de 0.5 a 5% do dito correspondente mente, de 0,5 a ..)?;, em
acido arta, milico, a interpolimerza.
para (B) na faixa de 2:8 a 7:3 e, cor.. compreender mi formação . de urna emul- ácido carboxilico, a interpolimerizaçáo
respondentemente, de 0,5 e 5% sejam são de interpcnimero contendo. a crilato sendo realizada por uma reação de M- çao sendo realizada por uma reaçao 1e
formados pelo ruonómero (C), a inter, de cila,' estirei:o e utn ácido 2nonovi- ler-polir/len za çã O ( s ul emulsão aquosa, interpolimerização em emulsão aguas..,
• politnerização sendo conduzida por uma nilideno-urbonoxilico insaturado na li min presença de um catalizador de ra- em presentça de um catalisador da I adrdical liVre, e interpolimerizando primei- kal livre c ia terpolimerizando primeiro
reação de interpolimerização em emul- gação alia, beta de fórmula
ro todo o acrileto de brada e de 10 a todo o :mutila to de 2-etil-hoxila e de .0
são aquosa, em presença de um catali70% clo estireno, para formar uma eurndm a 70y,, do est;reno, para formar (mu
zador de radical livre, e interpolinierim-.
são de iutcrpolimero e, nessa emulsão lenadsão de interpolimero e, nessas eruut...
zando en: um estágio pelo menos 70%
ft,
de interpolimerizando o restante do es- I são de interpohmero, interpolimerizando
de tôda a proporção de monómero ( A )
• 4treno, pelo . menos uma das ditas ;ases ! a restante do estireno, pelo menoa um as
e até 70% • da proporção dr monómero
de interpolimcrizaçii.o incluindo pelo me- ckii%as tases de interpulimerização
(B) . e interpolimerizando em um seCL. = C — CC013.
nos pai te do dito ácido carboxilico e o cluiudo pelo menos parte do ácido ,
gundo estágio. o resto do monómero
outro estágio incluindo o restante Uh,. bondico, e a outra tase incluindo o mmes..
(B) e o que tiver sobrado de mont,
II . Um processo para preparar (una tante dele .
mero ( A ), pelo menos um clêsses está12. Um 'processo de .1ceirclo COM O
emulsão de interpolimero que . se_a para
gios de interpolinicrização incluindo
em que R2 é ese olhido no grupo que dar unia película brilhante, isenta de pe- ponto 1,-) ou 11. caracter;zado pom mure
pico menos -uma parte de nionómero (C)
cons:ste de hidrogtinio, alquila ulterior, gajosidade e resistente à água na tem- O á calo carbox il., é o ácido meta, rie o outro estágio incluindo todo o resto
CFI2-COMM e CH2,COOR3, R3 oeratura ambiente,
caracterizado por tico .
do moi:én:mero (C), uma dessas interno,
sendo unta alquila interior, em tais pro- , compreender a fortnaco dett ma erudIlmerizações sendo conduzida na e mul,
13. Um pu ocesao de as cinto s im O
porções que de (15 a 99,5% de interle in:e-polimero mi ne contém: at
são de interpolimero produzido na outra polímero são tora -tildo.; por e.stireno e
ponto 3. caracterizado parque é
interpolimerivição.
do um .tqente de cruzamento de iamacrilato de cuia. muna proporçito
ções na segunda fase' de politica a .a . , :o
2. Ihs proceaso de acórdo com o 70:30 a 33:67 e. correspondentemente,
numa ql1,113tICIZIda da dté 5% do neao
ponto I , caracterizado porque a inter, de • 05, a 5% do dito ácido carnorulico,
total dos outras monômercis
poliinerização é conduzida interpolimeriinterpolimerização sendo realizada por
tix.) dc 1CÔrd0 t' 03 mi O
.
zanclo riu um ertágio toda a proporção urna reação de interpolimerização em
ponto 13. caracterizado porque o agente
do monômero ( A) e até 70% da pro- emulsão aqito.sa. cru presença le
de cruzamento de ligações ti eseothalo
porção de monennerci ( B) . e interpoli- catalizador do radical livre, e interpollCOLEÇÃO DAS LEIS
no grupo que consiste de divinil-t W1170.
merizando em um segurido estágio o rnerizando primeiro todo o acrilato de
no. it. maniato Ir dislila e d ;meta araalom
resto do •nionómero (B ) , e interpoiiine- etila e de 10 a 70% de estireno, para
do poliebleno.glicol
rizando em um segundo estágio o resto formar uma emulsão de iterpolimero, e
1966
35. Uri processo de acOrdo com o
do rnonômero (B) . pelo menos dêsses nossa emulsão de interpolimero inter' ,o/no 3. caracterizado porque é
estágios de interpolimerização incluindo polímero interpolimerizando o restante
C1011:1 primeira fase de interpolimc
pelo menos parte do monômero (C), e do estireno, pelo menos uma dessas f aVOLUME VII
ção. até 5% de um 111011(5111ero SC'
o outro estágio inclu i ndo todo o res- ses de interpolimerização incluindo pelo
ATOS DO PODER
nado no grupo que consiste dos nentante do nionômero (C) .
menos parte do dito ácido carboxilico,
LEGISLATIVO
latos de alquila de 9 a 18 átomos cie
e o outro estágio, incluído o restante
3. Um processo de acõrdo com o
Leis de outubro a dezembro
carbono e os meta crilatos de alquila com
déle
ponto 1,• caracterizado porque a inter,
13 a 18 átomos de carbono.
Divulgação a' 985
polimerização é realizada interpolimeriUru
processo
de
acórdo
cote
o
8.
PREÇO: Cr$ 6.500
16. Um processo para preparar muna
zandO primeiro pelo menos 70% de ponto 7, caracterizado porque o ácido
emulsão de interpolbnero que Seca para
tôda a proporção de monômero (A) e monovinilideno-carboxilico é o ácido
VOLUME VIII
dar tuna pelicula brilhante, isenta de
até 70% da proporção de monemmero metacrílico e pelo menos 0,5% do pêso
pegajosidade. flexível e resistente a áomma
ATOS DO PODER
(5), para formar uma emulsão de inter.. total ' do monômero é incluído na prina temperatura ambiente, substancialEXECUTIVO
polímero. e depois interpolimerizando na
inewe como aqui descrito , com partidita emulsão' o retante do monõmerd meira f ase- de polimerização.
Decretos de outubro a dezembro
calar referncia aos exemplos dados.
(13) e todo o resto de monômero (A),
9. Um processo de acôrdo cor)) o
Divulgação 11 9 986
17. Urna emulsão de interpolimer o
pelo menos um clésses estágios de inter., ponto i, caracterizado porque O ácido
PREÇO: Cr$ 8.50
que :Jeca . na temperatura ambiente para
polinterização incluindo pelo menos uma
dar unia película brilhante. retentora de
parte do monõmero (C) e o outro es- carboxilico é o ácido itocênico, e itaA VENDA:
brilho, isn G. de pegaiosidade, coesiva e
tágio incluindo o que tiver sobrado de conaio de- monobutila ou o ácido acríNa- Guanabara
aderente. c a ra c reri zada porque essa
mono' mero (0).
lico.
Seção
de
Vendas:
emr.ols5 é produzida pelo processo de
4. Uni processo de acôrdo com) o
10. Um processo para preparar uma
Avenida Rodrigues Alves , e •
qualquer uni das pontos precedentes..
ponto 1. caracterizadó porque à interpó,Agência I:
limeritaçãO é conduzida interpolimerl.' emulsão de interpolimero que seca para
A requerente reivindica de acõrelum
Ministério da Fazenda
zando primeiro tõria a proporção do mo,' dar uma película brilhante, isenta de
com a Convenção Internacional e o Aro
nômero (A) e CIC 10 a 90% da propor,' pegajosidacle e resistente à água na
Atende-se a pedidos pelo
itgo 21 do Decreto-Lei. n' 7.903, de
ão do monõmero (B) para formar temperatura ambiente, caracterizado por
Serviço de Reernbõlso Postal
27 de a gôsto de 1945. a prioridade do'
-Ma emulsão de interpoliniero, e depois
•
Eu:. ,8'rastlie
correspondem: te pedidm m de pos t.tdo
compreender
a
.formação
de
uma
emuliaterpialinierizarielo nessa eználsão o fr.Rpartição- de :. Patentes dos.
E :tadot
Na sede do I). I. N.
tante do MOO NU: co 3B) , pelo menos` são. de interpoliruero contendo acrileto
Unida da Ar/rédea, C13: 29 de ZWOStO
um désses estágios de interpolilneriz.mçãó de butLlo
tirei:o e uni ácido inova:Ui,.
de 1960 sob nç *52.328.
m
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t[ MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial.. Da data da publicado comparti.
cem prazo poderio apresentar suas oposições ao Deputa:uso%
Nacional do Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com • tioncessio do registro inquertdo

• Correr o prazo de 50 dias para o deferimento do pedido. Durante

Trino n.° 761.371„ de 29-7-66
The Stanley Works
Estados Uwdos da América

Termo

761.373. de 29-7-66
(Prorrogação)
Rodi Es Wienenberger Aktiengeselschaft
Alemanha

bules: cadinhos, cadeados. castiçal& co- res, nectar, punch, pipertniut, (tuia,
lheres para pedreiros, correntes, cabides sucos de frutas sem álcool, vinhos, Wh.
chaves: cremones, chaves de parafusos
mouth, vinhos espumantes, vinhos
conexões para' encanamento, colunas.
guinados e whisky
caixas de metal para portões, canos ia
Termo o.° 761.381, de 29-7-66—
tnead. chaves de tenda chaves isgiè-sa
(Prorrogação)
cabeções, canecas. cipos, cacherpots.
Avoset Company
centros de mesa. cogireteleiras, caixas
Estados Unidos da América
para acondicionamento de al:mentos.
Classe 13
Joias verdadeiras e de imitação. pulsei- caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras e pulseiras metálicas para relógios ras, .conchas coadores: distintivos, do
bradiças; enxadas, enxadões. esferas
Termo n." 761.372, de 29-7-66
engates. esgu:chos. enfeites para arreios
Clítxo LaboratoTies, Limited Classe 41
estribos, esferas para -rreios, espuma.
Inglaterra
Creme contendo um estabilizador
aeiras; formões. bica& ferro p a. ra cortai
•
vegetal
capim. terrolhis. taças, tacões, tecnadui.a.,.• ferro comua: a carvão. ,arateiras
Termo n." 761.382. de 29-7-66—.
;unis. fôrmas para doces, freios para
(Prorrogação)
estradas de ferro, trig:deiras; gancho&
Vari-Typer Corporation
Classe 2
grelhas gar 4os, ganchos para quadros
Estados Unidos da América
Preparações veterinárias de penicilina
gonzis para darruagens: insígnias; timas, lâminas, hroreiros. latas de lixo;
Termo n.' 761.375. de 2927-66,,
Jarras; machad.rams, molas para porta.
Parke. Davis Ei Company
VARI—Typme
molas para venezianas, martelos a:arEstados Unidos da América
retas. matrizes; navalhas; puas; pás, pre.
paratusos, picões, porta-geio; par
Classe 17
seiras. porta-pão, porta-jóias. paliteiros Máquinas para transferir inscrições a
itanelas. -roldanas, ralos vara p:as, eba papel e outros materiais, sendo tais
tes, regadores; serviços de chá e cata ditas máqUinas expressamente para uso
Classe 10
em escritório
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; te
Uma cápsula de gelatina de fechamento :ouras. talheres atlhadeiras, torgueze
Tétano
n.
5 761 .385. de 29-7-66
especial
enazes, travadeiras, Vis dt arame. tor
(Prorrogação)
neiras, trincos, rabos para encanamento Indústria e Comércio Antonio Nogueira
reuno n." 761.376 de 29-7-66
ailhos para pintas de correr, taças
Parke. Davis ei Company
S. A.
sravessas, turibulos: vasos vasilhames
Estados Unidos da América
São Paulo
e verruma

•Elastofi x0,

AVOSET

BENAPEN

Classe 11
Ferragens, ferramentas. de tèxla espécie
cutelaria em geral e outros artigos de
metal. a ser: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado. assadeiras açu,
careiros:" brocas. biaornas. baixelas
bandeias. bacias, baldes, bombotiieres:
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, coo
iberas para pedreiros, correntes, cabides
chaves: cremones, chaves de parafusos
conexões para encanamento, colunai
caixas de metal p ara portões, canos de
metal, chaves de fenda. chaves inglesa.
cabeções, : canecas. copos. cechepots
centros de mesa: cogueteleSras, caixas
para acondicionamento de alimentos
calderões, caçarolas, chaleiras, cateterris conchas. condor" ist distintivo'. doadiças; enxadas, anaaciões, esteraa
Termo n.' 761.378. de 29-7-66
engates esguichos. enfeites para arreios
The American Tobacco Company
esti iho.s, esferas para arreios. espuma.
.17 stados Unidos da América
móveis, auto-caminhões aviões, amorClasse 3
deiras: tos.nões, foices ferro para cortar
capim ferrolhos, facas, tacões, fecha Um produto de ação sedativa béguica
ditaas. ferro cranuen a carvão. Fruteiras
Termo n.° 761.37/. de 29- :7 --66 —
funis. harmas pare doces, freios pari,
S. A. Farmaceutici Italia
estradas de ferro, frigideiras: ganchos
itália
grelhas, garfos, ganchos para gudros
gonzos para carruagens; insignias;
mas. laminas, licoreiroa latas de lixo
Jarras; machadinhas, molas pare °orar
molas ostra venezianas, martelos, asar
Classe 3 •
retas, matrizes: navalhas puas pás. ore
Classe 44
gos. oaratusos oicõea porta-galo: pc, Substâncias químicas, produtos e preiras. porta-pão aorta-ioias. oaliteiros parados para serem usados ha medicina Tabaco on fumo manufaturado ou não;
ou 'na farmácia
cigarros e charutos .
panelas raldanas. ralos para pias. reb:
tes regadores serviços de chá e café
Termo
761.383. de 29-7-66
Termo
ri. 5 761.379, de 29-7-66
serras, serrotes sachos secarrolhas: te
(Prorrogação)
The American Tobacco Company
soaras, talheres talhadeiras. torgueles
Aluminio do Brasil S. A
Estados Unidos da América
tenazes. travadeiras telas de arame. tor
São
Paulo
Letras. trancos tubos oara encanaenenro
trilho. para aortas de correr, taças
travessas sualbulos vasos. vasilhames
verrinava, .

"CAPSUC-FIX,

r1"1
--

BENYLIN

TRISMICIN,

le

Classe 42
Vinhos finos e comuns
Termo n.5 761.384. de 29-7-66
(Prorrogação)
The Barbizon Corporation
Estados tinidos da América

COLONY:
Classe 44

Ti:Tm ou.' 761.374. de 29-7-66
.The Ensign-Bickford Co.
Est'ados Unidos da América

éRIMADET7
"

Tabaco ou fumo manufaturado ou não:
cigarros, e charutos

.-Indústria Brasileira

Classe 11
tcrragens, ferramentas de alicia espécie
cutelaria em geral e outrls artgos de
metal a saber: Alicates, alavancas, arinações de metal, abridores de latas
Classe 8
Unida& não-elétrica de retardamento parta-facas pores. puxadores. receptáconsistindo de um pavio de detonação culos, sale:ros; serviço de chá: taças
• de um* conjunto pirotécnico permitindo arame liso ou farpado. asáadeiras. açu
um retardamento na velocidade da
careiros: brocas, bigornas
baixelas
detonação
hande.las, bacias, baldes. bitnbonieres:
aassi

Termo n.' 761.380. de 29-7-66
4
Speyside Distilling Ei Boncling Company Limited
Escócia
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuarios
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. olpargatas, aná g uas. blusas,
Classe 42
horas, botinas, blusões, boinas, babaPara distinguir: Aguardentes, apertei 'louros. bonés ca pacetes, cartolas, caravos, aniz. hitter. brandy. conhacue cer- puças casacão coletes. capas, chatas.
vejas, fernet, genebra, gin, kurriel. bora- cachecol& calçados, chapéus. cintos.

áPEY'SIDE

ner
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chilas, combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, Qa1çãciN
ças, zemisas, camisolas, CHICaiSetn.
cuecas. ceroulas, colarinhos. CUeirOa.
Balas, casacos, chinelos, dominós, acharpes. Nomeias, tardas para militares, co.
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor•
nos. logos de lingerie. laqueias, oquês

Têrnio n.° 761 .389. de 29-7-66
Fruteira e Cerealista Garvil Ltda .
Rio Grande do Sul

~d.

luvas, ligas, lenços, mantês. meias.
maiets, mantas, mandrião, mantilhas, pa,
peugas. ponches. polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras. quimonos, regalos
robe de chambre. rolpão, sobretudos.
suspensórios, saldas debanho. sandália,
sueteres, snorts, sungas. stolas ou slache
roucas. turbantes. ternos. undorrnes
e vestidos
Termo n." 761.386, de 29-7-66
Fedele Feoli ri Filhos Ltda.
Rio Grande do Sul

Lr-A

'Fértil° n.° 761 .395, de 29.7-66
Replanex — Planejamento. !raportaçáo
e Exportação Ltda.
Rio Grande do Sul

Têrmo n.° 761 .392. de 29-7-66
Auto Viação Ipanema Ltda.
Rio Grande do Sul

o
•P

GARVIL

N

REPLANEX

Classe 50
Transportes coletivos urba
—

—

-

•

_ - - -

Classe 41
Térnio n." 761 .393. de 29- 6,i
Frutas frescas , e géneros alimentícios Representações Mercantis e Industria is
industrializados ou não (fruteira: e ardó Sul Ltda
mazém)
Rio Grande do Sul
Trino n. 9 761 .390, de 29-7-66
- Weco Indústria. Comércio, Representações Ltda."

Classe 50
Prestação de serviços

Rio 'Grande do Sul

CÓPI

01111Mil

DO SUL

(WIECC?)

Classe 8
Filmes revelados e cópias

MEM

Termo n." 761.387, de 29-7-66
Silva £1 Filho
Rio Grande do Sul

Classe 50
Prestação de serviços
Termo n. 9 761.391. de 29-7-66
Bijoux-Art Ltda .

Classe 50
Prestadora de seneços
Têrnio n." 761 .394, de 29-7-66
Sociedade Administradora Brasileira
Ltda
Rio Grande do Sul

—

Termo n." 761.398, de 29-7.66
Expresso Elebê Ltda.
'Rio Grande do Sul

EIE

A

Classe 50
Transporte de carga
_

Trino n." 761 .399. de 29-7-66
Laboratório Moogen Lida
Rio Grancle do Sul

R:o Grande do Sul

1

UM ta bati 1
SOCIEDLDE AMINISTRADORA
DRASILBIRA LTDA.

Classe 41
Gafe torrado e moido
Termo n." 761.388, de 29-7-66
-Rio Grande do

Sul

a
Classe 13
Confecções de bijouterias e artigos para
presentes
Termo ri." 761.397, • de 29-7-66
Ffercilio Calçados Ltda..
Rio Grande ' do Sul

Nome comercial
_
Classe 1
Térrno n.9 761.396, de 29-7-66
Análises clinicas laudos e pesquisas
Administradora de Seguros "Rio Granlaboratório
de" Ltda.
Trino 'n.° 761.404, de 29-7456
Rio Grande do Sul
rglii Filmes do Brasil Ltda,

R/ORANDE
Classe 3
Produtos farmacêuticos

Classe 36
Classe 50
Calçados, carteiras. cintos e mais arAdministração e corertagem de seguras
tigos para homens

16 LU

;
MES"_,:,g

-r..-1,TRA
)3 R A St
Noine casneraiall

de
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Trino n." 761.400. de 29.7-66
Etelvina dos Santos Machado
Rio Grande do Sul
'

CAFÉ
BRASIL—URUGUAI

Indústria Brasileira
Classe 41
Calc: torrado e moido
Térmo n.° 761.401. de 29-,'-6)
Wohir Dalla Colletta
Rio Grande do Sul

Tèrino n." 761.406, de 1-8-6'6
Mauro 3orja Lopes
Guanabara

BORJ ALO
INDÚSTRIA BRAMEM
Classe 49
Bonecos falantes

MAJ EST IC
Indústria Brasileira
Classe 41
•
Café torrado • e moída
Térnio n.' 761.402, de 7'9-7-66
Medeiros Ltda.
Fal ,,etta
Rio Grande do Sul

AR/1MP

não

Ti; ,rno n." 761.407. de 1-8-66
Mauro Botija Lopes
Illuanabara
OS BONECOS
FALANTES DE BORJALO

rernio n." 761.408 de 1-9-66
Milhobrasa — Companhia Brasileira
R afinadora de Milho
Rio Grande do Sul

M1LHOSUL
Clases 41
Para assinalar e distinguir genericamen,
te os artigos da classe a saber: Substâncias alimentícias e seus preparados.
Ingredientes de alimentos. Essências
•
alimentícias
Termo n." 761.409, de 1-8-66
Milhobrasa — Companhia Brasileira
Refinadora de Milho
Rio 'Grande do Sul

V1TAMIL
Indústria

MILHOPAR
Indústria Brasileira

ou

Classe 32
Programas de rádio -e televisão

CAFÉ

Termo n." 761.410: de 1-8-66
Milhobrasa — Companhia Brasileira
Refinadora de Milho
Rio Grande do Sul

Brasileira

Ouses 41

Termo n." 76T.411 -. de 1-8T66 —
Alcides La vandow.ski é Cia. Lua.
Paraná

ATT1CA
Indústria Brasileira

'.',0,7r ,E'

fn11- C A •

Classe .36
Calçados para homens senhoras e
trianças

Classe
Para distinguir e assinalar: Betoneiras,
Têm° n." 761.416. de 1-8-66
bombas, caldeiras, compressores, exausEvandro Branco
tores, geradores, guindastes, macacos
Minas Gerais
hidráulicos, máquinas adaptadas para
construções, rnáquinas elevadoras, máquinas de furar, máquinas misturadoras,
máquinas de pressão, máquinas para
serrar. máquinas para remoção de terras, máquinas para purificar líquidos,
mancais, motores elétricos. turbinas e
INDÚSTRIA BRASILEIRA
válvulas
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos de análise.
Classe 8
aparelhos de penetração, dencimetros.
Para distinguir: Sinaleiro, pisca pisca miras, níveis, pontografa pêndulos, plapara veículos transformadores, bobinas. nímetros, quadrantes de níveis, tactimeinterrup tores, chaves para contatos
tros, teodolitos, trenas e vibradores
_

TRANSOL

Têtmo n.° 761.413, de 1-8-66
Comercial Brasileira de Automóveis
'Cobra uto Ltda .
Pararia

Cobra uto

COMERCIAL
BRASILEIRA DE
AUTOMÕVEIS
"COBRAUTO"
LTDA.

Tinimos as, 761.414 e 761.415, de
1-8-66
Geotécnica Sociedade Anónima
São

Para assinalar e distinguir genericamente os artigos da classe a saber: Substâncias alimentícias e seus preparados.
Ingredientes de alimentos. Essências
alimenticias

Clases 41
Para assinalar e distinguir genéricamente os artigos da classe a saber: SubsClasse 8
tâncias alimentícias e seus preparados.
Instalação de ar condicionado
— _
Ingredientes de alimentos. Essências
Indústria Brasileira
Têrmnn. Y 761.403. de 29-7-66—
alimentícias
Laboratório Lafont Ltda.
Classe 21
Termo n.° 761.412, de 1 -8 - 66
Rio Grande tio Sul
•
Comercial Brasileira de Automóveis Para distinguir: Veículos e suas partes
"Cobrauto- Ltda .
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviõea amor° A r a tul
tecedores. alavancas de câmbio barcos,
breques, braços para sreiculos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes. caminhões
Classe 50
carros, tratores, carros-berços:: carrosLaboratório de patologia clinica
tanques catrOs,irrigadores, carros. carTermo n.° 761.405, de 29-7-66
roças, carrocerias, chassis, chapas . drlglu Filmes do Brasil Ltd?
culares para veículos, cubos de veldulos,
Bahia
corr ediços para veículos. direção, desliguieiras estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
1,Ç
engates para carros, eixos de direção.
freios, fronteiras para veiculas, guidão
locomotivas, lanchas mothciclos, Molas
motocicletas, motocargas moto furgões
manivelas, navios ônibus. para-choques
Para-lamas, para-brisas, peda;s, pantões
Classe
Nome comercial
rodas para bicicletas, raios para biciclef ilmes • revelados

LAFoevr

tas, reboque, radiadores para veículos*
,odas para veículos, seuins, triciclos, tirantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas ie contrôle. do afogador e
acelerador, t-oleis, troleibus, varaes de
carros toletes para carros

Têrmos n.° 761.417 a 761.420, de
1-8-66
Victorio Saccoletto
São Paulo

PRORROGAÇÃO
METALARTE
Brasiloira .

Indústria

Classe 49
'ara dist 'I nguir:
logos, brinquedos. via•
satempos e artigos desportivos: Auam6veis e veículos de brinquedos, tiranas de brinquedo. baralhos. bolas ostra
odos Cos esportes. bonecas. árvoi .es de
natal chocalhos. discos de arremesso
!esportivo figuras de aves e animais.
-sgos de armar, logos de mesa. luvas
'ara esporte miniaturas de utensílios
i nmêsrticou. mãscaras Mut esporte. n u1.,,drirass rede, p ara nesca. taMboretes
e varas para Pesca
Classe 13
Nriereças de metais Preciosos
...•
(V•S
reÇos dr
nedrati preciosas e suas í rnitacões odor
nos de metais p reciosos semi•preciosos
e suas imita( ôes abancas mt,is aí-tilos de 4antasm meta,s nreciosea,
balagandarts de metais preciosos e
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se' ed-preciosos bandejas de metais pre- reis fotográficas c cinematográficas,
ciosos. berloques de metal preciosos aparelhos de projeçao, filmes revelabrincos de metal precioso ou semi dos, tripés, aparelhos de aproximação
e miras de qualque rgraduação
preciosos, bules de metais preciosos
_
carteiras de metais preciosos, colares
Termo n.° 761 .423. de 1-8-66
de metais preciosos ou semi-preciosos
(Prorrogaçeo)
contas de metais preciosos, copos de Irmãos Venturacci S. A. — Indústria
CIOSOS, diamantes lapidadas. tio de oure
e Comércio
fio de prata. tivelas de metais areei°
São Paulo
soe cafeteiras de metais Preciosos, peies
jóias falsas. lantejolas de metais pre
PRORROUCA O
ciosos, medalhas de metais preciosos
nem-preciosos e suas imitações.. palitos
de ouro pedras preciosas para jóias pe
dres semi-preciosas para jóia pérolas
e Imitações de Pérolas pratos de me
tais preciosos. serviços d e chá e de cate
de metais preciosos, serviços de heti;
de metal preçioeo. serviços de refrescoIndústria Brasileira
de metal precioso, servidos de saladas
de trutas de metal precioso, serviços de
CiiISSC
sorvete de metal precioso. talheres ds
metal Para distinguir combustíveis. lubrifican
metais preciosos, turtbulos
tes, substâncias e produtos destinados ri
turmalinas lapidadas e vasos de
iluminação 'e ao aquecimento: filen&
metais Precioso!'
motor, carvão a eles hiclrocarboreta
Classe 12
Argolas. agulhas de metal para croche.e gás metano. butaao e propano. gás en
tricô. máquinas de costura e para bor- garrafado. gás liquefeito, gasolina, gra
dar. alfinetes de metal, botões para rou- Nas lubrificantes. óleos combustiveis
pa. canutilhos, colchetes. dedais, tive óleos lubrificantes, ólees destinados e
iluminação e ao aquecimento. óleos
lei. fechos corrediços. 'gritas para eu
para amortecedores, petróleo e
leites de vestidos e presilhas
euerosene
Classe
25
,
, .
.424. de 1 -8-66
TêTtn-0
13ibelots. ' cartões postais, cartaZes, dis
(Prorrogação1
pieis, desenhos artísticos. decalconsanies
estatuetas, estampas, gravuras, trutas Irmãos Venturacci S. A. — Indústria
.
• e Comércio
ele vidro. figuras de oruntos fotografias
Seio Pisilo
imagens .manequins. macetetes, obras els
pintura e cartazes para decoimções
para exposição, projetos, mostruários de
PRORROGAÇÃO
mercadorias para propaeancias
sIOCK ET
TC•rino n.° 761.422. de 1-8-66
• (Prorrogação)
Venturacci S. A. Indústria e
Comércio

_Indústria Brasileira

Termo n.° 761.427, de 1 - 8 - 65
Televisão Excelsior S. A.
São Paulo

`'sebiclas a sebes: abajures de e lampião,
açucareiros. apanha-moscas. bacias de
atr.na. bandeijas ¡milhe] ras, bs ceei: es
tildes botijas, bules eateteires ceineta`s'
castiçais, chavenas centros cle mesa,
compenetra. cubose, de.scaneos cie porceBASTIDORES
lana. essarraileiras, espremedores tiltrie
'unis, garraess, globos jard:neiras j arClasse 32
ros jarrões, lavadedos. lavatórios tel.
Para distinguir preeen1111:'S
eiras. maçameets cle porcelana. mentedos
_
seleiras. incei/eiras. inorineas. Iedits.ros
•
Ti
rio n." 761.428. de 1-8-66
pedestais. pine. piras;
polvilhadires;
(Prorogaçeoi
porta-facas siotes, puxadores. r ecePtiNArgos Industrial S. A.
eidos, saleeros; serviço de chá: taças
para cale. travessas, terrinas, orinóis.
vasilhas, Vias sanitários e ele:eras
PRORROGAÇÃO
Classe 14
tig nA,MOLHE E 111%A
Vidro comum, laminado. tra melado
'm az formas e preparas yd:o
restai aura todos as f.ns, vidro indusClasses: 23. 24 e 36
rim, com telas de metal ou compus'.
Expresesão de propaganda
-ôee es pecia:s: am polas. agnários asTi'11110 n." 761.429. de 1-8-66
iadeirns limitar] zes. bandejas :tisP.-ororgação1
as cadinhos cântaros càlices cento
Ae•gol S. A. incleetriii de Cachimbos
'e
mesa capsules. coesos. espelhos es• Pera Fumantes
• ar .-arleires frascos t&enas coar,- do es,
(ermas p ara tèrnos tios de vidro clarPRORROGACAO .
eias, garralões grua globos neste,
anos, lercenee .as. heoreiros inameci eeetantegineras. p ratos pires aortaólas. paeteiros. Dates. pendentes 2e.•
.estals. s aladeiras serviços vara " e'cacos. sydraos, tubos. tigelas traves,as vaeoe vasilhames valro para eufraças vidre p ara releio:os. valetas,
seiros rara conta-gotas, vidro para
automóveis e aura beira-brisas e
DÚSTRIA BRASILEIPP
eicerae
Pa

T-M'inas is. 761.130 e 761.431. de
1-8-66
(Prorrogação)
Instinde de Ótica "krieger“ Ltda.
São Pado

C:tasse 47•
Para distinguir cumbustiveis. lubrificantes, substâncias e produtos destinados à
PRORROCBAÇÃO
iluminação e ao aquecimento: álcool
¡notar. carvão a gás hidrocarboreto.
IRMÃOS VENTURACCI S/A.
PRORROGAÇÃO
gás metano, buten° , e propano, geis enINICSTRIA COUR=
KRIEGER
garrafado, gás liquefeito, gasolina', graIndustria Brasileira •
xas lubrificantes, óleos combustíveis
Nome comercial
óleoslubrifidantes, • óleos destinados á
_
Classe
Termo n.° 761.421, de 1-8-66
. i)um. inação e ao aquecimento, óleos
Para distinguir artigos Ótiel)s cal geral:
(Prorrogação)
para amortecedoras, petróleo e ••
Binóculos aparelhos ele aproximação.
Francisco Fernandes Filho
1[UeTOSerie
lunetas, lupas, /entes, lentes çradueclas,
São Paulo
.•
Termo. . n.9 .761.425, de 1-8-66
monóculos óculos, pince-euz, teleecó•
(Proixogqçiioi
.•
Pios
Perfuradora de. Metais S. A.
Classe 14
°'
Tt•
: São Paulo •
Para distinguir lentes para óculos em
CI°.
geral, vidros para artigos óticos em
ofgb
: 4Z• A);SP
geral e vidros . para Óculos

• PRORROGAÇA0
PERFURADORA Dr. METAIS
S'/A.

<44*S.
‘5, S•g.

.

çoinercial
n.° 761.426: de 1-8-66
. Televisão Excelsior S. A
São Paulo
.NORIC

'

Tè3 . 1110 .

• Classe R
Paia distinguir . artigos óticos e fotooreficos:• óculos, binóculos, lentes •gra-. •1, "CONFIDENCIAL NA
ditadas, monóculos, pinediez,• lanceie,
Classe .32
microaCópios lupas. telehipa, colimredorem. teleecópios, terménnetros..•inácittititie. Para disiinkjiiir: 'programas televisiofotográficas r cinematogreficas, cernenados

T.V.

Termo n. e 761.432. de 1-8-66
Lentes de Contato Plastilent Ltda.
s.Pditlo

Classe
custinguir: cachimbos de macieirii

Termos as- 761.433 e 761.434. de
1-8-66.
ledústries Reunidas Vidreib .ás •Teda.
São Paulo

BEIRAMAR
Indústria Bíasileira
Classe 15
'eira
Artefaios de ceâmica
• ,orcelena faiança, louça vidrada para
aso caseiro aparelhos de chá. de café.
de (amar, serviços de refrescos e de

1
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
1-).ini
_distinguir: Lentes de e•eanato
Termos ris. 761.435 e 761.436, de
Indestrias Reunidae Vidrobies

•

São p.i.

ARENADO
Indústria Brasileira
Clusee -15
Pai a distingier: Artefatos de ceerniece
norcelana. faiança, louça vidrada para
uso caseiro. aparelhos de chá. dc ca'.
de mamar. serviços de eefrescos e de
bebidas a saber: rbajures de teannião.
açucareiros. cpanhe-moscas, bacias de
àntr*na, bondeljas banheiras. bis, eireirria
bidês bofeteie butet. tefiveeirea canecas
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1eastiçais, chavenas. centros de mesa
ompoteira. acubose, descansos de porca
sana. escarradeiras, espremedores diria:
mais, garra‘as, globos. jard neiras jar
os, jarrões, lavadedos, lavatórios lei-.
eiras, maçanttas de porcelana, mantaueiras, molheiras. moringas, palite:ros
pedestais, pias. pires; polvilhachres
orta-facas pores. puxadores„ecepta
cubos, sale:ros; serviço de chã; taças
para café, travessas,. terrinas, °rimais
Uasse 14
Vidrai comum, laminado, trabalhaa,
eza tõdas as formas e preparos, vicir,
cristal para todos os fins, vidro induz
trial, com telas de metal ou comPosi
ções especiais: ampolas, aquários, as
aadeiras, almofarizes, bandejas. cube
tas, cadinhos, cãntaros, cálices, cetim
de mesa, cápsulas, copos, espelhos. as
carradeiras. frascos, formas para do es
fôrmas _para ternos, fios de vidro, gar
rafas, garrafões graus. globos. -haste
jarros, jardineiras. licoreiros mamada;
reis, mantegueiras, pratos, pires. porta
jóias, paliteiros. potes, pendentes pe
destais, saladeiras, serviços para te
frescos, saleiros, tubos. tigelas. traves
sas, vasos, vasilhames. vidrc para rn
draças, vidro para relógios, varetas
vidros para conta-gotas. vidro pari
automóveis e para bara-brisas e
xícaras
Termo n. 9 761.437, de 1.8-66
Anclerson. Clayton £./ Co., S. A.
Indústria e Comércio
São Paulo

AMWDOCR3VIE
Indústria Brasileira

Termo n.° 761:.439, de 1-8-66
Indústria e Comércio Thori Lida,
Minas Gerais

Termo n.9 761.444. de 1-8-66
João Baptista Natali
São Paulo

LIGHT-SHGE
rndUstria
- Classe 36
Para distinguir calçados
Termo n.9 761.445, de 1-8-66
•
Lerrer 3 Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul
Clases 41
Para custinguir: balas, bombons, oiscoitos e doces

GARAGENS,OFICINAS E
POSTO DE ESTACIONAIIWTO In-KAR

Termo n.9 761.440, de 1-8-66
mor — Investimentos no Nordeste
Ltda.
São Paulo

Porto Alegre- Riri

Grande do Sul
Classes: 21 e 33
Titul ode estabelecimento

I N O R)
Classe 38
Para distinguir impressos em geral. e
artefatos de papel e papelão, aplicas
bandejas. de papelão, blocos de papel.
-artões comerciais e de visita, cadernos.
copos de papel duplicatas. envalopes
fichas, folhinhas e embalagens de papel
e papelão, guardanapos de pael, notas
promissórias, papéis de cartas, papel
higiCalico. papel de embrulho, papel
almasso, papel de escrever, pastas de
Papelão. pratinhos de papelão
Termo n. 9 761.441, de 1-8-66
mor -- Investimentos no Nordeste
•
Ltda.
São Paulo

Termo n.9 761.446. de 1-8-66
Lerrer Er Cia, Ltda.
Rio Grande do Sul

LANCHONETE 10-KAE
Porto Alegre- Rio
Grand• do Sul
Classes: 33 e 41
Titulo de estabelecimento
Termo n. 9 761.447, de 1-8-66
Manutenção e Serviços de Ar Condicio•
nado "SB" S. A.
São Paulo

MANUTENÇ .ÃO E
Classe 41
SERVIÇOS DE AR
Para distinguir: amendoim, balas, bis'INOR-INVWTIMRNTOS
coitos, cereais em conserva, chocolates,
CONDICIONADO •'SB't
condimentos para alimentos. cremes, doNO NORDESTE LTDA.
ces em, massa e em compotas, essências para fins aliinentares, flocos de
Nome comercial
•
Nome
cereais. geléias. malte, margarina,civil
masTermo
n. 9 761.448, de 1-8-66
sas alimentícias, passocas, pasta de
Termo n. 9 761.442, de 1-8-66
amendoim, pós para pudins e para bo- Socilaves S. A. Indústria e Comércio, Pan — ProdUtos Alimentícios Nacionais
S. A.
refeições enlatadas, sucos para fins Exportação e Importação de Produtos
São Paulo
alimentares e tortas
Avicolas
Termo n." 761.438, de 1-8-66
São Paulo
ETAPAS
kry Corrêa Costa

s/A.

-

DI

Indústria Brasileira

São Paula

43RANJOLD
Ândtletria Brasileira
•

VERMELHO

Classe 41
Para distinguir: chocolate dietético
Têm° n.9 761.449, de 1-8-66
SR-CA-CO' Automóveis Ltda.

Classe 19
Para distinguir: aves e ovos
Termo n.° 761.443, de 1-8-66
Socilaves S. A. Indústria e Comércio,
Exportação e Importação de Produtos
,Avicolas
2:1
r-

o

INDÚSTRIA BRASILEIRA

• Classe 2
Para distMgMr: germicida

•

SE-CA-CO

Termo n.° 761.450, de 1-3-66
Auto Elétrico Marconi Ltda,
São Paulo

MARCONI
Classe 8
Para distinguir instalações elétricas, artigos elétricos e celta:micos para veia
culos: Acumuladores, antenas, baterias,
businas, bobinas, chaves elétricas, chassis, diaamos, dispositivos de partida.
faróis. faroletes 'filtros para motores.
limpadores de para-brisas, painéis de
carros, relays, refletores, rádios, trans'
formadores, terminais para baterias e
velas de ignição
Tèrnio n. 9 761.451, de 1-8-66
(Prorrogação)
Indústria e Comércio de Sombrinhas
Luk Ltda.
São Paulo

4

rorrogaçad
LU g indústria Brasileira
Classe 30
Para distinguir: sombrinhas e guardachuvas
Termo n.° 761.452, de 1-8-66
Nelson Araujo Alva.
São Paulo

CASA ONZT
(aio Paulo-Capital
Classe 23
Título de estabelecimento
Termo n.9 161.453. de 1-8-66
Fannoquimica S. A.
Guanabara

Classe 21
Para diStinguir: Veículos e suas partes
, ategrantes: Aros para bicicletas. autoI oveis, auto-caminhões, aviões, amorIndústria Brasileirii1
credores, alavancas de câmbio, barcos
ihreques. braços para velculos. bicide•
Classe 3
.N s. carrinhos de mão e carretas. carni•hrinetes carros ambulantes, caminhões Um preparado farmacêutico indicado na
alermatose
I sarros tratores, carros-berços, carros-

ERIDERMOL

São Paulo
so RANORI

São Paulo

•anques carros-irrigadores, carros. cat.
.oças, carrocerias, chassis, chapas demores para veículos, cubos de veiculos,
orrediços para veiculos. direção, desli.
ladeiras estribos, escadas rolantes, eleadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteira para veículos. guidão.
ocomotivas, lanchas, motociclus, molas.
notocicletas. motocargas moto furgões.
nanivelas. navios ónibus, para-chogues,
dara lamas para-brisas pedais. pantaies.
rodas para biacletas. raios para bicicletas. reboque, radiadores para veiculos.
Podas para veículos, seuins, triciclos. tirantes pare veiculos, vagões. velocípedes vareta de contrõle do afogador e
acelerador banais. troleibus, varaes de
carros, toletes para carros

Lx.a

Indústria Brasileira
Classe 19
Para distinguir: aves e ovos
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Têm° n.° 761.454, de 1-8-66
Parmoquimica S: A.
Guanabara

elétricos, refletores, relógios de ar re- gua de rosas, água de alfazema. água eboés; hslicons; trompas de pistões:
frigerada forrarei elétricas, máquinas Iara barba. loções e tônicos para w gaitas; gaitas de bôca: ocarinas; charafotográficas e cinematográficas. cens abeiro e para a pele. br'lhantina. ban. melas; ou/aos instrumentos musicais;
painbas elétricas, garrafas térmicas, re- Mina, "batons", cosméticos fixadores gaitas de fole; harmoniuns; adufes; sangadores automáticos, lâmpadas, apare- te penteados. petróleos. óleos paro os
fonas, harmônicas e castanholas
nhos de luz fluorescente, aparelhos de abeto. creve rejuvenesceste, cremes gorClasse 13
.ornimicaçâo interna, esterilizadores con- lurosos e pomadas para limpeza da
lensadores, bobinas, chaves elétricas ,ele e "cnaquilage". depilatórios, deso Adereços de untais preciosos ,semicomutadores, interruptores, tomadas c:e imantes, vioagre aromeesco, pó de arroz cri' , nse:. s, is (3(.5 adereços de
'indústria Brasileira
:corrente, fusível, aparelhos fotográficos
talco perfumado ou não. lápis pare pedras preciosas e suas imitações, sdor.
e cinematográgicos. filmes revelados iestana a sobranceiras. prcparciócs pare nos de metais preciosos, semi-precionos
Classe 3
simeculos. óculos, aparelhos de aproai -mbelezar cílios e olhos, CC.1111:13 per e suas iniitações, alianças, anéis, artiUm preparado farmacêutico indicado -nação. ab,st-jours e lustres máquinas
rosto e para os lábios, sabão e creme gos de 4 antasia de metais preciosas.
nas gastrites, dispepsias- e prisão de
para lavar roupas pata uso
rara barbear. sabão liquido perSumadc balagandans de metais preciosos ou
ventre
si não, sabonetes. dentifric.os em pó semi-preciosos bandejas de metais predoméstico
casta ou liquido, sais perfummfos pare ciosos, berloques de metal preciosos.
Têrmo n.'" 761.455, de 1-8-66
Classe 9
Probiotical Laboratórios Ltda.
instrumentos musicais de corda e suas 'anhos. pentes.. vsporizadore.s de perta brincos da metal precioso ou
ie, escavas para dentes, cabelos. unhas preciosos, bules de metais preciosas,
Guanabara
_partes: v:olão, lira. &sã.° hamonios
aios. sa quinhos perfumado, prepara. carteiras de metais preciosos, colares
cravos. espinetas. citaras; violinos: vio
los
em pó, pasta, líquidos e tijolos de metais preciosos ou semi-preciosos,
las; harpas; pianos; violoncelos; contra
' ,ira o tratamento das unhas disso) contas de metais preciosos, copos de
baixos. banodlins; rabecas: guitarras.
entes e vernizes- removedores da ciai. ciosos, dissuantes lapidados, fio de ouro
Instrumentos musicais de sopros metá
gda, glicerina p erfumada sara 03 cabe fio de prata, fivelas de metais preciolisos ou não e sur.s partes: barítonos
55 e p reparados para descolorir unhas sos cafeteiras de metais preciosos, jóias
tIndiácIria
sax-troinpas. saxofones, trombones de 'lios e pia .a ,
ou sinais artificiais. óleos jóias falsas. lantelolas de metais preClasse 3
pistão; clarins; trombetas: cornetins
indicado
Um produto farmacêutico
ciosos, medalhas de metais preciosos
para a pele
clatenetes; pitanos: flageolets; flautas.
como medicação tônica e recalcificante
semi-preciosos e suas imitações, palitos
eboés; helicons; trompas de pistões Társrass
na.
761.463
a
761.967,
de
nas convalescenças e estados de desnude ouro pedras preciosas para jóias. pegaitas; gaita, de bôca; ocarinas; chara.
1-S-66
trição
dras semi-preciosas para jóia. pérolas
melas; outros instru.nento,s musicais
ovem Guarda (Àdministraçáo e Pare imitações de pérolas. pratos de me'rirmos tis, 761.4'36 e 761.457, de
gaitas de fole; harinoniuns: adufes: srm
ticipações) Ltda.
tais preciosos, serviços de chá e de eaN
8-1-66
tonas; harmônicas e castanholas
São Paulo
de metais preciosos, serviços de licor •
Classe 13
A. Moreno es Cia. Ltda.
de metal precioso. serviços de refrescos
Adereços de metais preciosos semi.
de metal precioso, serviços de saladas,
oreciosos e scas imitações adereços di
de frutas de metal precioso. servicm de
.af iras prP,105a5 -• suas imitações. &len
MOD—BALL
' sorvete de metal precioso, talheres de
nos de metais preciosos. semi-preciosos
metais preciosos. turibulas de metal,
e suas imitações, alianças, anéis, artiturmalinas lapidadas e V3503 de
Oramlaufaciame~endleswamom2511
gos de 4antasia de metais preciosos
metais preciosos
balagandans de metais , preciosos 01,
,r,4n 41',11
semi-preciosos bandeias de metais pre
Classe 32
Classe 8
ciosos. berloques de meral preciosos
Para distinguir: Álbuns. almanaques,
orincos de metal precioso ou semi Para distinguir os seguintes artigos elé- anuários, boletins, catálogos, lorssais,
preciosos, bules de metais preciosos tricos: Rádios, aparelhos de televisão livros, peças teatrais e cinematográficarteiras de metais preciosos, 'colares sick-ups, geladeiras, sorveteiras. aaare. cas, programas de rádio e televisão,
de metais preciosos ou semi-preciosos 'hos de refrigeração. enceradeiras, ao publicações, revistas, folhinhas impreca
contas de metais preciosos, copos de niraderes de pie fogões, tornos e roga
sns e programas circenses
ciosos, diamantes lapidados, fio de ourc reiros elétricos, chuveiros, aquecedores
Classe 18
Classe 31
Fio de prata, fivelas de metais precio. salanças, ferros elétricos de engomar e
Artigos da classe
soa cafeteiras de metais preciosos. lóias nassar. batedeiras. coqueteleiras, supre
'ara distinguir: Perfumes, essências. cuClasse'.34
jóias falsas. lentejolas de metais pre inedores a q uidificadores elétricos. est ratos. água de colônia, água de sonsaEncerados
ador, água de beleza, água de quina
ciosos, medalhas de metais precioso: suinas para picar e moer legumes
estufas, ventiladores, paenlas e bule: ,gua de rosas, égua da alfazema, água
iernl-preciosos e suas Imitações, palito
T(70105 na. 761.45k a 761.462. de
ilétricos, refletores, relógios de ar re 'are barba. loções e tônicos poro na
le ouro pedras preciosas Para ledal
1-8-66
i
,vem Guarda (Administraçã6 e Parti- iras semi-preciosas para jóia pérolas rigerado formas elétricas, máquinas alise'es e para a nele, brilhantina, iroue imitações de pérolas. pratos de me- biográficas e cinema toe rá fica., cam- fali ria. "ba tons" cosm éti cos. tinadores
s ipações) Ltda.
!ais preciosos. serviços de chá e de café painhas elétricai, garrafas térmicas. st te penteados. petróleos, óleos para os
São Paulo
de metais preciosos. serviços de licis gacfores automáticos, lâmpadas, apare abeto. crave reitiveneseente, cremes gosie metal precioso, serviços de refrescos 'hos de luz fluorescente, aparelhas de iurcesos e pomadas para !imana (dai
romunicoção interna, eaterilizadores cote- •-nele e -attaquilage" depilatórios, aseie metal precioso. serviços de saladas
CARNABY STREET
lermadores. bobinas, chaves elétricas assentes vinagre aromático. pó de rima
is frutas de metal precioso, serviços de
comutadores, interruptores, tomadas de
talco perfumado ou não, lápis para
sorvete de metal precioso, :eálieres de
corrente, fusível aparelhos fotográficos semana e sobranceiras. preparados para
nstais p reciosos, turibulos de metal
e cinematográgicos filmes revelados mbelezar cílios e olhos, carmim para
turmalinas lapidadas e vasos ae
Mnóctilos, óculos, aparelhos de aproa;
rosto e para os lábios, sabão e creme
metais preciosos
nação. abat-jours e luotres máquina: sara barbear, sabão liquido perfumada
Classe 8
para lavar roupas para uso
Classe 32
eu não, sabonetes, dentifriclos em p6,
tenra oistinguir os seguintes artigos elé.
doméstico
distinguir: Almanaques. agendas
esta co liquido, seis perfumados para
tricos: Rádios, aparelhos de televisao •
Classe 9
"anhos, pentes. vaporizadores de portaVch-ups, geladeiras. sorveteiras. apare. a.Riários, álbuns impressos, boletins, caInstrumentos
musicais
de
corda
e
zum
t.
logos,
edições
impressas,
revistas,
órias, escovas para dente.s, cabelos. unfisai
Moo de refrigeração. enceradeiras. as
olhos. saquinhos perfumado, prepara.
piradores de p& fogões, tornos e topa gãos de publicidades, programas radio- partes: vlolão, lira, órgLo hamonics,
celsos elétricos, chuveiros, aquecedores fônicos. rádio-televisionadas, peças tea- cravos, espinetas, citaras; violinos; vias- loa em pó. pasta. liquidos e tifoina
trai , e cinematográficas, programas
las; harpas; planos; violoncelos; contra. para e eratamento das unhas, alliesssis
balanças, ferros elétricos de engomar
circenses
oaixos, banodlins; rabecas; guitarras. umes e vernlees. Per0OVed•OPC3 dei cuias
passar batedeiras. roqueteleiras, expre
1CO3 011 não e suas partes: krito:iins; evik, glicerina perfumada para os cabes
medorea liquidificadores elétricos, má
Classe 48
sax-trompas. saxofones, trombo:se de los e preparados paro descolorir tugias
atuirias pare tecei e moer legumes
ira distinguir: Perfumes, essências, es
carne. resisamcias elétricas fsrvedores ratos. água de colônia. água de touca pistão; clarins; trombetas: cosaellaim dietas e Vetas ou situes artificiais, aectie
oasa a peie
estufas, ventiladores, paenles e bules •2ador, água de beleza, evo de guias clarasetes; aifanos; fiageoleit; Va:nriVet
o

SAL_SOMAGNÉ9S4
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MARCAS

DEF3OSITAD
,fflemeMION.41.,

Publicação feita da acerdo mas o art 4130 do Código da Propriedade lieduseMa. Da data da publicado oomeçara
g correr o prazo de 60 dia pare o deferime" do Fedido. Durante em prazo poderio apresarstar 1111111 °posado ao Depariodnient4
Nacional da Propriedade Industrial aquiles Crde te julgarem prejudicados com a consessie de reglaCe requerido
Termo n." 761.168. de 1866
Miatã -- Consultores de Engenharia
Civil Ltda .
São Paulo

"MIAT.8:
CONSUI4TOREã
DE ENGENHARIA
CIVIL LTDA."
• - Nome civil
1,
termo `n.° 761.469, de 1-8-66
Disquefone — Telefonia em Geral Ltda.'
São Paulo

41,S~NS
1nd * Braga
.
Classe 8
falantes, telefônicos em geral, altoabates, bobinas, centrai:, telefônicas,
Chaves magnéticas e eletromagnéticas,
gristals pieezo elétricos, conectores; condensadares, .disjuntores, interfones, fios,
pagnetos, microfones, mesas diátribuidoraa, pilhas. relais, terminais, transis. tores e válvulas
Teimo ti.° 761.470 de 1-8-66
Globo S. A. Tintas e Pigmentos
" São Paulo

:.

Classe 31
cereais, cominho, creme de le:te, cremes'
Termo In," 761.472, .de 1-8-66
Barbantes, cordonéis e lona,t
Novotherápica, Laboratórios alimenticios, croquetes. compotas, ganClasse 23
i u:a coalhada. castanha, cebola. condi.,
S. A.
Tecidos em geral
São Paulo
nentos para alimentos, coloraras&
_
chouriços, dendê, doces, dotes de frua
Termo n.° 761.483. de 1-8-6C
"'as, espinafre. essêndas alimentares, eent.
Companhia 'Brasileira de Arna zenn
rPRORR0GAÇA0
ervilhas,
enlaivas,
extrato
de
to&
padas,
Gerais
mate, farinhas alimentícias, favas, féSão Paul,
culas, flocos, farelo, fermentos, feijão
Psoe, frios, Sruras iêcas naturais e cria
-olizadas, glicose, goma de mascar, go•
PRORROGACAd
luras, grânulos. grão de bid, gelatina.
qoiabada, geléias, berve doce berva
upgler;set.
mate, hortaliças, lagostas, lingueta, teite
:ondensado, le:Ca em pó, legumes maIndústria
Brasileira
raternres
;rconserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
las
alimentícias.
mariscos,
manteiga
Classe 3
margarina, marmelada. macarrãí, mas
Um produto. farmacêutico
Nome comercia,'
se de tomate, mel e melado, mate, mas.
Têrino n." 761.474, de 1-8-66
Têm) n.° 761.484 de 1-8-66
sai para mingatis, molhos. (Diluem&
Plagon S. A: — Plásticos Goyana do mostarda, mortadela. nós moscada, noC.attipiá -- Empreendimento; Civis
Nordeste
Ltda.
ses, óleos comestivels, ostras, ovas
Persambuco
São Paulo
P8ets, paios, pralinês pimenta, peti para
pudins, pickles, peixes, presuntos, pa.
;és. petit-pois. pastilhas, pizzas pudins
queijos; rações balanceadas para ani•
mais, requeijões. sal. sagti, sardinhas
1NDúSTRIA BRAS1L1,111/1'
s,anduiches, sorvetes, saci dc tomate e de
trutas, torradas. taVoca. tamaras.
Classe 28
Classe 16
Artefatos de material plásticos e de rim, tremoços, tortas, tortas pare ali- Para assinalar: Materiais de c.mistrti,:ão
mento de animais e aves, torrões
nylon, recipientes fabricados de mateempregados no ramo da erige-ah:Ma
tottchaho e dinagre
tial plástico paia baterias, caixas' de
e construção civil
plásticos, tapetes de plásticos
Trmo n.° 761.478„ de 1-8-66
Termo n.° 761.485, de 1-8-66
Orem Indústria e Coiner-‘
Tênno n.° 761.475, de 1-8-66
Produtos Elétricor V,It-lor.on S. A.
Pluton S. A. — Plásticos GOyaria do
1),ffilo
São Paulo ,
'Nordeste
Persa mbuco
' I'RODUTOS ELÉTRICOS'
S . UNPRI'N'T .

MUNA

Il"1,-AGON S. A.- Plástico Goya

do Nordeste

Nome comercialTermo n•° 761.471, de 1-8-66
Raymundo Vergue Gomes
Guanabara

VERO E

Nome comercial
Tênn on•°- 761.476, de 1-8-66
Servauto S. A. Veículos e Peças
São Paulo

Nome comercial
Termo a.° 761.477. de 1-8-66
Leoclara S. A. Comercial e Administradora
São Paulo'

Indústria Brasileara
Classe 8
Apdrelhos elétricos de comando e proteção, relays e aparelhos eletrônicos de
comando e proteção
Têrmo n.° 761.473, de 1-8-66
Pábrica_cle Malhas Limitada
803;
Minas Gerais

- Citasse • 11
Aleacioirae, aletria, alho, espanca
aduar. alimentos para enlatais, and&
mandos& amainas. •amendoirio. araruta
-arma, arara. er7e 114 avelas , azalte anáIINIX/STRIA IM.S11.1UPIE mona banha. bacalhau. batata', bela
niacoitoe. bombona, bolachas. baunilha
:ali em e em grao. amado. mela
Classe 36
eu pau e e= [4. ocas. carnes, • ehé.
airameita eitcrolerea, confeitos, orava
Malha;

RE L-Y,

Industrie Brasileira
Classe 1
. produtos químicos usados nas industrias
a saber: absorventes; ácidos, auilinas•
corantes, dissolventes, esmale--s. tintas e
vernizes

Termo n,° 761.482, de l•S 66
Plásticos Hevea S. A •
São Paulo.

Plásticos Hevea S. 'A
Nome co.uerc.al

Têrmos as. 761.479 a 761.43', de
1-8-66
Lin,. Indústria e Comeie l, Terctil
Ltda.
São Paulo

,

Indlletria Brasileira-h'

ILEKTRON S. A.

Nome (
. _
Termo n.° 761.486: .de 1-8436
Indústrid e Comet,..io E.,tda,
Sal) Paulo

MOIAMIX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Nome comercial
Termo a.° 761.487, de 1=8-66

Armlndo Aadréa .`"1 Rui Benon
Rio Grancle di Svt

nNe.":4%
1?›/°

í0tt"eL
Classe' '22
•
Para distinguir; Fios e tinhas de adr
Classe 4?
espécie, fios • linhas, torcidos ou ttio Pura distinguir: Aguardeuteá, aperitt•
fios e linhas eia geral para. bordados, vos, anis, bines, brandir, conhaque cercosture, tecelagem, tricotagem• o _paro veja.. fernet, genebra, gin, Ituisel. Uca,
trabalhos manuais; fios e. linhas ohN- res, nectar, punch, pipermint, rhUler
dos por processos quimicos; fios de StICO3 de frutas sem ecoo!, vinhos. verraiou para pnetunaticoe e linha- de •
- tema, vinhos espumantes, farinhins
pescar
quinados e whiçkv
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52,E0.
ez ,Inda-eira
•

MA

rI

CAS

re..t.,eiro de 1 967 695

EPOSITADAS

PublIetaçâo gilta Gla ~do Pons o art. 130 do Código de Propriedade lndirstrtal Da data da publicaçao começará
a correr o Ea'azo cio GO dias parss ta deferimento do pedido. Duranw) ten Prazo podara° apreaentar ama oposieôas ao Departamento
ressiatro requerido
alaclonal da PI JPrIedade gastlustrIal aguêlea suo ao lula arem prejudlasados aorta ri eoneemaa
•
ammweCIL.9.

armas de brinquedo baralhos, bolas 'feitas de ves .aeos ilhas s lantejoulas:
nussanças e oaaallue.
Paira todos os esportes. bonecas. árvca
Classe 25
es de natal, chocalhos. discos e. erreriitsso Plasperavo. figuras de aves e Bibelots, cartões postais, ca tazes, dis•
aves e anianais. logos de armara logos plais, desenhos artificiais, decaiam/mu:as
Is mesa. luvas para esporte. Punirias- estatutetas. estampas. gravuras, trutas
êe utensilins domésticos. máscaras de vidro. figuras de ornatos. fotografias
INDUSTRIA BRASILEIRA
p ara esporte. nadadeiras, redes para imagens manequins. mas-lestes. abras de
pintura, saneava; para decorações e para
pesca. raaho;rte e varas para
Classe 12
exposição. projetos, mostruários de merPesca
Para distinguir: Aguardentes, apaiari
cadorias para propagandas
Classe 50
vos anta. bitter. brancas, conhaque cer.
Classe 22
Cabogramas
e cheques
_
.
.
.
.
vejas, ternet, genebra, gin..kutnel. ficatios de algodão, canhamo, celulose
Termo
n.°
761.494,
de
1-8-66
ras. onectar. punch. pipermint, rhurn
;ata, lã. tios plasticos, tios de seda na
aucon de trutas sem álcool, vinhos, ver. Santarém - - Indústria e Comércio dt 'tirai e rasam, para tecelagem coara
Confecções
Lola.
mouth, ainhori espumantes, vinhos
muda, para costurar, tricotagam e para
Rio Grand.- do Sul
quinados e whiaky
crochê. fios e linhas de' tarda a capeara
. lios e linhas para pesca
Termo a.° 761.489, de 1-8-66
Uasse
Instaras) Cientifico São Jorge S. A.
'ara disangtar: artigoa de vestuários
Guanabara
roupas tenaz edil geral: Agasalho'
doureata.s. anagua a. 'Mons
t
FRORROGACÃO
ota s. botinas, • 1•ÉS•20. boinas babas
Indústria Brasiietro
'l ouros. Nanar) capacetes. cartolas. cera
• exto . itzer.Ttl •
-alçais. casacão. coletes, capas. abales
atui, nato scient.fincua sø Jorge,5.4
achecols calçados. chapéus cueca
36
alo de Janetre.
Para distingias: Artigos de vestuário: ¡ama. combinações. corplistioa. calça,
netshasa , e de CriAIDNAO. CCII4,ÔCD. &Ai
roupas Seitas em geral: Agasalhos
Class, 3
camisolas. enffligetGA
edldflinas.
sventais. alpargatas. anaguas. blusas 'S
Um produto
turmacéutico (tónico)
•p rnas ceroulas. colarinhos cueiroa
lotas, botinas. blusõee. boinas, baba
_
_
on. CaPaC09, chinelos. dominós. achar
louros, bonés. canacetes. cartolas, cara
Vamo ri.' 761.493, de 1-8-66
Malharia Saiatino S. A.
nucas. casacão. coletes. canas, abales seis fa g rastaa. fordaz para militaree, co
:achecots. calçados, chapéus. cintos -olaia. fraldas. galochea gravatas. aos
laio Grande do Sul
antas, combinações. corpinhos. 'calças aa. logos dl lingerie. la que tea. inania
mias, casacos. chinelos, dosamos, achas uvas. ligas. lenços. CILII1l66. C2Pidak
•.nteCadi; ceroulas. colaras:los, cueiros maas. mantas. mandrIbo, 'amalhas. els
les, fantasias, tardas para militares, co. crés. pelas. penhoar. maaver. palestinas
eglais, traldas. galochas. gravatas. por lema, pouchea. polainas. ialzunaa. sso.
.65. fogos dr angarie, jaquetas, laquea lhos. • perneiras. gulmonon. regalos
uvas, ligas, l enços, mand3s, meias .obt de chambre, roupão. sobretudoa
maiôs. mantas. cnandriho. mastilhas. ma uspenaórias. saúdas de banho. aandáliisz
eu:5s, nelas. penhow. pulavas. pelerinas .ueteras. shorts. sungas. atolas Ou alado
toucas. turbantts. ternos. uniformes
aeugas. nouches. polainas. pijamas. Pu
e vestidos
sihos, perneiras. ouimonos. regalos
Classe 37
.obe de chambre. roupão. sobretudos
.uspensórios. saldas de banho. sandálias Roupas brancas para cama e mesa:
meteres. shorts. sungas. stolas ott aladas Acolchçoados para camas, colchas, cobertoaes, esfregões, fronhas, guardara
toucas. turbantts, ternos, uniformes
pos, jogos bordados, jogos 4ss cosinha
e vestidos
lençóis, mantas para camas, panos para
Termos na. 761.495 a 761.501, 761.505 casinha e panos de pratos, toalhas de
e
761.513,
de
1-8-66
Classes: 12, 22 23, 24, 25. 28/ 32, 36
rosto e banho, toalhas de mesa, toaMalharia Salatino S. A.
37 e 38
lhas para jantar, toalhas para chá e
Sinal de propaganda
Rua Grande do Sul
café, toalhas para banquetes. guarnições para cama e mesa, toalhinhas
fermos ris. 761.490 a 761.492, de
(cobre pão)
1-8-66
Classe 23
Bicicletas Monark S. A..
Para distinguir tecidos em geral, teci.
São Paulo
dos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
maca: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, luta, lersey, linho, nylon
Nb1.1STRIA BRASILEIRA
paco-paco, percalina, remi. anon, seda
natural, tecidos piá:suma, tecidos impes
meaveis, tecidos de pano couso
Classe 32
e veludos
Para ir,stinguir; Almanaques. agendas
Casse 38
anuários. álbuns im p ressos, boletins!
Para distinguira' Aros para guardanapos
talogoa, edições impressaa, revistas, 6s.
de 'papel aglutinado, blocos para .csor.
Otos de publicidades. programas radlo.
respondeneia. s blocoa para celculea, ts2,
Matem radio-televisionadas. peças toa
coa para anotações, calços de aSasagra.
Classe 12-'
Irais e eineanato'gráficas, programas
Aralgoa le s a:ciai de sLGO. COMLititd e oda amada• papel ou °papelão, capadas de
'•
ircenses •
dama adeadtmar'r.hcr Ailinetea, olfidéte. papel, cairas acsiornettsa, em
Classe 49
•Mitra d , stingssir irmos heinquarlaa OS- de:aegushstaa: agulha. Si (tolas: ,fiotaes drrnetaa cadernos. cabras ,de searMo
anisas para ,papalaria. e-arreies de vias
h. l'eenpos e aet Q•1.,. • t3rçç,rti% i.5 • Auto colchetes ..dep i tivria , e •, techos cor
tomóveis è • veiculoa dle brinquedos. redsaoaa garrafar w doo
Receai ycara.iis taj ots a citaliescitraw , caetôtsi • SaWietsa amt
....s
Termo n.° 761.188. de 1-8-36
Arraiado Andréa eis Rui Bertah
Pa Grande do Sul

•

uinta das Flores

Santarém

Cope do Muro • o

CD'

9 s

fel ents'aucros pa-a charutos de papel,
enVelopen, etiquetas, tolhas indicas toIhaa de celulose, livros com molas 'dares listais, mataborrao, ornamentos da
papei transparente, papeia sem impressa
são. papeamos, papeis em branco para
napressão . papeis tantasia, meuos para
'urra, paredes, papel alinalA com ou
sem pauta, papel crepan. papel de seda.
p apel em bobina para impressa°. papel
:ncerado, apel higiewco. ;sapal impera
amável para copiar papel para desenhos, papel para embrulho impermeabia
Classe 32
Para disanuuir Almanaques agendas,
baralhos, papelão. meliantes de papel.
rosetas de papel, rótulos de papel. tuUsado papel para encadernar, papel pas
sa impr.rair. pape) arabnado para embai postais de cartão
anuários. álbuns impressos. boletins ratálogos, ediçõea impsessas, revistas. órgãos de publicidadca. programas sal sotônicos, rádio-televisionadas, peças rea••
trais e cinematográficas, programas
circenses
Clame 24
Para distinguir :artefatos de alpodeot
aviou, plásticos. cantam°, catai luta,
.D. linho. oaco-paco, raras ra lon s-dos
natural e outras fibras: Alaniarez.
dores. bicos, bolsas, de tecidos oara soa
ahoraz. bordados. borlas, bandeiras coca
cadarços. coadores de café. eche?.
as para raquetes. coberturas p ara Ca.
valoa. debrum, enfeites. etiquetas. esta
tremes°, entretelas. flâmulas. fiteis traiu.
ima filtros de caf& galões. laços de
chpéus, inochans. montas. nesgas. azoireiraa paraamanariers palmilhas aapassarnanes, oonponz, pingentes.
endaa saciem), radas. /lacas. ancas soa
colas. tirara tia aaara bordar :craca
_—
Térnios na. 761.502 a 761.504 e 761.506
a 761.512, de 1 866
Malharia Salatino S. A.
la:o Ca•arde tio Sal
Çiá CS.

5
40' . Classe 12
Miudezas para armarinho e mgeral,
saber: botões, tivelas, fechos corrediçon
alfinetes, dedais, agulhas, colchetes,
grifas de metal. presilhas barbatanas
agulhas para coser tricô e croché,
passadeiras .
Classe' 37
Roupas brancas para cama e Mesa:"
Aeolchçosidos para camas, colchas, cos
bertores, esfregões, fronhas, guardanas
pos, logos bordados, jogos de cosinhas
lençóis, mantas para camas. panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa. toa.
Bras.para jantar, coalhas asara cise
café, toalhas para banquetes, aparata
aõea garre rama e meu. Soallainhaa
kriuke
à
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de mordo coo o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publioaçãO gemeçarã
• correr o prazo de 00 dias para • deferimento do pedido. Durante ene prazo poderão aprosenter suas oposiçbes ao Departamento,
, Nacional da Propriedade Industriai aqueles que a* julgarem prejudicados com a amassai° do registro roquerklo

Classe 36
Para distinguir: Artigos de veatuarlo
e roupas- feitas em geral: ,Agasalhos
as saltais, alpargatas. anáguas. blusas
botas botinas, blusões, boinas baba
d- a bonés.. capacete& cartolas, cara
puças casacão. coletes, capas. abales
cachecols. ' calçados. chapéus, cintos
cintas, combinações. corpinhos. calça:
d, senhoras e de criança& calções. cal
çes. caMisas, camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros
saiaa, casacos, chinelos, domisós, achar
pea fantasias, tardas para militares. co
!caiais fraldas, ga,ochas, gravatas. gor
ros. 3gos de litigaria. jaqueta/, amuas
luvas. /igaa. lenços. aranhas, aviias
maiôs mantas, mandrião, mantilhas. pa
letras, palas, penhoar. pulover, palatinas
peugas, pouches. polainas, pijamas. pu
&tos. perneiras. quimonos, regalos
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho. sandálias
atesares, shorts, sungas. atolas ou !laza:
toucas, turbantes ternos, uniiorrnes
e vestidos
Classe 32
Para distineuir: Almanaques, agandas
wuários, álbuns impressos, bcd-tins, C3
tálogos edições impressas, revistas, ór
gãos de publicidades. programas radio
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea
trais e cinematográficas, programas
circenses
Classe 38
Aros para guardanapos fie pape,
aglutinados. álbuns (em branco). álbuns
para retratas e outógraf0s, balões (ex
ceto para brinquedos) blocos para
correSponancia, blocos para cálculos
blocos para anotações, bolanos. brochu
las não impressas. cadernos ast escre.
Ver. capas para documentos cartearas
caxos de panelas:), cadernetas, ceder
nos, caixas de cartão, c.a:xas para pa•
pelaria, cartões de visitas, carteies co
rnerciois, cartões indicas, confeti. caia
tolina, cadernos de -papel melimetradc
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha
borracha, artefatos de borracha para
?veiculo& artefatos de borracha não incluidos em out os classes: Arruelas, ar
golas. amorteeedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizados , buchas
buchas para jumei0, batente de porta
batente de chassis, bicai para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para te.
fefones, borrachas para carrinhos indus
triais, borracha para amortecedores
bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, câmaras de ar, chupetas, cor.
dóes massiços •de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de bor
racha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha. cápsulas de i.orracha
parac entro de tosa, 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 quebrajacto
fôrmas de borracha, guarniçdes para
automóveis, guarnições para veicule
bncheias para "escolares, lâminas de
borracha paia degraus, listas de bor

Classe 23
racha, manoplas. maçanetas, proteto- não impressos, livros fiscais, livros de
res para para-lamas, protetores de contabilidade, mata-borrão. °mementos Para distinguir tecidos em gerai, faca.
para-choques, pedal do acelerador, pe- de papel transparente, peutoa, papeli- dos para confecções min geral, para
dal * de partida, pesas para businas, nhos. papéis de estanho e de alumio:o. taPeearias e para artigos de cama e
pratinhos. pneumáticos, pontas' de bor- papéis sem impressão. papéis em branco mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
"acha para bengalas e aquilatas, rodas para forrar paredes, papel olmaço com caroá, casimiras. fazendas e tecidos de
maasiças, rodízios, revestimentos de ou tem pauta, papel crepon. pape) de lã em peças, juta, jersey, linho, nylats
norraci.a, rodas de borracha para mó- seda, papel impermeável, papel encerado paco-paco, percalina, rama rayon, seda
veis, sanfonas de vácuo. suportes de Pa p el higiênico. pope) impermeável natural, tecidos plasticos, tecidos imparmotor, sapatas do pedal do breque. re para copiar, papel para desenhos, pa- ' meáveis, tecidos de pano couso
sembaio e Isolador, suportes, semi. pel para embrulho impermeabil:zadc
e veludos
p neumáticos, suportes de câmbio, san- papel paro encadernar, papel para esClasse 24
fonas de partidas. saltos, solas e solados crever. papel para imprimir, papel pa- Afamares, atacadores para
eapartilboll
de borracha. surdinas de borracha para rafina para embrulhos, papel celofane e calcados, ataduras de al•odig
o para
aplicação aos ç ios telegráficos e teletô papel celulose. popel de linho papel
liversos fina, exceto para fin.
nicos, travadores de po r ta, tigelas absorvente, papel para embruhar ta- mis, bandeiras, bordados. braçadeiraa
para orneiras, fios de borracha lisos baco, papelão, recipientes de P apei 1-°- ¡sodas, cadeado. mias are móveis
tigelas, tampas de borracha para conta setas de papel, rótulos de papel rolos . anos, carapuças para cavalai, ougõtas, tiras de borracha para elabora de , papel transparente, sacos de papel iões, &bruna, li. fitas forros franfaa
ser p entinas,' tubos, postais de cartasClasse 39
'estão, feltro para órgão, tolos galarPara distinguir: Artefatos de borracha
e tubetes .de papel
iates, lamparinas, mochilas, moaquitelborracha, artefatçis. de borracha para
^os. nesgas, ombreiras e oachimeetua
Classe 28
v e iculas. artefatos de borracha não in'are roupas de homens e senhoras,
cluidos em outras classes: Arruelas, ar Para distinguir: Artefatos de rnateria panos para enfeites de móveis, aio
plástico
e
de
nylon:
Recip:entes
tabrigolas. amortecedores, assentos para cafazendo parte dos mesmos, palmilhas,
deiras, borrachas para aros, batentes de cados de material plástico, revestirnen. 3assamaries, pavios, rédeas, rendas recofre, buchas de estabilizador . buchas, tos confeccionados de substâncias ani- les, sacas, sinhaninhas para vestidos
buchas para jurnelo, batente de porta. mais e vegeta.s: Argolas. açucareiros elas. tampos para almofadas, não Sebatente de chassis, bicos para mamadei- armações para (redras. bules. bandeja& ,,endo parte de móveis, artigos emes
ras, b r açadeiras, bocais, bases para te- bases para telefones, baldes. bacias bol- eitos de al g odão, cânhamo, linho, luta,
minnes. borrachas para carrinros indus- sas, caixas, carteiras, chapas cabos
seda, rabo lã pelo e fibras alo
, fic l uom 'ar
triais, borracha para amortecedores para ferramentas e utensilios. cruzetas.
classes
bainhas de borracha para rédeas, cochim zaixas para acondicionamento de aliClasse 2'5
de motor, câmaras de ar. chupetas, cor- stemos caixa de mater.al piaste° pare Estátuas, estatuetas, estampas, frutas e
dões massiços de borracha, cabos para baterias, coadores, sapos. canecas, con- flu..es e falhas de céra, flor ai e ti511.as
f er r amentas chuveiros. calços de bar chas. capas para álbuns e para livros de substancias Isolantes e sint :aizaa, Fla
racha, chapas e centros de mesa, cor- cálices, cestos, castiçais para veias ,uras de ma-leira, figuras de cê.ra, gradas de borracha, cápsulas de borracha caixas para .guarda de ibjetos. carru- vuras. imagens. máscaras de atra, ol-ras
parac entro de mesa calços de borra- calos coadores para chá. descanso para de escultura, obras de pint ara, gandras
ha para máquinas, copos de borracha pratos, copos e copinhos de plãsticoos com maldura de madeira ou material
para *freios, dedeiras. desentupideiras para soraetes, ca:xinhas de plástic, plástico, cartazes impressos, literais de
discos de mesa, descanso para pratos, nara sorvetes, colherinnas. pasinhas
propaganda, clichês
encostos, embolos. esguichos, estrados sarlinhos de plástico para sorveres for.
Térnio n. a 761.514 de 1-8-fsg
esponjas de borracha em quebrajacto minhas dt plástico para sorvetes. discos
T . aist:ni fada.
iara orneiras, tios de borracha lisos, • mbreagen de material plástiço, embaMinas Gerais
%runs de borracha, guarnições para agens de mater:al plástico para sorvares,
estojos
para
objetos,
espumas
de
automóveis guarnições para veiculos.
lancheias para - escolares, lâminas de aylon esteiras, enfeites pare a utomóborracha para degraus, listas ' de bor- veis, massa, anti-ruidos. escoadores de
racha. manoplas maçanetas, p r oteto- ,ratos, funis, fôrmas para doces fitas
"es p ara para-lamas, protetores de p ara bolsas, acais guarnições guarni.
p ara-choques, pedal do acelerador, pe lições para porta-blocos, guarnições
dal de partida, pesas para businas. para 1:quidificadores e pare oatedeiras
p ratinhos. pneumáticos pontas de bar- de frutas e legumes. gcarnições de ma.
"acha para bengalas e muletas, rodas -afiai plástico para utensílios e easjetos
massiças, rodizios, revestimentos de attarnições para bolsas garfos. galerias
norracha rodas de borracha para mó- aara cortinas. Ferro laminados, piás
veis. sanfonas de vácuo, suportes de ima lanche:res, mantegueíras. mails
motor sa,atas do pedal do breque. re- ,rinóls, prendedores de roupas puxado.
sembaio e isolador, suportes, semi. .es de móveis. pires. pratos paliaei.
Nome stnercial
p neumáticos, suportes de câmbio san- os, pás de cosinha, pedras atranca arta
los
protetores
para
documentos
puTermos
mis,
761.518 e 761.519, de
fona.s de partidas. saltos, solas e solados
1-8-66
de borracha, surdinas de borracha para sadores de água Para uso imnestico
Pmtlu Al 'patas S. A
aplicação aos çios telegráficos e talai& ,mrta-copos. porta-nique:s. porra-notas
São Paulo
nicas, travadores de poda, tigelas :)orta-documentos p lacas. rebites -odi.
tigelas, tampas de borracha para conta ilhas, recipientes, suportes, suporei aura
gatas, tiras de borracha para elabora guardanapos, saleiro rabos. tige:aq
cão de substancias mim'cas
ubos para ampolas. tubos p ara semi
e em branco para desenhO, cadernos 4as, traVessas. tipos de material piás
esclares, cartões em ' branco. cartuchos -ico sacolas, sacos. saqu:nhos. vasilha
•
de cartolina, copas planográticas. ca- nas para acondiciinamento, vasos, xidern os de lembrança, carretéis de pa. raras. colas a frio e colas cão incluirias
peião. envelopes envólucros para cha- em outras Classes, para borracha para
Classe 32
rutos de papel. encadernação de papo corrumes para marceneiros. para sa p a
1 :-. 3r2,
Ah/Irma-mus. an-ncias
Ou p apelão. etiquetas h:ilhas bulires rairos para vidos pasta adesiva para ruir:os, álbuns imnressos, boletins, caf6lhas de celulose, guardanapos. livros
mater_al plástico e Lucrai
tálogos, edições impressas, revistas, 6r-

ro cesso
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MARCAS DEPOSITADAS
1••nn•nn
Publicaçâo feita de acordo com o art. 130 do Código da Proptiedade Industrial. Da data do publicação começará
correr e prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
oncc'l do registro requerido
Watclosarl • diz Propriedade Endustrlal aquéles que se julgarem prejudicados com

sãos de publicidades. programas. radio- ! tálogos, edições impressas, revistas. os/tônicos, rádio-televisionadas, peças ma- sãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças tearrais e cinernatograticas, progranias
.reis e cinematográficas, programas
circenses
rir censes
Classe 39
Classe 39
Artefatos de borracha não incluídos em
outras classes a saber. assento de bor- Artefatos de borracha não incluidcss em
racha, anéis de borracha, base para outras classes a saber: assento. de Lortelefones bicos de mamadeiras, câmaras racha. anéis de borracha, base para
de ar, cacetetes, conta-gotas de borra- telefones bicos de mamadeiras, câmaras
cha. chupetas, desentupidores, elásticos, de ar, cacetetes. conta-gotas de borraelásticos para calçados. encostos, esfe- cha. chupetas, desentupidores, elásticos.
ras, guarnições de borrachas, mamadei- elásticos para calçados. encostos, esferas de borracha, pneumáticos e saltos e ras. guarnições de borrachas mamadeiras de borracha, pneumáticos e saltos e
solados de borracha
solados de borracha
Térmo na' 761 .575, de 1-8 66
Termo n.° :61.517. Je 1-8.66
Labo eli-Seif Wesp Ltda.
Laboratório XV esp Ltda.
lAo Grani.. CIJ
Ria“ra ado Sul

C.las ses. 3, 25 32 38 e 42
Sinal de prapat,andl
-TZ. rm en.° 761 .516, de 1-8-66
Wes6 Ltda.
Pio G-ande do Sdl

Térinos os. 761.524 e 761 .525. 'de
1-8-66
São r -31. 10 7-oraa-gatas 5. A.
São Paulo

i. ceO '6 Prtice-sz
Industria bráMtra
Classe 32
Para distinguir: Almanaques. agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos. edições impressas. 'revista', órgãos de publicidades. programas radiofônicos. rádio -televisionadas. peças +eatiais e cinematográficas, programas
circenses
Classe 39
Artefatos de borracha não incluid-a; em
outras classes a saber: • assento de borracha, anéis de borracha, base para
telefones bicos de mamadeiras. câmaras
de ar. cacetetes. conta-gotas de borracha. chupetas, desentupidores, elásticos,
elásticos para calçados, encostos. esferas. guarnições de borrachas mamadeiras de borracha, pneumáticos e saltos e
solados de borracha
Térmos na. 761.526 e 761 .527, de
1 -8-66
São Paulo Alnargatas S. A.
São Paulo

Classe 3
Substâncias qa,micas. pr..diii a; e ore parados para sereia usados na medielna
e ti5 hem iria

Témos ns. 761.522 e 761 .52.3. de
1-8-66
São Pauis Alpargatas S. A.

Térinos as. 761.528 e 761.529, de
1-8-66
São Pau:o Alpargatas 5. A.
São ?atilo

-Indústria
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agm..lase;
anuários. álbuns impressos, boletins. rao
calosos, edições impressas, revistas. óra
gãos de publicidades. programas rachem
fônicos, rádio-televisionadas. peças tean
trais e cinematográficas. programas
circenses
Classe 39
Artefatos de borracha não incididos ein
outras classes a saber: assento da borracha. anéis de borracha. base para
telefones bicos de mamadeiras. câmaras
de ar. cacetetes. conta-gotas de borracha, chupetas. desentupidores. elásticos.
elásticos para calçados. encostos. esferas, guarnições de borrachas mamadel.
ras de borraiba, pneumáticos e saltos e
solados de borracha
Térnios 'is. 761.530 e 761 .531. de
1-8-66
Sâo Pau'ai Alo., suas S . A .
São Paulo

cesso 7
proms o 70 Indústria Braseira
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Classe 32

RIM

AbIlanaglles, agendas.
muários áibuns impressos. boletins aomos, edições impressas revistas õrSão Paulo
45os de bubbedades. Programas radiofônicos televisionadas peças teaClasse 32
trais e cinematograf i a:4a programas
Para distinguir. Almanaques. agendas
circenses
anuários, álbuns impressos, boletins, ca•
Classe 39
tálogos, edições impressas, revistas. Or.
Artefatos de borracha não incluído3 em
gãos de publicidades. programes radio
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea outras classes a saber: assento de borracha, anéis de borracha, base para
trais e cinematográficas, programas
telefones bicos de 111‘1111aCkiraS, câmaras
rircenses
de ar. cacetetes, conta-gotas de borraClasse 39
•
Liasse 3
Artefatos de borracha não incluídos em cha, chupetas. desentupidores, elásticos,
12,1-ise 32
quirmaa s. prOdErk38 e preSubstâncl
.outras classes a saber: assenta de bor elásticos para calçados. encostos, esfeparados Tm; i • e • ,n ii.a.dos na ne:cliaaa3 Para distinpuir: AlmPnaques..agendas, racha, anéis de borracha, lusa para ras, guarnições de borrachas anamadel•
e na farinae.ti
anuários, álbuns impressos, boletins. ca- telefones bicos de mamadeiras. câmaras ras de borracha, pneumáticos e saltos e
_
solados de borracha
tálogos, edições impressas, revistas. ór- de ar. cacetetes. conta-gotas de borra
Ti-raios ns. 761.520 e 761.521, de
—
gãos de publicidades, programas radio- cha, chupetas, desentupidores, elásticos.
Térmos na. 761 .532 e 761 .533, de
1-8-66
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea elásticos para calçados, encostos, esfeSão Paulo Alpargatas S. A.
1-8-66
trais C cinematográficas, programas
ras. guarnições de borrachas mamadeiSão Peale Alpargatas S. A .
São Paulo
ras de borracha, pneumáticos e saltos e
circenses
'São Paulo
solados de borracha
Classe 39
Térino n.° 761 .553, de / -8-66
Artefatos de borracha não incluídos em
Schering Aktiengesellscha ft
outras classes a saber: assento de
racha, anéis de borracha, base para
República Federal Alemã
telefones bicos de mamadeiras. câmaras
de ar, cacetetes, conta-gotas de borra:
chupetas. desentupidores. elásticos.
elásticos para calçados, encostos. sfeClasse 32
res. miar:lições de borrachas niainadei•
Classe 3
Classe 92
Para distileinr Altnana...aies aas
ras de borr-rha, paraurSiticos e saltos e tlin r- 3 0 no tratamento Para diitinpuir: Almanaques, agendadfi
anuários, álbuns impressos, boletins, easolados de borracha
sias ntolestias das senhores
vinários. afixas Impune” boletins, stod
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MARCAS DEPOSIT4DA5
Publicação feita de acOrde coas o art. 130 de Código • da Propriedade Industrial. Da data da publicação @amaçará
• correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durant,* esse prazo podara° opresentar puas oposições ao Departammlso
Idaciona' da Pro riedade Industrial aqueles que *e Julgarem prejudicados ama a concessão tão, regi/4re requerido

p

tálogos, edições impressas. revistas, ór- 'ras. guarnições de 'borrachas ;uai/ladeigãos de publicidades, programas radio- ras de borracha, pneumáticos e saltos e
`,
fônicos. rádio-televisionadas, peças tea• solados de borracha
trais e cinematográficas. programas
Tèrmos as. 761.538 e 761.539, de
circenses
1-8-66
Classe 39
São Paula AI; ; Natas S. A-.
Artefatos de borracha não incluides em
São Paulo
•
outras classes a saber: assento de borracha. anéis de borracha. base para
telefones bicos de mamadeiras, câmaras
de ar, cacetetes. conta-gotas de borracha. chupetas. desentupidores. elásticos.
elásticos para calçados. encosto:4, esferas, guarnições de, borrachas. mamadeic 2
ras de borracha. pneumáticos e saltos e
solados de borracha
‘,
"—Termos as, 761.53 4e 761.535 de
Clz sse 32
1-8-66
Para urr wguir: Almanaques. gen.iss
São Paulo Airia ,grras S. 1\ .
•
anuários, álbuns impressos, boletins, ca
tálogos, edições impressas, revistas, órSão Paulo
gãos de publicidades. programas radio•
fónicos, rádio-televisionadas. peças tea
riais e cinematográficas. programas
circenses
Classe 39
Artefatos de borracha não inanidos em
outras classes a saber: assento de borracha. anéis de borracha, base para
telefones 'bicos de mamadeiras. câmaras
de ar.. cacetetes. conta-gotas de borraClasse 32
Para dist.:nau : Almanaques. agendas cha. chupetas. desentupidores. elásticos,
anuários, álbuns impressos. boletins ca elásticos para calçados, encostos, esferas, guarnições de borrachas mamadeitálogos. edições im pressas, revistas. ór ras de borracha. pneumáticos e saltos e
gãoa de publicidades. programas radio
solados de borracha
fônicos. rádio-televisionadas, peças tea
trais e cinematográficas programas
Ti-rmo ti." 761.551, de 1-8-66
.
circenses
CBM — Companhia Beneficiadora de
Classe 39
Minérios
Artefatos de borracha não incluidos
-outras classes a saber: assento de borracha. anéis de borracha. base para
telefones bicos de mamadeiras. câmaras
de ar. caceteies. -conta-gotas de borracha. chupetas. desentupidores. elásticos.
ItIDOSTRIA MOERA
elásticos para calçados. encostos. esferas. guarnições de borrachas mamadeiClasse 5
ras de borracha, pneumáticos e saltos e Argila coloidal para fluido de perfumsolados de borracha
.
çã'o de poço de petróleo
Termos ns. 761.536 e 761..537, de
Termos os. 761.540 e 761.541, de
1-8-66
1-8-66
São Paulo Alp,.rgata?: S. A.
São Paul a Aba-natas S. A.
São Paulo
São Paulo

ras. guarnições de borrachas. mamadeiras de borracha, pneumáticos e saltos e
Solados de borracha
Termos mis. 761.542 e 761.543, de
_ 1-8-66
São Paulo Aio 1,, atas S . A
São Paulo

o1
r CZ53 3.
, g Ornileira
Ó C •"rsx ,00 Industri
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Processo, 74
Indústria Brasileira

Classe 32
Para distinguir: Almanaques. ageudi.anuários, álbuns impressos. boletins, ca
tálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades. programas radio
fónicos, radio-televisionadas. peças tea
era.s e cineenatogra:/vas. progra:nas
circenses
Classe 39
Artefatos de borracha não ineluidos
outras classes a saber: assento de borracha, anéis de borracha, base para
telefones, bicos de mamadeiras. câmaras
de ar, caceteies. conta-gotas de borracha, chupetas. desentupidores, elásticos,
elásticos para calçados. encostos, esferas, guarnições de borrachas mamadeiras de borracha, pneumáticos e saltos e
solados de borracha
Térmos xis. 761.544 e 761.545. de -1-8-66
São Paulo Aio . rgatas S. A.
São Pauto

ciii

BENTOGEL Processo 79

Processo 75 Proces$o
••••

Indústria Brísileirá
•

Classe 32

Para distinguir: Album, almanaques

anuários, boletins, catálogos, ¡ornais
livros, peças teatrais e cinemarogrédi•
eas. programas de *rádio e televisão
publicações. revistas, folhinhas impres
sas e programas circenses
Classe 39
Artefatos de borracha não itlCilaõS
outras classes a saber: assento de borracha. anéis de borracha. base para
t.lefones bicos de mamadeiras, câmaras
de ar, caceteies, conta-gotas de borracha. chupetas, desentupidores. elásticos.
elásticos para calma, encostos. .esfe-

Indústria Brasileira,
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas
anuários, álbuns impressos, boletins, C•
tálogos, edições impressas, revistas, 6rgâos de publicidades, programas radiofónicos. rádlo-televisionadas. peças rea
trais e cinematográficas, programas
circenses
Classe 39
Artefatos de borracha não Incluídos em
outras classes a saber: assento de borracha, anéis de borracha. base pasma
telefones bicos de mamadeiras, câmaras
de ar, cacetetes, conta-gotas de ,ladrracila, chupetas. desentupidores. elásticos,
elásticos para çakados. encostos, esfe-

Indústria Brasileira

lir ara para assoalho, composições pa.
ra- limpar maquinismos; detergentes; citasolventes para gordura: graxas parti
calçados; líquidos para tirar manchas e
branquear roupas: palhas e pa1hmhns de

Iço; soda pala lavanderia; sabão em
põ: sabão comum; sebo; saponáceoa e
velas
Termos mis. 761.546 e 761.547, de
1-8-66
São Paulo :i.:,,,•natas S.
São Paulo

e;

cesso 80

inoustria Brasileira
Classe 32
i'Ora Is r ,ilzuir. Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, Órgãos de publicidades. programas radiofônicos. rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Classe 39
Artefatos de borracha não incluicloscru
outras classes a saber: assento de bo, racha. anéis de borracha, base para
telefones bicos de mamadeiras, câmaras
de ar, cacetetes, conta-gotas de borracha, chupetas. desentupidores. elásticos,
elásticos para calçados, encostos. esferas, guarnições de borrachas. marnadeiras de borracha. pneumáticos e saltos e
solados de borracha
TC. Jrno n.' 761.558, de 1-8-66
Jorge Es Nraájo Ltda .
Minas Gerais

Hotel Presidente

- LÀ ciNSC 32
.
Para distinguir: A1.1--uns, almanaques
Classe 33
anuários, boletins, catálogos, jornais
Titulo de estabelecimento
livros, peças teatrais e claematográfi
Termos ns. 761.548 e 761.549, de
cas, programas de rádio e televisão
1-8-66
publicações, revistas, folhinhas haprez
São
Pauto
A.N
s galas S. A.
sas e programas circenses
São Paulo
Clave. 39
Artefatos de borracha não incluidos em
outras classes a saber: assento de borracha, anéis de borracha, base pari
telefones bicos de mamadeiras, câmaras
de ar, cacetetes, conta-gotas de borracha, chupetas, desentupidores, elásticos,
elásticos para calçados, encostos, esferas, guarnições de borrachas. ma/nadei;
ras de borracha, pneumáticos e saltos e 1
Classe 32
solados de borracha
Para
distinguir:
Almaxiaques, agen-ind
Têm) n.° 761.554, de 1-8-66
anuários, álbuns impressos, boletins, caFMC Corporation
tálogos, edições impressas, revistas, ôrEstados Unidos da 'América
gãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Classe 39
Artefatos de borracha não incluídas ema
outras classes a saber: assento d/.. borGlasse 46
racha. anéis de borracha. base para
Agua- sanitárta: anil: amido: azul da telefones bicos de mamadeiras. câinarae
Prüssia e ultramar para a lavadeira: de ar. caretetes. conta-gotas de borraabrasivos guando para conservar ou po- cima, chupetas. desentimidores, elásticos:-

rocesso frit
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MARCAS DEP

TADAS

Publicisçao Coita Oto aoôrdo com o art. 194 do eddige de, PrOprledEta0 industrial. Da data da publicação começará
es correr o prazo Co 60 &o para o deferimento do podido. Durante Caso prazo poderc.o apresentar DUM oposigõea ao Depa,rtarcento
Nacional da fPrOpriedado Industrbi aquêlea que co julg arem prejudicados com a concessito C.) registro requerido
elásticos para calçados, encostos, esferas, guarnições de borrachas, mamadeiras de borracha, pneumáticos e saltos C
solados de borracha

Trino n." 761.557, de 1-8-66
E;mprêsa de Transporte Rio-Minas
Ltda.
•
São Paulo

Tèrnio n.° 761.550, de 1-8-66
São Paulo
Não Paulo Alpètgatas S. A.
São Paulo

PRORROGAÇk

.RIO:MONASI

• oc e ssaLe2
--

Classe 33
Titulo de estabelecimento

Indústria

Têrtno n.° 761.559, de 1-8-66 r
Cerâmica Jacarandá Ltda,
Minas Gerais

Classe 32
Pare distinguir: Almanaques, agendas
anuários, álbuns impressos. boletina co
tálogos, edições impressas. mvietas, 6r
gAos de publicidades. programas radiofônicos. rádio-televIslonada% peças teci
trais e cinematográficas, programes •
circenses
Têrino n." 761.552, de 1-8-66
Laboratório Dueto S. A. Indústria
Parmacêutica
São Paulo

PRORROGAÇA0

• E1RGATOL
p„„„„,,,r,
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 16
AzuleloS. blocos de cimento, calhas. cimento, cal, chapas isolantes, caixilhos.
chapas para cobertura, caixas de água
e de descarga, estruturas metálicas para
construções, lanibris, luvas de junção.
manilhas, Mosaicos, ladrilhos, produtos
betuminosos e impermeabilizantes usados nas conscuções, peças ornamentais
de cimento ou de gesso para tetos e
paredes. telhas e tijolos

Têrmo n." 761.563, de 1-8 66
E.squire Propaganda- Ltda.
13tianahara

A CEM

Minas Gerais

Térreo n." 761.555, de 1-8-66

BRUXAR{IA
Classe 32
Pr,ra distinguir: Almanaques. açr atlas
anuários, álbuns impressos, boletins. ca
I tálogos, edições impressas, revistas, ór
gãos de publicidades, programas radio
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea
trai,. e cinematográficas, programas
i
rrcenses
_
Tênue, n." 761.565, de 1-8-66
Lanchonete Brotinho do Meter lida .

PRORROGAÇÃO'

REM
Classe 3
Um p.oduto
Tèrmo 71." 761.568, de 1-8-66
Washington Fernando .Abrantes
Glianabara

MUCJOCÉP[192.uJ

ERMINHO
Classe 41
Produtos alimenticios em geral
Tênmo n." 761 .56(t de 1-8-66
Instituto Biochimico S . N — Paulo
Proença

[nom

Classe 32
Revista mensal. denominada "%mieipios do Brasil"
_
Ti!~ n.° 761.570. de 1-8-66
Aparicio Severo Baptista
Paraná

"CAFÉ SÃO
‘nd.

Guanabara
.

Pal :1

JOS É"
Bras.

Classe 41
assinalar e distinguir: Café. em
gi-JÁo torrado e inoido •

Té rrn o n." 761.571, de 1-8-66—
Roulet: Teixeira Belo
Paraná

C

Guanabara

EA. ti cios líniclog da América

Indústria

reksileira

PRORROGAÇÃO

Clas:4, 36
Calçados em geral para homens -senhoras e crianças
Tèrino a.° 761.561, de 14-66
jotaenie
Comercial e Industriai
Técnieil de Materiais Lida. •
rrunnabara

naja
Clase.s 2
Fut.qa...idas, bactericidas e insetiçielas
_

3 12. 9

Heartv

Classe
Artigos da classe
_
.
Termo n.° 761.562, de 1-8-66
Vrlê
'13outigue Modas Ltda,
Guanabara

T1 &kl
Classe 3
Um produto • farmacêutico
Térreo n. v 761.569, de 1-8.66
G)citra -- Comércio de Cimento e
. Transporte Ltda.

STAPH A Ni
Classe 36
Modas e confecçõen

I-CAAPERO
Classe 91
Para assinalar e distinguir: Café em
•
grão torrado e moido
Térmo n.° 761.573, de 1-8-66
Paustino Boscarclisit
Pa-aná

Brasilia

oV I

MÉRCIO

E I

E

Classe 1
Chapas pré-sensibilizadas . sensíveis
luz, para a impressão off-set sôbze base
.de aluminió, de resinas sintéticas e de
papel, para o processo de impressão
negativa e positiva

Sàe...

Termo n." 761.564, de 1-8-66
Editõra Editormex Internacional Ltda
Guanabara

12. T. Vanderbilt COmpany, Inc.

Termo n.° 761„ 556, de 1-8-66.
Canadian .1 loechst Limited
Canadá

Proença
Guanabara

Classe 32
Programas de televisão e radiofônicos.
Publicações eia geral

Tét:mo '11. 9 761- .560, de 1-8-66
rnclústria de Calçados josary Ltda

Classe 3
Um preparado farmacêutico (solução
fortificante e reconstituinte)

Térnio n." 761.567, de 1-8-66
I Instituto Biochimico S. .N — Paulo

CASCAT±NRA

I.:N 1'0 ,

nt1NsP0111-01)

Classe 16
cimento, azulejo,, cerâmica

•
Ciasse-41
.
)T'1atletli krinho de filho c.cangica
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Fevereiro de 1967

MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará •
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento cio pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a
concessão da registro requerido
Termo n..". 761.572, de 1-8-66,
Kakizaki
Shudo Ltda.
Paraná

CASA DE

Termo n." 761.578, de 1-8-66
Agnaldo Rodrigues de Souza9alua

çte,1A,

'

Termo n." 761.582. de 2-8-66
[..,uiz Braga França Ferreira
Guanabara

Termos ns. 761.589 a 761.592, de

2-8-66
SABAP — Sociedade Anônima Brasileira de Artefatos Plásticos
São Paulo

SABAFLEX

vEns

Indlletrin Brasileira,

PALMEIRA
• 2

e

•

Inec.

Classe 40
Titulo de estabelecimento

Classe 41
Titulo de estabelecimento

Têrmo n." 761..574, de 1-8-66
Barbur,
Kayatt Ltda.
Paraná

Termo n." 761.579, de 1-8-66
D. A. Reis
13,ahia

GALERIA
REIS
CANDELABRO)

Classe 36
Titulo de estabelecimento
Tenni) n." 761.580, de 1-8-66
"A Comissária" Editora e Distribuidora
de Livro sLtda.
Brasília

Clusse 40
Titulo de estabelecimento
Termo n." 761.575, de 1-8-66
Limpes Ltda.
Bahia

LIMPEX
LTDA.
Nome cõmercial
Termo n." 761.576, de . 1-8-66
Ernst Weckerle e) Cia.
Bahia

ÓTICA

RNESTO

A ô0MISSARI4
Classe 32
Edição de livros didáticos, -técnicos e
literários, jornais e revistas
Termo n." 761.581, de 2-8-66
Luiz Braga França Pereira

Classe 38
Carteira de papelão escolar
Téntrio n" 761.583. de 2-8-66
Basilio Lancellotti
Guanabara

(04:vm
Classe 41
Peixes. camarões. mariscos siris, polvos, ostras, lagostas

Classe 39
Para distinguir: saltos e solados de
borracha
Classe 35
Para distinguir: si-Jtos e sola-los de
touro
Cl3sse 28
Para distinguir: saltos e solados ck
plásticos
Classe 36
Para distinguir calçados em gral: Alpercatas, boas, Lotinhas, bot;nas, chinelos. gal.-,cits, polainas, perneiras. sandálias, sá?-ítos. sapatos desportivos e
ta tna ncos
Termo n." 761.593, de 2-8-66
SABAP — Sociedade Anônima Brasileira de Artefatos Plásticos
São Paulo

Termo n." 761.584. de 2-8-66
Kleber Costa Pimenta
Guanabara

CALÇADOS PLÁSTICOS
MELODIA CONFORTO
PODO DIA

OS XWDOMAVEIS

Classe 36
Frase de propaganda

Termos os. 761.594 a 761.596, de
Classe 32
2-8-66
Conjunto musical, jornal, revistas, pro- SABAP — Soziedade Anônima Brasigramas radiofônicos e programas de
leira de Artefatos Plásticos
televisão
São Paulo
Termos os. 761.585 a 761.588, de
2-8-66
SABAP — Sociedade Anônima Brasileira de Artefatos Plásticos
São Paulo

Guanabara

SABACÔR

Incgstria Brasileiréi_
Classe 28

Classe 8
Titulo de estabelecimento
Tèrnio n.° 761.577. de 1-8-66
À. Alaban Ei Cia. Ltda.
Bahia

Classe 41
Titulo de estabelecimenhs

Para distinguir: saltos e solàdos de
plásticos
Classe 36
Para distinguir calçados em geral: Alpercatas, botas, botinhas, botinas, chinelos, galochas, polainas, perneiras.
itiDUSTRiA . BRASI1.EIRA1
sandálias, sapatos, sapatos desportivos
e tamancos
Classe •35
Classe 35
Para distinguir: saltos e solados de Para distinguir: saltos e solados de
touro
touro
Classe 39
Classe 39
, Classe 38
Para dis:inguir: saltos e solalos
Para disr'ngt.ir: saltos e solados de
Carteira de papá% escolar
borracha
borracha
Classe 23,
Para d'st3n:i:ir: saltos e solados de
Preço do Número dg Roje: Çr$ 50 — ,(NCr$ 0,05)
plástico

