ESTADOS UNIDO

SEÇÃO In
ANO XtIr - N.' 38

CAPITAL FDDERAL

SEXTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 1989
nnn=1=1~S.

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio 16 de fevereiro de 1967
Exigências
W. A. Sheaffer Pen Co. (junto ao
termo" ri° 133.495) - Apresente cópia da petição DNPI 131.128-66 que
se extraviou.
Recursos Interpostos
Sparkler S.A. Ind. e Com. de Filtros (rio recurso interposto ao termo
n 9 113.387) Priv. de Inv).
Grau' S.A. Ind. e Com. (no recurso interposto ao termo n 9 117.712
Mod. Ind).
Ernst Jacobi (rio recurso interposto ao termo n 9 109.419 Priv. de Inv).
The Weatherhead Company (no recurso interposto ao tèrmo 109.641)
Priv. de Inv) .
Antônio Brandestini (no recurso
Interposto ao termo n9 114.406 PriVilé 0.,io de Invenção).
São Paulo Alpargatas S.A. (no
recurso interposto ao têrmo número
148.475 Modelo de Utilidade). •
Duratex S.A. Inlústria e Comércio (no recurso interPosto ao têrmo
119 154.035 Modelo de Utilidade).
Duratex S.A. Indústria e Comércio (no recurso interposto ao termo.
n" 154.037 Modelo Industrial).
Duratex S.A. Indústria e Comércio( no recurso inter p osto ao têrmo
n 9 154.038 modelo Industrial).
Expediente da Seção de Recursos
Rio 16 de fevereiro de 1967
Exigências
S.A. Moinho Santista Indústrias
Gerais (no recurso interposto ao deferimento do têrmo n 9 491.301 marca Astralene).
• N9 503.186 - Instituto de Angeli
do Brasil Produtos Terapêuticos Sociedade Anônima.
Recursos Interpostos
Cotermaqui S. A. Comércio e .Importaeáo (no recurso interposto ao
deferimento do termo n 9 369.110
marca Cotemaq).
S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo (no recurso interposto ao deferimento da marca Familiar termo
n9 459.535).
Rilsan Brasileira S.A. (no recurso
interposto ao deferimento do nome
comercial Resilam Indústria e Comércio Ltda. termo n o 381.312).
Insticuto Nacional de Quimioterapia Ltda. (no recurso interposto
defe r b rien'n do termo n 9 430.359 mar
ca Puerorgan).

RE-Aiq STA DA PROPROEDADE
6NEDUSTUMAL.
Cia. Fiação e Tecelagem Assumpção (no recurso interposto ao deferimento da marca Cofitex, termo número 441.105).
Rilsan Bras. S.A. (no recurso interpo:,to ao deferimento do termo n9
455.886 marca Resilan).
Lab. Leo do Brasil S.A-. (no recurso interposto ao deferimento do
termo n9 455.944 marca Leo Artrit).
Unilever Ltda. Aktiebolaget Electrolux e Armações de Aço Probel S.
A. (no recurso interposto ao deferimento do termo n 9 458.220 titulo
Lojas Bel-Lux).
Indústria e Comércio Corneta S.
A. (no recurso interposto ao deferimento do termo 460.683 titulo Metalurgica Coronet).
Badische Anilin & Soda Fabrik Aktiengesellschaft (no recurso interposto ao indeferimento do termo número 462.590 marca Primazin).
Anderson, Clayton 8t Co. S.A. Indústria e Comércio (no recurso interposto ao indeferimento do termo
n , 462.787 marca Ritinha).
Bozzano S.A. Comercial Industrial
e Im p . (no recurso interposto no indeferimento ao termo n 9 464.331 mar
ca Sem Sol).
Refratários e Isolantes S.A. (no
recurso interposto / ao indeferimento
do termo 468.812 marca Metalcrom)
Bril S.A. Indústria e Comércio e
Unilever Ltda. (no reccrso interposto ao deferimento do termo númerJ
468.969 marca Brilux).
Laboratório Climax S.A. (no recurso interposto ao deferimento do
termo n9 470.678) marca Solargin).
São Paulo Alpagartas S.A. (no reCurso interposto ao indeferimento do
termo n 9 471.113 marca Cisco Kid).
Portex Fornecedora Textil S.A.
no recurso interposto ao deferimento
do termo 372.927 marca Fantex).
São Paulo Alpargatas S.A. (no re
curso interposto ao indeferimento do
termo n9 473.320 marca Aluno Bem
Calçado ABC) .
Indústrias Gessy Lever S.A. (no
recurso interposto ao deferimento do
termo 473.665 titulo Instituto Asturias).
EVG Entwicklungs Und Ververtungsgesellschaft MBH (no recurso interposto ao indeferimento do termo
n 9 475.492 marca Bi Stahl).
Haenssgen & Cia. Ltda. (no recurso , interposto ao deferimento do
termo ri' 478.530 marca Natal).
Brunswick Corp. (no recurso interposto ao deferimento do termo numero 479.526 marca Figurativa).

Fiat Societa Per Azioni (no recurso interposto ao deferimento do termo n9 479.978 marca Fiat).
Le Porte Echappement Universel S.
A. ('rhe Universal Escapement Ltd)
(no recurso interposto ao indeferimento do termo n9 481.564 marca
Eseap).
Colgate Palmolive Company (no recurso interposto ao deferimento do
termo n 9 481.965 marca Floridente).
Bril S.A. Indústria e Comércio (no
recurso interposto ao deferimento do
termo n9 483.565 marca Bonfil).
Avon Cosméticos Ltda. (no recurso interposto ao indeferimento do
termo n 9 484.574 marca Avon Chama)
Laboratório Climax S.A. (no recurso interposto ao indeferimento dc
,ermo n" 484.578 marca Mulgatol).
A Novaquimica Laboratórios S.A.
(no recurso interposto ao indeferimento do termo n9 487.361 marca
Caju Purgativo).

translormaclos em materiais textis
Sandoz S.A.
N. 136.387 - Preparação de compostos orgânicos de chumbo - Nabo
Chemical Comphny.

Exigências
Térmo com exigências à cumprir:
Termos:
N. 139.277 - United States Of
America.
N. 142.801 - Commercial Solventss
Corporation.
N. 143.262 - E I Do Pont de Ne.
moura And Company..
N. 1'3.120 - F. Hoffmann - La
Roche Ei Cie. Societe Anonyme.
N. 145.821 - Rohin Haas Com.
pany..
N. 146.147 - May And Baker
mited.
N. 148.714 Bristol
Myers
N. 148.932 - Farb:mfabriken Ak.
tiengesellschaft.
N. 148.945 - Polymer Corporation
Limited.

N. 149.408 The Black-Clawson
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA Company..
N. 149.764 - University LaboratoDIVISÃO DE PATENTES
ries, Inc.
N. 149.964 - Merck & Co. Inc.
Rio, 16 de Fevereiro de 1967
N. 150.050 - The Norwich Pher.
maca! Company.
Notificação .

Uma vez decorrido o prazo de recon-

N. 13(.. 142
Dravo Corporation.
N. 138.052 - Beryloy Limited.
N. 142.690 - Anatoly Mein!.
koff e Wenceslau Escobar de Azam.
buja.
N. 143.196 - Madan A. G.
N. 144.570 - Joseph Bancroft
Sons Co.
N. 146.197- Eastman Kodak Com.
pany.

sideração previsto pelo arcigo 14 da
Lei 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
para eventuais juntadas de 1'C-considerações e-se do mesmo não se tiver valido
nenhum interessado ficam notificados os
requerentes abaixo mencionados a comparecerem a êste Departamento a fim
de efetuarem o pagamento da primeira
anuidade no prazo de sessenta (60)
dias, na fornia do parágrafo único do
N. 146.432 - The Wellcome Fon.
art. 33 do Código da Propriedade In- dation Limited.
N. l4 539
dustrial, para que sejam expedidas a3
L I. R .
Laboratorespectivas cartas patentes:
ri Italiani dl Ricerca Chimica S.p.A.

c.

N. 148.071 - Dr. Karl Ziegler.
N. 149.576 - Taiheiyo Nickel Ka.
bushiki Kaisha.
Termos:
N. 100.053 - Godfrey L. Cabot,
N. 119.950 - Ligas Ferrosas - Inc.
Meehanite Metal Corporation - OrN. 124.596 - Giuseppe Velzi.
ganizada sob as leis do Est. de Mis_
N. 144.882 Nestlé S.A.
ouri.
N. 145.504 - Montecatini Societâ
N. 133.955 - Processo para pro- Generale Per L'Industria Mineraria e
duzir compostos contendo sulfóxidos e Chimica.
Sulfonas - General Aniline Ei Filia
N. 14.25 - F. Hoffniann
ta
Corporation.
RocheE5 Cie. Societe Anonyme.
N. 135.960 - Processo de Tintura
N. 145.582 - General Electric Com.
de Filamentos e de Fios eventualmente pany.
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• - As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diàriamente, até às
15 hora...
- As reclamaçães pertinen.
tes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
escrito, à Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, no • máxi.
mo até 72 horas após a saída
do à órgãos oficiais.- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados. ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer
época, por seis meses ou um
ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sela,
aviso prévio.
Para facilitar aos assinan-i
tes a verificação do prazo de;
validade de suas assinaturas.1
na parte superior do enderêço
N. 145.643 - Argus Chemical Corporation.
N. 145.650 - Sheill nIternationale
k.search Maats Chappij N.V.
N. 145.679 - Nyegaar Ei Co.
,A/S.
N. 145.720 - Hercules Powder
Company.
N. 148.796 - Unilever
N. 148.887 - Esso Research And
Engineering Company.
N. 148.942 - Farbenfabriken Bayer AG.
N. 149.001 - Farbenfabriken Bayet
,Aktiengesellaschaft.
N. 149.248 - Amsted Industries Incorporated.
N. 126.492 - Glaxo Group Limiteci.
N. 146.021 - F. Smith Ei Co.
:(Whitworth) Limited.
N. 147.191 - Monsanto Company.
N. 147.965 - N.V. Organon.
N. 148.684 - Solvay EJ Cie.
N. 148.929 - Jergitsch-Gitter Und
Eisenkonstruktionen - G m.b.H.
N. 147.165 - F. Hoffmann - La
Rocha Ei Cie. Société Anonyme.
N. 147.005 - Indústria e Comércio Sasazaki Ltda.
148.672 - Aktiengesellschaft
N.
rür Brauereiindustrie.
N. 149.273 - Allied Chemical Corporation.
N. 145.367 - Montecati Società Generale Per L'Industira Mineraria e Chimica.
N. 145.807 - Marukyu Industria de
Maquinas Agricolas Ltda.
N. 147.003 - Eduardo Campo MerCadinho e Juan Carlos Tarasido.
N. 148.723 - Bristol-Myers Com..
pany.
N. 139.829 - Baumer Qbs Cia.

Fevereiro de 1967

- As Repartições Públicas
.cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA ,NACIONAL
fevereiro de cada ano e- as
OIRETOR GERAL
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
nnebAçZo
OMEPE DA sa0c
CHEFE Do SERVIÇO os p uBeiewoZiEs
- A fim de possibilitar a
FLORIANO GUIMARÃES remessa de valores acompaMURILO FERREIRA ALVES
nhados de esclarecimentos
DIÁRIO OFICIAL
quanto a sua aplicação, sou.
EEÇ7L0
citamos usem os interessados
••Mle da publicidade do •opodionto de Oapartanwaramo
preferencialmente cheque ou
Induatriat do Mlniatérlo
Nacional d• Pregar,
vale postal, emitidos a favor
da Indústria • Comércio
do
Tesoureiro do De partas
impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
mento de Imprensa Vacional.
- Os suplementos ás ecliçães dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da asREPARTIÇÕES E PARTICULARES.FUNCIONÁRIOS
r
sinatura.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- O funcionário público
Semestre . • . Cr$ 6.000 Semestre . .‘ . Cr$ 4.500
Cr
9.000 federal, para fazer jus ao desAno • • . . . . Cr 12.000 Ano
conto indicado, deverá provar
Exterior:
Extericr:
esta condição no ato da as1
Ano •
Cr$ 13.000 Ano
Cd 10.000 sinatura.
- O custo de cada exem.
vão impressos o número do dos jornais, devem os as. piar atrasado dos órgãos ofitalão de registro,- o mês e o sinantes providenciar a res- ciais será, na venda avulsa,
ano em que findará.
pectiva renovação com ante- acrescido de Cr$ 5 se do mesA fim de evitar solução de cedência mínima de trinta mo ano, e de Cr$ 10 por ano
continuidade no recebimento (30) dias.
decorrido.

EXPEDIENTE

III

umMENI

J. M. pinheiro (transferência para
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
o seu nome da marca Cutrini número
PATENTES REPUBLICADOS
327.197).
Truforma Ltda. (no ped_do de altePor terem saído com incorreções
ração de nome da marca Truflex núRio, 16 de Fevereiro de 1967
mero 279.291 - Truflex, n 279.292
Truforma, n9 293.192 - Truforma,
Exigências
ti° 324.656 - Truforma, , n9 324.667.
Manufatura Paulista de Fios Ltda.
Processos e termos com exigências (transferência para o seu ,some do tiá cumprir:
tulo Manufatura Paulista de Fias, nu.Chicopee Manufacturing Corporation mero 337.608).
(no pedido de transferência de patente
S. Calabrezzi (transferência para o
seu nome da marca: Cometa, termo
n° 67.435).
Diversos
405.917 - Cometa, n9 322.739).
Manchester Ind. Eletrônica S. A.
N. 137.855 - Enac Engrenagens e (no
pedido de alteração de nome da
Acessórios Industria e Comércio Limi- marca Manchester têrmo 456.741).
tada.- Arquive-se.
Mobiliário Fiel de Belo Horizonte.
S.A. e Mobiliário Fiel de Belo Horizonte S.A. e Mobiliário Fiel de Belo
Expediente da Seção
Horizonte Ltda. (no pedido de cite
de 1ransferência e Licenças ração de nome da insígnia Mobiliário
Fiel, termo 457.263) .
Lab. Mauricio Villela S.A. (transRio, 16 de fevereiro de 1967
ferência para o seu nome da marca LiForam mandados averbar os seguin- nopel,
termo 469.330.
tes transferências e alterações de nome
Confecções Rama Ltda. (transferêndos titu:ares nos seguintes processos:
para o seu nome da marta Ra-Ma
SantenPhar maceutical Company cia
termo
514.299).
L'd. (no pedido de alteração de nome
João. Miranda S.A. Exp. Represendo registro n° 185.107 marca Daigakux
tações e Com. (no pedido de alteração
e Emblemática, n9 190.262).
de nome da marca Novilar termo núMarcassa Ei Filhos S.A. Ind. e Co- mero 514.303).
mércio e Marcassa Ei Filhos Ltda, no
João Miranda S.A. Exp. Represennedido de alteração de nome da frase tações e Com. (no pedido de alteração
\rnho Velho.
de nome da marca Novilar termo TiúMarcassa +Sempre Velho Sempre Bom, mero 514.304).
têrmo n° 381.850).
Engarrafadora e Distribuidora Cani- João Miranda S.A. Exp. Represennha Cordeirinho Ltda. (transferência tações e Com. (no pedido de alterapara o seu nome da marca Cordeiri- ção de nome da marca Novilar termo
514.305).
nho n° 273.253).
Soutiens e Cintas Darling S.A. e
João Miranda S A • Exp. RpresentaC:stro Masijah Ei Ca. Ltda. (no pe- cães e Com. (no pedido de alteração
dido de alteração de nome da marca de nome da marca Novilar termo naConfidencial, n° 325.662).
mero 514.306).

Sagrimec - Soc. Agrícola hnobiliária e Comercial Ltda. (transferência
para o seu nome da marca Hawai têrmo 514.803).
Ind. Farmacêutica Lassa Ltda. (no
pedido de alteração de nome da marca
Lessa t'êrmo 515860).
Ormonoterapia do Brasil S.A. (transferência para o seu nome da marca:
Biopla, termo 316.884 e Neopla, termo 316.886).
Ormonoterapia Richter do Brasil S.A.
(no pedido de alteração de nome da
marca iBopla, termo 316.884 e Neopla
termo 316.886).
Monte shell Petrochimica S.p.A.
(transferência para o seu nome da masca Moplen termo 396.691).
S.p.A
Petrochim:ca
Monteshell
(transferência para o seu nome .1a manca Moplen termo 396.693) .
S .p . A
Petrochimicn
Monteshell
(transferência para o seu nome da marca Moplen termo 396.594) .
Silva 8 Loureiro Ltda. e Silva &
Cia. Ltda. (no pedido de alteração de
nome da masca Café Ouro do Brasil
termo 480.051).
Norton Company (transferênc:a para
o seu nome da express• ão de propagan.
da Norton - Melhores Produtos para
uma Produção Melhor, termo número
513.350).
Norton do Brasil S.A. Ind. e Co,
mércio (no pedido de alteraçãa de nome
da expressão de propaganda Norton Melhores produtos para uma produção
melhor, termo 513.350).
Norton do Brasil S.A. Ind. e Comércio (no pedido de alteração de
nome da frase Produza melhor a um
custo menor com produtns Norton, térmo 513.351).
Norton Company (transferêncm para
o seu nome da frase produza melhor a
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Run custo menor com produtos Norton EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
RECEPÇÃO INFORMAÇÃO E EX.termo 513.351).
PEDIÇÃO
Ind. de Polpa e Doces São Gonçalo
Ltda. (no pedido de altreação de nome
Rio, 16 de fevereiro de 1967
da marca São Gonaçalo termo número
473.184).
Exigências
Exigências

Iemsa Indicstrias Eletro Meanicas
S.A. (na alteração de nome do têrinoa
489.684 - Marca: Iemsa) 1) Retitia
que-se o nome da depositante para len.
sa - Indústrias Eletromecânicas Unia
tada.
2) Anote-se a alteração de nome.
Laboratórios SPanitas S.A. (na altca
ração de nome do tèrmo: 491.362
Merca: Multibeta).
Fábrica de Cerveja Nova Olinda Li.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
SEÇÕES REPUBLICADO POR TER mitada (transferência para o seu nome
do Têrmo: 503.705 - Marca: Cerveja
SAÍDO COM INCORREÇÕES
Forte Especial Baby Chop's).
Rio, 16 de fevereiro de 1967
Companhia Brasileira de Fibras Sinté.
ticas Nailonsix (na alteração de nome
Notificação
do térino: 514.609 -- Marca: Nadou-

efeito o despacho que arquivou o processo.
N. 500.993 - Benedito Tavares de
Moraes - Torno sem efeito o despacho
de arquivamento.
N. 513.986 - Aderba-Coberturas
Ltda. - Nada há que deferir.
N. 490.552 - Raiana Ind. e Comércio de Radios Ltda. - Arquive-se.

Têrmo com exigência à cumprir:
Tèrmos com exigênicas a cumprir:
Zeiss lkon Ag. (no pedido de aposN. 60.212 - Louis Barron.
tila no registro internacional 41.519
N. 425.978 - Behringwerke Aktienprocesso 42 de 1959 - Cumpra a exi.. gesellschaft.
•
gência).
N. 525.836 - Celulose e Papel Mi.
Columbia do Brasil S.A. Ind. e Co- nas Gerais S.A. Papelminas.
N. 483.010 - Biofarma Société Anomércio (no pedido ele averbação de
contrato da marca Emblemática núme, nyme.
ro 456.589).
N.642.258 - Fábrica de • Calçados
3iX) .
, A Novaquimica Laboratórios S.A. Topazio Ltda.
Uma vez decorrido o prazo de reconN.501.670 - Fusan Representações
(no pedido de alteração de nome dos
G . B. Pezizol S.p.A. (transferencia
registros n9 : 160.250 - 163.996 - de Revistas Jornais e Emissoras Limi- sideração previsto pelo artigo 14 da Lei para o seu nome dos têrmos:
4.048 de 29-12-61 e mais dez dias para
170.993 - 176.051 - 176.075 - tada.
n 180.734 ) .
eventuais juntadas de reconsiderações e
Diversos
514.656 - Marca: Alcachofra
se do mesmo não se, tiver valido ne514.656 - "
Calçados Naomi S . A. Ind . e CoAlcachofra
N. 429.000 - Fertilizantes Margo nhum interessado serão logo expedidos
514.658 - "
mércio (no pedido de alteração de no.
Cynar
S.A. Imp. e Com. - Nada há que os certificados abaixo:
514.659 - "
Tem
me do registro n9 198.599).
514,660 - "
Fundição Bonsucesso Ltda.' (qjunto deferir, haviam duas exigências sendo
Pezziol)
Marcas Deferidas
que a segunda ficou prejudicada. O
João 'nado Correia Filho (transfeao registro 227.118).
N. 450.969 - Corisco - Corisco ência para o seu nome do têrmo: mim
T.B. Paciulli (junto ao regiStro nú- peticionário retro não se refere a primira exigência não cumprida.
Corretagens
Inspeções de Seguros e Re.. ero 520.846 - Marca: Pajuçara).
mero 180.756).
N. 496.754 - Pavimentações AsfálVetefarma S.A. Ind. e Com. (no itcas SMA Ltda. - Torno sem efeito presentações Ltda. - Cl. 38.
Exigências
N. 467.936 - Verbania - Verbania
pedido de alteração de nome da regis- a petição foi anexada agora. -Manufatura de Tecidos de Malhas e
tro 191.384).
o despacho de arquivamento já que a Afins Ltda. - Cl. 36.
Tèrmo com exigências à cumprir:
Usafarma S.A. Ind. Farmacêutica petição foi anexada agora.
N .490.978 - Transroto - IndúsN. 422.208 - Publicidade Karvas tria de Papeis de Arte José Tscherkas- Boehrirger do Brasil S.A. Produtos
"(junto ao registro 337.561).
Químicos e Farmacêuticos (no ped:do
Moto-Veículos Penhense Ltda. Unto Ltda. - De fato. Torno sem efeito o sky S.A. - Cl. 5.
de contrato de exploração do registro
ao registro 337.767).
despacho . que arquivou o presente.
N. 492.675 - Suclamfilm - Su- n9 333.243 - Marca: Cloranficina) Usatarma S.A. Ind. Farniacêutica
N. 432.606 - Solda Universal Li- damfilm Limitada - Cl. 8 - Regis- Apresente Clichê.
juntoa o registro 339.079).
mitada - Torno sem efeito o despacho tre-se considerando as cpcliculas cine- Ultraquimica S.A. Ind. e Comércio
Organização Farmacêuntica Luper Li- dearquivamento para aceitar os novos matográficas» como «filmes revelados». (junto ao têrmo: 259.411).
mitada (unto ao têrmo 493.121).
exemplares no prazo.
N. 492.757 - Kanegae - Comér- N. 764.737 - Companhia Industrial
Emprêsa Bras., de Adesivos N. 433.593 Oswaldo Jazza -- cio e Indústria Colonizadora de Goias Rio Guahyba.
EBA
Ltda. (junto ao termo n 9 513.212). Torno sem efeito o despacho de argui., Limitada - Cl. 7.
N. 606.627 - Lecien S.A. 'Ilidiu,.
N. 496.690 - Macale Macale
Distribuidora iRograndense de Alcool vamento.
N. 434.037 - Kajima do Brasil En- Ind. de Plásticos Ltda. - Cl. 28 - Iria Farinacêu tira.
(junto ao termo 514.189).
N. 668.172
genharia Civil e Arquitetura Ltda. - Registre-se com exclusão de letreiros. e Navegação. - Companhia Comércio
Ind. e Coma Paloschi Ltda. (Junto Torno sem efeito o despacho de argui
N. 779.095
Pennsalt Chemicals
vamento.
ao termo 514.472).
Transferência e alteração de nome de Corporation.
British Schering Ltd. (junto ao registitular de processos
N. 480.867 - Convias S.A. EngeN. 779.413
Chimica Baruel Lia
tro 268.096).
ruitada.
aliaria e Com. - Torno sem efeito o
Foram mandados anotar nos proces.
Johnson G Johnson (transferência despacho de arquivamento.
N.779.966 - Companhia Hemmer
N. 513.687 - Vin:cola D'Andrea sos abaixo mencionados as seguintes Ind. e Com.
para o seu, nome das marcas registros
transferências e alterações de nome:
S.A. - Nada há que deferir.
re 283.351, 305.4.1()„ 305.525).
Diversos
Soc. Indu-..trial de Produtos AlimenN.
175.340
Cia.
Antártica
PauCarl
Zeiss
(transferência
para
o
seu
ticios Bela Vista Ltda. (junto ao relista Ind. Brasileira de Bebidas e Co- nome da marca: Sonnar - Registro nú- Johnson l Johnson (junto ao regis.
gistro n° 311.093).
tro n° 176.793) - Nada há que denexos - Torno sem efeito o despacho mero 44.502 - Proc. 39.673).
Lab. Especifarma S.A. (no pedido de arquivamento.
United States Steel Corporation - ferir quanto ao pedido de fls. 24, pois
de averbação do contrato nos -registros
N. 392.803 - Distribuidora Comer- (transferência e alteração de nome da o regi.-!;ro lá está em nome de Johnson
216.937 -- 216.938 -- 226.237 - cial de Autos Peças Self Ltda. - marca: Unaflo - Registro 215.746) . & Johnson.
Quanto aos pedidos feitos pelo Instituto Nada há que deferir.
Lares Produtos Domésticos S.A. (na
Johnson & Johnson (junto ao regisGanassini Di Ricerche Biochurnice
alteração de nome da marca: Jota - tro n9 242.581) - Nada há que deferir
N.
416.808
Superagi
Yendo
S.P.A. - Nos registros - 216.927,
registro n9 218.526).
quanto ao pedido de fls. retro, porquan»
216.938, 226.237). - Arquivem-se. S.A. Com. Imp. e Exp. - Torno sem
to o registro já está em nome de John.
efeito o despacho de arquivamento.
Lochard S.A. Ind. e Com. (na al- son
G Johnson.
Bucyrus-Erie Company (Junto ao re- N. 419.332 - Inclitstria Mecânica teração de nome da marca: Lochard gistro 265.332).
de Pericsão Dalma Ltda. - Torno sem n9 236.753 - M. Dulcose - número N. 468.667 - Armazenes Santa Ma.,
número ria S.A. - Arquive-se.
Eletrotécnica Irmãos Monaka Ltda. efeito o despacho que arquivou o pro.. 297.387 - M. Lochard
cesso.
320.528.
N. 481.773 - Ind. de Artefatos de
(junto ao registro 288.262).
Panos Itapetining S.A. lnarpi - Ara
Inch. - Químicas Anhernbi S.A. (jun- N. 419.508
Bar Inconfidência Li.. Quimpax Comercio e Industria Limi- quive-se.
to ao termo 596.183).
mitada - Torno sem efeito o despa- tada (transferência para o seu nome do
cho de arquivamento.
Têrmo: 342.044 - Marca: TurquiN. 506.054 - Simão Goldman
Diversos
N. 421.880 - tilamartin Cora. In& nha) .
Arquive-se.
e lmp. Ltda. - Torno sem efeito o Publintas S.A. Luminosos e Painéis
N. 506.223 - Calcimento S.
a Novaquímica Laboratórios S. A. despacho de arquivamento, que por um (na alteração de nome do têrtrio:
Imp. Com . e Ind. - Arquive-se.
(no pedido • de transferência do regis- lapso foi dado indevidamente. Proces- 450.954 - Marca: Publintas) 1) ReN. 506.26'0 - Prof. Eugenio Mona
tro 152.023).
so inicial sem procuração e petição, de tifique-se o nome da depositante para teixo - Arquive-se.
Lab. Pierre Docta S.A. (no pedido fls. 12, pedindo desarquivamento com Luminosos e Paineis Publintas Limide averbação de contrato do registro mandato para uso procurador.
tada.
Retificação de Clichê
n9 254.781).
• N. 423.578 - R Sampaio Represen.2)
Anote-se
a
alteração
de
nome:
N. 495.099 - Hidrotec - Hidrotee
Samantha Industrial .e Comercial Li- tações Ltda. - Torno sem efeito o Braspérola Ind. e Com. S.A. (trans
Engenharia Ind. Com . S.A. - CI.
mitacia (no pedido de transferência do despacho de arquivamento.
ferência para o seu nome do têrmo:
6 - 16 -- Clichê publicado em: 4-8
registro n9 286.615).
N. 423.683 - Instituto Nacional de 461.381 - Marca: Brascron).
de .1961.
Quimioterapia
Ltda.
Torno
sem
Bombas
Albrizzi
Petri
S.A.
(na
Societe Franco Hispano Amerciane
efeito
o
despacho
de
arquivamento.
alteração
de
nome
do
termo:
476.949
N. J14.774 - Damasceno Lucca
Francispam (no pedido de apostila do
N. 433.578 - Itapoan S.A. Agi- - Marca: Albrizzi).
Textil São Lucas Ltda. -Cl. 37„
registro 3.14.069).
cola Industrial e Comercial - Torno Laboratório Guidotti do Brasil LimiClichê publicado em: 19-12-191.
Instituto Ganassini Di Richerche Bio- sem efeito o despacho de arquivamento. tada (transferência para o seu nome do
N. 519.596 - Nycron - S.A. Co,
chimiche S.p.A. (junto ao registro nú- N. 435.083 - Fundinox Ind. e Co- têrmo: n° 477,715 - Marca: Gui- tonificio Gávea - a. 49 ,-- ClicW
mero 211.398),
naércio de Metais Ltda. - Torno sem dotti)..
publicado asas 1-2-19629
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EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
SEÇÕES REPUBLICADO
Rio, 16 de fevereiro de 1967
Notificação

Uma vez decorrido o prazo de recongideração previsto pelo art. 14 •da lei
4.048 de 29-11-61 e mais dez dias para
eventuais juntadas de reconsideração e
ae do ;mesmo não se tiver valido nenhum interessado, serão logo expedid,s
os certificados abaixo:
Marcas Deferidas
N. 430.153 - Damo - Damo S.A,
Ind. e Com. Exp. e Imp. se 1.
N. 430.157 - Damo - Damo S.A.
Cl. 5.
Ind. e Com. e Imp.
N. 430.158 - Damo - Damo S.A,
Ind. e Com. Exp. e Imp. - Classe 6.
N. 430.159 - Damo - Damo S.A.
Ind. e Com. Exp. e Imp. - Cl. 7.
N. 430.160 - Damo - Damo S.A.
Ind. e Com. Exp. e Imp. se 8.
N. 430.162 - Damo - Darno S.A.
Ind. e Com. Exp. e Imp. - Classe 10.
N. 430,163 - Damo - Damo S.A.
Ind. e Com. Exp. e Imp. - Cl. 11.
N. 430.166 - Damo - Damo S.A.
Ind. e Com. Exp. e Imp. - Classe 14.
N. 430.168 - Damo - Damo S.A.
Ind. e Com. Exp. e Imp. - Ciasse 16.
N. 430.169 - Damo - Damo S.A.
Ind. e Com. Exp. e Exp. Imp. Cl. 17.
•
N. 430.176 - Damo
Damo
S.A. Ind. e Com. Exp. e Imp.
Cl. 22.
N. 430.177 - Damo - Damo S.A.
Ind. e Com. Exp. e Imp. - Classe 23.
N. 430.182 - Damo - Dam,o S.A.
Ind. e Com. Exp. e IMp. Ciasse 28.
N. 430.186 - Damo - Damo S.A.
Ind. e Com. Exp. e Imp. - Classe 32.
N. 430.188 - Damo - Damo S.A.
Ind. e Com. Exp. e imp. Classe 35.
N." 430.189 - Darno - Dama
S. A. Indústria e Comércio, Exp.
e Importação - Classe 36.
N.° 430.12 - 9Damo
Damo
S. A. Indústria e Comércio, Exp.
e Importação - Classe 39.
N.° 430.19 - 5Daino
Daino
S. A. Indústria e Comércio,,Exp.
e Importação - Classe 42.
.
N.° 430.199 - Damo
Damo
S. A. Indústria e Comércio, Exp.
e Importação - Classe 46.
N." 430.201 - Damo - Dam°
'S. A. Indústria e Comércio, Exp.
e Importação - Classe 48.
N.°. 481.091 --4 La Tablc - Malaoel Freire da Silva - Classe 41
- Registre-se com exclusão de
azeites, banha, condimentos para
alimentos e seus preparados para
opreparo de refeições.
N.° 481.274 - Emblemarlt.f. lindústria Reunidas São Jor ge SoOedade Anônima - Classe 42.
N.° 481.915 - Tex-Punt - MaMlariaTex-Punt Ltda. - (Classe 36

MARIO OFICIAL (Seção III) ,
N.° 485.254 - Sagres Bar
Sagre.; Ltda. - Classe 38 - Registre-se na classe 38.
N.° 506.975 - Lidia
Laticinios Xavier Ltda. - Classe 41.
N.° 481.077 - O Ébano - Oswaldo de Oliveira Borges - Classe 32,
N.° 43.0752 - Olympia - !nafic Kassis - Classe 36.
Titulo de estabelecimento deferido:
N.° 369.920 - Café Coarpi Francis'co Moraes - Classe 41 Art. 117 n.° 1.
N.° 503 ;67 - Pôsto e Bar Paraná - Tuffy Mussi Vagai: Classes 21, 33, 41, 42, 43, 41, 46
e 47 - Art. 117
Marcas indeferidas:
N.° 315.461 - Prêt á Porter Casa Anglo Brasileira S. A. Mo.
das Confecções e Bazar .-- Classe
n." 36.
N.° 358.217 - London Abdo Farah & Filhos Lida -Classe 36.
N.° 490.170 - Ricopartes Auto Industrial Ricopartes Ltda
- Classe 21.
N.° 487026 - Tupã - Cafeeira Tupã Ltda. - Classe 38.
N.° 462.065 - Ferras - Indústria de Máquinas Ferras Ltda. Classe 6.
N.' 482,931 - KT 50 PL - Palmar Exportação e Importação S...)ciedade Anônima - Classe 6.

N.' 512.683 _Café Casa Nova
- Soc. Moageira de Café. Ltda.
- -Classe 41.
- Expressão de propaganda indeferida:
N. 471.264 - Bemoreira
Sorte - Bemoreira Cia. Nacional
de Utilidades - Classes 1 a 50.
N.° 482.988 - Tupi - Tupi Transportes Urbanos Piratininga
Ltda. - Classe 33.
Frase de propaganda indeferida:
N.° 294.849 - Faça Você Mesmo
Com Duratex - Duratex S. A.
Indústria e Comércio - Classe 16
Nome comercial indeefrido:
N.° 152.571 - Cadeiras Campanile Ltda. Cadeiras Campanile
Ltda. - Classes 8, 10, 48, 40 e 33.
Transferência e alteração de
nome de titular de processo:
Foram mandadas anotar nos
p rocessos abaixo mencionados as
transferências -e alterações de
nome.
Les Laboratoires Roussel T ransferência para seu nome da
marca Solução Auricular de Cloraner.rucol Rous.sel o.° 269.204 e
marca Hi drodecortancyl 272.071.
Boyal T ypewriter Company Inc.
- Transferência para seu nome
das marcas: Royal n.° 213.603;
Roytlpe ri,' 213.770; Royal número 221.953; Escola Royal número 234.082; Keysort n.° 249.259;
McBee Bonded n.° 253.836; Keysort n.° 260.347.

CÓDIGO BRASILEIRO ' DE
ELECOMUNICAÇÕES
Divulgação n9 882
Edição 1967

PREÇO: - Cr$ 1.400
A VENDAt
Na Guanabara

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, H
Agência I: Ministério da Fazenda

Atende-se a pedido pelo Serviço‘de Reembólso Postal
Em Brasília
Na sede do D.I.N.

Fevereiro de 1967
Bicicletas Monark S. A. teração de nome das marcas Balonette têrmo 513.595 - Copa de,
Mundo têrmo 513.594 - Monarl
tê rmo513593.
Exigências
Termos . com exigências a cumprir:
Philco Rádio e Televisão S. A.
- Junto ao registro .319.692.
Indústria de Espojas Mirian Limitada - Junto ao registro nUmero 330.617.
Murai Sociedad Anônima Comercial e Industrial - Junto ao
registro 182.537.

NOTICIÁRIO
Oposições:
Sandoz S. A. - Oposição ao
tênno 744.375 - Marca Fdnergin
Argos Industrial S. A. - Oposição ao termo 732.142 - Marca
Argos:
Companhia Nacional de Papel
- Oposieão ao têrmo 501.302 Marca CFP.
Arclonnlast Indústria de Aparelhos Cirúrgicos Ltda. - Opoyição
ao têrmo 742.325 - Marca Sondonlast.
Casas Tigre S. A. Comércio e
Onosição a n termo
Frase Ponha Um
Tigre no .ça to o.
Casas Tigre S. A. Comérc i o e
Importação - Oposição no têrmo
n.° 746.485 - Sinal Figura de
Tigre.
Indústrias York S. A. Produtos
Cirúrryicos - Onosição ao termo
n.° 747.699 - Marca Yoilça.
A Novaonimica Laboratórios So
cledade Anônima - Oposição ao •
têrmo 601.224 - Marca .Inotireoi
dan.
Brasil Central-S.. A. Brartnvest
- Onosição ao termo 740.761 Titillo Bracivest.
Humble
& Refi ning Comr,nny - Oposição ao têrmo 744.774
- Marca Só.
Otto Baumgart indústria e Comercio S. A. - Onos i cão ao termo 745.097 - Marca Peysol,
TirioPrrafia Mance S. A
Op osição ao termo 745.684 ---Marca Falam.
•
São Paulo . Alnargata q S. A. nnosição ao têrmo 749.972 "n rea Tri tn Snort.
Vasper Vaz Sam p aio Perfuradora S. A. - Onosiçãn ao termo
n.° 744.050 - Marca Vesper.
Armacões de Aco Probel S. A.
- Oposicão ao têrmo 747.060 Marca Metall1^1.
Ancora Indústria e .Coniércio
Tojtada
nnosiçgn ao têrmo
mero 752.159 - Nome comercial
Tneornoradora Ancora Ltda.
Com panhia Nacional de Papa
- Ono , içãr, ao termo 510.121 Marca Treze.
Pastificio Caxiense S. A. indústria e CornArcio - Onosicoã ao
têrme 747.927 - Marca Yniranga.
Rio 16-2-07 - Assinei e encerrei 30 laudas do expediente Nilton Alvira Xavier, Diretor do
S. Documentação.
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PATENTE? DE INVENÇÃO
1
Publicação feita de acôrdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da Publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
1110derão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
TERMO N9 121.147
(de 12- dç julho de 1960)
The National Cash ReÈister Company. - Estados Unidos da América.
Titulo: Processo para a preparação
do composto 1 fenil 3, '3 dl medi
espiro ((2' H-1' .Benzo Piran) 2, 2'
Indol) e seus R1' R2' R3 - DeriVados.
usublicado com incorreções no Diário Inicial; Seçao lii, ae 21 de janeiro ultimo).
1. Um processo para a preparação do composio i fana 3, 3 di medi
espiro ((a' benzo piran) 2, 2'
finam) e seus RI, la2, RJ derivados,
nus quais i, Ha e iad s.o bçiebb21,L1inLes estericamente compatíveis escomidos no grupo que consiste de
Cria; ; Cli (Cr13) 3; Can ;
Cra; Cal; 000H3; 02C2H5; CO2H;
N.112; NáC113; WH3)2; NfiCUCH3;
N(Cr13)3+; NO2; P0311....; 0CH3;
00211d; O (CH2) 2CH3; () (C6iao) ;
OH; OCOCH3; SCH3; SH; SCOCH3;
SOCH3; SO2Nh2; S(C113)2; F; Cl;
Er; I; 102; CH2C11:=CH2; e CO2CH3;
e nos quais R1, R2 e 113 são substituintes nos anéis benzênicos, de
acôrdo com a seaulata estruturaa

4. Uin processo, de acôrdo com
o ponto 1 ou 2, caracterizado pelo
salicil aldeido ser o 3 metoxi 5 nitro salicil aldeido.
5. Um processo, de acôrdo com
o ponto 1 ou 2, caracterizado pelo salicil aldeido ser o 3, 5 di nitro salicil
aldeido
Prioridade: EE. UU. da América,
em 16 de julho da 1959, n9 827.4'4,

5 - Composições herbicidas fungicidas e pesticidas, caracterizadas pelo
fato de c mpreenderem uma pequena
porém efetiva quantidade de hexabromo - 1, 3, 5 - tritiana - 1, 1, 3,
3, 5 - pentóxido, como ingrediente
ativo.
6 - Processo para combater ervas
e Pragas de animais daninho e para
proteger materiais contra fungos,
caracterizado pela aplicação às áreas
infestadas ou sujeitas à infestação
contra os organismos nocivos uma
TERMO DE PATENTE N 9. 126.096 composição como reivindicado em
quaAuer dos pontos caracteristicos
de 24 de janeiro de 1961
precedentes.
'7 - Processo para a obtenção de
Stouffer Chemical Company - Esum composto da fórmula:
tados Unidos da América.

Titulo: "Novas composições herbieidos, fungicidas e pesticidas, processo para aplica-las e para preparar o
ingrediente ativo das mesmas".
Pontos Característicos

I,

8
caracterizado por condensar
dol da estrutura

\

C

1 - Composições herbicidas, fungicidas e pesticidas, caracterizadas
pelo fato de comprender, como ingrediente ativo, pequena quantidade,
na escala de 0,01 - 10% por pêso, de
um composto da estrutura:
o

-

3
\

I

C'

Uril

na qual x é um número selecionado
do grupo consitindo de O, 1 e 2 e Y
é um halogeno selecionado do grupo
consistindo de cloro e bromo, sendo
o restante para completar 10C%,
constituído por um veiculo, compatível, quer sólido, inerte, pulverulento,
quer liquido, em forma de solução ou
dispersão.
2 - Composições herbicidas, fungicidas e pesticidas, de acôrdo com o
ponto característico 1, caracterizadas
com ura salicil aldeido csitru- pelo fato de compreenderem uma petura.
quena porém eftiva quantidade de
hexacloro - 1. 3, 5 - tritiana - 1, 1,
3, 3, - pentóxido como ingrediente
ativo.
OH
3 - Composições herbicidas, fungicidas e pesticidas, de acôrdo com o
característico 1, caracterizadas
alio ponto
pelo fato de compreenderem, uma pequena porém efetiva quantidade de
hexacloro - 1, 3, 5 - tritiana - 1, 1,
na qual R1, 1(2, e H3 têm as signi- 3, 3, 5, 4 - hexóxido, como ingredinte
ativo.
ficações acima citadas.
4 - Composições herbicidas, fungi2. Um processo, de acôrdo com
o ponto 1, caracterizado pelo indol cidas e pesticidas, de acôrdo com o
ponto
característico 1, caracterizadas
ser o 1 fenil 3, 3 dl metil 2 mediapelo fato de compreenderem uma peno indol.
3. Um processo, de acôrdo com quena porém efetiva quantidade de
o ponto 1 ou 2, caracterizado pelo hexacloro - 1, 3, 5 - tritiana - 1, 1,
salicil aldeado ser o 5 nitro salicil al- 3, 3 a tetróxido, corno ingrediente
ativo.
deid o.

T-D

S S
•aca"

y

o
I

Richardson-Merrell Inc. (Estados
Unidos da América)
Titulo: Processo para preparar 1,1di - ciclo - hexil - 2 - (2'-piperidil)-etileno.
1. Processo para preparar 1, 1 a
di - ciclo - hexil - 2 - (2' piperidil) a
etileno tendo a fórmula

na qual S significa que o anel é sadurado, e seus sais de adição d2 ácidos, caracterizado por cirshieratar 1,
1 - di - ciclo - hcaol - - 2 - (2 a piperidil)-etanol da fórmula

5
/

TERMO N9 129.345

2

em que x e y têm o Mesmo significado que no ponto característico 1,
caracterizado por compreender a reação do correspondnte polióxido de 1,
3, 5 - tritiana com cloro, respetivamente bromo, até haver fia:ação de
ris átomos do halogeno por molécula da polióxido de 1, 3, 5 - tritiana.
8 - Processo de acôrdo com o ponto caracterist'co 7, caracterizado pio
fato do polióxido do itpartia ser o
tetróxido, o pentóxido ou o hexóxido
de 1, 3, 5 - tritiana,
9 - Novas composições nerbicidas,
fungicidas e pesticidas, processo para
aplicá-las e •para preparar o ingrediente ativo das ensinas substanc'amente como acima descrito e aspeficado.
A requerente reivindica de ,ocôrdo
comoa Convenção Intrnacional, e o
art. 21 do Decrto-Lei, n9 7.903, de
27 de ageisto d 1945, a prioridade do
correspond:nte pedido do denositado
na Repartição de Patntes dos Estados Unidos da América, em 26 de
janeiro de 1960, sob n9 4.60g.

na qual S significa que o anel é saturado e, se se quiser, formar os sais
de adição de ácidos.
2. Um processo, de acôrdo com o
pcoto 1, caracterizado por fazer a
desidra Loção por meio cio acido
fosfórico, cloreto de hidrogênio alcoólico ou ácido tolueno-sultênico.
Prioridade: EE.UU. da América e,
24 de maio de 1930. Na 31.254.
'TERMO N9 130.352
de 27 de junho de 1951
'Olin Mathieson Chemical Corporation - (Estados Unidos da Amérira) .
Titulo: Processo para a preparação'
de sulfonil-uréias hidro-aromáticos.
1. Um proce,sso para a preparação de compostos tendo a fórmula

au2-

AVISO AS REPARTIÇÕES
PláBLICAS
O Depart q mento de ?oprensa Nacional', avisa às
Repartições Públicas em geral, que deverão providenciar a reforma das assinaturas dos órgãos oficiais,
até o dia 28 de fevereiro
corrente, a fim de evitar o
cancelamento da remessa a
partir daquela data.

tX-rsota

na qual R é um membro do grupo
que consiste de radicais alcoil, ciclo.
-alcoll, aril, alcenil e aralcoil, caracterizado por dissolver uma hidrinde•
no-sulfonamida numa solução diluída de hidróxido de sódio e acetona
aquecer a solução resultante com um
derivado de ácido iso-clanico tendo a

fórmula O = C = N - R na qual
R tem a significação supra-citada.,
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PATENTES DE VENÇÃO;
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durauta 30 clivo
aa,aXareo apresentar suas oposições no Departamento Nacionateda Propriedade Industrial aqueles que se julsween prejudicados.
•

1=4=3

R. Um processo, para a preparação de hidrindeno-salfonila com um éter esta finalidade em côres e tamanho
dos compostos que têm a fórmula
inaudeia-alcoilieo tendo a fórmula
desejado, caracterizado pelo fato da
perneira ter a configuração da uma
Arameira comum cie cano longo com
0R1•
une e outros para fixação.
1
2) Moo tipo de perneiras contra
NH
enuva, com ou sem zipe, caracteriRIM zado ainda peia possibilidade de faeia qual R é um membro do grupo na, qual RI é uma alcoila inferior e bricação em tecido ou material de
cór diversas a da capa, dando assim
que cons!ste de radicais alcoil, cicloRtem a significação supra citada e a aparência da parte inferior de uma
-alcoil, aril, alcenil, e aralcoil, caradcalça comum.
terizado por tratar a hidrindeno-sulÁ hidrolixar o produto resultante.
Prioridade: Alemanha, em 29 de
3) Tudo como descrito e ilustrado
fonamida com um derivadci de ácido
carbônico e, depois fazer reagir o junho de 1960, N. C 21.809 IV b/12 o. nos desenhos e clichê anexos.
carbonato resultante com u'a amina
primária.
TESMO N9 132.138
TERMO DE PATENTE N9 236.203
3. Um processo, de acôrdo com o
(de
30 de agasto de 1961)
(de 5 de fevereiro de 1962)'
ponto 2, caracterizado pelo citado deDepositante: Farbenfabriken Bayer
eivado de ácido carbônico ser o cloroT.
Suat e.: Nephew Limited
carbonato de atila.
Aktiengesellschaft, sociedade alemã. Ina'aterra.
4. Um processo para a preparação — Alemanha.
Titulo: Processo para producão de
de compostos tendo a fórmula
"Processo para o tratamento de derivados da hic?razina e de seus inmateriais têxteis celulósicos com pré- tertnediários.
condensados de resinas sintéticas e
Pontos características
agentes alvejantes" (p rivilégio de in502- 1111-00-M
venção).
1
—
Processo
para produção de
Ponto característico
um derivado de hidrazina da fórmuProcesso para o tratamento de la geral:
na qual R é um membro do grupo material têxteis celulósicos coai preque consiste de radicais alcoil, ciclo- condensados de resinas sintéticas e
alcoil, aril, alcali' e aralcoil carac- agentes alvejantes, caracterizado peterizado por fazer reagir uma hidrin- lo fato de tratar os materiais têxdeno-sulfonamida com um cloreto de teis celulósicos simultánamente com
ácido carbamico substituído tendo a pré-condensados de resinas sintéticas
gánnula R — NH — COC1 na qual e com compostos bis tri azinil amino
tem a significação supracitada.
eatilbênicos da fórmula geral.
S. Um processo para a preparação
de compostos que têm a fórmula
4nC
OR

a

a- igH-CO-WWI
na qual R é um membro do grupo
que consiste de radicais alcoil, ciclo-alcali, aril, alcenil e aralcoil caracterizado por fazer reagir uma hidrindeno-sulfonamida com um derivado
de uretana N-substituído.
6. Um processo para a preparepão de compostos que têm a a fórmula

na qual R1 e R2 significam radicais
alquila inferiores, 113 hidrogênio ou
metila, X o radicai de uma amina
alif ática ou ciclo alif ática e Y hidrogênio ou um ionte formador de
sal.
Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com
o artigo 21 do Código de Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedida, depositado na
Peoartição de Patentes da Alemanha, em 30 de agôsto 'de 1930, sob O
número F 32.008 1Vc/81c.

na qual X representa um acomo de
alogeno, n representa 0, 1, 2 ou 3, R
representa um grupo alquil inferior
e R' representa um átomo de hidrooênio ou um grupo acil, caracteriza-,
do pelo fato de consistir na redução
de uma N-nitrosaminada da f,Ormula
geral:
,a()

hidrazona, a ação de ácido aquoso, em
temperatura elevada, e -removendose o aldeido assim formado por destilação com vapor,
5 Um processo para preparar
uma nitrosamina da fórmula geral
II dada no ponto 1, caracterizado peio fato de uma anima secundária, da
fórmula geral:

na qual X, n, R e R' têm as signifie
cações dadas no ponto 1, ser obrigada a rria a n r com O eido r iteeso ou
com um a/quil nitrito inferior na
presença de ácido.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 cio Dacreto-7ei n9 7.203, de
27 da agôsto de 1945, as prioridades
dos corresriondentae , leal a os eenositados na Reoarticão 'de Patentes -da
Incanterra, em 4 de fevereiro de
1951, 1 de junho de 1a,51 e 29 de
dezembro de 1951, sob n 9s 4.285.
19.835 e 46.610, respectivamente.
TERMO N9 155.214
(de 9 de outubro de 19433)
G,elinar Schempf e Hélio Severo
Cherbak — São Paulo.
Pontos: Original Modêlo de caixa
portátil para rádio.

soa- ral-c0-Rara
na qual R. é um membro do grupo
que consiste de radicais alcoil, cicloealcoil, eaal, alcenii,` e aralcoil, caracterizado por convertes uma hidrindeno-sulfonamida formando um composto tiuréia, formar uma guaniclina
análoga por processo per se conhecido, e hiclrolisar o produto resultante para formar o composto de uréia
citada.
'I. Um processo para a preparação
de compostos que tê me. fórmula

L7G--S02-

R111-KS-M53

ean qual R é um membro do grupo
eme consiste de radicais alcoil, ciclo-a/ao% anil, alcenil e aralcoil, caracterizado por fazer reagir um cloreto

TERMO N9 132.737
(de 21 de julho de 1961)
Nome: Jorge Meira Vez — São
Paulo.
Invente. Nôvo tipo de perneira
cantra chuva, com ou sena aipo —
1VIodêlo industrial.

C1.3

1) "(Original modôlo de caixa porna qual X, n, R e R.' tem as signi- tátil para rádio-eletrola", constituída e caracterizada por caixa substanficações dadas acima.
cialmente p araielepipedal, dotada de
2 — Um processo de acôrdo com linha divisaria mediana na altura
o ponto 1, caracterizado pelo fato do terço médio inferior, onde pivota
da redução ser efetuado com zinco a face frontal de modo a configurar
na presença de ácido acético.
uma prateleira saliente horizontal su3 — Um p rocesso de acôrdo com porte de rádio e eletrola; pelo fato
um dos Pontos 7 ou 2, caracteriz-- de lateralmente possuir duas caixas
do pelo fato da redução ser efetuada ligeiramente mais baixas da que o
com zinco na presença de ácido acé- corpo central p aralelepinedal, com O
feitio de dois hemi-cllindros, com fatico.
3 — Um processo de acôrclo com ce plana aplicada centra os laterais
o ponto 1, caracteriza 87890aótaoin da caixa e que confieuram duas caium dos pontos 1 ou 2, caracterizado xas acústicas removíveis ou simplespelo fato da N nitrosamina que é re- mente giráveis em ralarão à face que
duzida ser N (3 hidroxibenzil) metil- contateiain da referida caixa; pelo
fato de possuir alça superior para
nitrosamina.
transporte e quaana pés cuins extre4 — Um processo de acôrdo com midades °Miguem para fora e que
qualquer um dos pontos 1 a 3, ca-` são, também, removvels.
racterizado pelo fato da hidrazina ser 2) "Original modélo de caixa porPUSItOs caractéristk%
isolaa na forrna de uma hidrazona tátil para rédie-e!etioln", acorde com
chuva, com ou sem zipe, — Cons- formada a partir de um aldeído vo- o .porto anterior, tudo como substituído de borracha, plástico ou de látil com• vapor de água e ser, a tancialmente reivindicado, descrito o
qualquer material apropriado para seguir, regenerada submetendo-se a ilustrado nos desenhos aneaca

r
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
e 2" Da da ta da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr c prazo para o deferimento do pedido, duronte 30 dieta
stoderfto apresentar, suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicado.
`.).2,1aMO N9 156.053
(de 14 de janeiro de 1964)
Atma Paulista Sociedade Anônima
Indusirla e Comércio — Estado de
São Pauto.
Pontos: Desenho de bola de futebol: desenho industrial.

direm dom a curva descrita pela borTÉRMO NQ 157.964
da arredondada de ligação com a
calota superior, .ambém extremamen(de 29 de fevereiro de 1963)
te baixa, quase plana; pelo fato de
Wang
Cheia — São Paulo.
inferiormente a base em forma de
Pontos — Original modelo de lancruz ter na base dos rasgos situadas
nas extremidades de seus braços, pe- ternin destinado a enfeitar árvores
quenas projeções inferiores que se de Natal — Modelo industrial,
inscrevem no interior -do circulo, configurado pelo usual queimador de fogões e semelhantes.
2) "Nôvo modelo de espalhador de
gás", acorde com o ponto anterior,
tudo como substancialmente reivindicado, descrito, e ilustrado nos desenhos anexos.
11~nn••n

TERMO NQ 157.965'
(de 29, de novembro de 1963)
Wang Cheia — São Paulo,
Pontos — Original Lanternin para
Arvores de Nasal — Modelo induz1) "Desenho de bola de futebol", trial.
caracterizado pelo fato da superfície da bola, de fundo branco, apresentar ilhoras ou quadros regulares
de côr preta, de formato aproximadamente retangular. em número de seis,
dois a dois opostos.
2) "Desenho de bola de futebol",
reivindicado em 1, substancialmente
como descrito e representado no desenho junto.
iln•nn••n•••n••

TERMO N9 156.420
(de 7 de novembro de 1963)

tudinal, caracterizado por ser
dotado
de duas dobracluras trausversais —
e 2 — que dividem a tira praticamente
em três porções iguais, sendo a central
— 3 — dotada de duas projeções ota
abas — 4 — e — 5 — no 3 seus late
rais' superior e inferjor, que se dobram
e colam sôbre a porção — 6 —, isto
é, a parte da tira que tica numa daa
extremidades e que por sua vez foi doe
brada sôbre a porção central de mudo
que pas ,:ou a configurar a face vent-aa
do envelope; pelo fato de na face cemtrai da última porção — 7 — ter s:do
aplicado tinta carbônica ou decalcave1.
de modo a configurar um Carbono
8 —; pelo fato da última tôlha ou por,
ção — 7 — ser dotada de picote paralelo à dobradura — 1 — de modo
a permitir e facilitar o seu destaque.
2 — «Novo tipo de Envelope com
1) "Original modelo de lanternin Carbono Integral», acorde com o ponto
desánado a enfeitar árvores de Na- precedente, conforme acima substancial.
tal", constituído por lâminas metá- mente descrito e reivindicado e devida?
licas ou plásticas, de côr metálica,
dotadas de recortes com figuras geo- mente ilustrado nos desenhos anexos
métricas genéricas, tendo fórro in.
terno de papel ou similar, transpaTeRMO N' 158.062
rente, porém de côr contrastante e
no interior pequena lâmpada miniatura, caracterizada p orse consJituir Dep. em 12 de dezembro de 1963
de uma lâmina pentagonal horizonPatente de Modêlo Industrial
tal, onde se centra um soquete de
onde partem usuais Vos elétricos de
Titulo: Nova e original forma orna,
li eação e, da face inferior da referida lâmina, devidamente inscrita na mental em assneots para casos sanitámesma. de forma a deixar um bei- rios.
rai circundante, profeta-se para bai- Requerente: Cerâmica Sanitária Porxo uma fletira geométrica em forma celjte S.A. — S. Paulo:
de tronco de prisma pentagonal. com
a base menor voltada para baixo,
sendo a mesma assente e inscrita sôbre lâmin a horizontal também pente amai, de fnema a deexar beiral peoletado para fora, sendo a lâmina inferior. substa n ciel mente menor do que
a lâmina, superior.
/.
2) "Ori ginal modêlo de lanternin
4eeetinado a enfeitar érvores de Natal",, acorde com o ;Conto anterior,
tudo como substa n ci almente reivinCaracterísticas
ell endo, descrito e ilustiado nos desenhos anexos.
1) "Novo e original forma ornamen.
tal em assentos par vasos sartitáriC.5»,
TeRIVIO 1\19 137.973
caracterizada essencialmente pelo tato
da tampa ser dotada de urna faixa cti
Dep. em 16 de outubro de 1961
nervura trapezoidal que atravessando
tôda a sua extensão, ao lonyo do eixo
Modelo Industrial.
Requerente: Arjateu Catto de São longitudinal, projeta-se para fora do trae
çadoeliptico da própria tampa, gerando
Paulo.
Titulo: «Novo moda) de Envelope uma grande base trazeira e uma peque.
na base dianteira, e de tal maneira ele°
com Carbono Integral».
essas bases coafundem se com a perdc.
o' g
rja cas linha de contôrno do anel de ase
it pr
sento; pelo fato ainda da pequemn ba$e
dianteira projetar-se para frente, gerando uma ponta ou bico elevado abetto
frontalmente; pelo fato ainda da base
maior trazeira, projetar-se por seabre os
suportes do anel de assento, encobria.
loeo santamente com o eixo que arta.
cula a tampa. pelo fato ainda dos lao
dos inclinados e retilíneos da nervura
trapezoidal concordarem com as retas
que definem as suas ',ases traseira e
Características
anteira, mediante arcos de circulo.

1) "Original Lanternin para ArvoTécnico mecânica Bristan S.A. —
São Paulo.
res de Natal", constituído por peça
Pontos: Nôvo modelo de espalhador conformada por lâminas metálicas ou
plásticas recortadas com figuras geode gás — Modelo- industrial.
métricas quaisquer, em côr metálica,
dotada de fôrro internq transparente em côr contrastante e no interior
lâmpada eléxica miniatura caracterizada por ter superiormente uma
lâmina com feitio de um hexagonu,
onde se centra um soquete usual de
onde partem fios elétricos de ligação e inferiormente projeta-se para
baixo, inscrito na lâmina hexagonal,
de forma a deixar um beiral circundante, um prisma também de seis
lados, de maior comprimento do que
a altura e que termina com base ern
forma de placa ou lâmina idêntica à
superior, também de maior tamanho
de forma a deixar um beiral circundan,;e inferior. .
1) "Nôvo moda° de espalhador de
2) - "Original Lanternin para Argás", de queimador, ou espalln dor vores de Natal", acorde com o ponde chamas destinado a ser utilizado to anterior, tudo como substancialem fogões ou semelhantes que quei- mente reivindicado, descrito e ilusmam gás liquefeito da petróleo, ca- trado nos desenhos anexos.
racterizado por ser formado por peça Inferior ou - base, em forma de
aro circular, cujas bordas internas
são interligadas por hastes radiais
AVISO AS REPARTIÇÕES
configurando urna cruz diametral,
PÚBLICAS
com ângulos formados pelos encontros dos braços, arredondados, e
O Departamento de Imtendo nos pontos distais dos ditos
prensa Nacknal avisa às
braços, cortes radiais, e outros semeRepartições Públicas em gelhantes nos pon os equidistantes dos
ral. que deverão providenreferidos braços, sôbre o anel circiar a reforma das assinacular, enquanto que, do ponto centuras dos órgãos oficiais,
tral da cruz, projeta-se para cima
até o dia 28 de fevereiro
Um corpo difluiria° de pouca altura,
corrente, a fim de evitar c
cuia extremidade penetra em orifi2:) .siVova e uriginal forma ()mun.!~
1 — Novo tipo de eneetope com
cancelamento da remessa a
cio central existente na tampa mebono integral, constituído por Mita de tal em assentos para vuws isanitártossw
'Mica que cobre a base e configurapartir daquela data.
papel consistente e conveniente, de cár de acôrdo com o ponto precedente, o
da por ci lindro de paredes extretnar
varáve/e T.om o formato de tira longi- caracterizada ainda pelo fato da kerne
Mente baixas a ponto de se confim

1
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1
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 80 Êh@
poderão apresentar suas oposiçdas ao II apartamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados,
pa que recobre o anal de assento, ser talmente, uma reentrância, substandotada de uma superfície graciosamente cialmente, retangular; e pelo fato de
abaulada em todos os seimclos a partir que a parte ou zona inferior dessa
do seu centro, e de maneira que una peada dianteira apresenta deprese saliências alternadas, de larperiferia fica bru-rcamente recurvada sões
gura, substancialmente, constante e
para dentro gerando um reboido de que vão terminar, dos lados da caapoio stibre o anel de assento; pelo pota:
fato ainda da nervura trapezoidal forSeguem-se os pontos de 2 até 8.
mar uma superfície levemente arquead
• A requerente reivindica de acôrdo
entre suas duas bases extremas, de inc- et,m a Convenção Internacional e o
neira que no centro vem tanger com Art. 21 do Decreto-lei n 9 7.903, de
a calota convexa gerada pelo próprio 27 de agôsto de 1945, a prioridade
abaulamento da tampa; pelo fato ain- do correspondente pedido depositada da combinação dos abaulamentos da do na Repartição de Patentes dos
tampa e do arqueamento da nervura Fste.dos Unidos da América; em 31
trapczojcial fazer com que as arestas, de janeiro de 1954, sob n9 78.443.
t•n••-n••••nn•
que formam os maiores lados dêsce mesmo trapézio, desapareçam gradativarnenTERMO N9 161.464
te à medida que sc aproximam do centro
d. tanipa até fundir-se com a própria suDep. em: 6 de abril de 1964.
perficre curva desta, gerando em pequeno extensão uma superfície .continua e
Patente de modelo industrial.
comum, e finalmente pelo fato do ard
Título: Nôvo racanlo de lavatório
adodêlo industrial.
de assento, em sua face,retilinea trazeira ser dotado de uma projeção concorRequerente: Cerâmica Sanitária
dante com a base maior da nervura tra-. Porcerite S.A. — São Paulo.
pezo:cial.

3 9 ) «Nova e original lortna ornanwnta/ ern assentos para • vasos .,anitarios,,
de acórdo com os pontos 19), 2'1, e
tudo conforme sub-stancialmente descrito, reivindicado acima, e pelos ' deu,nhos anexos demonstrativos.
1.n

• TERMO N 9 161.000
(de 20 de julho 'de 1994)
'alassey Fergunson Inc. — Esta¼s Unidos da América do Norte.
Pontos: "Nôvo modêlo de capota
de motor para trator" — Modêlo
inauárial,

Nôvo modêlo de capota de motor
para trator, caracterizado pelo fato
de apresentar a forina de uni U
vertido tendo - uma parte dianteira
cuja face, também, dianteira é de
seção transversal, substancialmente,
retangular e abrange uma saliência
transversal; pelo fato de que a porte
superior e os lados da capota, subatancialmente, planos abrangem, respectivamente, caneluras longitudinais
que, por sua vez, atr avessa, horizoncom a referida saliência transversal
e saliências laterais que se alinham

Caracteristicas
, 1) "Nôvo modêlo de lavatório" —
Caracterizado essenciarmente pelo fata eia linha de contôrno externo eia
lavatório, Visto em planta, assemelhar-se a urna concha marinha bivalve, =pondo-se de um segmento reto traseiro de encosto à parede, de cujas extremidades laterais
.projatam-se, por meio de. ângülos obtusos de quinas levemente arredoudraaas, os laterais curvos do lavatório, que numa linha, única e continua compõem-se com a• parte frontal acentuadamente curvada em forma de unia semi-elipse, cujo semieixo menor é aproximadamente 2/5
da parte do seu eixo Maior; esta
composição de curvas, que dão ao
lavatório o aspecto de concha marinha bivalve, possui um eixo de simetria longitudinal coincidente -com
o eixo de um sistema cartesiano; pelo
fato ainda de a partir do ponto de
interseção do eixo maior da elipse,
o contôrno da borda externa do lavatório prosseguir em curva menos
acentuada até se inserir sôbre o
segmento de reta traseiro; pelo fato
ainda do perfil da bacia interna do
lavatório, acompanhar aproximadamente a mesma forma externa, notando-se, porém, que na parte posterior ou traseira, há um pequeno e
g radativo aumento de distância entre a borda externa e a borda interna; pelo fato ainda da superfície que liga a borda externa e a
borda interna do lavatório, com parsa por concordância . de superfície
côncava nom inclinação ideal para o
centro do lavatório, e finalmente pelo fato da borda externa e borda
interna confi gurarem arestas arredondadas, sendo que esta última em

sua parte posterior, sofre uma in2) "Um nôvo e original modê10
versão de curvatura gerando uma de painel para rádios", conforme reireentrância dotada de dois furos que vindicação anterior, tudo substana
se mantêm ocultos.
ciahnente como descrito no rela2) "Nôvo moaralo de lavatório", de tório e ilustrado no desenho apensa
acôrdo com o ponto 1, e tudo con- ao presente memorial,
forme substancialmente descrito, rei—
vindicado acima, e pelos desenhos
anexos demonstrativos,
•
TERMO N9 163.459
de 15 de outubro de 1964
Mecânica Industrial Estampotec
TERMO N9 161.510
Ltda. — S. Paulo.
Pontos: Modélo de Calota para
Patente de modêlo industrial.
Veicialcia • modèlo industrial.
Depositada em: 6-9-64.
Requerente: Goldring Eletrônica
Ltda. — São Pau:o,
Titulo: "Nova e original cnofiguração ornamental aplicada a painel
para rádios" — Modêlo industrial. .
1 — Modêlo de calota para veículos,

o do tipo circular, constituída de ele-

Reivindicações
1) "Nova e original configuração
ornamental aplicada a painel para
rádios", compreendendo moldura retangular usual, caracterizada pelo
fato de que tal moldura delimita
conjunto central retangular, com a
indicação das estações emissoras nas
diferentes faixas de onda, inclusive
uma de frequência modulada, sendo
que junto ã laterais da referida parte central retangular se encontram
pares de botões ou teclas, dispostos
segundo a vertical, compreendidas,
ainda, entre tais teclas e as laterais
da moldura, botões usuais.
2) "Nova e original configuração
ornamental aplicada a painel para
rádios", conforme reivindicação anterior, tudo substancialmente como
descrito no relatório e ilustrado no
desenho apenso ao presente memorial.
—
TERMO N 9 1G1'.508
Patente dia madélo industrial.
Depositada em: 6-8-1964.
Requerente: Goldring Eletrônica
Ltda. — São Paulo,
Título: "Um nôvo e original modêlo de painel para rádios" — Modêlo industrial.

Reivindicaçõel

vações e depressões circulares concêntricas, caracterizada por uma borda externa plana (1) ligeiramente
elevada, com vira inferior (2), borda
assa com parede (3) inclinada para
dantro que em seguida dobra para
cima (4) formando um ângulo externo (5) de aproximadamente 609;
um ressalto (d) em continuação e
uma parede (7) elevada a qual no vamente inclina para baixo (8) formando um ângulo interno (9) de
aproximadamente 609 seguindo para
ciina (10) e novamente inclinada para baixo (11) formando una novo ângulo externo (12) de aproximadamente 709, daí subindo reta (13) e
dobrando em horizontal (14). formando um ângulo interno (15) de
aproximadamente 90 9, sendo que o
ressalto circular formado pela parede
reta (13) serve de encaixe à calotinha (16) pela sua borda (17), e sendo mais que a calotinha tem formato
troncônico truncado (18), cuja parte superior (19) é levemente abaulada
e nela gravada a marca do vsiculo,
-.ando, finalmente, que a parede (4);
apresenta uma abertura - circular (2n1)
e a parede (7) frizos salientes (21)
dispostos equidistantemente, e ainda
um orifício (22) na parte circular
plana (14) .
2 — Modêlo de calota para veículos,
reivindicado em 1, substancialmente
como descrito e representado nos desenhos.
TERMO N9 163.562
de 20 de outubro de 1964
Jornal dos Sports S.A. — Estado
da Guanabara.
Pontos: Novo e original desenho a
ser aplicado em cartões destinados a
coleções brindes — desenho industrial.

1) "Um nôvo e original modê10
de painel para rádios", compreendendo moldura retangular usual caracterizada pelo fato de que tal moldura delimita conjunto retangular,
diaslocado para junto de um dos lados da moldura, coniunto êSSe que encerra a indicação das estações em issoras nas diferentes faixas de onda,
inclusive uma de frenuência modulada enquanto que pelo lado oposto
se encontram dispostos lado a lado,1 — Novo e original desenho à ser
dois botões de sintonização e conaplicado em cartões destinados à cotrole do volume de som.

00000

0 00 00
0.

Fevereiro de 1967 673

DIAFí10 OFICIAL (Seção III)

Sexta-feira 24

_=1

PATENTES DE INVEN91;6%0
Publicação feita de acÓrdo C Q_M O art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começ g rá a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
ptxâerâo apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarwia puadicados.
leções-brindes, caracterizado por ser
constituído por um retângulo em linha singela, no interior do qual, duas
linhas singelas, uma de cada lado em
sentido horizontal, e na parte central
duas séries de cinco circunferências
cada uma e mais uma circunferência
mais abaixo das referidas duas séries,
circunferências essas que são circundadas e mformato idêntico à parte
Interna de cápsulas metálicas de garrafas.
2 — Novo e original desenho à ser
aplicado em cartões destinados à coleções-brindes. de acôrdo com o ponto 1, caracterizado'por conter na parte inferior à esquerda, um pequeno
retângulo em linhas singelas e a direita, uma por sôbre outra duas linhas Horizontais singelas.

berço e guia do fin
riores, articulados a pequenas ore- rizado porque tais artefatos se apre- !que servea de
'dobrado e cuja exlhas salientes posteriormente da cai- s..ntam com um ou com os dois lados I te sóbre mesma
xa, por intermédio de eixo transver- de sua cabeça providos de desenhos 1tremidade longitudinal é retorcida
sal, e ainda equipada com uma saí- ornamentais e/ou mensagens c pro- eobre a mesma dobrada e cuja exda posterior para material picado, paganda, que ali vão incrustados, .n- tremidade longitudinal é retorcida
com calha articulada direcionadora; seridos ou decalcados (decalcoma- sõbre outro fio haste, fazendo do
e finalmente, em um dos laterais da nias) em uma ou várias côres, ou mesmo um eixo para articulação do
'caixa, sendo aplicada uma bica ali- ainda em alto e baixo, relêvo sêco, prendedor de papéis.

podendo ser impostos diretamente ao
artefato, quando isto fôr possível ou
conveniente, ou então ao fundo de
sua cabeça fabricado como peça independente que é depois introduzida
sob pressão, ou soldada ou cimentado
no aro envolvente provido para êste
fim na peça de base que constitui o
corpo da chave.
2 — Nova e original disposição de
TERMO N 9 163.711
ornamentação para chaves, substande 2,6 de outubro de 1964
cialmente como descrito e reivindino presente relatório e ilustrado
Huberto de Marchi Gherini — São cadodesenhos
anexos.
nos
TERMO N 9 163.695
Paulo.
—
de 26 de setembro de 1964
Pontos: — Modêlo de Caixa-Embalagem
para
ferros
eletro-doméstiTèrmo
N 9 163.750
Modêlo Industrial "'Novo modêlo de
Máquina para picar e triturar forra- cos de passar e engomar — modal°
industrial.
de 27 de outubro de 1964
gem e outros".
Guido Atila° Cremasco, residente e
Luciano Magalhães Cid — Estado
estabelecido na cidade de Itapira,
da Guanabara.
Estado de São Paulo.
Pontos: Novo e original prendador
articulado para papéis — modêlo in' clustr'al.
mentadora, em formato tronco-piramidal, sustentada em posição inclinada por tirantes inferiores, dita bica
sendo dotada superiormente de um
suporte externo em L sustentador de
u'a moega vertical tronco-pceira.nidal,
equipada com registro de passagem;
tudo substancialmente como descrito
e ilustrado nos desenhos anexos.

1 — .Vlociélo de caixa-embalagem
para ferros eletro-domésticos de passar e engomar, de formato substancialmente retangular caracterizado
por apresentar um visor trapezoidal
(1), de material transparente, na sua
face frontal (2) e um outro visor
(3), também trapezoidal e de material transparente, fia sua face de cima (4), visores trapezoidaia, êsses que
se conjuga mpor suas bases menores (5) e (6) no vértice antero-superior (7) da mencionada caixa; por
apresentar esta, ainda, circundantemente, uma faixa horizontal (8) de
certa largura a qual se interrompe
ao tocar os lados inclinados (9) e
(10) do referido visor trapezoidal
•
frontal (1).
2 — Modelo de caixa-embalagem
para ferros ele 3:0-domésticos de passa; e engomar, reivindicado em 1,
substancialmente como descrito e representado no desenho junto,

Pontos Característicos
— Novo modê/o de máquina para
picar e triturar forragem e outros,
caracterizado por compreender inicialmente uma estrutura de base, formada a partir de um quadro retangular alongado, de cuja uma das
metades salientam-se quatro colunas
verticais, interligadas superiormente
por novo quadro retangular, aquêle
quadro inferior tendo ainda, aplicada
sare sua outra metade, urna plataforma retangular de madeira enti-vibratória, constituinte de suporte
para o motor, d ta plataforma estando articulada em eixo transversal, e
ainda equipada com dois pares extremos de traves transversais, providas de fêlhos rápidos; e sôbre o
quadro retangular superior da estruTERMO N ç 163.728
tnura de base, sendo assentada uma
caixa prismática, retaragailar, de cuja
de 27 de outubro de 1964
face de fundo projeta-re inclinadaWantuhyl Raposo Lopes: Estado da
mente uma saída prismática para o
material triturado, dita caixa sendo Guanabara.
Pontos:
Nova e original disposição
dotada, em suas fades laterais maioes, de dois mancais externos cilín- de ornamentação para chaves — modricos, suportantes de um eixo trans- dêlo industrial.
versal, o qual recebe, no interior dela, o unia' rotor com facas picadoras
e martelos trituradores, e sendo ainda
portador de uma polia extrema, receptora de rotação; e ainda, a mesma
caixa senda equipada com uma tampa superior, igualmente em formato
prismático, com a extremidade anterior arredondada, onde é provida
de aba extrema, com fêcho de engate rápido, tampa esta dotada poste- .
1 .— Now. e original disposição de

dormente de dois curtos braços infe- ornamentação para chaves, caracte-

4 — Novo e original prendedor articulado para papéis, de acôrdo com
os pontos 1, 2 e 3, tudo substancialmente como aqui descrito e representado nas figuras que ilustram os
desenhos anexos.
.nn•••nn

TERMO DE PATENTE N 9 126.690
(de 10 de, fevereiro de 1931)
Glaxo Group Limited — ingfatarra.
"rrace,..so ue Prepaiaçao ue
Novos Derivados da Uriscoiuivina e
de Composições à iase dos Mesmos",
Pontos característicos

1 — Um processo para a praparação de Cerivaltos da arisemuivina
de iormula cera!:

P1G

1 — Novo e original prendedor articulado para papéis, caracterizado
por ser provido de um fio-alavanca
de comando da articulação, retorcido
em sua extremidade em forma ao a)ca para fixação no gancho da chapa
inferior, press'onando a chapa superior sôbre os papéis, prendendo-os
em seu fechamento, na pasta destinada à sua guarda.
2 — Novo e original prendedo r aaticulado para papéis, de acôrdo com
o ponto 1, caracterizado por ser o
fio alavanca enroscado a um fio haste fazendo do mesmo um eixo e rebanido em sua extremidade a meia
altura do fio haste em forma caracterir tica de um joelho, provocando a
articulação da chapa superior que
pressionará em sua ação de fechamento e prenderá os papéis.
3 — Novo e original prendedor articulado para papéis de acôrdo com
os pontos 1 e 2, caracterizado por ter
a chapa superior um rebaixamento

AVISO AS REPARTIÇOES
PÚBLICAS
O Departamento de Imprensa Nacienal avisa •a"
Repartições Públicas em geral. que deverão providenciar a reforma das assinaturas dos órgãos oficiais,
até o dia 28 de fevereiro
corrente, a fim de evitar O
cancelamento da remessa J.,
partir daquela data.

em que RI e R2 são grupos alquila a
R3 é ura grupo alquila ou álcenria,
caracterizado porque um composto de
fórmula geral:
é reduzIdo com auxilio de um hidrato
metálico como agente redutor, o composto resultante sendo, se desejado,
convert:do em um éster por reação
cem um ácido orgânico ou inorgânico.
2 — Um processo de acôrdo com
o ponto 1, caracterizado porque 111,
R2 e R3 são, cada um, grupos alquila contendo 1-4 átomos de carbono.
3 — Um processo de acôrdo com
o ponto 2, caracterizado porque RI,
R2 e R3 são, cada um, grupos matula.
4 — Um processo de acôrdo com
qualquer um dos pontos precedentes,
caracterizado porque o hidrato metá l ico, usado Como agente redutor, é
um hidrato de metal alcalino ou de
metal a`calino-terroso.
5 — Um processo de acôrdo comi
qualquer um dos pontos precedentes,
caracterizado porque o hidrato metNico 4 um boro-h i drato de metal alcal ino ou de metal alcalino-terroso.
6 — Una processo de acardo cont
qualquer um dos pontos precedentes,
caracteriz a do porque o hidrato metálico é o boro-hidreto de sód i o. boroa
.'Oaaí- o potássio ou boro-hidreto da
- stiado.

7 — Um processo de aefirein tont

qualiner um dos pontos precedentes,
caracterizado porcina o composto de

i fórmula II é acetilado:

e74 anntz-foirn 24
-

D.IARIO OFICIAL (Seção III)

Fevereiro de 1967

PA TENTES DE NVENÇÃO
Publicação feita de acórdo com e art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ r Da data da publicação le que nata o presente artesa, coreeçara á correr o preza Liraa c defariraento dceiraleseic, deereate E0
pcuerão apsesesilar sua: oecelseies ao Depertameato ITectoral da Propriedade Incluetrial aqueles ve
julearem. preiudicartee,
--a
3 — Um processo de acórdo com mono ou dialcoilamino, mono ou eles mos de carbono e A designa uni re3 — Um elemento de grade, de
tan aos Natos 1-3, casacasesaseaueo
aja-sal radrocaroonado saturado cliva- rscôrda cem o perto- 1. ou e ponte 2,
reneu acseue. G Cdtupci,...;) CIA luISJ.U.Lã
ud
L.,..5411 Lu- lente de cadeia reta ou ramificada careci:crime° ror não se e:tem-lerem
a (Á ceeeeeticio eia um seu esees parddS SiO 05 1....ssesai can ue
contendo de 2 a 5 átomos cie careci:1o, as ab.eran'es atá os tordo: eiaTemez
c.el essa um acido ceereasoxaeco ou
pe- dos quais ao menos 2 entre os átomos clas cristas, cujas cristas t'esaa,
l aeuissa
se, sceaeo.ciaco,
mi lu u..) 05 Mi
i. tà.11 1.4111.
de azoto cio produto; assim coma seus ganes continuas externas, aejacese— uni pscceszo de ae3rdo cone o
ta2, Cul
ILLA.
sais de adição e seus derivadas amô- tee acs crsaflos brados.
esec 5, ca.. estai:irado peique o ceei-atua caia:a pue ue ima nio quaternário, sendo dito procesto
posto cle fórmula II e cenaortalo
— Um elemento de grade,
estaa:
carac,erizado pelo fato da se reduzir
le'sresi-ncineto ou hemi-etalato
aa
um derivado da ciano-3 fenotiezina acerdo com qualquer dos pontos preVi fl1Q.
cedentes, caracterizado por terem cese
de fermula. correspondente:
sr-\
ce
/P—ase
eaesagens verticais uma área totra.
10 — Uni prccesso para a prepa50% superior à área horizontal do
realso de cieiivados cte riseetuleina
cc
elemento, e pela área total das pascia feeniula I especificazia no ponto
eaeens horizontais não ser inferior a
1. subetancialmente cama G3sui,Lo aci- asni um ceraporsto de fórmula nas
18% da área total das pessaeaue
r e ta lepeezesseam, um o rema com referência aos Exemplos.
verticais.
11 — Processo para preparar novas alcei lseass e o 0d20 o rasacal aisceat2ctanposições farmacailices, caraceari- cies-Yrs; Y repieseutanee a rreetacie
a, — tini elemento de
C3E
aedo por compreender a incorpora- acida, de um éster reatieo,e IU e Ra
acórdo com qualquer dos pontos presenao
ueliniclos
corno
acima.
çeo c'o um acre:poeto que tem a fercedentes, caracterizado por consistir
2. Variante do processo segundo
reteai • I especificada no ponto 1, ou
de uma pluralidade de secções retanem seu derivado COMA oatido pele o ponto 1, na aual 1? rePresenta
gulares, relativamente estreitas, rionp rece:ao especificado em qualquer um raaical.
gadas, dispostas lado a lado, extendos pontos 1 a 10, a um veiculo ou
dendo-se as cristas de refôrço longidilu.ente farmaceutico e sua formatudinalmente das e sendo, substanção em unidades de dosagem ou adcialraente, da mesma extensão que
ministração.
cw.2){3
na qual A e R têm as significações as secções.
12 — Um processo de acôrdo com
dadas precedentemente.
- 6 — Um elemento da i y cc,,1. 2, ás:
o ponto II, caracterizado porque o
composto da fãrmal a I é a 7 cloro 4'
2. Processo de preparação de no- acôrdo com o ponto 5, caracterizada
Q
tem
a
mesma
definição
que
Y.
e
hidroxi 6' metil 4, 6, 2' trenetexi gris
derivados da fenotiazina, de acôr- por incluir cada secção, Pelo menos,
3. 'variante ao peoceeso segundo vos
2' eno 3 ons.
ao com o ponto I, caracterizado pelo um par de tiras alongadas, tendo ce,ponto
2,
para
a
preparação
dos
o
13 — Processo para preparar com- compostos deriaiclos no ponto 1, nos fato de realizar-se a redução par ação da tira uma parte laminar e flangee
posieões para uso em aericultura
do hidreto de trietoxialuminio sódio ascendentes e descendentes, em suas
horticultura, caracterizado por com- quais R2 repiesenta um radical p-ni- no tetra-hidrofurano e hidrolisar-se margens longitudinais, sendo os fiamtro,
caracterizada
pelo
fato
de
que
o
preender a inccaporsição de um comem seguida o produto obtido.
ges de tiras adjacentes presos, entra
posto da fórmula I especificada no realcei Q-Ce12-0i12 é suestieuido por•
si, para formar as cristas de refôrço.
2.
processo
de
preparação
de
noum
radical
C112-CH.
ponto 1, ou um seu derivada,
— Um clemente da grade, de
por um processo especificado em 4. Processo de preparação dos vos derivados da fentiazina, de acôrquelouer um dos pontos 1 a 10, a um cernpostos segundo o ponto" 1, carac- do com o ponto 1, caracterizado pela acôrdo com qualquer dos pontos preveiculo ou dduente, liquido ou só- terizado pelo fato de comportar a re- fato de 1-e-eivar-se a reducão por hi- cedentes, caracterizado pela porção
drogenação em presença da um ca- horizontal e as cristas terem ume
lido. eventualmente em presença de dução de um composto de formula.
na qual X representa um radical CO- talisador e de um sal de semicarba- construção come un e sô peca inteiaventes umectantes, dispersantes
RI
e
a
-CR,
e
`
zida, após o que faz-se agir sôbre a. riça.
mi C
arutuantes. respectivamente adesivos. CH2, C112-CO
•
definidos como acima.
semicarbozona obtida um corpo apre14 — Processo de acerdo com o 13.2 sãoProcesso
de
preparação
dos
sentando uma função carbonila.
5.
8 — Um. elemento tia grade, cle
ponto 13, caracterizado poroue o composto da fórmul a I é a 7 cloro 4' hi- compostos segundo o ponto I, caracFinalmente, a requerente reivindi- acôrdo com o ponto 7, caracterizado
terizado
pelo
fato
de
se
submeter
a
d roxi e' metli 4, 6, 2' trimetoxi gris uma desaminação redutora o diazo do ca, de acôrdo com o art. 21 do Có- por ser formado de uma camada de
2' eno 3 ona.
di go da Propriedade Industrial, apro- material laminar, tendo aberturas
composto m-nitro p-araino corres- vado pel o Decreto-lei n 9 7.f.'03, de 27 nele. sendo as cristas formadas por
A requerente reivindica de acôrdo pondente.
agesto de 1945, a prioridede de- encurvamento o dobr e de me.tarial
com a Convence° Internecional a o 6. Processo de Preparação dos de
passa faemar dobee.s que ira
Art. 21 do Decreto-lei. q 7.03, de 27 compostos segundo o ponto 1, nos =rente de iclentico pedido delimita- laminar
da ?gesto de 1945, a prioridade do quais R2 representa um radical ami- do na Inglaterra, em 18 da dezembro torceptam algumas das c'stortuene.
g — UM elemento de grade, da
cosresnoa dente pedido depositado na na primária, caracter i zado pelo fato .de 1959, sob n9 43.148-50.
acôrdo com eualquer dos pontos preI'eme,tis o ris Patentee da, lavelaterra, de comportar a redução do derivado
em 12 da fevereiro de 1060, sob ri'? nitrado correspondente.
cedentes. caracterizado pelas cristea
1,1nn•nnn
e.173.
TiRMO in19 136.614
da refeirço serem, sabstancialmente,
paralelas, e peles aberturas rezem de
TERMO N9 124.wi
calibre e posições substrncialmente
de 22 de fevereiro de 1932
TERMO No 123.844
(de. 9 de novembro de 1960)
uniformes, formando um descalce
Frita W. Glitsch & Sons, Inc.
guiar, de modo que as preseeens
(de 27 de outubro de 1930)
Requerente: Société dez Usines Chi- (Estados
Unidos
da
América).
— França.
ticais e horizontais tean :lerias c eseleay and Baker Limited — Inglaterra migues
Titulo: Grelhas para aparelho de paços, suestancialanente, unirormee.
Tieulo: "Processo de preparação de
Pontos característicos
contacto vapor — liquido.
novas piperazinas N, leadisubstitufa
10 —Uar elemento dz GraL,
cias".
ceProcesso de preparação. de novos
ccôrdo com os pontas I, 2 ou
Pontos característicos
Pontos
Característicos
derivados da Formil-3 Fenotiazina,
racterizacio pela, área total das esse1. Processo de preparação de no1. Processo de preparação de desagens verticais ser maior do que e
'eivados da N-fenilpiperazina de far- vos derivados da feno tiazina de fer- 1 — Um elemento de grade para área total das passagens horizontais.
aparelhos
de
contacto
vapor-líquido,
mula
geral:
ir 11124
tendo uma peça estrutural que in11. — Uma grade pear,. aparei/me ;';.e
clui uma porção substancialmente
de vapor-liquido, cara:ateus=
horizontal, feita com uma pluralidade contacto
de aberturas espaçadas que formam zada por incluir uma serie cie o1'.;passagens verticais, caracterizado por mentos de grade empilhados uns' sai
outros, sendo cada elemento-breos
ser a peça provida de unia pluralidade de cristas de refôrço espaçadas de grade construido de acôrdc com
salientes da parte horizontal, e. pelo qualquer dos pontos precedentes.
menos, algumas das aberturas da
Reivindica-se, de acôrdo com
parte horizontal penetrarem nas cristas e formarem, assim, passagens ho- Convenção Internacional e o Art. tn
do Código da Propriedade Industrial,
rizontais através delas.
na qual R1 representa ura átomo de
2 — Um elemento de grade, de a prioridade da pedido corresponelcsas
hidrogenia ou um radical eaifluoroacôrdo com o ponto 1, caracterizado te depositado na Repartição de Paanetila, e R2, em posieão Meta Ou
por ter cristas que se extendem era tentes dos E,stados Unidos da Ama.para, representa um Citorao de /1.1- na qual R repreaSenta uni radical cl- direções opostas a partir da parte rica, em 3 do março de O31, colg
drogando ou um radical nitro, P5d.r.A, colla possuindo no arraximo a ato- horizontal.,
93.221.
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Publicação feita de aicôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade industrial:
9 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr n prazo para o Cefcrimmto do recliilo, rte COírl
poderão apresentar suas rpoakijas ao Departamento Nacional da Propriedade industrial aqueles que 23 ju/laarem prejudicadas.
TÊRMO N° 158.602

Pontos característicos de: «Nova minai consistem, cada um, de 3 átoapresentação cm Adôrno complementar mos de carbono no máxamo, e n é
um algarismo inteiro de 2 até 3,
De 22 de abril de 1964
para Lustres e outros»,
para formar um cQmposto da fórmula geral;
Gyorgy: Paul Georges Nyari — Estado da Guanabara.
Pontos
Abrigo Propaganda para
Pedestres — Modelo industrial.

xila ou u.r2 radical capaz de produzir um radical carboxila por hidrólise, e R2 é um radical acua, cum
a forma tiol da vitamina Bi' tendo
a fórmula ueral:

Cr/

,
• O

I

°.&°' °e50
ca°
-1.

1 — «Abriga Propaganda para Pedestres», constituído de um abrigo pràpriamente dito e caracterizado por Possuir o teto inclinado era duas àguas,
para dentro, em consecuAncia da estrutura metálica em caverna, seriada e
equidistante, terminando a parte baixa
numa calha formada pelo carta era «U»
de um tubo longitudinal;
2 — «Abrigo Propaganda para Pedestres», caracterizado pelo item 1 •e
por possuir exteriormente quatro painéis para propaganda em acrilico ou
nutro material equivalente;
3 — «Abrigo Propaganda para Pedestres', caracterizado pelos itens 1, 2,
e por possuir superiormente, acima do
teto, um painel longitudinal para propaganda alta.
. — «Abrigo Propaganda para Pedestres», caracterizado pelos itens 1, 2,
3, e por possuir, internamente, em plano
inclinado para cima e para o centro,
longitudinalmente, painéis de propaganda intensiva;
5 — «Abrigo Propaganda para Pe..
.destres», caracterizado pelos itens 1, 2,
3, 4, e por ser a cobertura apoiada,
apenas, em duas colunas cilíndricas, que
servirão de condutores para escoamento das Úguas pluviais;
6 — «Abrigo Propaganda para Pedestres», caracterizado pelos itens 1, 2, 3,
4, 5, e como substancialmente deasito,
reivindicado e representado nos desenhos anexos.
TERMO \ 9 158.910
1 1

Depositada em: 5 de maio de 1964
Requerente: Oppallustres Ltda. —
São Paulo (Capital) .

54" •

C '" '

.3

na qual A signif i ca um resto aromático, eYen .têm o significado indicado na fórmula I.
2. Processo de acôrdo com D
ponto 1, naracterizado pelo emprego de um amino benzeno, eventualmente substituído por um grupo metilo, metoxi ou por um átomo de
cloro.
3. Prodlit o para o alvejamento
ótico de materiais orgânicos, caraeterizacin por conter e-impostos biatriazinil analuo estilbénicos obteníveis segundo os pontos 1 e 2.
4. Processo de alvejamento de
materiais orgânicos, caracterizado
pelo emurêgo de compostas bis triazinil amino estilbanieos obteníveis
cegando os pontos 1 e 2,
5. Os materiais caracteriz a dos por
serem alvejados com eraprégo de
compostos bis triazinil ateimo estilbénicos obteníveis segundo os pontos
1 e 2,
Finalmente a requerente reivindica, de acôrclo com a legislacão aplicável, a prioridade do coraespondente
pedi do de patente deposita:o na RePartirão de Patantes da 8:-Ira. em 28
de julho de 1960. sob n9 8.637-60.

1°) «Nova apresentação em .Adôrno
complementa,. para Lustres e outros»,
caracteriza-se essencialmente por consistir de uma peça com forinwio de um
bulbo, fusi forme, conhecido comercialmente como «pinha» e é constituído por
um pescoço (1) envolvido centralmente
por um anel (2) em arco abatido: o
pescoço (1) :alarga-se superiormente
formando um bulbo (3) que se estreita
à. medida que avança superiormente
terminando em _forma ponteaguda (4) .
2°) «Nova apresentação em Adórno
complementar para Lustres e azttrcm»,
como no ponto precedente, caracterizado essencialmente pelo tato de a peça
ter sua superfície trabalhada com lapiciações (5) espelhadas cravadas em seu
corpo, apresentando formas e configurações 'ZIariadas, coloridas e transparentes, resultando que as partes que envolve estas lapildações (5) são. Por
fôrça do material que é constituido, opa...
cas e brancas, onde podem ser aplicadas figuras ornamentais diversas,
pintadas com cõres variadas e, também,
frisos coloridos em volta da peça.
1•nnn•••••a
3 0 ) «Nova apresentação em Adârno
complementar para Lustres e . outros», TERMO DE PATENTE N 9 131.768
de acôrdo com os pontos precedentes
(de 18 Ge agôsto de 1261)
e tudo como substancialerrinte descrito,
reivindicado e pelos desenhos anexas,
Fujisacva Pharmaceutica/ Co., Ltd.
_ Japão.
Título — "Processo para preparar
TÊRMO N9 131.203
diasu l fetos de deriva.dts do ácido octanoico".
t 27 de julho de 1961)
J. R. Geigy S.A.
Pcatos earacterisVeos
"Processo de produzir compostos
bis triazinil =tino estilbénicos",
1. Um processo para preparar dissulfatos de derivados de ácido octaPontos caractèrísticos
nóico, caracterizado por compreen1. Processo de produzir compos- der a reação de um derivado do ácitos bis triazinil amino estilbênicos, do acil tio octanoien tendo as fórcaracterizado pelo fato do que 1 mulas gerais:
moi de ácido de 4, 4' bis (4", 6"
clihalogeno 1", 3", 5" triazinil (2") ou
CII:2e.11 (C112)4.,
;Euninw estilbeno 2, 2' dissulfônicos
ou seus sais, são reagidos em etau
11 0
pas de qualquer sequência, eventual2
mente na presença de sais-tampão,
com cada vez 2 moi de uma anima
aromática primária e com 2 moi de
zn - CA - /eis
uma amina da fórmula geral 1 H2N(CH2)n-O-Y (I) na qual Y reprea22 3
senta um, resto alquil o de, no máximo, 3 .átomos de carbono ou um
resto alcoxi aquilo no qual o gru- era que Y é um radical cantando enpo alquileno e o grupo alquilo ter- :rêfre ativo, Ri é um radical carbo-

em que R3 é hidrogênio, um radical
acila ou um realduo de um ácido
inorgânico cantando fósforo e, se de.
sejcdo, o tratamento do alissuifeto resultante (I) ou (II) com um ácido não tóxico, para produzir seu sal
de adição de ácido.
2. UM proceaso de acôrdo com O
ponto 1, caracterizado por compreender' reagir, num meio alcalino, 3
acetil tio 7 metoxicarbonilheptano 1
tiossulfato de sódio com a forma tio/
de vitamina 131 tendo a fórmula:

dt.4) )
4'10

•?.

na qual R3 á escolhido do grupo que
consiste de hidro gênio, alcanoila inferior e pirosfosfato.
3. O processo de acôrdo com o
ponto carataaristico 2, caracterizado
pelo lato da nue o dito 3 acetiltic 7
metoxicar bonilhentano 1 tiossulfato
de sódi o é formado medi a nte rean5.o
detiossulfato de sódio com 6 acetiltio 8 ha/ogeno octo.noato metnico em
solucão aquosa e é reagido com a dita vitamina 131 na dita solução.
A requerente reivindica de tacôrdo com a Convenção interrucional e
o Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903 de
21 de agOsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado no
Repartiatio de Patentes do Japão, em
19 de agfrsto de 1945, a prioridade
do correspondente neditlo denositado
na Repartição de Patentes do Japão,
em 19 de agôsto de 1960, sob número
35. 578.
Rio de Janeiro, 25 de março de
1965.
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Termo n.° 762.240, de 5-8-66
Saade 6 Cia.
Guanabara

CONEC.ÇUES,

Termd n. 9 762.168, de 4-8-66
Indústria "Joia-Reno" Ltda.
São Paulo

1

"jOIA-RENO"
indústria brasileira

Classe 13
Adereços de metais preciosos semipreciosos e scas imitações adereços (ft
1 rP,Tosi-n 5 .1h ,s os ' 15 ádi»
Classe 36
nos de metais preciosos semi-preciosca- Titulo de estabelecimento
e suas imitações, alianças. anéis arti
gos de 4 antasia de metais preciosos
Termo n. 9 762.241, de. 5-8-66
balagandans de metais preciosos taa
Luiz Felipe Guimarães de Lemos
semi-preciosos bandejas de metais preGuanobaaa
ciosos, berloques de metal preciosos
ormcos de metal precioso ou semi
preciosos, bules de -metais preciosos
carteil..s de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos
contas de metais preciosos. copos de
Classe 32
ciosos, diamantes lapidadoS, fio de oure
Para distinguir: Atuns, almanaques Fio de prata, fivelas de metais precioanuários, boletins. catálogis jornais sos caféteiras de metais preciosos, jóias
livros, peças teatrais e cinematográti. ióias falsas lantejolas de metais precas, programas de radio t televisão ciosos, medalhas de metais preciosos
publicações. •revistas, folhinhas impres
semi-preciosos e suas imitações, palitos
sas e programas circenses
de ouro pedras preciosas para jóias pedras semi-preciosas para jóia pérola:,
Termo n. 9 762.242, de 5-8-66
e imitações de pérolas. pratos de mePetit Rose Modas Ltda.
tais preciosos, serviços de chá e de café
Minas Gerais
de metais preciosos, serviços de licor
de metal precioso, serviços de refreacos
metal precioso, serviços de saladas
Petit Rose Modas Ltda.' de
de trutas de metal precioso, se:viços de
Nome comercial
sorvete de metal precioso. :-Eiberes de
rnetaiS preciosos. turibulos de metal
Termo n. 9 762.162, de 4-8-66
turtnalinas lapidadas e vasos ae
American Cigarette Company (Overmetais preciosos
sears) Limited
Vaduz
Termo n.° 762.169, de 4-8-66
Indústria e Comércio Ciranda Ltda.
São Paulo

j(FIITERóll

saias. casacos, chinelos, dominós. achar
ias fantasias, tardas para militares, co
fatiais. fraldas, galochas, gravatas. gor
'os. ogos de ingeria, laguetas. legues
it. vas. ligas, lenços. manhas, meias:
i.alõs mantas, mandria.), mantilhas, pa
,aris. palas. probo-ar, pulover, pelerinas
ieugas. pouches. polainas. pijamas. pu
'aos. p erneiras, quimonos. regalos
.obe . de chambre. roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias
-meteres. shorts. sungas. stoias ou siaste
. toucas, turbantes, ternos. uniformes
-,
e vestidos
Termo n. 9 762.171, de 4-8-66
Industriálizadora "Vassi-Eex" Ltda.
São Paulo

qiVASSI-TEX"

Oâ

"CIRANDA"

ind Ustria brasileira
Classe 36
Para, distinguir: Artigos cir vestuarios
s roupas feitas em gerai: Agasalhos.
aventais. alpargatas. anaguaa', blusas.
Dotas, botinas. blusões, boinas, baba-touros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
Pinas. casacão. coletes, ca p as. chales
sachecols. calçados, chripetts, cinto.
Jintas. combinações. cor p inhos. calças
le senhoras e de crianças, calções, cai
;as. camisas, carnistaas. camisetas
macas. ceroulas, colarinhos. cueiros
laias, casacos, c:tinelos, aeuunós. achar
ias, fantasias, tardas oara militaras co.
egiais, fraldas, galochas. gravatas gor.
'os, jogos de Ingerie, lauetas, laques
luvas, ligas, lenços, manta.s. meias
naids, mantas, mandrião, xantilhas. pa .
etós, palas, penhoar, pulavas. palermas.
)eugas. peuches. polainas pijamas. pu
anos, perneiras. quinamos, regalos
sobe de chambre. roupa.). sobretudos
iuspensórios. saidas de Danilo, sandálias.
sueteres, shorts, sungas, stelas ou slacks
toucas. turbantes, 'ternos, uniformes
.
e vestidos

indóstria brasileira
Classe 2/
Arteça..os ' i a lona, a saber: bolsas, carteiras, sacas, sacolas, enfeites., mantas,
mochilas, cintos

blocos para anotações, bobinas. brocharas não impressas, cadernos de asma
ver, capas para documentos carteiras5
caixos de panela°, cadernetas. cada&
nas, caixas de cartão, ca:xas para paa
pelaria, cartões de visitas. cartões caia,
merciois, carteies indicas. contata caa,,
rotina. cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho. cadernos
esclares, cartões em branco. cartuchos
de cartolina. copas planográficas. ca .
demos de lembrança. carreté:s de papelão. envelopes. envólucros para chaa
rutos de papel, encadernação de papel
ou papelão. etiquetas. falhas Indica%
ralhas de celulose, guardanapos. livrào
não impressos. livros fiscais, livros do
contabilidade, mata-borrão. ornamentai)
de papel transparente, prures. manha
nhos, papéis de estanho e a:e alumit".0,
papéis sem impressão. papeis em branco
para torrar paredes, papel 'almaço com
ou sem pauta. papel crepon. papel , do
seda. papel impermeável, papel encerado
papel higiênico, popel impermeável
para copiar. papel para desenhos, papel para embrulho impermeabil.zado
papel paro encadernar, papel para escraves. papel para iniprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose. papel de- linho papel
absorvente, papel para embrahar ta.
bac°, papelão, recipientes de papel
setas de papel, rótulos de papel. rolca
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel

Termo n. 9 762.173, de 4-8-66
Companhia Melhoramentos de São
Paulo — IndústriaS de Papel
São Paulo

Termo n.° 762.170, de 4-8-66
Manufatura "Chan-Jek" Ltda.
São Paulo
Classe 44
Tabaco manufaturado ou não. Artigos para fumantes, exceto papel
(classe 38)
Termos ns. 762.166 e 762.167, de
4-8-66
Behringwerke Aktiengesellachaft
Alemanha

DER

nB

LOB NA

Classe 2
Preparados farmacêuticos usados na
medidos veterinária
Classe 3
Pre p arados farmacêutico

"CHAN-JEK"
indóstria brasileira
Classe 36
Pag a nisnuguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas, anáguas. blusas
botas, botinas, blusões, boinas baba.
louros, bonés, capacetes, cartolas, cara atiças casacão, coletes, capas. chales
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
caa tas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças. calções. cal.
ças. camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros

Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (ena-,branco). álbuns
para retratos e outógraf0s. balões (exceto para brinquedos) blocos para

cOrrespondência, blocos para cálculos

Termo n.° 762.174, de 4-8-66
O. D. Cantarelli 6 Cia. Ltda.
São Paulo

TACORAMA
indóstria brasneig'n
Classe 16
Para distinguir: Materiais paar construções e decoraçõ e s: Argamassas. aralha
areia, azulejos. batentes balaustres. bica
sos de cfmnto. blocos para pavimentação, calhas, cimento. cal crê. almas:a
isolantes, caibras, caixilhos: colunaa5
zhapas para coberturas. caixas iáqtle
-aixas de de-carga para etnias, edatwa
çaies premoldadas, estuque, emulsão ea
bata asfáltico, estacas, esquadrias. esteai.
turas metálicas para construções, lama.
!as de metal, ladrilhos, lambris. luva°
de função, lages. lageotas, material leo
'ante contra frio e calor. manilras, mas.'
sas para revestimentos de paredes, tiao.
leiras p ara construções, mosaico°, lama
dutos do- base asfaltico, produtos pas'el
'ornar impermeabilizarr'es as argarnaraa
sas de cimento e zal, hidráulica, padre'
procluts betuminosos, imperais-eu.
hilizantes liquide ou sob outras '-)rrriae
,linenfacão. Pecas ornamentais 'de aluara revestimentos e outros como ano
tento ou gesso para tetos e pareCae,
rapei para forrar casas, massas ant.,
, cidos para uso nas construções. pae,
nietas, portas, portões. pisca, miei=
nua portas, tijolos, tubos de cem:reto
.elhas, tacos, tubos de ventilação. t20r
lues do cimento. ‘ ,, nas, vigametatin o

VI,
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WOMIZO'qr.01811,MnIM

Term on.° 762.172, de 4-8-66
Raberto Leonardo Rergher
-* Silo Paulo

PERGHER
industria brasileira
Classe 42
Vinhos em geral
Termo n.° 762.175., de 4:8-66
Riornar Importadora e Exportadora
Ltda.
São Paulo

R ‘'.1MAR MPORTADOU.

,E EXPOffr..tORA
Nome comercial
Termo n.° 762.176, de 4-8-66
Associação da Igreja Metodista
São Paulo

lesinfetantes usados na agricaltura e
as horticultura, escórias básicaa para
saibos, essências rara exterminar mu
siais e plantas daninhas, extratos de
.quassia para fins horticolas, tertilizanes para o solo. formicida. guano. irise
itugos. massas para enxertos. pastilhas
para destruir insetos, preparações para
prsservar o solo, preparações para destruir insetos, hervas e plantas dana
nhas, saia para fins agricolas, sais para
fins hprticolas. substâncias químicas
nata destruir insetos. hervas e plantas
daninhas venenos contra a vermina
venenos vara insetos e visgo
Termo n.° 762.180 ,de 4-8-66
Florisbela Maria de Souza
Minas Gerais

JUREMil

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
ivsntais. alpargatas. anáguas. blusas
aotas. botinas. li l usõea, boinas, baba.
ESMO EFOCDENTE
douras, bonés. capacetes. cartolas, cara
onças. casacão, coletes, capas, abales
Classe 32
sachecols, calçados, chapéus, cintos.
Uma revista
sintas. combinaçôes, corpinhos. calçai
le senhoras e da crianças, calções. cal
Termo n.° 762.177, de 4-8-66
:as. camisas, camisolas. camisetas
Associação da Igreja Metodista
metas. ceroulas. colarinhos cueiros
São Paulo
safas, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas. galochas, gravatas, gor
MARCHA
ros. logos dl lingerie, Jaquetas. lague.s
luvas, ligas, lenços, manhãs, meias
Classe 32
maiôs, mantas, mandribo. mastilhas. ma
Uma revista
ietós. palas.. penhoar. pulover. pelerinas
ougas, pouches, polainas. ajamas. pu
Termo n.° 762.178, de 4-8-66
Soergue — Sociedade Editora Rio-Gua- afica, perneiras, quimonos, regalos
nabara — Utilidades Escolares Comer- robc de schambre, roupão, sobretudos
uspensórios. saídas de banho, sandálias
cio e Indústria Limitada
stieteres. shorts, sungas. atolas ou slachs
Guanabara
toucas. turbantes. ternos. uniformes
e vestidos

COW2G20

Termo n.° 762.181, de 5-8-66
Sérgio Lúcio Guimarães de Abreu
Minas Gerais

Classe 32
Para disiusguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cineenatográficas, programas
circenses
Termo n. 9 762.179, de 4-8-66
Geraldo Pereira da Silva
Minas Gerais

VLJ
INDÚSTRIA BRA.SILEIRA
Classe 2
Substnciaa o preparações quimicas
risadas na agricultura, á saber: adubos
adubos artificiais para o solo. (Acaba
para fins agricolas. bactericidas. ceras
I,ara enxertos. clanamide de cálcio
lesmo adubo para o solo, dielumodmeN

E PRÉSA NACIONAL
E

PROMOCtLES
Titulo de estabelecimento

Termo n.° 762.183 de. 5-8-66
José Augusto da Costa Calçados
'aia:asila is

T1C-fAC
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 35
Louros e ptles preparadas ou na°, ca.
murças, couros. vaquttas. pelicas. e ar
cetato dos mesmos: Amoladas de cou•
ros, arreios, bolsas carteiras. caixas
saicotes de couro, carneiras, cavas para
alistais e para livros, embalagens cif
couro, estojos, guarnições de couro pare
automóveis, guarnições para porta-bio
cos. malas, maletas. porta-notas. porta
chaves. porta-niqueis, pastas, pulseira.
le couro, redeas.--selins. sacoS para via
gern. sacolas, saltos, solas e solados
tirantes para arreios e valises
Termo n.° 762.184, de 5-8-66
José Augusto da Costa
Guanabara

TIC-TAC
CONSERTADOR DE CALÇADOS
Classes: 33. 35 e 36
Titulo
Termo n.^ 762.185. de 4 8Augusto da Costa — Cala,sles
Guanabara

:orrediçoe nata y eiculos direção. cfeslis
ladeiras. estribos ..:• adas raiantes. etc!adores para passageiros g para carga.
.nsiates para cama eixos de direção.
'retos fronteiras para vele , ..os, guidão.
iocornotivas lanchas marocis 'os, moias,
110rOCICIMS. rnoto,argas ihotc furgões,
~imas. navios ambas. para-choques.
iara-lamas Para frisas pai.a , s parresea,
oca: para bicicletas, aios para favores
as. reboque -alia
-mias para veismos senas risar los tis
-antes oara velCuloS IaqOia
CIOCITSr.
tes, varetas de .:ontrôit c3tokiador e
icelerador troeis trol .. nus varaes de
carros tiNtptp, .
;n e CUitiS•

-

Termo n.° 762.137, de 4-8-6o
Transterro — Iralispoass de Laiainados cie ,a,o Laia.
São atilo

TRANSMA RO - T.P,ANS.PORTES DE LAt 'IIVIAD 03
'DE A ÇO LTD o
Is orne comera
Termos ris 762.188 a 752.190,
8-66
Lanclus e Docena - Rosa do Sui
fada
São Paulo

B.05/5, DO SUL
Inclakxle, Brasilotra

fiasse si
Para distingeir: re:ch i eri. )tés e b +idas
seri, alcool
Classe 41
'
Para distinguir arri.10 .4 de panificação.
Bolachas, bolos biscoitos, croata ias,
doces, empadas, "P;ir,s Irias, lanches,
pães, pães doces, paastari e; , sanas . p is, •
téis, salgados, torra
tortas, toscas
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aper ititiSTRiA e540:521"
vos, aniz, bitter, brandy, couhaque serveias. ternas, genebra. gni. kurnel. licoClasse 36
res, nectar, alinda piperinint, rhuni,
Calçados, chinelos e sandálias
sucos de frutas sem álCool. vinhos, vezTermo o.° 762.186, de 5 . 8 65
mouth, vinhos espumantes, vinhos
Transferro — Transportes de Laminaguinados e whisky
dos de Aço
Termo n.9 762.192, cls 5-8,66
São Paulo
COHTBaSP Companhia Mair000lnana
de Habitação de São Paulo
Siiis Paulo

ANSPER11.0

Termo n.° 762.182. de 5-8-66
Classe 21
Remmig — Representações e Máquinas
'ara distinguir: Veiculas e suas pasrass
de Minas Gerais
ntegrantes: Aros para bicicletas. auto
Minas Gerais
móveis, auto-caminhões, aviões. i amor
ecerlores. alavancas t, câmbio barcos
1/regues braços para velculos.
caMB°Sd.
as carrinhos de mão e carretas sarna
Os onetes. carros ambulantes. samirifsões
-sarros, tratores. carros-berços carraa
Cl:-se 16
numes. carros-irrigadoes. carroa cor Para distingi :r . areia, tijolos. cimentas,
aças. eerrocerias. cliaasis. chapas ele persianas, as madrlas, estruturaa metem
Marca para veiculas, cubos dz vektalcs,
'nome comercial
lics, c isas pré-fabricadas

E
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-

Termo n.° 762.191, de 4-8-66
racha, manoplas, maçanetas, proteto'r..anches e Doceria "Rosa do Sul" Ltda. res para para-lamas, prtitetoret de
• São - Paulo
para-choques, pedal do acelerador, pedal de partida. paras para businas,
pratinhos. pneumáticos. pontas de bor
2.ANC HES E D CC ER IA
racha para bengalas e muletas, rodas
maasiças, rod izios, revestimentos de
;ROSA • DO 'SUL" LTDA.
borracha rodas de borracha Para móveis, sanfonas de vácuo, suportes de
Nome comercial
motor sa .3atas do pedal do brt que. resembalo e isolador, suportes, semi.
Termo n.° 762.193, de 5-8-66
COHTS-SP Companhia M:tropolttana pneumáticos, suportes de cambio. sanfonas de partidas, saltos, solas e solados
de Habitação de São Paulo
de borracha, surdinas de borracha para
São 1- Rulo
aplicação aos 'aos telegráficos e meto
ni cos. cavadores de porta, tigelas
tigelas, tam p as de borracha para conta91:Raz. tiras de borracha para elathiraçâo de q ubstáncias itvin'cas

r

762.196re 762.197, de
5-8-66
Kevikran Plásticos Ltda.
São Pulo

. à.TMOS ;as.

CONGeirSP
.

Termos tis. 762.202 e 762.203, de
5-8-66
Kevikran Plásticos Ltda. •
São Paalo

Id'i

1C I O 1C V
Brnu1.Oin

Classe 28
Para distinguis: saltos, solas e solados
plásticos
Classe 36
Para distinguir: calçados de tnaterml
plástico e calcados em geral: Aloerca,
tas, botas, botinas, botinhas, chinelos,
galochas, polainas, perneiras sandália,
sapatos, sapatos desportivos, tamancos
Termo n.° 762.204, de 5-8-66—
Otto Baumgart Indústria e Comércio
S. A.
São Pa,...1,4

PAUW—UETAL
itOW(OICIs
Classe 33
Insígnia de comércio
Termos na. 762.194 e 762.195, de
5-8-66
(Prorrogação)
Sociedade Industrial de Arit.:frit e de
Borracha "Soinarbo" Ltda.
Paulo

PRORROGAÇ'AO
SOIEARBO.

ndntrici Braolloirn

Termo n.° 762.207, de 5-8-66
Vinhos "Cave Du Pierre" Mdao
São Paulo

trin Brosi 1 eira
Classe 28
Para distinguir: saltos, solas e selados
plásticos
Classe 36
Para distinguir: calçados de material
Classe 28
plástico e calçados em geral: AlpercaPata distinguir: colas e isolantes
tas, botas, botinas, botinhas, cblivlos,
plásticos
galochas, polainas. perneiras sandáitm..,
Termo n.° 762.205, de 5:8-66
sapatos, sapatos desportivos, tamances
Otto Baumgart Indústria e Comercio
Termos as. 762.198 e 762.199, de
S.A.
5-8-66
sao
Paulo
Kevikran Plásticos Ltda.
São 1-aulo

Classe 36
Para distinguir: calçados em geral: Sapatos, bo é un as. (botirihas), botas, gslaICUALOltã
chas, polainas, chinelos, alpercatas sandálias c sapatos esportivos
Ificlústrin Braelloira
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha.
" rracha. artefatos de borracha para
Classe 28
.2o
veiculos, artefatos de borracha não in- Para distinguir: saltos, solas e solados
plásticos
cluidas em outras classes: Arruelas. ar
Classe 36
golas. amortecedoras, assentos para cadeiras. borrachas para aros, batentes de Para distinguir: calçados de material
cofre, buchas de estabilizador buchas. plástico e calçados em geral: Alpercabuchas para jurnelo, batente de porta tas, botas, botinas,- botinhas, chinelos,
batente de chassis, bicos para inamadei- galochas, polainas. perneiras. sandaliss,
Classe 28
?as, braçadeiras. bocais, bases para te- sapatos, sapatos desportivos. tamsn-os
Para distinguir: colas e isolantes
lefones. bortachas para carrinros indusplásticos
Têrmos as. 762.200 e 762.201, de
—
triais. borracha para amortecedores
5-8-66
Termo
n.
9
762.206. de 5-8-66
bainhas de borracha para rédeas. cochim
Kevikran Plásticos Ltda,
Otto Baumgart Indústria e Comércio
de motor. câmaras de ar, chupetas. corSão Paulo
S. A.
dões massiços de borracha. cabos para
ferramentas chuveiros. calços de bor
São Paulo
racha, chapas e centros de mesa. cor6' 'X
Olf
das de borracha, cápsulas de borracha
Indiietrie Brasileira:
parac entro de . mesa. calços de borracha para máquinas, copos de borracha
Classe 28
.
para freios, dedeiras desentupideiras
discos de mesa, descanso para pratos. Para distinguir: saltos, solas e galados
plásticos
encostos, embolos, esguichos estrados
Classe 36
esponjas de borracha em quehrelectc
para orneiras. fios de borracha lisos Para distinguir calçados de material
i'dirmas de borracha. guarnições para plástico e calçados em geral: Alpercaautom6vels guarnições para veicr..1as. tas. b...as, botinas, botinhas, chineles,
, Classe 21,
iancheias para escolares. lâminas de galochas, polainas, perneiras sandáiias,
Para distinguir: colas e isolante
sapatas,
sapatos
desportivos,
tamancos
borI
borracha par@ &gram. 25i-r,.."3- de
91,4.-stisoD 0

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperi.vos. anis. bitter, brandy. conhaque cer•
vejas. ternet, genebra, qin, kumel.
res. nectar. punch. p ipermint, ebtim
sucos de frutas sem álcool. vinhos., veie
mouth, vinhos espumantes, vinhos
q uinados e whisky
Termo n.° 762.208, de 5-8-66
Vinhos "Cave Da Pierre" Ltda,
8j,o

VINHOS ''CAVE
3)xr.RRE" LTIM0
Nome comercial
Termo n.° 762.209, de 5-8-66
Difusão Européia do Livro Lidaâ?.t) Paulo

Classe 32
Para distinguir: Albuns, ahriariwcruee,
anuários, boletins, catálogos. formais:
livros, peças teatrais e cinematográfir,
cas. programas de rádio e televi32e,
publicações. revistas. folhinhas imprei-,-,
<ias e programas circenses
Termo n.° 762.210, de 5-8-66
Difusão Européia do Livro Lkia,
São Paulo

Vt>râ'
.041
,5,041:10
Classe 52
Para distinguir: Albune. aknanzçav."3:
anuárioz, boletins. catãlego3. ?ornai2;
livres. peças teatrais e cinemategr,
cap. programas de rad .:o srlevis2e,
publIcações. revistas. folhinhas {Et Likr-2'
Ce3 O pregrurn.r.\., et'se:TEM
e
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Publicação feita do acordo com o art. 130 do Código (i3 Propriedade [industrial. Da data dá publicação começará
gorros o prazci do 60 dias para e deferimento do pedido. Durant,° asso prazo poderão apresentas nuas oposições ao Departacaent
' Czi resistro repLo.rf±
Nacional, CL, 2sopsteciestk) gadustrirst aquêles quo co julgarem prejudicados coro o car.„=!..o
oradiçasi enxadas, ensari&s esfrris,
engates, esgu.chos. enfeites para arr,tos
estribos. esferas para arreios, espuma-Jeiras; formões %ices. l.erro paro ._ortar
..-anim, ferrolhis, facas, facões, te ..bao comum a carvão, feruteiras.
mas para doces. freios uara
estrau,.. ie terra, frig:deiras: ganclias,
40
tralhas. gar 4os. ganchos para quadros
-10
; g ruis para d p rrua g ens: insignias: limas, lâminas, liroreiros. latas de ibio3
ÇO'
<Z>
$,NP
lamas; macLad:nhas, molas para porta,
419
molas para venezianas. martelos iar.
ratas.- matrizes: navalhas; puas: os. pra~tc,°
qos, parafusos. picões. porta-gelo; po»
Seiras. porta-pão. porta-jóias. paliteiros,
}anelas. roldanas, ralos para p:as, rebiõS).
"3>V'
tes, regadores; serviços de chá e café.
serras, serrares, sachos, sacarrolha: te;ouras. talheres atlhadeiras. torqueze,
Classe 32
tenazes, travadeiras, telas dt arame, for.
Nome comercial
Para distinguir: calendários e folhinhas 'eiras, trincos. tubob para encanamento,
Termo n.° 762.215, de 5-8-66
_diluis para pirtas de correr, taças,
'Termo n.9 762.220, de 5-3.66
Yvonne S. A. — Indústria de Fios
avessas. turibuhis: vasos vasilhames
Bar e Restaurante Maitiry Ltda.
Metálicos
e Vinil.=
SM, Paulo
São Pau:o
Termo n.° 762.223. de 5-8-66
Mae.nbi Publicidade e Imóveis Ltda
São Paulo
Classe 41
Para distinguir lanches, refeições pron<ObS'
(Ág.'
tas, frituras e salgados: Bolinhos, cro°
cuscus, zochinhas,
o
quetes, churascos,
carnes- empadas, esfihas kibes, omeletes, pastéis. pizzas, salsichas, sanduíches, saldas, tortas e doces
40'd,
Termo n.9 762.221, de 5-8 56
Manufatura Sul Americana de Tabacos
S.A.
Sáo Paulo
Nome comercial
Nome civil
Termo - n.° 762.219. de. 5-8•66
DI
PIASTIA
9 762.224, de 5-8-66
Termo
n.
lorestaSociedade Santa Rosa de Ref
Comércio e Indústria Saulle Pagnoncellf
indihstria Brasileira
vento
S. A.
Sãe Paulo
Classe 44
São Paulo
Para distinguir: cigarors

interruptores, isoladores de correntes,
Termo n.° 762.213, de 5-8-66
Termos os. 762.211 e 762.212, de
"Sabrave" — Sociedade Brasileira de quadros elétricos, soquetes, tomadas,
5-8-66
transformadores e tubos elétricos
Veículos Ltda.
"Sabrave" — Sociedade Brasileira de
São k•aulo
Veículos Ltda,
Terra on.° 762.218, de 5-8-66
Sao Puilo
Folhinhas Celso Ltda.
,s.Ao Paulo

SABRAVE'

Classe 6
Par adistinguir motores e suas partes
Integrantes: Alternadores, blocos, bielas,
câmbio, cabeçotes, cruzetas, cilindros.
compressores, cubos de placas de embreagem, dínamos, eixos, geradores, motores, macacos, mancais para brocas,
pistões. pinhões, rolamentos, silenciosos,
volantes .de conmando e velas de ignição para motores
Classe 21
Para tiSstinguir: Velculos é suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis. auto-caminhões. avidee, amor
tece(l ores. alavancas de câmbio, barcos.
breques. braços para vetculos, bicicletas. carrinhos de mão e carretas. caminhonetes. carros ambulantes. caminhões
carros. tratoree. carros-berços. carros.
tanques carros-irrigadores, carros. carroças. carrocerias. chassis. chapas cir.
cularee para veiculos, cubos de velculos.
corrediços para veículos. direção. desligacceiras estribos. , escadas rolantes, ele
'vedores para passageiros e para carna
ennates para carros, eixos de clutção
freios, fronteiras para veículos. guidâo
ivr • -, otivas, lanchas motociclos molas
motocicletas. motocargas moto furgões
aia navios Ônibus. para-choques
para - lamas. para-brisas. peda:s. pantões
rodas para bicicletas, raios para bicicle
tas. reboq ue radiadores para veiculos
rodas para veículos. seuins. triciclos, tirantes pare çeiculos vagões. velocipa
deo vanetas cP.$ contrede do afogador e
aceleradcr roleis. troleibus. varaes de
7arros. toletes para carros
Têrmo n.° 762.214. de 5-8-'66
Yvonne S. A. — Indústria de Fios
Metálicos
São Paulo

43

o

°

'e •

"Ve

10.

Classe
Para distinguir: Fios e linhas de tôda
espécie. fios e linhas, torcidos ou não
fios e linhas em geral para bordados,
Costura, tecelagem. tricotagem e para
trabalhos manuais; fios e linhas obti
dos por processos químicos: fios de
rabo para pneumáticos e linha de
pescas

c.

ou)Pdfrt

SOCIEDADE SANTA
ROSA DE REFLORESTAMENTO

Nome civil
Termos ns. 762.216 e 762.217, de
5-8-66
.INOR — Investimentos do Nordeste
Ltda.
src Paulo
PABA
Classe 6
Par adistinguir. alternadores, aríetes,
bielas, bombas em geral. dínamos, compressores, engrenagens para snáquinas
geradores, injetores, máquinas elevadoras, motores em geral, rolamentos, receptáculos e polias para máquinas, turbinas, transportadores automáticos. válvulas componentes de máquinas
Classe 8
Para distinguir: antenas aparelhos de
alta e baixa tensão, cabsts elétricos, condutores elétricos, chaves elétricas, chaves elétricas, comandos eletricos. caixas
de ligações e distribuiçãe de fios elétricos, fios elétricos, fios Urra, fusiveia,

Termo n.9 762.222, de 5-8-66
' Alves 6 Purlan Ltda.
São Paulo
C, A P
Indusria Brasileira
Classe 1/
Ferragens. ferramentas de ceda easiâcle
entearia em geral a outris Gregos de
metal o saber: Alicates. alavancas. crmações da matai, abridores da laCia
arame aso ou farpado, assadeiras, açu
careiros: brocas, bigornas, balneias
iandeija.s. bacias. baldes, bimbonieres.
bules; cadinhos. cadeadon castiçais. co
[hem paru pedreiros correntes. cabides
chaves: crernones. chaves de parafusos
coneseies para encanamento, colutaa.
caisas de metal para portões. canas de
mearl. chaves de tenda chaves 1...‘glêsa
cabeções. canecas. cipos. enchetion
:antros de mesa. coqueteleiras calcas
Para acondicionamento de atm?neza
:aldeirões. caçarolas, chaleiras catetelvc
roo, concha% cr:-,:twent, r

Classe 41 Para distinguir carnes, carnes em 'éema
serva, salgadas, secas, defumadas e enlatadas, carnes verdes: Aves abatidas,
banf.s, chouriçce, fiambre frios. línguas,
linguiças lombos, mortadelas. anante;gud
mussarela, presuntos paios salsichas, gRo
lamas, requeijão queijos, toudnhas riqed

fumado, wanues
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MARCAS DEPOSOTAD<AS
— Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaç llo começará
g correr o prazo dos 60 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao 124:partcurienia
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se ;nig arem prejudicados com e omicessao do registro requerido
Termo n.9 762.225, de 5-8-66
(Prorrogação)
. Marques, Macedo ."6 Cia. Ltda.
Guanabara

.

Termo n.9 762.230, de 6-8-66
João Rodrigues Manso Filho
Rio Je Janeiro
CENTRO CULTURAL

PRORROGAÇAC

ROOSEVELT

d4,

Classe 3:

Título
Classes: 11 e 15
Titulo
Termo n. 9 762.226, de 5-8 -ó6
Luiz Loréa S. A. Comércio e
industrialRio Grande do Sul

Termo n. 9 762.231, de 5-8-66
João Rodrigues Manso Filho
Rio de Janeiro

centro cultural
71--)

'PRORROGAÇÃO

r

Classe 3..
Sinal de propaganda

"Ir
Classe 41
Café
Termo n.9 762.227, de 5-8-66
;#, natório São Ger sido Ltda.
Guanabara

$.LkA-ON
GERAL
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.9 762.228, de 5-8-66
Calçados Rinaldo Indústria e Comércio
Ltcla,
Guanabara

ULUO
kNDÚSTRIA BRASILEIRA

Indústria Brasileira
Classe 36
Marca
Termo n.° 762.229, de 5-8-66
Beija-Flôr Lanchonete Ltda.
Rio de Janeiro

1.
INDÚ STR I A BRASILEIRA

Classe • 12
FRORROG AÇÃO

CORSELASTIC

Termo n.9 762.238, de 5-8-66
Indústrias Brasileiras dc Lápis Frit;
Johansen S. A.
SI) Prallo
F R 1 'T 2.

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
(-2) 1, • roupas feitas em geral: Agasalhos
ventais. alpargatas. anáguas. blusas
'sotas, botinas, blusões, boinas, baba
louros, bonés. ca pacetes. cartolas, cara
ouças. casacão, coletes, ca pas, cha les
:a checols. calçados, chapéus, cintos .
:intas. combinações. corpinhos. calcar.
saias, casacos, chinelos, dominós, echat
cuecas. ceroulas, colar:In:los. cueiros
nes. fantasias, farias para militares. co
'egiais. fraldas. qal4has, o ra v atas. go!
os Jogos dr lingerie. Jaquetas, laguês
uvas, ligas. 'enços. mantõs. meias
nau5s, mantas: mandribo. mastilhas. maet6s. palas. penhoar. pulover, pelerinas
aeugas, ponches, polainas, pijamas. pu•
Nome comercial
lhos, . perneiras, Quimonos. regalos
.obe de chambre. roupão. sobretudos
Termo n.° 762.232, de 5-8-66
I—dústria "Heyn" Comércio Importação uspensOrios, saidas de banho. sandálias
-ueteres. shorts. sungas. stolas ou slacks
Ltda.
toucas, turbantts, ternos, uniformes
São Paulo
e vestidos

HEYN

Tê rmo o.' 762.237 .de 5 - 8 - 66
J, Correa Avia Cs Cia. Lida,
Guanabara

Termo n. 9 762.234, de 5-8-66
(Prorrogação)
Spiesshofer Es Braun
República Federal Alemã

111_ )1:11

Termo • Ít 5 762.233, de 5-8-66
Indústria "Heyn .' Coméréio Importação
Ltda.
São Paulo

k

:tiros de base • sfáltico. . p rodutos para
tnio, : rmeah,azantes as argasnas
sas e cimento e cai. hidráulica Dedre
gulho produtos betuminosos._ impermea
-alizantes imuinos ai., sob outras torma:
sara revtstimento e outros como ria pa
,nrnentação peças ornamentais de ci
.nento ou gesso para tetos e paredes
Pa pe? para torrar casas. massas ant,
Acidos para uso nas construções par
q ueres. portas, portões, pisos. soie,ra
para portas tiiolos. tubos de concrete
telhas, tacos, tubos de vtntilação. tan
'sues de cimento vigas. vigamentos •
'atrás

INDIISTRIA BRASILEIRA

Classe 3b Para distinguir: Aros para guardanapciá
le papel aglutinado blocos para cora
-espondência, blocos para cãlculos, blocos para anotações, calços de t.pogra'ia de papel ou , papelão, cápsulas do
papel. caixas de papelão, a cdernetas cadernetas. cadernos, caixas de cartão
caixas para papelaria, cartões de viatas ou comerciais, cartões indices, coateti, envéducros para charutos de papei
:. nveinpes, etiquetas, folhas índices fo>
lhas de celulose, livros com molas, Il..
vros fiscais. mata borrão, ornamentos de
Papel transparente, papeis sem impressão. pâpelinos. papeis em branco para \
mpressão. papeis fantasia, menos para
çorra, paredes, papel almaço com otr
sem pauta. papel crepon, papel de seda.
papel em bobina para impressão. papei
encerado, apel higiênico. ::ape! imper.

Termo n.° 762.235, de 5-8-66
Comp anhia de Bebidas Adega Antiga
medvel para copiar papel para dese•
Guanabara
nhos, papel para embrulho impermeablbrulhos, papelão, reciientes de parwl..
rosetas de papel, rótulos de papel. ba-

Classe 16
a bebida de quem sabe beber
°are distinguir: Materiale para constru- OLD LORD
. 5es e dnorações: Argamassas. argila,
azuleios. batentes, balaustres..blocimento, blocos p ara pavimenta-Classes: 42 e 43
fio, calhas. cimento, cal, cré, chapas
Frase de propaganda',
solantes. caihros, caixilhos. colunas.
Termo n.° 762.236, de 5-8-66
+lapas para coberturas, caixas dáqua
Triunfo Indústria Mecânica Ltda.
-Rixas de descarga pare etlxos. edifica.
Guanabara
..8ea premoidadas. estuque. emulsão ae
'lane asfáltico. estacas. esquadrias. estru
liras metálicas p ara construções., lame
a: de metal, ladrilhos, lambris. luvas

TRICURFO

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti- le luncão. lactes. lageotas. material iso
vos, aniz, bitter, brandy, conhaque cer- 'amte contra frio e calor. rnani/has. mas.
Classe 21
velas. fernet, genebra, gin. kumel. lico- .sw paro rewstimentos de oartdes, ma. Equipamentos de tração, carertas, tanres. nectar, punch, pipertnint, rhurn. letr...1s para construções. mosaicos. pro.
ques e carroserias para veículos
sucos de frutas sem álcool. vinhos, vermouth, vinhos espumante g, vinhos
quinados e whisky

Preço do Número de Roje: Cr$ 50 — (NCr$ 0,05)

lizado papel para encadernar, papel para impr mir. papel aratmado para embos postais de ca ão
Termo n.° 762.239, le 5-8-66
Saade 6 Cia.
Guanabara

COGJFEC
['I
(GUAUABAR45
Classe 36
,Titulo de estabelecimento

