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SEÇÃO IH

ANO XXV - N. 52

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 1967

ressado; serão logo expedidos os cera
UEPAII I ANIENTO NACIONAL
1 RE.VISTA . DA PROPRIEDADE fincados abaixo:
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Marcas deferidas
I NDUSTRIAL
No. 8 de março de 1967
EXPEDIE,NTE DO SR. SECRE- cesso de recobrimento de metais por Rolf Schumann - no pedido de
TARIO DA INDUSTRIA - HE- plástico. - Concedo a preferência re- preferência do térnio 183.669 - moquerida ad eacereclo com os argumen- délo industrial: Nova aplicação de baRA LDO SOUZA MATTOS.
altos eletrolíticos a superfícies plásticas
tos apresentados na petição.
Seigi Keranoku e Miko Kikuchi - e proelutos resultantes. - Concedo a
C. inee/amento de Potente .-no pedido de preferLncia do tGrmo preferencia solicitada de acôrrio com
Ex alicio'
n 9 \ 153.385 - modelo de utilidade os argumentos apresentados.
Kibon 5. A. (Indústrias Alimentí- para: oovo modêlo de cabide dobracias) e Neilog Company do Brasil - diço. - Concedo a preferência de EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
SEÇÕES -- REPUBLICADOS
ambas nos p. didos de cancelamento - acordo com os argumentos apresenta"ex off ie io - da patente de número dos na petição.
Rio, 8 de março de 1967
67.064 - privilégio de invenção para:
Chiji Isn:vashi - no pedido de
'Uni novo meio de utilizar caixas ou preferencia do têm° 154.335 Notificação
embalagens como divertimento ou fins vilêgio ele invenção: Nôvo modêlo de
úteis - do requerente: Stella de Frei- caixa para transporte de ovos e ouUma vez decorrido o peazo de retas Quante!. • .
tros materiais frágeis. - Concedo a coasideração previsto pelo art. 14 da
Conmelliaaelo que os laudos técnicos preferência requerida çle acórclo com Lei 4 048, de 29 de \dezembro de 1961,
:.ao favoiávc ai ao cincelamen to da pa; osargumentos apreee-tados.
e mais dez dias para eventuais juatatente;
Antonio Itália Calopa - no pedido das de reconsideração, e se do mesmo
Considerando também que o Senhor de prelerência do termo 158.994 - não se tiver valido nenhum interesMini.aro t. :a acompanhado a Consull privilégio de invenção: Elemento rei sado, ficam notificados os requerentes
toda Taci,: cai casos idênticos, re- fulgente para construção. - Concedo abaixo mencionados a comparecerem a
lativame m e ao paz° previsto no ar- a preferencia de acôrdo com os ar- este Departamento -a fim de efetuarem
o pagamento da primeira anuidade ao
tigo 80 do Código da Propriedade gumentos apresentados.
.
Ittel os iria
Mercantil Flurigoma Ltda. - na prazo de sessenta (60) dias na forma
pedido de preferência do termo 165.978 do parágrafo único doart. 33 do
P.CS01. 1 11,1; termos da Portaria ruiCódigo da Propriedade Industrial, para
mero 316, da 19 de outubro de 1966, - modelo de utilidade: Nova disposi- que sejam expedidas as respectivas
ção
em
tapetes
de
borracha.
Concancelar a patente de numero 67.064.
cedo a preferencia requerida de actãr- ctrtas patentes:
elo
com os argumentos contidos na peDiversos
Privilégio de Invenção deferido
tição. .
Ess ,Stindard do Brasil Inc . Andrea
1Vlignacco
no
pedido
de
N° 101.383 - Aperfeiçoamentos em
no pedido d.' cancelamento - "ex
preferencia do têrmo 164.595 - pri- ou relativos a moldes de prensa destiofficio" -- ela patente de número .
3.464 - • inodelo de utilidade para: vilégio de invenção: Aperfeiçoamentos nados a estampar discos para máquinas
Um original modêlo de fogão a óleo em sinalizadores de estrada. • - Con- falantes - N. V. Philips'Glocilampenfabriexen.
ou que, ozene - do requerente: Max cedo a preferência solicitada.
Exigências
Preuss. - Deixo de tomar conheciAclatex S. A. Industrial e Comermento do p..clalo de cancelamento. vis- cial - no pedido de preferência do
`Peamos com exigências a cumprir:
t oque a p ' tente caiu no dominio pú- têrmo 170.092 - privilégio de invenblico .p
não haver sido prorogada. ção: Novo acondicionamento para fios
N° 127.027 - J. R. Geigy S. A.
N° 150.202 -- Compagnie de Saint
Luiz Ka rd ,,s Industrial e Distribui- elásticos, destinados à alimentação de
máquinas
texteis.
Concedo
a
pret
Gobain.
dora 12 ubberlex Lida. e Klimax InN9 181.117 - Taterka & Cio. Lidústria e Comércio de Artefatos de ferência requerida de acôrdo com os
mitada.
Borachil [ida. - nos oedidos de artigos apresentados.
Bridle Comércio Indústria de Auto
cancelamento - "ex . ()fado - •- ela
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
patente de número 3.195 ---- modelo de . Peças Ltda . - no pedido de prefeTRANSFERÊNCIA
utilidade: Niivo modêlo de protetor rência do termo 174.129 - mod . de
para tape ter e pedal de acelerador de I utilidade: Protetor de tareis de autoRio, 8 de março de 1967
automóvel do requerente: Dionisio veículos. - Concedo a preferência soKluger. -- Deixo de tatuar conheci- licitada em virtude dos argumentos da
Notificação
mento do pedido de cancelamento, vis- petição.
to que a p ;tente caiu no dommio púIndústria de Móveis Siena Lida. Unia vez decorrido o prazo de reblico. por -ião haver sido prorogado no pedido de preferência do termo núconsideração previsto pelo art. 14 da
mero
174.518
modelo
de
utilidade:
Pu:lido
Pcfe.rências
Novas disposições constitntivas em Lei 4.048, de 29 de dezembro de 1961,
Eduardo Sab1no de Oliveira - no bêrço infantil.
Concedo a preferen- e mais dez dias para eventuais junpediclo de preferência da termo 124.993 eia requerida em vista dos argumentos tains de reconsiderações, e se do mes- privilegio de invenção para: Pro- contidos na petição.
•
suo não se tiver valido nenhum iate-

1\1° 302.042 - Succolate - Cia.
Ipe Brasileira de Ind . e Ciam CibiC
S. A. - cl. 41.
'11° 327.980 - Marinho Jacintho Vieira - cl. 49.
IV' 449.085 - R 2 SB - Magno.
sita S .A. - ci. 4.
N9 449.086 - R 1 S - Magnesita
S. A. - cl. 4
. N° 449.087 - R 3 1/2 .S
Magnesita S. A. - cl. 4.
1\1' 449.088 - R 3 1/2 E - Mag.
ncsita S. A. - cl .4 .
N° 449.089 - R 6 E - Magnesita
S. A.
cl. 4
N9451.927
Serv-O-Lar
Serv O Lar - Serviços de Ornamentaíão Co Lm Ltda. - ci. 46. -}Nitre-se se..f direito à expressão
Serv-O-Lat .
N9 470.050 - Guarani - Usina
Açucareiro Guarani Ltda. - cl. 41.
N° 476.333 - Guarany - S. A.
ela Pesca Guarany - cl. 41.
P.1: 476.929 - Nelilux Delorme Exportação Imp. Com . e
Ind. Ltda. - cl. 1.
N° 491.021 - Tecniarte - Construtora Tecniarte Ltda . - cl. 38. Registre-se na cl. 38.
N9 490.902 -- Lane - Lane Cos.
méticos do Brasil Ltda .
cl. 48.
N9 491.096 - Detacyl - M.
Ramos - cl. 2.
N° 491.358 - Estrada Velha
Coniercial União Ltda. - cl. 42.
N° 491.401
Dragão - Interlán.
dia Ltda. - cl. 46.
N° 497.888 - Casa de Móveis Lua
- Sebastião Machado Dias - cl. 34
- 40. - Registre-se com exclusão da
cl. 33 de acôrdo com o art. 117
n9 1.
N9 508.782 - Relaxil - Lab. Pe.
losi S. A. - cl. 3.
N° 510.683 - Emblemática
Mi.
nasmáquinas S . A. - cl. 6.
N° 510.684 - Emblemática - MIaesmguinas S. A. - cl. 7.
1\1q 510.685 -..- Emblemática .- Mi.
nasmáguinas S. A. - cl. 21.
N9 510.834 - União - Ind. Alves
6 Reis - cl. 46.
Insígnia deferida

1\1" 321.330 . - Mealon - Metalod
Ind. e Com. S. A. - cl. 40 (ars
ligo I14)..

•

- As Reparhções Públicas
deverão remeksr o expediente
destinado à publicação . nos
jornais, diariamente, até às
15 horas.
- As reclamações pertinen.
2esà matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas paz'
escrito, á Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, no máxi
mo até 72 horas após a saída
dos órgãos oficiais.
- Os originais deuerão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para •0
exterior, que, serão sempre
anuais, as assinaturas poderee-ão tomar, em qualquer
época, par seis meses ou um
ano.
- As assinaturas vencidas
perderão ser suspensas seta
aviso p révio. •
•
- Para facilitar aos assinaná'es a verificação do prazo de
validade de suas assinaturas)
ne parte superior do enderêço
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- As Repartições Púbi,cas
tingir-se-ão da assinaturae
anuais renovadas até 28 de
DEPARTAMENTO DE IMFRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e as
DIGE'TOR GERAL
iniciadas, em qualq:ser época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
ci..4ç.Ro
DNA
cpo esE i4,11. 0, Ora PUILiCAÇ130.8
•
emano DA essinAci isca
- A fim de possibilitar a
FLORIANO GLIIMARAES • remessa de valores acompaMYR lAr O FERREIRA ALVES
nhados de esclarecimentos
DIÁRIO OFICIAL
quanto a ssza aplicação, sono
GE:ç Z.0
citamos usem (-3 interessados
0ttpo01iont0 CO 04orzortam0,•ea
17~ o ato pubtfoldodo
preferencialmente cheque Off
toduirtricii clo ~Mictório
tloolesnal
PrOprio
vale postal, emitidos a fatio?
Co trideictric o Comórc:o
do
Tesoureiro do De parta..'
C:a-masa c:£'.9 Ofiemso ir Daçartamento de tmpransa Nociunn.
mento de in:pren.sti Vocionai•
- Os suplementos tis
ções
dos órgãos oficiais só se
ASSEUTURAS
fornecerão aos assinantes qm
as solièitarern no ato da asREPARTIÇÕES E PARTICULARES
FUNCION411TOS
sinatura.
Capital e Interior:
tapital e Interior:

EXPEDIENTE

:i.,erXestre
Cr$
<,
Ano o - . Cr

6 12'90 Semestre
12.000

Ano .

Extericr:
Ano C O

....

Cr$

1,3.000 Ana

vá() impressos o número do
talão de registro, o mês e o
ano em que findará.
â fim de evitar solução de
ron.tinniclade no recebimento

▪

o

•

.

Cr$
Cr.a

Exterior:
• . • . • C,r0

500
- O funcien:W3 loiib2ir(1)
9 900 federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar

10 0 9 0

dos jornais, devem os as.
sinantes providenciar a res.
pectiva renovação com antecedência mínima de trinta
(30) dias.

esta condição na aio da ase
sinalara.
- O custo c cada exem
piar atrasado dos órgãos ofl.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr 5 se do mesmo ano, e de Cr6 10 por ano
decorrido.
-7.n72

N° 502.392 - Bracco Novotherápi- N9 331.493 - Molaflex - Pirelli
ca B N L - Bracco Novotherápica S .A. Comp. Industrial Brasileira --cl. 1 - 2 - 3 - cl. 21.
Labs S A.
48 - 10 (art. 114).
N° 415.913 - Canadá - Joa lin
A. Cunha - cl. 46.
Nome Comercial d:lerido
N° 424.481 - Oriental - Cia.
Calçado Clark - cl. 32 - 33 - 36.
N9 516.755 - Fives-Lille (2..) Brasil
Santa Terezinha
N 0461.564
S. A. Representações e Instalações
Cia.
de
Administração
de Bens Santa
Industriais - Fives Lille do Brasil
S. A. Repres. e Instalações Indus- Tcrezinha - cl. 33.
N9 467.967 - Brilhante - /bratriais (art. 109 n9 2).
massa Ind. Brasileira de Materiais
Para Polimento S. A. - cl. 46.
Titulo de Estabelecimento deferido
NP 471.019 - Casa Allemã
N° 412.159 - Edições Tõrre - Galeria Paulista de Modas S. A.
Edições Torra Ltda. - cl. 33 (ar- cl. 1.
tigo 117 n° 1).
IN° 471.020 - Casa Allemã
Galeria
Paulista de Modas S. A.
N9 484.980 -- Móveis Tabacow
cl. 6.
Salomão Tabacow - cl." 6 - 8
40 (art. 117 ri9 1).
N° 471.021
Casa Allemã
Galeria Paulista de Modas S. A. ..Marcas indeferidas
cl. 8.
N° 471.022 - Casa Allemã N° 272.937 -a- Citei - Citei Com. Galeria Paulista de Modas S. A. e Ind. de Rádios e Televisão Ltda. ci. 9.
- cl. 3.
N9 471.023 - Casa Alhnuã N° 276.138 - Trirnitina - S. A: Galeria Paulista de Modas S. A. ^
cl. 10.
Farmacêutica Itália - cl. 3.
N9: 471.024 - Casa Àiem a-•
N° 277.164 - Akron - Lab. S. Galeri aPaulista de Modas
S. A.
Carlos Ltda. - á. 1.
o
cl. 11.
Interamericana
N9 288.233
Ns. 471.025 - 471.026 - 471.027
Soc. Mercantil Intermnericana Ltda.
-471.028 - 471.029 - 471.030 - cl. 21.
471.031 -- 471.032 --- 471.033
N9 291.686 - Drogaria Veterinária 471.034
471.035 - 471.036 .cl. 2. 471.037 - 471:038 - 471.039 -- Orville Derby, A,. Dutra
Manoel Fer- .71.040 - 471.041
Iris
N° 307.542
471.042
mandes Jr.
471.044
471.045 - 471.046 Soc. Ce. ' 471.047 - 471,048 - 471.049 N° 309.886 -- Socel
cl. .41.
aeáista Socel Ltda.
471.050'- 471.051 -- 471.052 --Coope- 4:1.053 - Casa Alleina - Gata:ia
-;»
r
N° 125.509-Senador'nativa Vitivinicola Aurora Ltda, -- Paulista de Modas S. A. - Classes
12
13 - 14
15 -- 17 -- 21 d. 41.
24
;5 - 26 - 27
23
N9 230.910 -- Tina
28-- 29- . 30
- 34 - 35 Gelgy 5. A. - el. 11.

N° 511.171 - Radaclin - Fábrica
41
42
37
38
39
40
de Produtos Rada Leonardo Leonardi
49.
44 - 48
43
N° 475.584 Stereola Tonbras S. A.
d.. 46.
S. A. Ind.. e dom. de Aparelhos
10 511.195 -- Nadar - Cia. InEletrônicos - cl. 8.
dustria 1 de Conservas Alimentícias
RestauN° 477.034 - Everest
Cita -- cl. 41.
rante e Bar Everest Ltda. - cl. 41.
N° 511.245 - Cimbro. - Cimbro
N° 48 1 .916 - Alvorada - Pósto Cia. Industrial e Mercantil Brasileira
de Freios Alvorada Ltda. - cl. 38. Com. e Ind. - cl. 17.
N9 489.598 - Decorama -- Tintas
Diamante Ind. e Com. Ltda. - •das'Cimbra
1W 511.247 - 'Cimbra
s e28.
Cia. InduS'trial e Mercantil Brasileira
ci. 21.
N9 490.037 - Alvorada - 13outi- Com. e Ind.
que Alvorada Ltda. - cl. 38.
N° 490.236 - Nylonrose - Textil
1W 511.264 - "Cimbra - Ombra
Madeirense Goldrose Ltda. - cl. 36. Cia. Industrial e Mercantil Brasileira
Novolar - Soc. de Com. e Ind. - el. 39.
N° 490.528
Com. e Refrigeração Springer Ltda.
Oro Espaão1 cl. 8.
N° 511.792
Joaquim Martins Santana - el. 41.
N° 490.718 - Cruzeiro do Sul
N° 511.793 - Oro de Espana Org. de Limpeza Cruzeiro do Sul
Joaquim Martins Santana - cl. 41.
Soc. Civil Ltda. - ci. 46.
N° 512.210 - Aberdonian
Lizt
N9 490.901 - Caninha Velha Benjamin
Vieira
el.
42.
Marcos de Oliveira - cl. 42.
N9 491.993 -- Cuper Magazine Insignia indeferida
Rio Gráfica Editóra Ltda. --- d. 32.
N°. 502.864 - Jet Matic - Bar- 1W 491 .97 5 - M A - Dr. Miicio
matic-Cozinhas Elétricas Comerciais
Athaycle
cl. 7.
Ltda. - cl. 8..
N° 508.568 - Anita -- Malharia
Sinal de. Propaganda indeferido
•
Anita Ltda. - el. 36.
•° 508.683 - Comodoro - Edson , 1W 471.004 -- Casa Allemã - Ga.
leria Paulista de Modas 5. A. Medeiros - cl. .41...
.
'd.,
1- a 50.,,
Ma-.
Bôa Sorte
N9 508.734
galhães
Rocha 'Ltda.
cl. 41..
Express5o . , , dc Propaganda itzdeferick,
1W 508.754 Agora-Intercolegial
- Promotora de 'EducaçãO S. A.
Microlite Pilha do
• N° 436.935
(Colégio Andrew%) - cl. 32.
Prata . - IVIicrolite. S. A. Ind. e Com.
N° 510.398 -- Brasoil - Brasoil
ci. 8.
.
,
Ind. e Com. de Óleos Lubrificantes
Ltda.
Nome, Comercial indeferido
cl. 47..
1W 510.655 - Manha - Ind.,
1W 327.714 - Gipeças - Peças
Reunidas Manha Ltda. - eh. 41.
1W 510.814 - B2st Lon Con- e Acessórios Lida:' - Gipeças Peças
e Acesórios -Ltda.
fecçõas Best Lon Lida - cl. 36.

Saxtese-Wra 17
Titttio cle Estabelecimento indeferido
NP 328.208 - Cred1 Lar - Felippe
cl. 9 - 13 - 18 Nicodemo
21 - 28 - 29 - 30 - 33 .-- 34
36 - 37 - 40 - 49
N" 463.890 - Casa da Sogra
Garcia 6 Filhos - cl. 41 - 42 .
N" 466.635 - São Paulo - São
Paulo Comissária de Santos Ltda. cl. 33.
Exigèncias
Ti:raios com exigências a cumprir:
N° 202.988 - Casa Mappin S. A .
N° 492.211 - Ind . e Com. Luiz XV
S. A.
N5 511.418 - - Norremose 6 Cia.
Diversos
N" 513.218 - Alberto das Neves.
- A guzsrde-se
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PESQUISAS
tio, 8 de março de 19ó7
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo art . 14 da
Lei n° 4.048, de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dias para eventuais
¡untadas cie reconsideração, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, serão logo expedidos os certificados abaixo:
Marcas deteridas
N° 397.054 - ORTIC - Requerente: ORTIC Organização Racional e Tecnológica da Indústria e Comércio Lida. - Classe 38. (Considerando protegidos apenas os artigos
da classe) .
N 9 423.638 - Fullair C,ontrol Requerente: Eaton Manufacturing
Company - Classe e6.
N9 464.164 A Creação - Requerente: A Creaçâo Modas Lida. Classe 36. (Com exclusão de leques).
N° 477.694 - Koff - Requerente:
Nestlé S. A. (Considerando protegidos, apenas. os artigos da classe)
Classe e41.
N° 479.853 - Sulcade - Reguerente :Sulcade Sociedade Sul Rio,
grandense de Carnes e Derivados Ltda.
- Classe 41.
N° 480.688 Fluminense -- Requerente: Organização Coutábil Fluminense Ltda. - Classe 38. (Considerando protegidos. apenas, os artigos da classe).
N 9 480.711 - Gondavo Reguerente: Frigorifico Jandira . S. A. -Classe 41.
N9 483.089 - Fraldex - Requerente: Rig-Rio Importações Gerais Limitada - Classe 3.
N° 483.090 - Maravilha do Século
XX - Requerente: Soc. Clarimundo
Ribeiro da Glória Ltda. - Classe 42.
N° 483.385 -- Armazide - Requerente: Armour Pharmaceutical
Company - Classe 2.
N° 483.536 - Cumuloft - Requerente: Monsanto Chemical Company - Classe 22.
N9 484.755 - Orval Indústria e
Comércio de Produtos Quisnicos Ltda.
-- Classe e46.
N9 484.870 - Transminas - Requerente: rranSnli nas - :Transportes
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Classe e21. (ExcluíaGerais Ltda .
do a expressão correlatos) .
Regue'
N° 484.887 - Fortore
rente: Distribuidora de Máquinas "For.
Classe 6.
tore" Ltda .
N° 485.558 - Transistena - Requerente: Silvio Arêas - Classe 8.
N° 486.694 - Lavendomeal - Requerente: Yardley 8 Co. Limited Classe 48.
N9 486.698 - I,a venesque - Requerente: Yardley 6 Co. Limited Classe 48
NP 486 720 Piaget Requerente: S. A Ancienne Fabrique Gerirges Piaget 6 Co. - Classe 8.
N° 486.921 - Carmofel - Requerente : Loinerc ial e Importadora
Ca rmofel Lida. - Classe 16.
N° 487.028 - Santa Carmen Requerente: Santa Carmen • S . A . Agricultura - Comércio - Indústria Classe 38.
N° 487.178 - Badaró
Requerente: Tabacaria Badará - Classe 44.
N° 487.221 - Chebratec Requerente: Tecelagem e Confecções de
Chenile "Chebratex" Lida. - Classe 34.
N 9 487.257 - Ro-Na Requerente: Plásticos Ro-Na Indústria e Comércio Ltda . - Classe 28.
N° 487.479 - Got-Uns -- Requerente: Got-Lins Artigos Para Escritório Ltda . - Classe 17.
.
N° 487.495 - Corveta - Requerente: Cermica Sanitária Porcelite . S . A.
- Classe 15.
N.° 487.4% - etrsárío Requerente: Cerâmica Sanitária Porcclite
S. A. - Classe 15
N9 487.499 - Papoula - Reguerente: Cerâmica Sanitária Porcelity
S. A. - Classe 15.
N9 487,614 - DRJ- Requerente:
Johann Daross Austro Diesel Classe 6.
N° 487.634 Beclase - Requerente: "deMayo" Indústrias Farmacêuticas Ltda. - Classe .1.
N° 487.674 - Sinales- - Requerente: Metaalúrg tca "Suttner"
tda
- Classe 6.
N° 487.696 - Bertille - Requerente: Arnaldo Alves da Costa Classe 48.
IN,I 9 487.742 - Litoporcelana Requerente: Porcelanarte S. A. Indústria e Comércio - Classe 14.
N 9 438.123 - jtmenes - Requerente: Sementes jimenes el Cia. Ltda.
- Classe 45.
N° 488.217 - Sirocco - Requerente: Badescu Paula Ravsley - Classe 17.
N° 488.713 - Morai - Requerente: Indústria e Comércio de Calçados Norai Ltda. - Classe e35.
490.156
Papoula - Reguerente: Cerâmica ,5 anitária Porcelite
S. A. - Classe '16. ( Considerando
protegidos apenas, os artigos da classe) .
N9 490.367 Feribiot - Requerente: .Ciba Societé Anonyrne (em ale.
bão: Giba Aktiengesellschaft) (em ittgks: Ciba Limited)
Classe 3.
N9 490.782 - Itma Chrom-Vanadium - Requerente: Belzer do Brasil
S. A. - Classe II. (Considerando
protegidos apenas, os artigos da classe) .
N° 494.205 - Agente - Requerente: The B. F. Goodrich Company
- Classe 1.
RegueN 494.331 - Merpel
rfente:
• Indústria Metalúrgica "Mtrpel"

Ltda . - Classe 21. (C4.sasiderando
procegidos apenas OS aetigm, da classe).
N° 494.953 - 1Vlad - Requerente:
Tecidos e Confecções Med Ltca. Classe 36.
N9 496.958 -- Café Pita -- Requerente: Irmãos . Castro Alves Ltda.
- Classe li.
N° 496.986 - Calçados Rainha Requerente: Fábrie a de Calçados Retinha Ltda- Classe 36.
Ne. 497.373 -- Wanda • Requerente: Cia. de Tintas e Vernizes -R.
Montezano" - Classe 32.
N° 498.125 - Trimol - Requerente: Indústria ae Comércio de Peças
e Acessórios de Automóveis - Classe
8. ( Com exclusão de dínamos),
N° 498.570 - Merci Supermercados - Requerente: Mercearias Nacionais S. A. - Classe 48
N° 506.740 - Galo de Ouro -Requerente: Eder Jotre - Classe 31.
N° 507.233 -- Iguaçu - Reguereate: Tecidos igtmçú S. A. - - Classe 23
- RegueN° 508.021 rente: Gimpul - Guanalinra Publica,
ções Lida. - Classe 32.
508.028 - Rower -- R talerente: Artefatos de Couro Rose er Ltda.
-- Gesse 28. ( Apenatz para certeiN' 508.040 - fIinditex -- Requerente: Hindi 6 Cia. - Classe 23.
N5 508.045 - Pasta Chupeta 1',..e4uareezte: Indústria Gila aabara
Sabões Lida. - Classe 46.
N° 508.046 - Ondanyl - Retiverente: Cia. Bresileira Rhodiaceta Fábrica dc fiaion - Classe 22.
N° 508.885 - Pica-Pau - Requerente: Per/retal S. A. Metais Perfurados - Classe 5.
N9 508'. 889 -- C F B • -• Requerente: Companhia Franco Beasitztra
de Tecidos S. A. - Classe 22. (Com
exclusão de fios e linhas para pesca,
linhadas de aço para perca e considerando só/acate da classe oe "fios e
linhas de tôda a espécie) •
N9 508.839 - Transitei, - Requerente: Ricardo Pedro Flaas se 8.
N5 508.972 - Marana - Requerente: Fábrica de Calçados Maraua
Classe 36.
Ltda..
N° 509.043 - Seráfico -- Requerente: Editeka Seráfio Ltda. - Classe 32.
N° 509.045 - Copigel Requerente: Pringel Comércio e Representações Ltda. - Classe I.
N9 509.046 - Embrasa - Requerente: Embrása Embalagens Brasileira
Ltda. - Classe 38.
eslis 509.090 Shonan Re-querente: Indústrias de Seda Maluf S.A.
- Classe 23. (Com exclusão de percal) (marca de .terceiros).
N° 509.129 - C 13 'E ,-- Cia.
Brasileira de Extensão Eletroflex Classe 11. (Com exclusão de arpões,
arpões de carregar, válvulas
rias para descarga automática nas centinas e eletrodutos).
N° 509.681 - Adesivo 204 - Requerente: Francisco C. Carvalho Classe e28.
N° 509.069 - Fusa -- Requeeente:
Sociedade Técnica "Fusa" Limitada Classe :5.
N9 509.072
Varinco
Requerente: Varinco Varejo Indústria e CoClasse 36.
mércis Ltda.

N° 509.073 - Thornton - Regue.
rente: Indúsria a Comércio Thhorntens
Lida. - Classe 8.
N° 509.080 - Palácio do Peixe •-dt
Requerente: Restaurante Palácio de,
Peixe Leda - Classe 41.
I\12 509.088 - Bana - RequerenteS
Lavanderia e Tinturaria "Bana" Ltda.
Classe 46.
N° 509.097 - Lacio Requerentr:]
Construtora Lacio Ltda . - Classe 16 s
N° 509.099 - Açuziflex - Regue.
rente: C B E - Cio. Brasileira da
Extrusão - Classe 31. (Cosa exclu.
.s.Ao de peetinas) .
Regue.
Aguaflex
N.° 509.100
Cia. Brasileira de
rente: C B
Extrusão -- Classe 16.
N° 509.101 - Aguaflex Requerente: C B E -- Cia. Brasileira de
Extrusão -- Classe 28. ( Com cel ' lde puxadores de água para uso
doméstico)
N 9 509.103 - Peveflex
rente: C B E - Cio. Brasileira de

Ex tr usa() - Classe 28. (Com exclusão de pus:ulule.%
água para uso
ts_tabisticts )
N° 509.105 Peveflex - Regue.
rente: C B E - Cio. B-asilcira de
Extrusão - - Classe 16.
N9 509.100 - Sele motor CBI n.,
Requerente: C B E -- Cia. Brasileira
de Extensão - Classe 7. (Com ex.
chtszio de moinhos de vento rurais) .
N° 509.115 - Cebeflex
Regue.
rente: C B - Cia. Brasileira de
Escuso - Classe 31. (Com e.eclu,..
são de "pestanas - ) .
N° 509.118
Guaricanga - Requerente: Ma rcenaria e Carpintaria
"C;tiaricanga" Ltda. - Classe 40.1
(Com exclusão de porta -retratoe
N° 509.121 - Moça Bonita -- - ReNastri - Classe
querente: Vietro
36.
N° 509.126 -- Agua Fácil - Requerente: C 13 E - Cia. Brasileira
de Extensão -- Classe .31. ( (,om exclusão de pestanas )
N9 509.127 - Água Fácil -. Requerente: C 5 E-- Cia. Brasileira
de Extrueão - Classe 28. (Com ex.
clusão de puxadores de água para uso
doméstico) .
•
N° 509.128 - Eletrofleir
R.e.
(Inerente: C B E - Cia. Brasileira
de Extrusão
Classe 14.
N° 509.1.33 - 'relevei - Reques
rente: Televel Industrial, Imobiliária,
leinanciera s Comercial S. A. -- Ciasse 6.
N9 509.134 - Televel - Reguerente: Televel Industrial, Immobiliaria,
Flnanciera y Comercial 5. A. .-- Clas.
seNI°509.136 --- Gobreflex
'inerente: C B E - Cia. Brasileira
de Extensão - Classe 11. (Com exclusão de pestanas).
N9 509.137 Corbreflex Re.
(Inerente: C B E - Cia. Brasileira
de Extensão - Clause 28. (Com exclusão de pusadores de água para uso
doméstico).
N° 509.138 -- C.,obreflex e Requerente: C B E - Cia. Brasileira de
ExYusào - Classe 16.
N° 509..149 - Argembeas
Res
querente: Argembras Importação e Suportação Ltda.
Classe 41,
N9 509.173 - Colpormorâ
Re*
querente: EnlO2 S. A.
C4rtsse
N° 509.17% .- (T) s. Red
querente: Techint Companhia Técnica
Internacional Classe
--6.
NP 509.163 Cgapora Regas>
rente: Ogaporõ Engenharia Ltda. -.e
Clasee 16.

924 Sexta-feira 17-

DIÁRIO OFICIAL-45.e0o.4113-

Warp.° de

1 9b /

_

n•••-•
•

N° 518.204 - Asape RequeN° 509.175 - Farmácia Santo AuN°, 515.428 -- Sedelex
Sedelex Jantada - Cl. 32. - Registre-se com
rente: Nagamassa Jamaguchi - Glas- Ivnio -. Requerente: Farmácia Santo Lida. Direito e Contabilidade - Cl. 38 exclusão de agendas.
Antonio Ltda. - Clases 3 . - 18. - Regisre-se na classe 38.
se45 .
. N° 493.973 - Ivenottra N" 518.505 - Santa Bernadete - (Art. 117 n9 1 do Código) .
N 9 513.789 - Minerco - Mineauo tra Veículos e Magni ias Ltcla . Requerente: Comércio e indústria de
N° 509,064 - Divase Distribuidora Mineração Comércio e Indústria lida . Cl. 7. - Registre-se com exclusão de
moinhos de vento rurais.
Móveis Santa Bernadete Ltda. - Cas- de Valores Selecionados - Requeren- - Cl. 4.
se 38.
te: Alberto Nardon e- Classe 33.
N° 513.023
Duracour - Dura- N9 493.463 - SESA - Standard
N9 519.184 - Munich - Requerente: Lanches Munich Ltda. - 4 :lasse 38.
N° 496.001 - A Casaeiras - Requerente: Manuel Sequera Eiras Classe I1.
Frase de Propagada eieferal.
N9 497.610 - Em Casa li ar Uma
Qualidade impar - Requerente: Seritiya 6 Cia. Ltda. - Classe 36. (Artigo 121 do Código).
Insígnia ddeterida

(Are. ), 1 7 n.° 1. do Código).
N° 510.594 Julop - Importação e Exportaão S. A. - Requerente: Julop - Importação e Exportação S. A. - Classes 1 - 5 - 47.
( Art. 117 a° 1 do Código) .
N.9 511.430 - R-isto das Motonetas
- Requerente: Pôsto das Motonetas
Ltda. - Classes 21 - 33. (Art. 117
n° 1 do Código, considerando "peas
como partes integrantes) .
N 9 511,601 - Engi - Engenharia
de Instalações Gerais Indústria e Comércio - Classes 5 - 6 - 8 - 33.
(Art. 117 n u 1 do Código) .
N° 518.226 - Sapataria Vega Requet'ente: Calçados Vega Ltda. Classes 33 - 36 (Art . 117 n 9 1 do
Código).

coar S. A. Ind. e Com. - Cl. 39. Electrica S A. - Cl. 39.
N 9 513.022 - Duracour - Dura- N° 493.462 - SESA - Standard
cour S. A. Ind. e Com. - Cl. 35. ElectriCa S. A. - Cl. 12.
N 0 513.021 - Duracour - Dura- N° 493.122 - Hepavest - Libo.
coar S. A. Inci: e Com. - C1.49. ralório Loubert de Produtos Farmrei
iosRevista
Ld. - Cl. tc
3.
N9 511.469 - Negócios em
11,tecit
N 9 493.077 - Gráfica Editóra Lord S. A. MO Derivados S. A Produtos Faio
Cl. 32.
Ciso " .4 " `hitic` ' s - Cl.3 '
N° 509.293 - Preguinho
Ikafos
Haemo
N 9 493.076 - Aulg
Freguinho Lida. - Cl. 42.
Derivados S. A. Produtos Farrnacétt. N° 509.279 - Chonor
Chonor ticos - Cl. 3.
Comércio e Indúsria de Artigos Para
N° 493.390 - blipoc
Iproquisa.
Cl. 13.
Presentes Ltda ,
- Indústria de Produtos Químicos ..
N° 509.260 .1-- Cardol - Cm/cloro:1
Akarnine Lida - Cl. 46.
Tintas S. A. - Cl. 1 6.
N". 492.981 -- Gragua
- PasofiCooN 9 509.259 - Galvoprimer
Cl . 41 .
cio ragnano
G
Ltda .
cloroil Tintas S. A. - Cl. 16.
N 9 492.957 - Cabelm
Abracha
N° 509.258 - Removelit - Coa • Beasio - Cl. 11.
cioroil Tintas S. A. - Cl. 16. .
N° 492.796 - Soleira - Lido LeiaCon- bi .-- Cl. 2.
N 9 509.257 - Croinolock
doroil Tintas S. A. - Cl. 16.
N9 492.712 - Emblemática - OuN u 509,255 - Hurrican - Arte tboard Marna: Corporation - Cl: 6.
Elétrica Limitada - CI. 8.
Tal° 492.741 - Palitai:10r - Med
N° 509.228 - Bilhar Miniatura Ca- Fabrik Chemisch - Pharmazeutischer
das, Preparate. J . Cari Pfitiger - Cl .3.
ri.oca - Jorge Cravo da Silva
Rohm
N° 492.736 - Bak.thane
se 49. - Reg stre-se sem direito ao
uso éx. clusi-vo c.ie bi l u;.r miniatura.
6' Ha " C°mPanY
2.
Evelio • N. 492.642 - Drugan - Tecidos
- N. 509.205 - Montejano
Montejano - Cl. 16.
e Confecções Drugan Ltda. - Cl. 23.
Pebus InN° 509.204 -- Fantasma - Evelio
N° 492.559 - Petnis
Montejano - Cl. 46.
citiatria ,Comércio de Auto Peças Ltda,
N 9 509.189 - Fonseca - EletrôCl. 21. - Registre-se com excluMca Fonseca Lida. - Cl. 8. - Re- são de velocípedes
gistre-se com exclusão de barbeadores
N 9 492.550 - Plasti p ack - P i astipaa Indústria e Comércio de Piásaletricos .
Cl. 5.
N° 508.156 - Coberturas NN -- ticos e Metais Lida.
N. o 492.444 - Salete - Salete
Pirelli S. A. Companhia Industrial
Registre-se Indústria de Esponjas Ltda. - ClaaBrasileira - Cl. 34.
sem direito ao uso exclusivo de cober- se 48.
N 9 492.262 Tamonol - Laturas.
boratórios
Farmacééuticos Ezatus S. A.
N° 508.454- Coberturas NN
Pirelli S. A. Companhia Indiasrial - Cl. 3.
Nu 492.261 -- Moncol - LaboraRegistre-se
Brasileira - Cl. 31.
sem direito ao uso exclusivo dr co- tf_órios i Farmacuticos Exactas S. A. ---:
''
berturas e. com exchisão de pestanas
Gude! - Chicle]
N°
492.180
N 9 508.453 - Coberturas NN -Pirelli S. A. Companhia Industrial Engenharia Eletricidade e Com. Ltda.
Brasileira - Cl. 39. - Regisre-se --Cl ' 8 - Registre-se considerande
sem direito ao uso exclusivo de cober- benjamins (marca de terceiros) com.
tomadas de múltiplas correntes.
tt„„ e „m exclusão de assentos e
N° 492.137 - Ciggano - Gabrie
minas de borracha para degraus.
Cl. 2.
Askar
N° 506.195 - Serraria Aurora N9 491.933 -- White Horse Serraria Aurora Ltda. - Cl. 4.
Cias
Oarfunierie Seger Aktiebolag
N 9 504.244 - Incosalinha -- Incosa! Indústria e Comércio São Luiz. se N
498.491.932 - Gandy - The Gau
Ltda. - Cl. 42.
dy Company - Cl: 7.
N° 500.988
Benonit
Bentonit N" 491.909 -- Marmorite - Fá
Ind. e Com. Imp. e E.xpori. Ltda. brica de Brochas Plásticas Marmorit- Cl. 38. - Registre?se na classe Ltda . - Cl. 49.
J. Sale
38.
N° 491.825 - Rasine
N 9 490.886 - Emblemática„--, Bras- 83 Cia. - Cl. 42:
pla S. A. Ind. e Com. Se Matéria , N 9 491.726 - Arlequim - Calça
Plástica - Cl., 38. - Registre-se na dos, Arlequim Ltda. - Cl. 49.
N 9 491.477 - Quixaba - 011
classe 38 COM exclusão de impressos
em cartazes, placas ,tabuletas e veí- Mathieson Chernical Corporation Cl. 3 .
culos.
N° 491.380 - Otazon Campa
Ornatex
Ornatex
N° 499 -.366
Organização Mercantil de •Indústrias ribia ndaatrial Delfos S. A. - Qat
Cl. 36; - Regis- se 3.. .;.
Texteis 5. A.
tre-se com exclusão de leques.
N° 490.388 -- Calural -- Dr. A
Cardina Wander S . A.
. N9 499.160 - Crosbol
Cl. 3.
Specialis,s Co. Limited - Cl. 6.
N° 490.103 - Boletim Egsom N° 496.126 - Demetra - Pierrel Fábrica • de Roupas Epson] S. A. S.p. A. - Cl. 3.
Cl. 32.
N° 494.311 - Emblemática -- SeN° 489:946 --- Borbu l hai - Farbeta dias Editórai Ltda. - Cl. 32. - fobriken Bayer Akfing s...11sciiiift -.
Registre-se com exclusão de agencias Cl. 3.

N° 482.110 - Ventec Regue.
rente: Ventec Produtos FarmacZatticos
Ltda. - Classes 3 - 48, (Art. 114
do Código, incluindo a classe 33).
N° 506.779 -DN MB- ReExigncias
querente: DNMB Distribuidora Nacional de Materiais Básicos Ltda. Térmos com éxigências a cumprir:
Classes 5 - 8 - 11 - 16 - 26 N u 433.413 - Bons Tjacotun Ltda.
28 -31 - 33 -39 -50. (Art. 114
N 9 475.395 - Ubaldo Genebaldo
do Código, substituindo a classe 50
•
da Silva.
pela 38).
N° 487 .635 - Laboratório Farmacêutico Natus Ltda.
Nome Comercial deferido
N.° 494.166 - Charutaria Vaz LiN 9 476.739 - Instituto de Conta- mitada.
N 9 498.227 - Plásticos Paio Alto
dores e Atuários do Rio Grande do Sul
- Requerente: Instituto de Contadores Indústria e Comércio Ltda.
N° 508.985 - Agostinho da Silva
e Atuários do Rio Grande do Sul.
Lourenço.
(Art. 109 n° 4 do Código).
N9 483.062 - Dancor S. A. InNP 508.927 - Refeições Caseiras
dústria Mecânica - Requerente: Dan- "Condessa" Ltda •
cor S. A. Indústria Mecânica. (ArLivraila e Edit'ora
1\1 0 509.042
tigo 109 ri° 2 do Código).
Convívio Ltda.
N° 509.419 - Arirrando Klabin.
N u 488.124 - Elevadores Interna.N 9 509.070 - José de Jesus.
dona) Ltda. - Requerente: ElevadoN° 509.120 - Comercial, Industrial
res Internacional Ltda. (Art. 109 n° 3
e Administradora Vila Rica.
do Código).
N 9 508.800 - Transportadora PriN9 511.475 --- Ronmlo Marcelli.
morosa Ltda. - Requerente: TransN° 519.476 -- J. Machado Irmãos
portadora Primorosa Ltda. (Art. 109 Ltda.
• 2 do Código).
N° 481.985 - Companhia Brasileira
Carbonifera de Araranguá,
Titulo de Estabelecimento deferido
N.° 505.012 - Indústria Resegue de
Óleos
Vegetais S. A.
Nu 480.607 Montparnasae - Requerente: Jorge Robert oda Nobrega
Diversos
Beltrão - Classe 21-- - 26 - 40.
1,
com
exclusão
da
clas(Art. 117 n 9
N° 518.386 - .Andreazzi, Rizzardi
se 26).
81 Cia. Ltda. - Prossiga-se com exN° 484.805 - Edifício Vilalobos - clusão da classe 33.
Requerente: Henryk Zylberman - Engenharia Comércio e IndEistria S. A.
EXPEDIENTE DA S.Era,k0 DE
- Classes 33 - 38. (Art. 117 n° 4
PESQUISAS
do Código) .
Rio, 8 de março de 1967
N u 487.953 - Edifício Laucaster Requerente: Dr. Mais Stuhlberger Notificação
Classe 33. ( Art. 117 n° 1 do Código).
Uma vez decorrido o prazo de reN9 498.535 - Mobiliária Bento Ribeiro - Requerente; M. ). Waym- consideração prevista pelo artigo 14 da
berg - Classes 17 - 40. (Art. 117 Lei n 9 4.048, de 29 de dezembro de
1961, e asais dez dias para eventuais
no 1 do Código) .
juntadas
de reconsiderações, e se do
507.767
Gelar
eator
ReN, 9
querente: Romeu da Silva Neiva - mesmo não se tiver valido nenhum inClasses 6 - 7 - 8 - 11 - 14 - teressado, serão Jogo expedidos os cer15 - 16 - 17 -- 21 - 47. (Art. 119 tificados abaixo:
10° 1 do Código) .
Marcas deferidas
RegueN9 507.769 - Goiazlar
rente: Romeu da Silva N ativa - CiasN°524.211 - Higienópolis - Hiaes 6 - 8 -- 14.- 15 23 - 35
gienópolis Comércio de Automóveis Li36 -.37 - 48 - 49. (Art. 117 n° 1 mitada -- Cl. 8. - Registre-se com
exclusão de aparelhos de expurgo.- nordo Código).
N 9 507.854 Cine Cacique - Re- rnógrafos, aparelhos de ondul ação perN9 489.829 - Di rubi u - - Sivi
querente: Pécoits Zanata 6 Cia. Ltda. manente, tecnigrafos e considrrandr
pa i %licldade
. r! '•
N9 -194.0tr
Co na B -cefel - BrAl.,.ask, os S. A
- Classe 33. (Art. 117 n° 1 do C6- benjamins (marca de terc inns) corno
Li. - Cl.. 28.
t." madas de múltiplas correni..$)
. celrl 11,rd,i do C.cnp)
digo).
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IV. 4'189.755
Condestável - Comarcial e Importadora de Ganeroa Alimentícios Covilhã Ltda.
Cl. 42.
N° 489.569 - Sweetlets - Takeda
Chemical Industries Ltda. - Q. 3.
N° 489.358 - Fiprol Fiprol Com. e Represenações de Fertilizantes, Inseticidas e Produtos . Químicos
Ltda. - Cl. • 38. - Registre-se na
classe 38.
N9 489.484 - Caferli Cosa.
de Ferros Coferli Ltda. - Cl. 38. Registre-se na classe 38.
N9 489.184 - Abarth
Abarth
Co. - Cl. 21. - Registre-se considerando excluídas das partes integrantes as máquinas e motores doa veículos.
N° 439.134- Bobinex - Bohinex
Indústria Eletrônica Ltda. - Cl. 8.
- Registre-se com exclusão de agulhas
de gramofones.
..
N" 488.776 - Drogarue Farmácia T)rogartie Ltda. - Cl. 38. - Registre-se na classe 38.
N° 488.674 Cofa Bloc Comabloc Comp. Fabricadora Me Blocas de
Concreto Ltda. - Cl. 16.
N9 458.595 - Potuverá
Patua
Cl. 38.
vara Agro-Fabril S
N9 488.459 - Santa. Rita - Companhia Sisal do Brasil CosimIsra Cl. 22. - Registre-se considerando
&amante da finalidade da classe. 22 as
fios e linhas de toda espécie.
N° 488.059 - liupel - Impei Indústria de Móveis Para Escrita:nao Limitada - Cl. 17. - Registre-se sem
direito ao uso exclusivo, isoladamente.
dá letra I.
N° 487.947 - Dompal Dompal
Indústria c Comércio de Aparelhos e
Ferramentas Ltda. - Cl. 11. - Registre-se com exclusão de: arpões. arpões de ciai-miar, camisas para ciliadros, engrenagens para eixo de comando das válvulas e para eixo de
manivelas eválsnd•as sanitárias automáticas.

N.° 487.905 - Nossa Senhora de
Lotadas - Auto Peças Nossa Senhora de Laureies Ltda.

Cl.

josias
N9 470.307 - jozirinho
Marinho de Souza - Cl. 41.
N9 457.037 - Balas Vienenaes Ernesto Netigebauer S. A. Industrias
Reunidas - Cl. 41.
N° 449.193 - Coati
CI. 6.
Coati S. À.
N. Q 356.706 - Delmaris - Fabrica
de Conservas Delinaris S. A. - Classe 41.
Daki InN° 230.288 - Padaki
Cl. 46.
dustrial 5 . A.
Insígnia Comercial Metida
N 9 490.191 - Tecbiaisa - Technisa Construções Gerais á: A. --Cl. 33.
N9 509.221 - Guanabarina - Empresa Viação Guanabara Ltda.' Cd. 33 - Are: 114.
Frase de Propaganda deferida

N9 492.216 - Figura de Uma Abel chnelo - Cl. 22, 23. 24, 36 e 37 ---lha .-- Deltec S. A. lavestimentos I Art. 117 n° 1.
Crédito e Financiamento -- Cl. 33 N" 511.407 -- Editicio japi - - ffeaArt. 121.
tique Branner - Cl. 33 - Art. 117,
n9 1.
AlOalt Comercia( deferido
N9 511.431 -- Saldanha Hotel N 9 485 .14.1
Coma! S. A. Em- Sardenha Hotel Ltda. Cl. 33, 41,
preendimentos e Participaçõas Cas- 12, 43 --r- Art. 117, u° 1.
N° 511. 476 - Susaou Engenharia
cai S. A. Empreendiumutos e PareComercio - Cl. 1 6e 33 -- Art. 117 •
ticipações - Art. 109, n° 2.
N° 511.530 -- Marajoa ea CoaN° 509.186 - Emissora de Edudorninio
Marajoara - Cl. 33 -- Arcação Rural Ltda. - Art. 109, ri° .3

11,14 reo de 1)&7 C23

Vivil A. Muller Ei Co. p-dido
de alteração de nome da ntiti..ie Vivi(
Peppermint, registro a° 44. 142) .
Ind . a. Fabrizio O. R. Tuuqueira

S. A. (transferência para o seu nome
da marca Põrno Fabrizio, registro mimero 301.713 ) .
Pilzer Core.. (transkcêncía para o
seu nome da marca Buerlecithal.
.gistro u 9 303 .138) .
Willys S. A. `Pre.duto,. de Petróleo
(no pedido de alteração de nome da
immieu Willys E: Co. Lici ( tio Pedido de alteração de noite da rahrcit
Mitsui Bussan, reg:stro n" 3; 4.706) .
e Proaço
Prodi tos de Aço Ltda
('o pedido de alti.ração de 'nome da
marca Pa.rfeet .1 Preta. reg-e,tsio
rei 315.225). - Anotem-se dU,IA a n te.

Emissora de Educação Rural Ltda. tigo 117, 11.9 1.
511.379 - Casa da Liquidação
N,9525.208 - Construtora de EstraGeorgiad Ltda . das e Estruturas S. A. - Construto- - Alcibiades
ra de Estradas e Estruturas S A. - Cl. 36 - Art. 117, n° 1.
N° 512.-117 - Super Mercado PaArt. 109 n9 2.
N° 511.698 - Fritz, Reichelt ti Cia. .dre Chico -- Manoel de Oliveira Ltda. - Frits, Reichelt
Cia. Ltda. Ci . 8. 41. 42, 43. 48 - Art. 117, milucro 1.
-,oções
- Art. 109. n° 3.
-

7'itulv de Estabelecimento deferido
N° 492.212 - Edifício Maria Antonia imobiliária Pérola Ltda. Ci. 33 - Art. 117, n9 4.
N9 495.074 - Pronto Socorro Cardiológico Esperança - Pronto Socorro
Esperança Ltda. Cl. 10, 33 Art. 117, n°
N° 505.227 - Litupofone Paranaense Dilson Ferreira •-• Cl . 33 -Art. 117, n° 1.

N° 512.789 - Bowling - lutam-1:
Comercial e Importadora lado . -Cl . 33 - Art. 117 .
N 9 512.790 - Bowliag - • Intim mo
Comercial Industrial e
Impo. t:u
Lida.
Art. 11v, ti 1.
CI.
N° 512.791 - Bowling - I aii2.raeo
Comercial Industrial e Importadora Li-.
- Cl. 33 - Art . 117. n°
N (3.j15 .537 -- Farmácia Sm:latis e
- Fartmlcia Sudoeste Ltda .
Ci. 5,
Art . 117 n° 1.
N 9 515 . 716
Marrquze - Crumeação Dura Margure Lttla - Cl. t
- Art. 117 n° 1.

N 9 509.269 - Casa da Cerâmica
- Waterloo Malva Suntarem - Classes 11. 15, - Art. 117.
N° 5 18 .249 --- Casa de
Ne 509.270 - O Mundo da Crian- Bila:
Casa de felóvi is Bi lac Ltoa.
ça - Zela. Abílio Beze
Cl. 36, 49 -- Cl. 40 - Art. 117, a' 1.
- Art. 117.
N e 518 . 294 N° 509.277
-- Esta It.:leen:lentos Odontológ hm de jaca, epag tia • Copo Verde - Hilclebrando Pereira cie nica Mi5dtc,t Odoritol t'sicii de jacare- Cl. 33 - Art. 117, n" 1.
Moura - Cl . 41. 42, 43
Art . 117. Pag
N° 509.293 - Granja Reeleio N° 518 .808 - Ciranjaluilic.porã
Evarid.ie Ne?U.'a Coelho de Carvalho Tiram as Mela Cruz - Cl. 19 - Ar- Cl. 19 -- Art, 117, n" I .
tigo 117, u° 1.
1\i" 519.059 - janiyi
N9 . 513.798 - Associação Brasilei. . RoJettiberg
ra de Cardiologia - Igor Borges de Laboyairuica \••••0/11eTC.+0e Ieda
Abrantes Júnior -- Cl. 33 - Art. 117, QUbiliCZIS --- Cl. 1, 2. 3 -- Art. 1 1/,
1.
n° I.
NI' 485.844 - Confecções Eariny Coltfecções firinny Ltda . Cl. 33 Art . 117, e I.
TC-inos cola exiMcias a cumprir:
N" 486.931 - Confecções Cadima
Confecções Cadima Ltda. - Cl. 36
492.234 - • D,,via S. A. In
- Art. 117, n9 1.
ta
.)rpeotção e Administraçãoda Irré-

N9 508.925 - Casa Naipi - Celso
Piraino - Cl. 49 - Art. 117, n° 1.
N° 509.025 . -- Escola de Datilografia Maria Kiehl Valderez Avelino de Souza - Cl. 133 - Art. 117.
N° 510.407 - Guanabara Centro
de Diversões - Paulo Pereira Dias
- Cl. 33 - Ar. 117, n9 1.
N9 510.408 - Móveis e Decorações Ipan-Lar - Zeilic Bkstein CI. 34 e 40 - Art. 117, n° 1.
N° 5(0.410 - Edifício Amaryllis
-- Fausto Bebianno Martins - Cl. 33
- Art. 117, n° 1.
N9 510.485 - Leiteria e Salão . de
Chá Itamarati - Confeitarias Nice Limitada - Cl. 41, 42, 43 - Art. 117,
a9 1.

N° 510.486 -- Restaurante e ChurN° 496.292 - Toque de Reunir... rascaria Itamarati Confeitarias ItaPara Reunir Tócla a Família - In- marati Nice Ltda. - CI. 41, 42, 43
dústrias de Chocolates Lacta S. A. - - Art. 117, e 1.
Cl. 32 e 33 - Art. 121.
N° 510.500 - Gonçalen.se - David
rubenchlak - Cl. 33 - Art. 117,
Sinal de Propaganda • deferido.
n9 1.
N" 483.643 -- Entregadora Rápido
N9 510.623 -- C L C CompaRodoviários Liberdade - 'Alfredo Ba- nhia Lançadora de Condomínios ruffi - Cl. 33 - Art. 121.
C L C - Ccunpanhia Lançadora de
N° 488.e05
Preload
Preload Condominios - Cl. 33.
Soei
13.asil
Prátiensão Ltda.
N° 510.753 - Loi. s Ria
- Cl. 33 - Art. 121.
Cia. Distribuidora de Tecidos Ria-

noi..e.
Mana:atura SL11 Acate..mtut de Ta -

let:cus 5. A. ( trai....ierênzia para o seu
11012.12 da marca ;Acudia Rouge. registe M318.712( .
'norma. . H t i ater Ltd .
its,u.slereticia
para O seu nome da marca °inala,
regist o n°
.897).
- I) Rate i••
que-se Medial] e ;11.10::Liki O 11011le

2) Anotaaas ii trair-derem ia p rrl o
titular pari, Ga. Metalúroica Orada .
et:que:rente acima mencionado.
Fabrique de Mintres Avia. Degottt.) Cie. S. A. no p d ; d0 de
alteração de 111.ffilt` da 111,11 (:, n 11103,
registo

[nas.

n" 322.873).
MC b'

S .

A. (ou

de Itersição de nome da inania Meta-

3 aa

. Nitc : oli de P, tróieo
da alt;raçáo de nome
da insigma Soae p, n" 325.2493.
At:sultana° S. A. Mercantil e Ag ri.
.,"O'd (no p dido de tieerit-T. o da nome
r".;rea lembealta ta:a n" 326.83'); .
cat.
Emi:iano Murcia.. pti
Ltda. (1 ..ro.fereacia para o seu nome
ma ca TIO rr.ao. a 327.812) .
Becchain Group Ltd. ( traos.,erallaia
p: ra o seu notar da amar., a Vosemar,
n° 328.023).
Cuzzi
.
para
,C11 1/1 /MC da atara, `1 r.'IM
mero 330. 24.'1 .
R ubere Bosch do Brasa Ind e Com.
Lula - (no po.ialo dr alera.:ão de nome
veia.
tN" 507.44 - G. 13. Publicidade • ela marca Inje.a. a° 330.6711.
Roba: Be: h do Brasil Ind. e Com.
Ltda .
N° 508.941 --- Mercantil Adminis- Ltd .. (no pedido de olt.'racáo de nome da turca
n" 330.67(11.
tradora Baltirnore S. A.
N° 509.275 - Lavanderia Alvorada
Robert Botai, do 13s,aail Ind. e COM.
Ltda.
Ltda. (no pedido e,: idear:ti . :o de nome
N9 509.288 - Miguel (saias Nas- da marca Injex, n.' 330.671).
cimento.
Bril S. A. ind. e Coto. ( no peN9 509.292 - General Electric Com- dido de alteração de nome da marca
pany..
BorabriLho BB. ti° 333.226). - 1) ReN" 511.517 - Astronauta - José tifique, mediante apostila. o nome da
Nikon Monteiro.
titular para Abrasivos Botn-Brit S. A.
2) Anote-se a alteração de nome para
Diversos
o 'requerente acima mencionado.
N° 165 .327 - Elekeirea, de, Nordes,
Novasco -• Construtora e Imobla
te Indústria Qual:Lica S .A. - Aguarliária Ltda. (no pedido de alteração
de-se,
N° 487.918 --a Garbo -- Comercial de nome da marca Novasco, número
e . Importadora Garbo Ltda. - Pros- 133.753).
siga considerando substituida a classe
Machado Carneiro S. A. (no pe•
50 pela 38.
dido ck.; aleraçao de nome da marca
Caseiro, tf 170.901).
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Brazão Madeiras e Trapiches Ltda.
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
(transferência para o seu nome da
marca Caseiro, n? 170.901).
1
Rio, 8 de março de 1967
Colgate-Palmolive Company (trans,
Transferência e alterações de nome do
ferência paaa o seu nome da marca
Titufar • de Processa(
Obolip, n9 176.673),
Pesam mandadas anotdr nos procesCasa do Torrone N. S. Montevetar
sos abaixo mencionados as seguintes gine Ltda. (transferência para o seu traastee;a Ti ,s e alterações de nome do nome da marca Montevergine, número
Titular de' Processos:
79.429) ,
Ltda. (ao

p.`dh::0
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ErnIsto 1 Hago Saler Ind. e Com. de transferência de fls. 11 por falta
A. (no pedido de alteração de de c imprimento de exigência.
•
mema da marca Saler, n° 179.596) .
Viúva Antônio Narvaez Ei Cia. (no
Cia. Vinícola Rio Grandense (no pedido de transferanc ; a do registro nú.
p do le alteração de nome da titular mero 155.869) . - Nada há que peda inarLa Quinta do Monte, número ferir..
182 .5 1 8) . - Quanto ao pedido de
e 1.1om.
Sulzer do Brasil S. A.
Cia. Vinícola Rio Grandense, na mes- (no ,)adidoo d.- alteraçã o de nome do
ma marca, nada há que deferir.
registro l''l . 915 ) .
de Artefatos de jersey
e Nylon9
N.° Jad.
530.
81
'-.
Ltd. (no pedido de aiDivaph
.,-,rina Rock
Y.iii.ite I,tda . (transferência para •o seu teração de nome do registro numero
mun./ da marca Luxite, n9 184.169) . 173.586) . .- Arcafve-se o padid(: de
1\1arcinont e Corp.
(transferência alterarão de nome de Lis 10 por ialta
•
o seu nome da marca SL, nú- de cauurimento de ext _1 leia.
tor-ro 185.215) .
1-1:ron Ind. e Coni de Tccidos S.A.
Expediente da Seção
1( ...a padido de alteração de nome da
t3+1 . a r da marca Eroa, n° 136.710).
de Exame Formal de Marcas
Chamiça Baruel Ltda. ( transferência
p ; o seu nome das marcas: Cobalba,
Dia 7 de niallo de 1%7
Bronquip-n, n 9 195.47h
st' /86.978
Raunitol, n° 195.477 -- Ilotrat. atiExigências
ro 222.908 --- Pi•otobe. n 9 233.538 (;onverto!, n° 235.758 -- EnteragniTérelos com CR; Uê; Icias a eua:prir.
Rio', n9 237.111
Lenival, n1287f.O7
N
530.329 - Jesus CL-lin/ide do.,
Cortimicina. ri° 302.431 - Ver,Santos.
sakoinbia, n 9 319.489) .
N° 530.366 - Laboratório Leirier
Ltda.
Exigências
N9 530.397 - I.. Nacy.
Ne) 5.30.416 - Calçados "Naa.oles.
Termos com exigências a cumprir:
tLda .
Oram GbmnH. (transferência para
N" 530.417 - Geraldo Calclai a .
to seu nome da marca Vacublitz, teN° 530.421 - Mariche - Urcaas;
. .:,ro int. n.° 71.629).
Maivino Bellini.
IN' 530.422
Vasenol-Wcrke Dr. A rthur Kopp
N9 530.423 - Malvino
K../amanditgesellschaft (tranaferancia
N° 530.424 - Henrique Na/à/az
para o seu nome da marca Vasenol, Clavcro.
saag stro internacional na° 23.892, proN9 .530.425 - Henrique Nanhez
ce,so 47.123-62 e marca Vasoform,
acaistro n° 26 874, processo 47.121 de Clavero.
N° 530.426 - Vitória Tavand
•
Irmãos.
'ffonib.:tti. Flora & Cia. Ltda. (no
N9 530.427 - Vitória Tacanti
-dido de averbação de contrato do
s/ amtro n9 315. .410, sinal de propaN 9 J30.428 Fernandez ,Si Jesus.
g.- :da) .
N° 510.429 -. Eneida vi 1-1'scoboça
N 9 530.430 - DmiricI Soubbia 1.-i
Antônio Felippe Deccache (no pa.•‘ de transferência da insígnia nú- Cia.
N9 530.430 - Daniel Soubhia
a a 321.538) .
t.:arvejaria Serramalte Ltda. (no pe- Cia.
cP;.,.-) de averbação de contrato do reN.° 530.438 - José Pe.rez Sanchez.
g /.3.) 110 325.670) .
N° 530.439 - José Perez Sanehez.
Camuflar/ Industries Ltd. ( no pedido
N9 530.440 - José Perez San,:hez.
.:verbação de contrato do re;-•,istro
N° 530.456 - Leste Estrndas e
si' 707.109).
Terraplanagem Ltda.
N.° 530.459 - Brenn Ferreira
D.lanezes, Hocrlle 6 Cia. Ltda. (no
p 'do de transferência do registro nu- Martins.
• a 327.107) .
N.° 530.461 - Cadeia Paulista
/N.:nônio Dequech 6 Irmãos (no pe- de Jornais Ltda.
111:,'a de transferência do registro nú.
N.° 539.462 - Cadeia Paulista
s3r- ) 335.282) .
.
de Jornais Ltda.
N.° 530.481 - Cerâmica SantisCooperativa Vinícola Santo Autãtua . (no pedido de transferência ta Ltda.
do registro 33° 172.807) .
N. 530.487 - Sanches Cidade
Sutoris S. A. Ind. e Com. é...e Cal- do INádio Ltda.
ça..-.-1os (no pedido de alteração de noN.° 530.488 - Miudezas Santa
aue do registro n9 180.142) .
Rosa Ltda.
Laboratórios Pierre-Docta S .A
A.
N. 530.489 - Time - Terraao pedido de anotação de alteraação plénagens, Imóveis • e Empreendinome do registro n° 183.266) .
mentos S. A.
1

Diversos

1. lzaltino, Irmão S. A. (no pedido de transferência do registro núsnero 95.615) . Arquive-se o pedido de anotação de transferência, de
gls. 2, por falta de , cumprimento de
.

.•

•

1 Christian _Sten Sture Cederroth (no
pedido de transferência, do registro namero 127.'87'2) . • - Arquive-se o pe.
l ido de ;anotação (12 transferência de
Ola. 23 pôr falta de zurnprimento do
texigência.

Paaulo de . Souza aMello( na pedido
lgle transferência do registro n 9 149.383:
Arquive-se o pedido de anotaç)o

Wrço de 1.Ç157

N." 531 .237 - Editorial Impres.
1 N." 530.522 - São Padro Mate
sura Meara Ltda.
riais para Construções Ltda.
N." 5.31 .238 - Editorial Impras:Hugo Schlesinger
N.° 530. 540
N " 530.583 - Colgate Palmoli ve soim Nocera Ltda.
N.' 531 .239 - Editorial lin Pr'Company. .
N.° 530 800 -- Nautica Aerean sura Nocera Ltda.
N.° 531.240 -- Editorial Imprestil 1 oIndustrial Ltda. /
'N' 530"814 - Nhinnel Friincis sora Nocera Ltda.
co Mendes Franco.
N.' 531 .247 - j. Paolone N eito
woolbras
S. A. Indústria de Isolantes. Ter- & Cia . LtilaN.° 531 . 74 8 - J . Paolone Natal)
1
inc Acústicos.
1 & eia . Ltda.
N.° 530.889 .-8 'gral Propaga tt- '1 1.
\-',. :, .5"1
a .311 - Arpei d a e P rolu o(? õ es de S" g uros Lt ''I a• 1 Iria e Comércio de Artefatos do
N." 530.892 - liack & G e hlen , Papel Ltda.
Ltda.
.N.° ,r/31 .313 -- Cluett, PenbtidY
N." 530.895 - M appi do Brasil
& Co. Inc.
hulit.stm1 a Farmacêutica Ltda.
N."' 531 .318 -- Cinett, Peabo , I
N.° 530 . 901 - José Marques
i en_
..
1,
, Co.. 1 n a. .. o
&
tirw•z a Filho.
N° ã3 1354 --- Marli ce S A.
N.° 530.912 - indústria e T')-1
ist 3::st _2(, .,\,.1. 1annpi nt:rn elL/Ilda.
o rm
Ad minra
-- raa '-ío
Café Nadar Ltda. . tos‘i
N.° 530. 924 - Transportes Comér- t o e Representações Amazo'''
,
C
N.''''
531 -.•
. ;JA)
- 't( )1 -- .orima
Lia S. A.
P e ças.
•
N.°
o
F.53
' 3 (01 . 9 34 97
(S:aell.:1)aoss'tiPtionsm"
Rii.uulliotis.
111PT:"..'^r11:1
":Tes:"'". 171
7; "PR"
lltron*e -o.
N.° :530 . 950 - Mauro de Mar- c oNst.:i. 531 .409
Evaid° Unia ri
tino.
Gonçidv's
N.° 531 424 -N." .tl0 955 -. In dústria de Coa.'me. as Il a tine Ltda.
(300 .956
e5re i -0 d iaA, (d./ oel v-e s I 1; .(1 (1.11 3:N•;. : ),I i, j..)3,S 1.1 a nt (119/-ir S'‘anln iPtraircaa- n Cno1%("Ipi (ai
1.
trio e 5
Adesivos
kiue ricmn
55C33tr0)' 1..'9 5r97e. (T
1rAérenedi(e0)1s:t -vSnosjc);i ed.t:(11:a31-: rt(i)) 11.No
.1 n&T1 -S1
53 t 1.1(11a
441
i
t)t'
V..." 531 .451 - Ai-d//gráfica
1.1-de Civ . ' d- P ngenhe r ia Ltda.
/TM:Ida
.
”a Ni.."es 5 1.30t(19,8. - L'Equipe Peco
N' " 531 462 -- Onofre .Tosé Fe"
raira.
No 531 . 463 -- D i as Vasconaeloa
- Bar Caí(' e
N. ' 530 - 9
eeria Hofer Ltda.-- Comércio e Indústria de Papel
N.° 520. 984
Selearte Comér- s
cio e Pooe r• --;entsções de Artigos
N.' 431 465 -- Antônio Nunes
de Arte Lida.
N.° 530
- Antônio Favero.
Mac - • Engenha
Nr.° 520 986 - hospedaria Cm-t"•a
ri. Lida - Indústria e Comérnada Ttdmi.
N ° 539 987 - Mercearia M:3 .(")
N.° 331 .4 0 0 - Alberto TiburciN
cmils .4da.
N. '531 .043 - P r, rteco S A .
,ii,",;111
"‘ ', Inii0 Luiz,
.1 d m inistra ção
e
Fomento In dnaN
°^9 7 11
Cnrloa Pereira
. A04. 7 - Ersa Agro
Por".11"1...."nnilni
"
ç
A
97
8A
Borracha.
531 .051 - Eneas Alv es Pe- r""
N'.° 263 233
Linificio Lesti
N.° 531 :053
Mirim - Indus. S• A'
N.° 284 599 - Co rnuanb i a Co
trial e Comercia) Ltda.
"lie"' Florestal
N.° 531 .067 - Laboratório Eni- 111 "el`' 1
N.° 290 . 5 49 - noves C.onfianca
la S. A.
N.° 531 .085 - Ivan Ada pto da • A - rn dústri a e Comércio.
N° 309 90 A bronzo S
Costa. • •
de Em''
N.° 531.086 - Ivan Manto da T,----idars.° 111érei'''
1.13(11.1strill
Costa..

N. 309 41.2 ___ 13ar Café e fie,
.N.' 5.31.157 - Sampson S. A .
- Administração de Bens.tm"ntn Tcannan Ltda.
Luciano (iP
N.° 531.159 - Clube' de Camno Franco. 31 7 .135 de Osasco.
'.919999 531.160
N.° 530.490 - Metalilrgica No- C 1 uNb 531.160 - Country Sailing
Antinle2
tivar Ltda.
• N. 531.193 - Abbotr Labora- N.° 3 " 3"
"e11 Prn
N..
' - Confecções Faria S. A .
Indústria e Comércio
tories.
mosa Ltda.
de Forra a'ens*
N.° 531.196 - The -American
N.° 530.492 - Indústria e CoTobacco Company.
•
N.° 336 698 - Orval Indústrla
mércio de Lentes Mitec Ltda
Crirnéreio . .de Prodinos Ouhnicos
N.° 531,215
Chemische WerN.° 530.403,.- Jade Comercio Ice Albert.
e Indústria S. A.
In dústria Bom i
io 3139 19M
N.? 530.495 - Justo V. Garrido • N.° 531 225 - Comercial e 'Im- RLi4NIP,
portadora
Cardoso
Ltda.
"
ét Cia. Ltda.
N.° 3111 464 - Paeorditti Latia
. N. 531.233 - Editorial Tmpres
ra 1ório P "r"cohiv'ro S ti A.
.•
N.' 530.496 . - Kasuo Nagareda. mora Nocet'a Ltda.
N.° 339 R‘19 - W:r9aa Coroo.
_N.° 531-234 - Editorial impres.
N. 530.497 - Representações
Modelar Ltda.
, soro Nocera- Ltda.
N.° 5.30.498 - Irmãos Guerra
N.° 231 .235 - Editorial Impres•Nn•1
n),1/1
e
39(1.17'. ' 2..1.^2'1
aoal Nneera Ltda.
Ltda.
touro M .ato. Clube.
N.° 530.499 -- Pieot Artefat .,S
• N:' 531 736 -- F,dttorial Imprea-N.' 399
Slissts (tinau
de Couros. Ltda.
sura N acara Ltda.
Petróleo.
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N.° 530.286 - Cia. Econômica cidades Ltda. - Prossigease sê.
N.° 508.212 - Indústria e CoN. 414.0.39 - Davie Saadi S. A.
- Administradora Comércio e In- mércio de Bebidas Produtos Ca- Industrial e Comercial de Alimen- mente nas Classes 8 e 33.
tos Frigoríficos CEICAF.
N. 460.286 - Ames Crosta Mil
choeira Ltda.
dústria.
lis
Equipamentos de Saneamento')
N." 418.073 - Sada Sul AmeriN.°
531.173
Laboratório
AchiMoysés
Medica.
N. 508.528
Ltda.
- Novos exemplares em
cana de Eletrificação S. A.
N.° 508.798 - IEME - Lacitis- les, Indústr e Comércio Ltda. cabendo retificações comN.° 422.778 - S. A. Murai.
iria de Engrenagens e Estruturas Fica retificado o clichê publicado ordem,
pletas a vista de mudança da
N.° 425.847 - Swiss Silk Bol- Mecânicas Ltda.
em 14-5-62, marca Regulador classe.
ting Cloth Mfg. Co. Ltd. (em aleN.° 508.844 - Sorefil - Socie- Achiles classe 3, para artigos na
mão: Schweizerische Seidengaze- dade de Regeneração de Fibras classe.
N." 460.289 - Ames Crostas
fabrik A. G.)•
N.° 530.588 - Bragarie Jóas Mills Equipamentos de SaneamenLtda.
Ltda. - Fica retificado o clichê tos Ltda. - Novos exemplares em
N.° 433.761 - Recap Recife LiN.° 508.917 - Acabamentos publicado
. em 8-5-62, marca Braordem cabendo retificações commitada.
Texteis Colorfix Ltda.
garte,
classe
13,
para
artigo
na
pletas face a mudança da classe.
N.* 436.113 - Marietta do BraN.° 508.958 - Alvaro Mesquita. classe.
N.° 466.956 - Companhia Mi.
sil - indústria e Comércio Ltda.
N.° 508.984 - Farpa Industrial
de Cimento Portland S. A.
N.° 438.371 - Bag,atex do Bra- Ltda.
N.° 530.437 - Eletro Tamoio -nabal
Prossiga-se na classe 16, artisil S. A.
N.° 509.176 - Farmárcia Santa Ltda. - Fica retificado o clichê go na classe.
publicado em 9-5-62, marca Eletro
N.° 442.879 - Imobiliária Nas- Marta Ltda.
Tamoio, classe 40, para artigos na
N.° 507.044 - Coferraço S. A.
N.° 509.392 - Artur Fischer.
sau Ltda.
-- Cia. Mercantil de Ferro e Aço
N.° 509.682 - Gonzalez Otero classe.
N.° 443.373 - Indústria de MáN.° 530.4.30 - Eletro Tamoio -- Prossiga-se na classe 5, artigos
& Cia.
quinas Santa Terezinha S. A
Ltda. - Fica retificado o clichê ni rksse.
N.° 444.664 - Nordeste Filmes
N.° 509.960 - Fábrica . de 13e- publicado em 9-5-62 marca
Eletro
N.° 507.203 -- Nisto e Garagem
Ltda.
bidas Santa Elisa Ltda.
Tamoio
classe
33,
para
artigos
Luanda
Ltda. - Prossiga-se subs.
na
N. 446.667 - Eruprêsa Nápoles
N.° 510.085 - Edições Pelica- classe.
titnindo si classe 20 pela 27.
Ltda.
no Ltda.
N.° 530.435 - Eletro Tamoio
N.° 508.160 - Farmácia São
N.° 510.151 - Paulo Garcia.
N.° 451.157 - Emar RepresenLtda. - Fica retificado o cliché Luiz de Maringá Lida - Prosai
J.
Lopes
&
Cia.
N.°
510.575
tações e Comércio Ltda.
p ublica:10 em 9-5-62 marca Eleteo
ga-se como marca genérica.
N.° 457.471 a.- Reconda Repre- Ltda.
classe R, para artigos na
N.° 508.863 - Laich & Cia. N.° 510.59.3 - Academia Inter- Tainoio
sentações e Contabilidade Ltda.
classa.
Prossipa-se como marca genérica.
N.° 457.472 - Madeireira Re- nacional de Ciências.
N.° 508.872 - Parouetaco Diversos:
N.° 510.701 - Carvalho & Ficife Ltda. .
Comercia e Indústria de Artefatos
gueredo
Ltda.
N.° 457.473 - IVfargamar IndúsN.° 530.310 - Textii Judith So- de Madeiras Ltda. - Prossiga-se
tria e Comércio Ltda.
N.° 510.830 - Instaladora de ciedade Anônima - Prossiga-se com exclusão de assoalhos tacos
N.° 461.079 -- Jader Batista cozinha Comerciais Pegasus Ltda. substituindo a classe 50 pela 28 e rodapés.
Cézar.
N.° 510.867 - Metalúrgica Re- com exclusão de folhinhas.
N.° 510.844 - A g ência MonteN.° 462.307 - Engarrafadora e nome Ltda.
N.° 530.317 - Textil Judith So- negro Comércio e Turismo Lida
N.° 510.937 - Indústria Co- ciedade Anônima - Prossiga-se
Distribuidora de Bebidas Pirasmércio e Engenharia Abrasar Li- substituindo a classe 50 pela 38 - Prossiga-se como insígnia.
sununga Ltda,
N,° 512.949 - Carlos Mauricio
N.° 464.287 - Norte Plaza Ho. mitada.
com exclusão de folhinhas.
téis S. A.
N.° 530.324 - Tc-:til Judith So- Lavacov - Prosi g a-se com excite.
N.° 519.187 - Plásticos Hevea
anti-ruidos, puxadores,
N.° 466.146 - Nilza da Cunha Ltda.
ciedade Anônima - Prossiga-se são de
parn 11C rl doméstico.
Tavares.
N.° 512.328 - Calçados Nupcial substituindo a classe 50 pela 38
N.^ 530.001 - Transportes
N.° 467..665 - Nordaco S. A. S A. - Indústria e .Comércio.
com exclusão de folhinhas.
- Administração e Comércio
N.° 530.441 - Elmor Duarte Tran Q brasil Ltda. - Prossiga-se
N.° 512.779 - Nero de Araujo.
N.° 468.329 - Indústria de BeN.° 512.134 - Societé Rhodia- Magazine Ltda. - Prossiga-se substituindo a classe 50 pela 38.
bidas Caiai Ltda. •
substituindo a classe 50 pela .38.
N. 530.232 - Representaçrses
ceia.
N.° 530.448 - Auto Merânica Assahi Ltda. - Prossiga-se subsN.° 530.039 - Alberto Tiburcio
N.° 469.178 - Albino, Costa ,.ez
N. S. de Fátima Ltda. - Prossi- tituindo a classe 50 pela 38.
Rodrigues Jimior.
Cia. Lida:
N.° 530.040 - José Keglevich. ga - se substituindo a classe 50 pela
N.° 469.529 - Sociedade MaN.° 530.237 - Empório Same
N.° 530.089 - Sacora - Indús- de c.° 38.
deireira de Pernambuco
mis Ltda. - Prossiga-se substitria
e
Comércio
S.
A.
N.° 471.624
'Irmãos Barros
N.° 530.460 - Amilcar Fernan- tuindo a classe 50 nela 38.
Ltda.
N.° 530.127 - Joel de Matos. dez - Prossiga-se substituindo a
N." 530.277 - Poligran ComérN.° 530.137 - Sud - Eviation classe 50 pela 38.
cio de Materiais para Construções
N.° 471.629 --Titan
Enge•Societe Nationale de Construtions
N.° 530.960 - Salcicharia Sul Ltda. - Prossiga-se substituindo
Charla e Ar q uitetura S. A..
Americana Ltda. - Prossiga-se a classe NO pela 38.
N.° 472.056 - Farmácia Alvo- Aéronautiques.
N.° 530.189 - A. M. Oliveira. substituindo a classe 50 pela 38.
rada Ltda.
N.° 530.994 - Orgamepal N.° 534.205- Societé RhodiaN. 472.748 - 1. T. Carvalho
Or g anização Mecânica' Paulista Liceia.
S. A. - Indústria é Comér&o.
Expediento das Divisões
N.° 474.965 - Organização - N.° 530.224 - Contrai Repre- mitada Prossiga-se srbstituirido
e Seçêeu
a classe 56 pela 38.
SEGES Serviços Gerais de Es- sentações Ltda.
eritório.
De 8 de março de 1967
N.° 530.225 - O. A. L. Saud. N.° 531.303 - Waldemar AugusR° 506.948 - Ositha de Olivei- N.° 530.229 - Avel S. A, Admi- to da Silva - Prossiga-se substira Petrin.
tuindo a classe 50 peia 38.
nistração Venda e Loteamentos.
(Republicados)
N. 506.949 - Ositha de Olival- N.° 530.252 - Artefatos de Cou- N.° 531.341 - Lisete Fernandes
Notificação:
ro e Fibra ao Viajante Ltda.
Abdalla - Prossiga-se substituin,
ra Petrin.
Urna vez decorrido o prazo de
N.° 506.950 - psitha de Olival- N.° 5,30.253 - Artefatos de Cou- do a classe 59 pela 58.
ro e Fibra ao Viajante Ltda.
ra Petrin.
N. 388.779 - A. Soake, IRia- reconsideração previsto pelo artigo 14 da Lei n.° 4 048 de 29 de
N.° 530.254 - Duralae - In- .berts
N. 506.951
'Osithsi de. Olivaldezembro de 1961 e mais 10 dias
dústria e Comércio de Tintas e ProssigAnd- Company Limtied
ra Petrin.
a-se'cone
os
exemplares
das
para eventuais, j untadas de reconN.° 506.952 - Ositha de Olival- Plásticos Ltda.
fls.
16
e
18
e
retifique-se
onde
siderações e se do mesmo não se
ira Petrin.
N.° 530.255 - Duralac In- couber.
dtstria
e
Comércio
de
Tintas
e
N.° 506.953 - Ositha de OliveiN.° 424_185 - Centrais Elétri- tiver valido nenhum interessa7o0
s-erão Lago expedidos os certificaPlásticos Ltda.
ra Petrin.
cos ,de Minas Gerais S. A.- Proa- doa atfaixc.
N.° 506.954 - Ositha
N.
530.256
Duralac
Ini
e
g
t
ia
,
w
;,s, o. na classe 8, artigos na
de Oliveira Petrin.
- dústria e Coméacio de Tintas e
Marcas deferidas:
N.° 506.979 a'a: ansárcio Sul Plásticos Ltda.
N.°
C33.197
N. 504.337 - Embicraátlea Mec&nha Ird2sAmerica de Imóveis Lidá:
N.° 530.257 - Duralac - InN.° 507..384 - Dias & .Zerbini dústria e Comércio de Tintas e iria! Estampotec Prossi- Cia. Geral -ie Indústrias - Clasg a-Se com os ezemplares
Ltda.
da Me- se 6.
Plásticos Ltda.
Rias 20 e 2.2. e com exciesilo de
N.° 507.706 - Recuperadora
Iro.
N.e 504 .A99 =n•= emb:emática , N.° 530.258 -- Duralac Pláaticos Recurplast Ltda.
• dústi•ia e Comércio de Tintas e leis, enfeites, utilitários, fazendo- Cia. Geral. de Ir-Atistrias,
se retific7ções a S. P. B.
N.° 508.207 - Indústria e Co- Plásticos Ltda.
se 11 Regse considerand&
Winslow protegidos apenas, os artigos d*
mércio de Bebidas Produtos Ca• N. 530.260 - Duralae - In- . N. 454.92.3
dústria e Comércio •de Tintas e Southa.'ick - Prossigd-s:a
classe.
choeira Ltda.
4.
titulo.
N.? 508.208 - -1ruluafí qa e C
'Plásticos Ltda.
N.° 504.569 - Sintésia mércin
Bebidas 1). 0dt:tos Ca-'. N.°» .530,264 -- Sociedade Me;-,
N. 458 0 4•7
- Cia. táslajr;lástr:L'a 9trilniza 3. À.
".
cimeira 1. ,1 da.
cantil Tangarai lado
Biasileiro de EnacaN:wria
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don Ltda. - Classe 33 - Actigo 117 n.° 4.
N." 503.699 - Clube Campestre
e Nautico Iguaçu - Nadim
Buainain - Classe 33 - Adi 117
n." 4.
n." 41.
N.' 504.576 - Edifício ManeN." 503 .461 -- Superintendência quim -- Cobil Construtora Brasidas Sociedades Anônimas - Jorge leira de Imóveis Ltda Budge llamos de Araujo - Claise n." :33 - Art. 11 7n." 4.
D." 32.
Marcas indeferidas:
BrasN." 503.623 - Brascola
N.° 487.176 - Plastlar Fnd
cola Moa. - Classe .9.
N." 503.811 - Freart - Máqui- de Tintas Plastlar Ltda - Classe
n.° 28.
nas Freart Leda - Classe 1-1.
N.° 5(13.855 - Ibicoára -- ConsN." 495.105 - Markt - Markl
trutora II); coara Ltda. - Cla-se Comércio e Bepresentaçoes Leda.
n." 16.
-- Classe 38.
N." 503.631 - Di Som - Simbo
N." 507.925 - Modital - Enojo
Di Som Fi l mes e Gravações Ltila
S tgoi -- Classe :til.
N." 507.957 - Anc• covB - Lab. - Classe 8.
•Clas.=e 3
Da y eres 1»ia
Erpressão de propaganda in
N.° 50?.443 - Barranqueiro defrm.'da:
Hedayioglu
irmãos Khoury
- Compre Muito e
N°
- - Classe 1.
Supermercai': s
N.° 51 9 445 -- Barraneueiro - Pague Pouco
-- Cla s ses 8,
Pouco S
ltedayingki LiIrmãos Khoury
28. r9. 4!. 42, 43. 46 e 48.
Ch,sse 42
in • - • • • 1
N." -72. 805 - Progred
-- c ! a ,
N." 502. 476 Comérc ! o e Indústria - Pro-r-ri_•!P•e!' (Eco nn in i.a e Eimiçii)
Lida. -- Classe 33.
Cla •-'se 28.
N." 505.015 -- 115 -- 'Móveis IIS
Prorrogaçào de marcas:
Ltda. -- Classe 40.
N." 505.063 - Niuclin - Calça
Foram mandados prorrogar os
(1! ,; Tecra S. A --- Cla-se 38.
proce!sos abaixo mencionados.
N.° 5102 094 -- Hilton
Cia
N.° 783 397 - Soldromácn
C l,arros Souza Cruz -- Clafse
Andrômaco S A n 44.
N." 506 804 - 1-1•Iwai S5o n." 3.
P p olo Al s, :, rpatas S A -- Clíc!•e
N." 782.721 ---- Hawaiana - Au
n " 04 - Wgi , tre-se consideraw'n gusto Ferreira da Costa - Classe
protert. l dos ,anenas os arigos da n.° 48..
elnsse.
N.' 752.306 - Olivier - Wh:te
N.° 50( 853 Cons-. Motor Corri ---- Classe 7 - Prorromar.e ConV,rcio
gue-se até 3-9-1976 com exclusão
( lasse 18
de motores ou máquinas estacioN " 506 . 931 -- Atila Mó,eis nárias.
de Aço Atila lida - Classe 17 -Exigências:
P9gistre s considerando Protegi
Têrinos
com exigências a cumes artir, -s
cicsse.
N.0 508 . 9 0 7 - Deronn at ; - prir:
Tintas S. A. - Classe
N." 502.806 - ltaperima S. A
n 0 16.
Administradora de 11Eis e NegóN ° 507.055 -- Sabatina Music•ll cios.
N.° 505.097
Znneide Corrêa
- .frem 4 a,, Pellegrino _ Classe 32
N ° l'•07 '141
Marliars -.Mar- Si Iva.
liars S o l nditstria e Comércio
N." 505.747 --Acinfer Indústria
-- Cl asse 4.
Argentina de Fundiciones de HiN." 506.971 -- Ba lavo -- Coo- erro y Acero Sociedad Anônima.
perativa Central • de Lati cínios do
Diversos:
ParantS Lida - Classe 4.3.
N."
503.275 - Equipamentos
N.° 512.659 - Emblemática Curtome Alianca Mola - Classe para Veículos Bedarnasa Ltda. n." 35 - Be5!istre.se consi,lerando Prossiga-se também na classe 39
Protegidos apenas os artigos da acessórios para autorhóveis•
N.° 502.852 .- Associação Serviclati5e.
•
çal de Transportes Rodoviários
N." 512.708 - Publimina - Americana . Ltda. - Aguarde-se.
Publ i tninas Publiminas em Minas Gerais Ltda. - Classes 1 e33
N." 512.757 - Viafer - José
NOTICEARIO
Laca
Classe 32
•
Retfiicações de clichê:
N.° 512.762 -- Bachelor
tisch American Tobaeco Contpavv
N.° 530.342 - Marca Auto BaLtd. - Classe 44 .
ratinha - B. Francisco Monteiro
Apeninos
- Classe 21 - Clichê publicado
N. 501.438
em 7-5-62.
Ernst Edelstein
Classe 'ti,
N. 501 .654 -- Mafipe - MaN.° 530.395 - Marca Voandar
fipe Indústria e Comércio de Mas- - Saad & Cia. Ltda. - Classe
o.° 36 - Clichê publicado em 7-5
sas Finas Ltda. - Classe 16.
N. 506.191 - Turbepato - La- de 1962.
boratório Rio Quimica Ltda. N.° 530.83.3 - Marca Tik Tok
Classe 3.
- Discalbras Dist. Brasileira (te
Titulo de estabelecimento
de- Calçados Ltda. - Classe 36 .
Clichê publicado .e111 10 5 - 62.
ferido:
N.° 530.934 - Marca -- ToniN. 458.947 - Coudominio ElTnninIam "Nlpans
Iortdo - Construtora JorresGor nha

N." 505..326 - Rilha de N iongafuá - J eronyino Montei ro
Likr.se 32.
N.° 505.912 - Machtans Irmãos Machtans Lida - Classe

Março de 1967
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N. 531.417 - Marca Gavião Ltda. - Classe 36- - Clichê puLucasa S. A. Intlásirai e Comérblicado em 10-5-62.
Marca Mobrasa • cio - Classe 46 - Clichê publ.N.° 531.111
- Moinhos Brasileiros S. A. Mo- cinto em 16-5-62.
N.° 531.418 - Marca -- Lucasa
brasa - Classe 4 - Clichê puLucasa S. A. Indúslria e Coblicado em 11-5-62.
N.° 531 112 --- Marca Mobrasa mercio - Classe 46 -- Clichê pu- Moinhos Brasileiros S. A. Mo- blicado em 16-5-62.
brasa - Classe 42 - Clichê puN.° 531.447 - Marca Parillít
blicado em 11-5-62.
Participações Metall:Ti-g : ri-is S. A
N.' 531.113 - Marca Mobrasa - Classe 33 - Clichê publicado
-- Moinhos Brasileiros S. A. Mo- em 17-5-62.
N.° 531.467 -- Marca Fábrica
brasa - Classe 43 - Clichê pude Calçados Chuá Clarismundo
blicado em 11-5-62.
N." 531.114 --- Marca Mobran Morais - Classes 33. 15 e 36 --- Moinhos Brasileiros S. A. Mo- Clichê nublicado em 17 5-62.
N.° 508.960 -- Marca Ferriplas
brai a - Classe 46 - Clichê pu- Ferriplax Ferramentaria Ltda.
bPeado em 11-5-62.
N." 521.179 - Marca. Conser- - Classe 11 - Clichê publicado
VatiOra Siemar - A Experiência em 1-11-61.
da Org,aniza e ão é a- Sua Segurança
N.° 606 .813 - Marca - MB Mves de Moraes
R-ion F. Backer
Cia Ltda. --- ss ' :13 - CPchê P uhlicado . ern Clichê noblicado cai 6,12-63.
Cia
14-5-62
N." 608.460 -- Marca MB Ltda.
N." 531 218 - Marca _ Rum.. Egon E. Beeker
dileeten
-Chemische Werke AI- Classe 5 - Clichê P ublicado em
bert
Classe 3 - Clichê pnbli- 23-12-83.
cado em • 11-5-62.
L• N." 1142.699 - Marca MB -N.' 531..334 --- Marca Lar Ideal E gon F. Becker
Cia Ltda.
ar Ideal Lida - Classe 40 - Clir e:e 39 - Clichê publicado em
Clichê publicado em 15 5-62.
16-9-64.

Certifi ,Sados Expedidos
PATENTES EXPEDIDAS EM 10 DE FEVEREIRO DE 19'37

Tê;-mos

Patentes

Têrmos

138.056
138.113
141.545
.142.078

77.026
77.027
17.028
77,029

144.480
144.653
153.466

1

Patentes

77.030
77.031
77.032

11:000110 DE UTILIDADE

Térmos

à Patentes

T êrmos

Patentes

138.105

06.594

142.158

0{1.596

140.157

06.595

monrzo INDUSTRIAL
Timos

Patentes

Térmos

Patentes

142.126
142.657
142.691
142.758
142.750
143.409
143.410
143.447
143.450
144.052
145.891
153.818

06.219
06.220
06.221
06.222
06.223
06.224
06.225
06.226
06.22/
06.228
06.229
06.230

156.546
159.846
160.728
160.730
160.969
160.971
161.360
162.793
163.292
183.293
*08.724

06.231
06.232
06.233
06.234
08.235
06.239,
06.237
06.238
06.239
06.240
06.218

C

:

l

.

01; i

4
ln
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PRORRCCUÇTZS EXPEDIDAS EM 8 DE FEVEREIRO DE 1987

Térmes

Marcas -- Classes

1

Registros

1
525.9i'9
529.539
666.437
671.738
730.271
730.270
737.235
747.177
752.0C9
753.723
753.725
753.786
753.787
753.788
753.789
759.240
770.955
774.853
775.801
178.281
778.532
779.023
779.105
779.211
779.212
779.213
779.825
779.879
780.002
780.026
780.027
780.131
780.132
780.200
780.301
7E0.642

Wurd2r
17
Colcnial - 39
Cansar - 41
Za131 - 48
A - 40
A Avança -.5
Re.gulr.dor Xavier
3
IV - 32
Swing-Tox - 2
Din...n r
4
Rosul - 4
Re3n1 - 35
Remai - 4.5
46
Fiosul - 48.
Oliver - 7
Va ,:ern - 24
rdif;cio Narsilva - 33
Plarlo - 7
Antrnguera - 24
Furciona - 3
- 16
Ex P"esso Florianópolis - 33
Rosco - 8
Fosco - 11
Rosco - 12
Stoltz - 4
Patifix
1
Batty - 46
.Se*evidas - 50
Setevidas - 46
Benapen
3
Fre , sal - 28
S W - 18
'Acena - 22
Cipropar -t 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 22, 26,28. 31
90, 41, 42, 43, 46, 47, 4,9
Coop erativa Central Agrícola Sul Brasil N.C
Dryco - 3
Juventude Evangélica - 32
Albene - 37
He p agiuk - 3
Bioflora - 4
Bioflora - 3

780.574
780.723
780.737
780.745
780.767
780.808
780.817
780.822
780.748
780.892
780.849
781.027
781.029
711.030
781.047
781.048
781.049
781.050
781.051

P15-ticos Guarany - 31
Benfix - 6
Ray-ban - 14
A voz do dono - 8
Radiante - 41
Transmet - 5
Alvenius - 8
A Pequena Lulu - 32
Fierão Cientifica - 32
Ciência e Ficção - 32
Ao Amigo da Onça - 32
Amigo Urso - 32

.-

348.204
348.285
348.286
348.287
348.288
340.289
348.290
348.291
348.292
348.293
348.294
348.295
348.296
348.297
348.298
348.299
348.300
348.301
348.302
348.303
348.304
348.305
348.306
348.307
348.308
342.309
308.310
348.311
348.312
348.313
348.314
348.315
,348.316
348.317
348.318
349.319
348.320
348.321
348.322
348.323
248.324
348.325
348.326
348.327
348.328
348.329
348.220
348.331
312.332
348.333
348.334
348.335
348.336
348.337
348.338

Termos

Março de 1967 929
Marcas - Classes

Regtst 708

443.215
Contessa Di Roma --. 33, 38
453.130
Cacique -- 11
454.241 I Saanheni -- 25
...... 0.111.00 ..............
463.843
Coelho -- 41
465.499
Agaiace -- 1
476.724 &Mimar -- 41
471.256
Jaspe -- 36 ........ ................ .....
477.128
Super N.G.E. -- 6
479.908
Sulfilmes -- 8, 32
440.809
Calçados Santo Antonio -- 36
486.991
Vedacam -- 31
428.909
Serrano -- 32
494.913 Nosso Mundo Maravilhoso -- 32
496.317
Ckdilari -- 8
498.216
Sp edrina -- 3
499.146
Os Reis da Aventura -- 32
499.476
Spar -- 1
499.764 I Casa Vermelha -- 30, 35, 36
500.270
Esporai da Musica -- 8, 9, 25, 32, 49
500.411
Arfiplex -- 36
500.545
A rserunietcl -- 3
500.547 Bismugumo -- 3
501.542
Sal:dm Pinho -- 41
501.656 Santo Amaro -- 32
506.735 I Galo de Ouro -- 26
506.741
Galo de Ouro -- 34'
506.744
Galo de Ouro -- 40
506.870
Decortinta -- 1
507.082
Rádio América -- 8
507.553
Nipa -- 8
508.450
Sap atolândia -- 36
510.242
I3erhet -- 6
510.265
Isishrnosan -- 3
510.444
Modeht -- 40
510.656
Manha -- 41
512.624
Hilton -- 48
513.317
Auto Linda -- N.0

348.448
348.449
348.450
348.451
348.452
348.453
348.454
348.455
348.456
348.457
348.4::8
348.459
348.460
348.461
348/82
348.423
318.434
348.465
348.464
348.467
348.468
348.469
348.470
348.471
348.472
348.473
348.474
348.475
348.476
348.477
348.478
348.479
348.480
348.411
348.482
340.43
318.444

PATENTES EXPEDIDAS EM 27 DE FEVFREIRO DE 1597

Têmnos

Patentes

Têrmos

P a. e n t

112.978
123.486
123.676
126.384
127.754
128.620

77.109
77.110
77.111
77.112
77.113
77.114

129.911)
131.C8
131.2C2
134.463
19 0 201

77.115
77.116
77.117
77.113
77.119

MODELO DE UTILIDADE
CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 9 DE FE'VEREIRO DE 1967

Termos

1-I
1

\

Marcas - Classes -

Têrmos
Registros

Patentes.

T è7 MOS

Patentes

i
140.317 • Neryr utis -- 48
152.886 . T-','-,l endência -- 41, 42, 43
174.086 . -- :Iiiica -- 18
.
190.689 • " , ':''ux -- 8
192.606
Fru t.-bel -- 42
215.162
'r:-,:mnia -- 40
222.865
r'n"ubian -- 1
237.423
rr a n klin -- 36
254.869
Awint Première -- 48
299.526
soldox -- 1
303.181
F inblematica -- 38
811.308
Fquipan -- 6
812.134
Andrade Modas -- 24, 28, 35
334.677
Café e Bar estrela de Prata -- 41, 42, 43
389.421
Ata -- 6
284.269
Miss Universe -- 36
89.986 Verde Ator --42
8.569 STE -- 31
6.438
Padaria o Confeitaria Aviação --41, 42, 43
86.390 URI -- 0
. 87.241
Carbotox -- I
7.030
Meu Ranchirdio -- 41, 42, 43
400.188 Dener Nauta emitiu:1e -- 36
400.188
Dener EkAltiolUe -- 36
423.945 AmAnnen -- 23
428.698 IBEM -- 28
493.425 i Gualba -- 41 . .... .
4

P9

~.

348.421
248.422
348.423
242.424
348.425
248.426
348.427
346.428
348.429
348.430
348.431
346.432
348.433
348.434
343.435
348.436
348.437
348.438
348.439
348.440
348.441
348.442
348.443
348.444
348.445
348.449
348.447

88.114

09.609

137.447

127.556

06.411

06.610

136.173

03.612

MODELO INDUSTRIAL

Tèrmos

Patentes

Tê7 MOS

Palentes

139.185

06.265

143.034

142.254

03.269

06.266

193.893

142.411

06.270

06.237

162.531

159.219

05.268

03.271

DIÁRIO OFICIAL (Seção IN)
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de cmÔrdo 'com o -art.' 26 do 'Código de Propriedade Industrial:
g 29 Da data da Doblicação de que- trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o dccr1mento do pedido, durante 60
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacion.1 da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados.
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TERMO

132..553

De 14 de setembro de 1961 Requerente: Intenational Harvester
Company — Estados Unidos da América.
Titulo: Aperfeiçoamentos de veículos
de Terrenta na geia .
Pontos Característicos

1 — Aperfeiçoamentos em veieulos de
terraplanagem, caracterizados por compreender uma caçamba raspadora dsposta na dianteira do veiculo tendo paredes laterais e um chão entre elas, as
referidas paredes e chão fundindo dianteiramente do veiculo com uma' lâmina
raspadora estendida na ! largura da
colo em frente a uni lateralmente disposto dispositivo engatador de terreno do !
veiculo, sendo provido entre o chão e
cada parede lateral unta estrutura de
rampa tendo urna superfície adjacente
à associada parede lateral inclinada em
relação ao referido chão para cima e
afastada da referida lâmina raspadora,
a extremidade de iundo da referida superfície inclinada sendo geralmente continua com a lâmina raspadura com o
qual algum material acumulado na caçamba durante urna operação inerte do
veículo subirá na referida superfície inclinada.
2 - Aperfeiçoutnentos em vezcuols de
terraplanagezn, de acordo cem o ponto
1, caracterizados pelo fato de que cada
estrutura rampa inclui ainda uma plataforma geralmente paralela cora e referido chão na extremidade de &Ma° da
referida superfície inclinada, a plataforma estando sob ,a adjacente parede lateral da caçamba.
3 — Aperfeiçoamentos eia velculos
de terraplanagem, de acendo non^ qualquer dos pontos precedentes, caracterizados pelo fato de que as estruturasrampa adjacentes às paredes laterais estendem saibre o dispositivo de engate de
terreno do Veie:1170.
4 — Aperfeiçoamentos em veículos
de terraplanagens. de acôrcio . com qualquer um dos pontos precedentes, caracterizados pelo fato de que é provida entre o chão e cada parede lateral uma
pluralidade de lateralmente colocadas estruturas-rampa tendo uma superficie'inclinada em relação ao referido chão
para cima e afastada da lâmina raspadora, as referidas estruturas sendo de
alturas progressivamente reduzidas de
uma estrutura à seguinte na direção de
cada parede lateral ao chão.
5 — Aperfeiçoamentos em veículos
de terraplanagem„ de acôrdo com o
ponto 4, caracterizado pelo fato de que
as superflACeinclinadaS ! , - das referidas
estruturas teiú ângniciSele ' ip'clinação em
relação áo chão progressivamente reduzidos de uma estrutura à seguinte na direção, de. cacjá parede lateral ao. chão.
6 — Aperfeiçoamentos em veletilos de,
terraplanagem, de neôrdo Cana o' perito
4 ou 5, caracterizados pelo fato de que

ceda estrutura-rampa inclui ainda na
extremidade de topo da sua superficie
inclinada uma plataforma geralmente paralela com o chão, as plataformas estando em relação ese.a !orrada de mudo
a estarem de .alturas progressivamente
reduzidas de uma tetrutura de rampa à
seguinte na direção de cada parede lateral ao chão.
7 =Aperfeiçoamentos em veículos de
terraplanagem, de acôrdo com qualquer
ponto procedente, caracterizados pelo
fato de que cada estrutura-rampa adjacente ao chão tem um lado lateral apresentado paar dentro da caçamba que é
inclinado para cima afastado do referido chão.
8 — Aperfeiçoamentos em veículos de
terraplanagens, de aeôrdo com qualquer
ponto procedente, caracterizados pelo
fato 4e. que o chão flunde dianteiramente co mama superfície inclinada estendida para cirna afastada da lâmina raspadora, a lâmina raspadora estando geralmente no plano das superfícies inclinadas das estruturas-rampa ;adjacente às
paredes laterais.
9 — Aperfeiçoamentos eia veículos
de terraplanagem, substancialmente como aqui descrito com rferenCia aos desenhos anexos.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto lei n° 7.903, de 27
de agôsto de 1945. a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra, em
3 de janeiro de 1961, sob o° 80.419.

4 — Aperfeiçoamento de acôrdo cem
o ponto 1, caracterizado porque o sal
de sacarina fisiologicamente aceitável é
a sacarina cálcica.

te à sola própriamente dita, é previsto
um relvo composto por quatro áreas
diierenciadas, delimitadas por uma linha imagásária em X, sendo as duas
longitudinais coin formato substancial.
5 — Aperfeiçoamento de aciardo com
o ponto 1, caracterizado porque o sal mente losangular, e inteiramente formadas por espessos frizos orientados parade sacarina fisiologicamente • aceitável
leiamente a unia mesma direção inclinaé a sacarina sódica.
da, e com a superfície nervurada à se6 — Aperfeiçoamento de acôrdo com melhança de corda, enquanto que as
o ponto 1, caracterizado porque o referiduas transversais têm formato substando liquido contem 25-50% de água.
cialmente triangular, igualmente forma7 — AperPeiçoarnento de acôrdo com das por espêssos frizos =varados, orio ponto 1, caractériz -ado porque O áol- entados porém, segundo uma outra dia
vente solúvel nágua e faCilmente Volati- reção inclinada, cruzada ortogonalmenlizável é a acetona.
te com relação a anterior, dito relevo
8 — Aperfejçoamento de acôrdo com abrangendo teteia a região da sola proo ponto 1, caracterizado porque o sol- priamente dita, com exceção apenas de
vente orgânico solúvel nágca e facil- área extrema anterior, na biqueira, com
mente volatilizável é o álcool etílico. contôrno interno em linha recurvada, e
9 — Aperfeiçoamento em processo de superfície inteiramente rugosa; e por
para granular uma composição edulco- sua vez, a região do entranque é inteirante artificial, caracterizado por com- ramente lisa, e dotada centralmente de
preender as fases de tributar 100 partes uma leve saliência em formato substano
de um ciclo-hexil-sulfamato fisiologica- Malmente trapezoldal, com os laterai&
mente aceitável com 5-20 partes de um maiores levemente 'recurvados reentransal de sacarina fisiologicamente aceitá- tes: e a região clO s: lto, é igualmente
provida de um relémo composto- por.quavel dissolvidas em 40-100 partes de um
liquido, éste liquido compreende 50-100 tro áreas diferenciadas, delimitadas por
urna linha imaginária em X, sendo as
por cento de mino solvente orgânico so- duas longitudinais inteiramente formanágua e facilmente volatilizável e
50-0% de água; e passagem da mistura i das por espêssos frizos orientados parelelamente a uma mesma direção inclitriturada através de urna -peneira; 'e .a nada, e
com superfície nervurada a sesecagem de mistura gráiatiládá!..
melhança de corda, enquanto que, as
A requerente reivindica de acordo com duas transversais, igualmente formadas
a Convenção Internacional e o Art. 21 por espessos frizosnervurados, orientado Decreto-lei n° 7.903, de 27 de agõs- dos gorem, segundo' uma outra direção
to de 1945, a prioridade clo carrespon- inclinada ortoaonalmente com
dente pedido depositado na Repartição relação a anterior, dito relêvo abrande Patentes dos Estados Unidos da gendo tôda a região do salto, com exAmérica, ena 16 de novembro de 1960, ceção apenas de área posterior, no calsob o n° 69.560. .
...
canhar, coas contorno interno em linha
TERMO N o 134.193
•
Tetilinea, e de superfície inteiramente
rugosa tad° substancialmente como desDe 16 de novembro de 1961
crito e ilustrado nos desenhos anexos.
TERMO
N°
162.498
Requerente: Abbott Laboratories —
De 10 de setembro de 1964
Estados Unidos da América.
. TERMO N 9 162.499
Requerente: "Duracour" S. A. InTítulo: "Aperfeiçoamento em processo para granular uma composição eclul- dústria e Comércio — São Paulo.
De 10 de setembro de 1964
corante artificial".
Modelo Industrial: "Novo modelo de . Requerente: Pendes Thiara
S6o
solado para calçados".
Paulo..
Pontos Caraderisticos
Modelo Inchmtrial: "Novo modelo de
1 — Aperfeiçoamento em processo para granulai' uma composição edulcorante -artificial, sem o uso de um agente
propriamente granulante, caracterliado
por compreender a fase de tributar 100
partes de una ciclo-hexil-sulfarnato fisiologicamente aceitável com 5-20 partes
de um sal de sacarina fisiologicamente
FIO
aceitável dissolvidas em 40-100 partes
de um líquido, este líquido contendo
50-100% de um solvente oraftnico
Pontos Característicos
lavei nágua e facilmente Volatillsável e
50-0% de água.
1 Novo modelo de solado para
•
2 — Aperfeiçoamento de ' acôrdo com çados, caracterizado por compreender
d
inicialmente
duas
faixas
laterais,
exten'o ponto 1, caracterizado porque a ciclohexii-sulfamato fisiologicamente aceitá- didas desde a região da snla, propriamente dita, passando pelo enfranque, e
vel é o de cálcio.
fkr'ioy
r"StiCOS
terminando 'na 'região do. salta, ditas
3 . — Aperfeiçoamento de acordo-com faixas sendo; compostas por espessos e
o.-ponto 1, caracterizado porque a ciclo,- curtos frizos transversais, com supertim
N'ao
''''`ter1"
r inic-i,*,,e:-te
hexil-sulfamato fisiologicamente aceitá- cie recurvada à semelhançaxle cord-e e aco p-sr c.
vel é o de sódio.
por outro lado, na parte conmsponden- . cuUo ele p:(àuena ,Iltura, do qa,,1 parte
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PATENTES DE NVENÇÂO
•
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de - Propriedado Industrial:
1 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo. começará a correr o pr
tro para o d'derimeiro do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao De partamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que, se
julgarem prejuditados,
lateralmente uma faixa em diagonal ascendente, cruzada frontalmente ao corpo cia usuária, e terminando junto ao
porta-seios, o qual é formado pelo usual
par de bojos, uni dêles comportando um
p rolongamento horizontal revirado sôbre
as costas, e ligado ao prolongamento do
outro, que é inclinado diagonal e ascendentetnente nas espáduas, revirado sõbre o ombro em cordão frontal descendente, que passa pelo ponto médio do
porta-seios, extenciendo-se até o início
da faixa diagonal anterior e terminando
em pompom; tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos

do tipo que compreende um segmento
Desenho Industrial:. 'Novo desenho do separado do adjacente por pequeno
retilíneo tubular, a ser intercalado entte ornamental para roupas de cacau
e sina _ circulo, com duas saliências menores e
o aparêlho e o ponto de tomada de
tami-ém circulares, diametrahnente opok
água, na parada, e naturalmente provi- lares .
tas; o terceiro alinhamento sendo fordo das conexões extremas e roscaleadas
mado por grandes Beires estilizadas, cotim
para 'os respectivos acoplamentos, Casete pétalas radiais e ponteagudas, de.
racterizado pelo fato de o referido segg encontradas com os trevos do alinhamento tubular, condutor de água, ter
mento anterior, flõres estas contornadas,
solidário externa e lateralmente urn novo
superiormente, por uni arco em U In.
segmento retilíneo e também tubular,
vertido, te ido pequeno circulo interno,
porém de menor diametro, extendido
e mais da', p rolongamentos externos eta
longitudinalmente por todo o compriarahe, ;cos recurvddom. com pequena tõo 1,
mento daquele, e por cujo interior serão
lha lateral, e inferiormente, por dois
feitos passar os fios condutores de ele"
.ZÇT
arabm:cos encalis e simétricamente retricidade paar o aparelho; tudo substanZUM NOS .
curvadas, ada qual com um par de I&
.;.+N
cialmente como descrito e ilustrado 'nos
":" ,ai'i?ai,l1a2Paateee-a-aeaaaaeaasse-a
?nas. ditas flõres estando alternadas cora
—
.•
densenhos anexos.
alra
• ';
outras menores, tambétn e sete pétalas,
TERMO No 162.501
alinhada.s fr ansverealtnente com os trevos; e finalmentc . o último alinhamento
Requerente: "Duracour" S. A. InTERMO N" 162,87
sendo coninasto flor pegarmos circidos
dústria e Comércio — são Paulo.
De 24 de setembro de 19tia
alternadamente de dois tipos,
Modêlo Industrial: "Original modelo
nie tif• O radio COM duas peque.
Requerente: Sobrasin — Indústria e
1 -- Novo detenho eameauental lha.; nia
cie solado aara calçados".
Comercio Ltda. — São Paulo.
d'atnatrais e também cirroupas de cama e mixt/da:tas, caracteriaa nas saliaa
• ettlares. ditos circulos estando alinhados
Titulo: "Nova e original configura. do par. compreendei; essencialmente W.1:; t f...ansverse lm , nte
com as grandes fiares
ção ornamental aplicada a luminoso pis- larga barra decorativa para o lançai a de sete pét al
as e com os trevos, raspemca-pisca".
fronhas, formada a partir de tuna atita hammenta aias dois al inhamentos anteaxtrema tendo largura aproximadamen riores. tildo stibstancialmente como des.
•
te igual à terça p arm da toera. faixa e:,- ciiia e ilitsfrado nos desenhos anexos.
da composta iaicialmente por uma eer; eaclura periférica de bicos duplos ar1.:RMO N°
queados, com um alinhamento central
De
27 de fevereiro de 1062
Pontos Característicos
' longitudinal e interno d.. paquenos dr1 — Oroginal modelo de solado para
Icalos iguais e equidistantes, cercadura
Reatierentr: société &ngio-13e1ge
calçados, caracterizado por compreen1 esta cuia linha de conteirno interna, tor vulea-in — Bélgica
ti
der inicialmente e na região da sola próTitulo: Ap it rfe'çoarnert:as em t eama em cada vértice, uni prolongamento
priamente dita, uma estreita faixa lisa,
toras Nucleares S
Pontos Característicos •
em V, com pequenas fõlhas laterais, volcontornaste de unia grande área central,
limitada inferiormente por lateral recurPO7ItOS evracterfRticos
1 — Nova e original configuraçao or- tadas para dentro e para. fora. estas 11vada, dita área tendo superfície inteira- namental aplicada a luminoso piSca-pis- 1 Umas por sua vez iadeando paqueras
1 — Reator nuclear, no qual o momente rugosa, e provida de três reen- ca", caracterizada pelo fato de ser o .circulos, p
revistos central e externamen- derador e o refrigerante são em partrancias circulares, sendo uma junto a sinaleiro dotado de parte transparente
t••
ou na totaliclule distintos, quer
biqueira e duas laterais; e por outro la- de vidro ou similar, tubular, provida de te a cada bico: e completando a faixa
.-utt 'saturem, quer por percordo, á região do enfranque •apresenta- região central abaulada, ladeada par extrema, sendo previsto uni alinhamen- roa
rerem circuite.; essenciannente sepa•
se inteiramente lisa, e a do salto também outras que se apresentam com pluralida- to de fleíres estilizadas, ceia
mtlos,
pelo monos no i o tfrior no
seis pétalas,
dotada de estreita faixa lisa periférica, de de saliências circundantes, dispostas
saáeleo, caracrizado pelo fato de a
alinhadas
transversalmente
com
os bicos composieão e a temperatura de uma
contornante de uma área interna com em forma a lembrar escamas, tal peça
superfície rugosa, e limitada inferior- compreendida entre flanges e reunidas da cercadura, cada qual sendo matina- '. g :rt. ou da *o s'!di . 0 0 cio rooderaé*Jr
mente por lateral retilineo e inclinado, por parafusos verticais, sendo que aci- da por une arco etu U invertido. cont C o. ambas • oct :;!:t1sets , indepenasposto as simetricamente em relação a ma do flange superior o sinaleiro se uni par de fôlhas em cada extremo, e c'tnt , mente da, •:c.tsvinsill e ch, temperatura do refrigerante.
curvatura posterior do salto; tudo subs- apresenta COM CtipOla abal/I4da C COCitancialmente corno descrito e ilustrado tilada por duas nervuras circulares e mais uni par de pequenos círculos, ex2
Reator nuclear de acêrdo com
no desenho anexo.
terminada por corpo aproximadamente terno e interno. em seu trecho centra/, o ponto 1, carac ter izado pelo fato de,
esférico, enquanto que abaixo do flan- ditos arcos estando por sua vez alterge inferior, o sinaleiro se apresenta com nados com unia série de novas flôres na zona ativa, uma parte ou a totaTERMO N o 162.533
lidade do moderador estar contida
região cilindrica, lisa, terminada por '
De 11 de setembro de 1964
flange inferior, ambos os flanes inter- menores e também de seis pétalas, ali- nuns feixe de condutas' que constinhadas transversalmente com os vértices ttom cámaras.
Requerente: Nelson Barchi
São ligados por parafusos. sendo que abaixo
Paulo.
do flange mais baixo o coniunto se internos da cercadura p eriférica; e a
3 — Reator nuclear de acôrdo com
'Modelo Industrial: 'Novo modelo de apresenta com região abaulada da qual parte restante da barra sendo composta o ponto 1 ou 2, caraeterirsdo pelo
tubulação para instalação de ao:malhos centralmente parte tubo.
por quatro a l inhamentos longitudinais fato de a composição de uma parte
elét-icos".
2 — Nova e origina/ configuração
diferenciados,
o primeiro sendo forma- ou da totalidade do moderador ser
ornamental
aplicada
à
luminoso
pisca5.
•
do
por
curtos
caules re curvados, com modificada em diferentes fases do
pisca, conforme reivindicação anterior,
tudo substancialmente como descrito no' (rés fõlhas laterais e três círculos ex- corrsumo do núcleo com o fim .'oe
compensar por pisos e queda da rerelatório e ilustrado 'no desenho apenso tremos re p
resentando pequenos frutos, atividade devida a êste consumo.
ao prèsente matnorial.
ramos êstes alternados com p equenos cir4 — Reator nuclear de acôrdo com
cula isolados; o , segundo alinhamento os pontos 1 a 3, caracterizado
pelo
Tfun•TO No 162.953
de o moderador ser em parte
Pontos (.stractetls!icos
sendo composto por grandes trevos de fatorta
totatinNde, uma mistura
De 28 de setembro de 1964
de
1 — Novo modelo de tubulação para
quatro Mias, de cujos laterais salienágua pesada e de água leve, cuja
instalação de aparelhos elétricos, tais coRequerente: .Textil Paulista S. A. tam-se dois arabescos oposto e suave- percentagem de água leve ao mannto chuveiros, torneiras e similares, e — São Pardo.
mente recurvados, cada confuto estan- tém essencialmente constante durante cada fase do consumo do núcelo.

:
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita ele acOrdo ynn o art 2S do Código de Propriedade industrial:
29 Da data da puipea0o de que tra i a o presente artigo, comer; a a correr o prezo - para o deferimento do pedido, durante $0 dias
•
jpoderao apresentar suas oposiçõae ao Departamento Nacional da Propriedade 'industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

5 — Reator nuclear da acardo com; eficiente de reatividade do núcleo de ácidos Maçônico, funtárico e inaleico,
o ponto 4, caracterizado peio fato de' em função Je temperatura do refri- I esteres viniacos de ácidos a:canoicos. ou
a referida percentagem ser levada a; gerante, se tornaria positiva, e um •mistucz,r dos citados esteres, sendo o
um valor superior à precedente no limite superior, acima do qual a. tatuanbo méd:o do radical alcoilico dos
margem dereatIvidade controlável
com' ço de cada nova face.
1 pela variaça-o única da temperatura c lados esteres suficientemente grande
6 — Reator nuclear de acerdo Caril do modere dor se tornaria insufici- pua dar solubilidade de polímero ou
os pontos 1 a 5, caracterizado pelo j ente para permitir o funcionamento ; co-polimero 2.n) óleos de hidrocarbonetos
fato de uma parte ou a totu l ielade do; normal do reator.
e tendo, pree'erivelmente, pelo menos, 8
moderador utilizado durante uàna
átomos de cerbouo, com. se se quiser,
fase ser evacuada na mudença de, 15 — Reator nucl ar de acordo I(b) tuna proporção menor de um ou
fase e substituída por urna outra com as pontos 1 e 14, caracterizado
carga de mod.rador, de composição' polo fato de o refrigerante e o mo- flOiS outros compostos etilenicaruente
1 derador ou o fluido de regu1ac;o insaálcados .polime.;zaveis. que não fordiferente.
• 1 aste ;Último, se encontrarem eSsen- mam per se. polimeeos de suficiente ta7 - Reator nuclear de 'Jen 'd0 com ' . a.'nernt .sr , e cora manho mo:et:luar e soaaraidade em óleos
Os pontos 1 a 5, caracteriz e ao pelo as 111C.S.7= , P'. rerdas de carga aproaiface. Iradamente. noa seus circuitos res- de hidrocaebonetos, sendo a pormerizafato de. na passagem de .
a:á co ritmada até que 40a 0 a 85% da
para a outra, a percentagem de água pectivos.
quanEdade do moam urro ou MonomerOS
lsve no moderador ser aunicneda
16 — Reator nuclear de acertio
por adiça° de arma vulgar a unia
!.i.. ara se tenham poiimerizado, de
parte ou à totalidade do ineeeradoe cora qualquer . una dos pontos 1 a 15, 110 .10 que se obtenha uma mista. a se
8 -- Reator nuclear do acardo com ceracterizado pelo fato de a eastrua temiam poleia:azado, de modo que se
qualquer um dos pontos anaericresa de água peeada e da água leve ser obtenba orna mistura de inonomero 011
caracterizado pelo fato de a r egu- utilizaria cera° moderador e refrigelação da reatividade se fazei por re- rante, e de a proporçao de reel ege- mono.acros que não rcagiram e o polígulação de tem peratura de una par- r-ente volome do moderador sabre mero fainado, e, depciis (2) ad;c:onar a
te ou da totalidade do moaerador. volume de 1102 s r essencialmente citada mistura, pelo menos, um este.--eter
9 — Reator nuclear de acara° com igual a 4.8 dentro do nucleo.
I da ,órmit1a
17 — laca or nuclear de a.cardo
O ponto fla caracterizado pelo fato de
)COO ( C nH 2n 0) -R
com
qualquer
uni
dos
pontos
I
a
16.
ser m previstos meios para reemlar
x
a temperatura de alma aarre ou da caracterizado pelo fato de o valo:
da
proporção,
entre
o
volume
cio
totalidade do moderador entre
nate superior de regime e um limite mcderacior e o volume de 1102, ser
eseelhendo-se tsaencialmente igual a 2,77 dentro do na qual R é hidrogénio ou o radical metil;
Inferior de regime.
êstes limites de forma que fiquem núcleo.
R é um ratical 1cuil, c - alo-alcoil. araisuficientemen te esaaeados um do ou18 Reator nuclear dc acardo ; coa, frui,
tro para um bom funcionamento.
com os pontos 1 a 17, caraeteriraelo
10 — Reator nuclear de acardo pelo feto ie as barras de paragem
com o ponto 9. caracterizado eaao ficarem disposaas no ou nos espaços
it I". j'271 ". ' R 1 &.C1111 221 - "
fato de ser utilizado unr filado de reservados à fração da temperatura
regulaca.o. que pode ser o próprio variável do moderador, e pela fato
se provarem meios para as trans- no qual R1 e R2 representam cada um,
moderador. para a regulaeão ia temperatura de uma parte eu da tota- formar, de urra posição interiar, radicais alcoilicos de 1 a 12 átomos de
para uma posiaão exterior da zona ea,l)c»lo, ciclo-alcoil ou benzi].
lidade do moderador.
ativa e s'^-e-versa.
n tem um valor de 2 ou 3;
11 -- Reator nuclear de acardo
10 — Reator nuclear de ae.lrdo
x
um valor de 2-30
com os pontos 9 ou 10, caracterizado
pelo fato de o limite inferior da com o ponto 18, caracterizaria • pelo e co-polimerir,ar C m istura real:imota
temperatura, de regime de Ima par- lato de uma eu várias das referidas wesente de uni entalhador de pc.)limerite ou da totalidade do moderador barras de paiagem serem utilizadas z.ação de radical livre, representando o
ser escolhido Com um valor que per- como barras da regularão.
estcr-eter 5% a 50% do co-politnero
mite ainda utilizaç5.0 pratica auferi20 — Reator nuclear, essencialente do calor absorvido pio mode- mente ccaao descrito na memória, e resultante.
rador no interior do núcleo.
2. jin processo. de acôrdo com o
ou ilustrtaao no desenho anexo.
1, caracterizado pelo componente
ponto
12 — Reator nuclear de acOrdo
A requerente reivindica de acórdo
com os pontos 9. 10 ou 11, no qual com a Convenção Internacional e o (2) no primeiro estágio de polimerização
o fluido de regulação da tem peratu- Art. 21 do Decrete-Lei n , 7.903, de compreender, pelo .menos, rua acrilato ou
ra do moderador é um liquido, ca- 27 de agosto de 1945, a prioridade do metacilato de alcolla ou sua mistura,
racterizado pelo fato de a tem p era- correspone-ente pedido de positado na ou, pelo menos, um ester vinilico utu
tura superior limite de regime de Repartição de Patentes da Bélgica ácido alcanoico, • ou um fumaram. ou
uma parte ou da totalidade do Mo- em 28 de fevereiro de 1961, sob
itaconato di-alcoilico, ou uma mistura de
derador ser igual a, ou próxima da na 478.003.
um fumarato di -alcoilico e uni ester vinitemperatura de saturação do referilico de • um acido alcanoico, sendo, pelo
do liquido a pressão de regime.
menos, um • radical alcoilico do citado
13 — Reator nuclear de actirde,
TERMO N.° 126.996
acrilato, metac.rilato, fumarato, ou itacom os pontos 1 a 12, caracterizado
conato ou radical alcoilico do ,acido
pelo fato de a nutereza do fluido
Tile ii de feJereiro de 1961
alcanu.o de 'suficiente tamanho para dar
refrigerante ser essencialmente idêntica à de uma parte ou da totalidaRohm ô Haas Company — (Estados-óleo-solubilidade do co-polimero final e
de do moderador ou do seu fluido Unidos da América),
tendo, preferivelmente, pelo menos, 8
de regulação e de a composicão dêsTitulo:
Preparações
de
co-polimeros
átomos
de carbono.
tes fluidos variar da mesma maneira
3. Uni • processo, de acordo com o
no decorrer das fases sucessivas do úteis comi) dispergentes em óleos.
ponto 1 ou 2, caracterizado pelo citado
consumo do núcleo.
1. Um processo para preparar co- corno/rente (b) no primeiro estágio de
14 — Reator nuclear de acordo polímeros Óleo-solúveis que exerce ações polimerização, ser um ester alcoilico, ou
com qualquer um dos pontos 1 a 13, detergentes e dispergentes em sistemas um ester ou tio-eter vinilico, uma vinilCaracterizado pelo fato de a propor- de Óleos de hidrocarbonetos, caracteri- lactama, estireno, um alcoilaestirerio..ácição dos volumes, ocupados respectivamente no Interior do núcleo pró- zado pelos estágios sucessivos de: (1) dos acrilico, metacrilico ou itoConico,
priamente dite, pelos materias de polimerlaar, primeiro, numa temperatura anhidrido maleico, uni hemi-ester ou
propriedades moderadores que se de °Men, de entre. 60.° e 150.° C e na herni-amida de ácido maleico, fumarico
mantém essencialmente a temperatu- presença de um catalizador de polimeriiteconico, acrilo-nitrila, metacrilora do refrigerante, e pela fração do zação de radical livre (a) pelo menos nitrila, tun ester polimerizável no qual o
Moderador cuja temperatura é regu- um utonomero mono-etilenicamente insa- radical de álcool contém; pelo menos, rim
lavei, ficar compreendida entre uni turado que consiste de esteres alcoilicos hetero-átorno, particularmente nitrogênio,
limite Inferior, abaixo do qual o ao-

enx8fre, oxigénio ou fósforo, unia acrilamida, ou metacrilamida, uma vinilcetona, cloreto de vinila ou cloreto de
via ilideno.
4. Um processo de acórdo com qualquer dos pontos 1 a 3, caracterizado pelo .
ester-eter adicionado no segundo estágio
de polirnerização ser a fórmula:
C113 0C5201-12)x0C21I40C0C1C53)H2

na qual x tem um N,alor de 1-29.
5. Um processo, de acôrdo com
quer dos pontos 1 a 4. caracterizado por
fazer o primeiro estágio de polimerizaçao
na presença de um solventc orgânico
inerte.
6. Um processo, de acõeclo com qualquer dos pontos 1 a 5. caracterizado pelo
citado catalisador de polimerização de
radical livre, tanto no primeiro como no
segundo estágio de poihnerizaçâo ser um
hidro-per-oxido ou um per-oxido orgâ•
nico ou um catalizador azo.
7. Um processo, de acordo com qualquer dos pontos 1 a 5. caracterizado pelo
citado catalisador de polimerização,
comprender um iniciador e um ativador,
:ando o primeiro um hideo-per-oxido orgânico e sendo o último de um composto
de. amônio quaternário.
8. Um processo para preparar copolímeros óleo-soláveis que exercem ação
detergente e dispergente em sisteams de
óleos de hidrocarbonetos, substancialmente, como aqui d escrito com referência
aos exemplos e para as finalidades citadas. Prioridade: Estados Unidos da
América, em 29 de feverenro de 1960,
sob ntiniero 11.430.
1' LIMO N9 185.092
De 18 de dezembro de 1961
Kobe, Inc. — Estados Unidos da
América.
Titulo: Bomba operada a fluido
para um poço.
Pontos caracteristicOs
15.) Bomba operada a fluido para
um poço, 'caracterizada por uma unidade de bombeamento operada a
fluido adaptada para ser localizada
no poço, a dita unidade bombeadOra
incluindo um corpo de bomba tendo
no mesmo um motor operado a
fluido e uma bomba operada pe 10
dito motor, e uma unidade separada
de válvula para o motor adaptada
para ser localizada no poço em alinhamento vertical com a dita unidade
de bomba, a dita unidade de válvula
incluindo um corpo de válvula que
é amovível verticalmente com relação
ao dito corpo da bomba e que tem
no mesmo uma válvula amovível
para controlar a operação do mesmo.
29) Bomba operada a fluido para
uni poço segundo o ponto 1, caracterizada pelo fato dos ditos motor e
bomba inçluirem elementos de pistão para o motor e a bomba intercomunicados e reciprocáveis nadaimente no dito corpo da bomba pOr
uma diferença de pressão fluida a:-

e
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Publitaçáo feita de acordo com o art. 28 do Código de Propriedade industrial:
ii 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a co.rer o prazo para o deterimentd do pedido,
durante la das
mearão apresentar suíte o posições ao Departamento Nacional da Propriedads Dulustrial aqueles que sti julgarem preaudicatee
ternativa, aplicada aos ditos atenraitos de patão.
39 ') Bomba operada a fluido para
Um poço segundo o ponto 2, tarifeterizada pelo fato da , dita unidade
de válvula do motor se achar em
alinhamento axial com os ditos eleMentos de pistão do motor e da
bomba, e a dita VálVtlia do motor
sendo operavel no sentido da aplicação de uma diferença de pressão fluida alternativa aos ditos elementos de
pistão de modo a. recipeuear
Mente os mesmos elementos de pistão
do motor e da bomba.
49) Bomba operada a fluido oura
tini poço segundo os pontos 1-3, caracterizada pelo fato dos citados
elementos de pistão 'do motor e da
bomba serem providos com uma passagem axial através dos mesmos para
o fluxo do fluido bombeado para
cima pelos ditos elementos de pistão
da bomba, e de incluir uma passagem
ultrapassante para o fluxo do fluido
bombeado para cima pelos ditos elementos de pistão da bomba C011141ideando com a extremidade superior
da dita passagem axial e localizada
ao longo da dita unidade de válvula.
•
59) Bomba operada a fluido para
tun poço segundo qualquer dos pontos de 1 a 4, caracterizada por ama
carcaça de válvula acima e em alinhamento axial com e comunicada
à extremidade superior do dito corp(,
da válvula, e uma tubulação na eátvuia, acima e em alinhamento axial
com e comunicada pela sua extremidade inferior à d il a er ecaca da vá,aula, a dita unidade de válvula do
motor sendo amovível para att,xo
através da dita tabulação da válvula até o interior da dita carcaça,
da válvula.

ção de abasteci/nublo adaptada para,
39) Processo de solda, emalo foi
ser colocada no poço para, conduzir reivindicado nos pontos 1 ou 2, ca-1
o fluido operativo sob pressão para racterizado em que o dito eletrodo
baixo até as ditas unidades, a dita é movido ao- longo de uni trajeto de
tubulação da bomba estando adap- solda predeterminada em relação à
tada para conduza' a produção flui- peça logo que o arco de solda é
da descarregada fala dita bomba e o estabilizado.
fluido operativo cansumido para cima
49 ) Aparelho para realizar o proa partir das ditas unidades,
cesso dos pontos 1 a 3, incluindo uru
109 ) Eomba operada .a fluido para manaria° de solda a- arco elétrico
uni poço segundo o ponto 7, caracte- protegida por gás compreendendo um
rizada nelo fato da. dita carcaça do eletrodo de solda não consutuivel, o
furo Incluir uni arranjo de furo de dito maçarico sendo provido com disfundo ou inferior provendo uma at- positivo de posicionamento do altura
inara de válvula voltada para cima. automático para mover o dito manaa dita tubulação da válvula. comuni- rico para a frente e para traz na
cando-se pela sua extremidade infe- direção da peça, a ser soldada em
rior com a dita câmara de válvula,1 resaosta ao dispositivo, de contraia de
e a dita unidade de bomba onerada voltagem do arco e um circuito para
a fluído formando parte do dito ar- aplicar uma corrente de alta-freranjo de furo do fundo ou inferior e qüência e urna, corrente de aolcla
estando localizada abaixo e em ali- através do dito eletrodo e da dita
nhamento com a dita câmara da peça, caracterizado por lispositivo
para libertar o dito maçarico rio dito
119) Bomba, operada a fluído oare. aispositivo de posicionamento de alum poço segundo o ponto 7: cante- tura automático, daspositiva para
terizado, pelo lata da dita carcaça temer o dito maçarico para balem
da vál vul a se achar disposta na dita para, uma altura predeterminada acicarcao a do furo do fundo acima e an ma da superricie da peca, dispositivo
rant/emento Ra lai com e comunicada para aplicar as ditas correntes de
alta-freqüência e corrente do solde.
extremidade su color do dit
através do dito eletrodo e peça quanda • bomba.
do o dito maçarico estiver em unia
lia) Bomba. operada a fluido para altura predeterminada e dispositivo
um poso segundo o panto 7 ou 11. para reengajar o dito maçarico coro
caracterizada por urna passagem na o dito dispositivo de posicionamento
dita cai: caca do furo do fundo in- de altura automático em um intertercomunicando o dito motor e a valo de tempo predeterminado depois
dita valsada do motor quando a dita do estabelecimento do arco de solda.
unidade de válvula se acha na dta
5 9 i Aparelho como foi relvindleado
carcaça da válvula.
no ponto 4. caracterizado em sue o
dito dispositivo de contrate de vo l
-tagemdorcpinletm
TÈRMO N9 135.464
uma baixa sansitividade de aoltaeem
e
em
seguida
com
uma
sensata-idade
De 4 de janeiro de 1962
aae aumenta automaticarieute até
Union Carbide Corporoaion — Es- um valor de sensitividade desejado.
tadoi Unidos da América.
6°) Aparelho como foi reivindicado
6) Bomba onerada a fluido paia
Titulo: Trabalhos de arco elétrico no ponto 5. caracterizado em que o
um poço segundo o ponto 5, oarac- e sistemas
de
contrôle
para
os
mesdito dispositivo de controle da voltaterizada por uma tubulação na bomgem do arco é adaptado inicialmente,
ba adaptada para ser instalada no mos.
poço, a dita tubulação da válvula • lka Processo de solda a arco elé- pare, prover urna voltaaeiu ia arco
sendo concêntrica com e disposta trico protegida por gás usando uni aue seja maior que o nível operativo
dentro da dita tubulação da bomba, eletrodo não constunivel, que inclui desejado em depois de um período
a dita unidade de bomba operada a mover-se a extremidade do dito ele- de tempo predeterminado, 'uma volfluído estando alinhada com as di- trodo em direção da paça de metal tagem de arco que esteja. no nível
tas tubulações da válvula e da bom- a ser moldada em uma atmosfera operativo desejado.
79) Processo de solda a arco elétri,ba e abaixo da dita tubulação da de gás protetor, aplicando-se um poválvula, a dita unidade de válvula tencial de alta-freqüência e lana co protegida por gás caracterizado
quando na dita carcaça da válvula voltagem de solda através dos liais por ser como foi aqui particularmensituando-se cai urna posição de ope- eletrodos e peça, dessa maneira es- te descrito.
ração no poço acima e era alinha- tabelecendo um arco de solda e con80) Aparelho para realizar o Mamento axial com a dita unidade .de trolando a voltagem do dito arco de cesso de ac8rdo com o Ponto 7, cabomba,
solda movendo-se o maçarico patla. a racterizado por ser como foi aqui
79) Bomba operada a fluido para frente para trás na direção da peça descrito particularmente nos deseenquanto a operação de solda pros- nhos, anexos.
um poço segunao o ponto 6, carac- segue.
em que o arco
terizada por uma Carcaça de furo m- de soldacaractarizado
Reivindica-se, de acardo com a
estabelecido movendo-se
tenor comunicada à extremidade in- eletrodo éem
direção da peça, paran- Convenção Internacional e o Art.
ferior da dita tubulação da bomba,
o dito eletrodo quando sua ex- 21 do Código da Propriedade Indusa dita unidade de bomba operada a do-se
tremidade alcança uma distância pre- trial, a prioridade do pedido corresfluído estando disposta. na dita. car determinada
da dita peça e simul- pondente depositado na Repartição
caça do furo do fundo abaixo da e
com isso aplicando-se o de Patentes dos Estados Unidos da
comunicada à extremidade infer iu taneamente
de 1981,
.
dito potencial de alta-freqüência e América, em 16 . de la.neiro
da dita tubulação da válvula.
•
em seguida controlando-se o aYanço axe n9 82.998.
89) Bomba operada a fluido li ira do dito eletrodo da solda em reeposta
—
um poço segundo o ponto 6, cari tc- à voltagem do arco.
TERMO N° 129.301
terizada pelo fato da dita, anatada
29) Processo de solda como foi
de válvula ser amovível :lesei° aas na reivindicado
no
1,
caracteriposição de operação quando no eximi
De 19 de inalo de 1961
ein que a sensitividade de conde baixo pare, cima através • da a lta zado
traia
da
voragem
do
arco
de
solda
'Requerente: Gene (Ihs -- Norte
tubulação da válvula até a ai:acari- é feita relativamente, baixa no cocie.
mégo de tal movimento do eletrodo Americano.
TitMo: "Aparelho aperfeiçoado de
99) Bomba operada a dual() para e gradualmente aumentada a um vaum poço segundo os pontos 5, 6, 7 lor máxima predeterm:nado que é traçao e Jspecialmente para filtração de
líquidos".
ou 8, caracterizada por uma tubula- ajustável. •

1?eim4tTdicaçOes
1 -- Aparelho de filtração, caracterizado pelo rato que se curupi,e de uai
tanque, de urna calha traaspartimura
dentro do dito tanque e divicundo-o em
unia câmara superior, na qual passa liquido a ser kiitrado, e uma cannaa
herior, que possue uma saias para o
liquido iiltrado, estendendo-se a dita
calna de trawporte para' cima tora clu
liquido pura uma descarga de substanCais est:lanhas cai mins QUS paredes ou
dito tanque, e de uni suporte permeei gel
para liquido interposto na dita calha e
tormandu uma parte t1 mesma, de uma
fita de transporte continua permeável
de liquido guiada para trabalnur para
baixo dentro do e a dita calha de
transporte para cirna, sendo a citta na
de ri:dispor-te iM.:,011,1Ua flhim1m direçao,
modo, que a pi:rte chumbada da Inesi,,a
passa a talha tae transporte para unta
puta a dica descarga de uma media cie
ii.krado de chapa alongada dispunivel
que a oas,ece o Lido liluillOadO di. CItLa
dia de transporte e guiada pem
Litil sõlime o suporte pertnea n el de aquicio para a dita fito sôbre o suporte
perineavel de liquido para a dita dcse.arga, separando-se a udu tui:did pela us avidade da tida kita de transporte na dita descarga para dispOr da média e aos
- aho liitradzes pela messubseáncias estr o
ma, e de um rolo elástico colocado ad
descai qii e tio lado de carga da tini
transportedura e cooperante cota dita
tua ue tratisporre a rim de pegar a atedia de filhação no meio e paJa segurar a média no lado chumbado da t.ta
transpo,ladora duraate a sue passagem
pelo ir./ultio.
2 — Aparelho de filtração, caracterizado peio tato que se compõe de uni
tanque, de uma calha de transporte deurio do dito tanque e dividindo-o
caruaru superior para que oassa
a ser tiltcado e . utima câmara interior,
que possue unia salda para o liquido tilpara baivo 00 liquãido e a dita calha de
transporte para baixo tora do licitt,do
para unta descarga de substâncias estranhas em urna das paredes do dito
tanque, de um suporte permeável de liquido interposto ca dita calha de trans.
pune e formando unia parte da mesma,
de uina fita de transporte confim) per.
tueável 'de Liquido guiada para passar
para baixo no liquido e a dita calha de
transporte para cima, sendo a dita kita
de transporte acionada numa direção de
um modo que a parte claunbada passa
a dita calha de transporte para cima
para a dita descarga, de uma média de
filtro disponível de chapa prolongada
colocada co lado chumbado da dita fita
de transporte e guiada pela mesma sobre o dito suporte permeável de liquido
para a dita descarga, separando-se a
dita média pela gravidade da dita fita
de transporte na dita descarga para din.
pôr da media e das substâncias estranhas filtradas peia média de um reto
elástico colocado na extremidade da des.
carga do lado chumbado da fita transportadora e cooperante com a fita trans.
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Puncaçao feita de acürdo com o art. 28 do Código de Propele,dade Industrial:
29 Da data da pui)lleacrád de que trata o presente artlgo, canapu:ó e correr o wazo paeta e de2.0W,wr?.Nto da pealaan dureY.Sà
andara° apresentar snaa oposiçam ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles (Ne ee lulg,uera lirejedicadds.
O.212=laaa.

portadara para pegar a média de filtração no meio para segurar a uena no
lado chumbado da fita tarasportadora
durante a sua passagem através da liquido, e de. uru reilo elástico na descaraa
aias saastâncias estranhas, deslocado e
acionado pelo lado chumbado da fita
Clansportaclora para segurar a média de
filtração na fita transportadora antes da
descarga das substâncias estranhas.
3 — Aparelho de filtração, caracteriadelo pela fato que se compõe de um
tanque, de uma calha de transporte dentro do tanque e que divide o dito tanque em tuna câmara superior de entrada
para o liquido a.ser filtrado e uma câmara inferior de saída para liquido filtrado, estendendo-se a dita calha de
transporte para cima e sobressaindo do
dito tanque externamente acima do nível do liquido no ruesaio afim de pret.&
uma descarga para as substâncias estranhas filtradas do líquido, de um suporte permeável de liquido, intercalado na
dita calha de transporte e formando parte da dita calha, de uma fita ransportadora permeável de liquido continua tendo uni lado chumbado e guiada para
baixo no líquido da dita cansara superior e calha de transporte para cima
sôbre o dito suporte e para cima da
dita descarga adjacente', de uma média
de filtração disponível de uma chapa
prolongada abastecida pela superfície
externa do lado chumbado da dita fita
transportadora para passar com dita fita transportadora sôbre c suporte e a
dita calha de transporte para cima, separando-se a dita média de filtração pela
gravidade da dita fita transportadora na
dita descarga, de um reata elástico seca
na e mantido sob uma fôrça de compressão pela fita transportadora e disposto
antes e adjacente à extremidade de descarga da dita calha.
4 — Aparelho de filtração, carieterizado pelo tato que se aanipõe rp,
tanque, de uma calha de transporte aentro do dito tanque e dividindo-o em uma
câmara superior de entrada para líquido a ser filtrado e uma câmara inferior
de saída para líquido filtrado, de um
suporte permeável para líquido intercalado na dita calha de transporte e
mando uma parte da mesma, de unia
fita transportadora continua permeável
para liquido que possue um lado inferior chumbado dentro da dita câmara
-de entrada para passar a calha de traiuporte para cirna sôbre o dito suporte
permeável para liquido, meios de acionamento. normalmente inativos para
acionar a dita fita transportadora, de
uma média de filtração disponível
chapa guiada pela dita fita de transporte nó seu lado inferior para baixo dentro da dita câmara de entrada e calha
ale transporte para cima fora do dito
Ianque, de uma bomba de sucção em cozauaicação com a dita apuara de salda
para puxar .da mesma liquido filtrado,
de tan "coritrôle de aaeattaz iam prédeaarmiriadd b1óque1d da . madia de faltragio
parteade sua área 'sobreposta ao
kitastipoate peerriaínál ,-Para liq uido, de
uma ligação da toada da dita , bomba com

a dita câmara interiur para fornecer ligaia° à cata câmara inferior a fim de
opôr a redução de pressão dentro da
dita câmara pela bomba a uma pressão
que de outra maneira constituiria uma
tração na dita média de filtração, e de
unia válvula normalmente fechada para
o contrôle do fluxo da dita bomba dentro da dita câmara de salda e aberta
pelo dito contrôle de pressão cai reação à dita condição de bloqueio da
dita média de filtração.
5 — Aparelho de filMaço, caraatera
zitoo peio iato que se cumpape de um
tanque, de uma alha de transporte dentro do dito tanque e que devida o tanque em uma cantara superior de entrada
para liquido a ser filtrado e uma, câmara, inferior de saída para liquido filtrado, de um suporte permeável de líquido
intercalado na dita calha de transporte
e formando uma parte da mesma, de
uma fita transportadora continua peramável de liquido, tendo um lado inferior chumbado, dentro do dito tanque
embaixo do nível de liquido no mesmo e
guiada para passar a dita caiba de
transporte para cima Obre o dito suporte permeável, de meios. normalmente inativos para acionar a dita fita de
transporte, de uma média de filtração
disponível de chapa prolongada guiada
pela dita fita de transporte dentro da
dita câmara superior e a calha de transporte para cima para - fora do tanque,
de um contrôle em reação a uma cama
mação, .prédeterminada de premia() na
dita salda assim que a média de filtração, que sobresai o dito suporte, Iõr
bloqueiada, sendo o dito contrôle cooperante para arrancar os ditos meios
de acionamento para arrancar a passagem da dita fita de transporte, de meios
de pressãO atilando no lado inferior chi
dita média de filtração contra o lado
chumbado da dita fita de transporte à
fimn de segurar a média de filtração no
lado chumbado da fita de transporte, de
uma bomba de sucção que opera continuamente para puxar liquido da dita
câmara de salda, de une segundo tanque
que recebe liquido da dita bomba e
que tem uma saída em comunicação com
a dita câmara de unida a fim de efetuar
a descarga do liquido no dito segundo
tanque dentro da dita cantara de aaida
para evitar a fonisação de um vácuo
na dita câmara pela bomba de sucção,
e de uma válvula normalmente fechada para o contrôle da dita salda e cantrolada pelo dispositivo de contrôle em
reação à preasilo.
6 — Aparelho peara filtração de Nua.
do, caracterizado pelo fato mie ae comapõe de una tanque, atam unta parede de
fundo e paredes laterais e Mas entremidadas, de uma calha de transporte permeável para liquido dentro ,do dito tanque, que se estende de um ponto perto
da parede. de .luadcr .para- baixo. a. uma
das ditas paredes finais, dividindo o dito tanque em uma câmara superior para liquido a ser filtrado e uma câmara
Inferior de sairia para liquido filtrado,
de uma fita tratisportadora
meável para liquido, tendo um lado

chumbado, arranjada para passar para
baixo dentro do liquido na dita câmara
superior adjacente a outra das ditas paredes finais e a dita calha de transporte para cima e para fama do tanque na
dita uma parede final, de meios normalmente inativos de acianarnento atilando a dita fita transportadora, da um
rôlo elástico, que se estende transversalmente através da dita fita transportadora em engate com o lado chumbado da
dita fita transportadora adjacente à ex.
trena:Jade superior da dita calha transportadora, sendo o dito raio elástico (Animado e acionado a fricção pela dita fita transportadora, de uma chapa prolongada de média de filtração que se
estende ao longo da passagem da dita
fita transportadora pau baixo dentro
da câmara superior do lado externo da
parte chumbada. da dita fita transportadora e a calha transportadora para cima
e entre a dita e o dito ralo elástico, sendo a dita Média de filtração móvel com
a fita transportadora através da passagene por fricção entre a dita fita transportadora e o ralo, de uma bomba de
sucção de operação continua, tendo unia
entrada na dita câmara de saída adjacente à sua parede de fundo, a bomba
operatória para puxar liquido da dita
câmara de salda para um ponto de uso
donde o liquido passa de reténno para
a dita câmara superior, de um segundo
tanque que tem uma saida de descarga
na dita câmara de saída, e meias de
comunicação ligando o dito segundo
tanque com a dita bomba para fornecer
algum do liquido filtrado ao dito aegundo tanque, de uma válvula de solenoide normalniente fechada para controlar
a dita salda, e de uma chave de reação
a um decréscimo predeterminado 'de
pressao na dita câmara de sairia em coasequência a uma condição de bloqueio
da dita média de filtração e operatóriamente ligada para arrancar os ditos meios de acionamento e também para abrir
a dita válvula.
7 — Aparelho de filtração, caracterizado pelo fato que se compõe de um tanque, de uma calha de transporte dentro
do dito tanque e dividindo-o cai uma
câmara superior de entrada para liquido
a ser filtrado e uma câmara inferior para o produto filtrado, de um suporte perineágel para liquido intercalado na dita
celha d earansporte e fortatmaido tuna
parte da mesma, de unia média de filtraçao permeável para liquido em fdrma
de fita, tendo um lodo inferior abambado dentro da dita câmara de entrada
para passar a calha de transporte pára
cima sôbre o dito suporte, de meios rrutilmente inativos .aperatóriament
alados para acionar a dita fita trasmiaOta
tadora, de uma bomba de sucção 'de
operação continua, tendo uma entrada
para liquido em comunicação com a ,dita
câmara de saída- Para puxar da m4ina
liquido filtrado, de um dispositivri 1 de
aontrôle em 'reação a um prédetar4óa•
do decréscimo na pressão na dita cli.
a-a—aíd al-aa
'i
,,•
"-.
entrada ao ser bloqueada a média cla

tração e ligado para atuar os ditos meios de acionamento, de unia ligaçáo do
iodo de saída da dita bomba com a dita
cansara de salda para fornecer liquido a
cata alatina a fim de evitar a formação
de uni vácuo parcial na dita saída, quando o nível cie liquido abaixa por baixo
da dita entrada e de uma válvula nora
malmente fechada para o contrôle do
álamo da &e bomba dentro da câmara
de saída e que fica aberta pelo dito dis,
positivo de reação a pressão, em corres.
ponciancia ao dito decréscimo de piassão.
8 — Aparelho de filtração. caracterizado pelo fato que ne compõe de um
tanque, que tem paredes de fundo, latereta e finais, dispo-altivo de parede cooperante com o dito tanque, formando
uma cantara isiiierior para saída de liquido em comunicação através de unia
abertura com o dito tanque, de uma mé,
dia de filtração eatacionária que Dobres.
bramai a abertura para filtrar sólialoa do
liquido no tanque, de uma bomba de
mama° de apeia:içam continua ela comurifeaçao com a dita câmara para puxar
o liquido através da dita média de filtração, de um transportador que as ou'
tende para baixo dentro do liquido no
dito tanque e sóbre a média de filtraaão
e para fora do tanque, e de raspadores
levados pela dita fita transportadora
atravessando a dita média de filtração
para remover substâncias estranhas acumuladas na sua superfície superior.
9 — Aparelho de filtração de laquido, caracterizado pelo fato que se com.
põe de um tanque, que tem paredes de
fundo, laterais e finais, dispositivo dr
parede cooperante com o dito tanque
formando uma c- amara superior coas liquido contaminado de entrada e uma
câmara inferior de balda para liquido
em comunicação coma o dispwitivo de
parede por unia abertura, de uma rtè.dia de filtração estacionária, que sobresai a abertura para filtrar sólidos do
líquido, de uma bomba de sucção de
operação continua em comunicação com
a dita câmara cia saída e puxando liquido da mesma, de um transportador
normalmente parado que se estende para baixo dentro da câmara de entrada,
através da média de filtração e paia
fora do tanque, de raspadores levado°
pela fita transportadora para raspar substancias. estranhas da média de filtração, de meios para acionar a dita fita
transportadóra, e de uma chave para
controlar os ditos meios de acionamen.
to em reação a um predeterminado decréscimo da pressão na apilara de st.,1-da pela dita bomba como substâncias
estranhas se acumulam na dita média de
filtração.
10 — Aparelho de filtração de líquido, caraaterizado peio fato que se compõe de um tanque que tem paredes de
fundo laterais e finais de uma calha
de transporte que se estende da fundo
para uma das pircees laterais, divido.
do o dito tanque cm uma câmara superior de llrju'd,-, coa han lu ,
muara inferior de saída do liquida, d•
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PATENTES DE IN

ENÇÃO

Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedado Industrial:
lf 29 Dá data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o
prazo para o deferimento eio pedido, clur:inic 20 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles tale se julgarem prejudicadora
uma média estacionária de filtração intercalada numa abertura na dita calha
de transporte, uma fita transportadora
que se setende para baixo dentro da
câmara superior sabre a dita média de
• filtração e para fora do tanque, de raspadores levados pela dita fitatranspore
tadora para remover as substâncias estranhas acumuladas na dita média, de
. um motor normalmente instivo ligado
para acionar a dita fita transportadora,
de urna bomba de sucção de operação
continua em comunicação corri a dita
câmara de salda para puxar liquido
através da dita média de filtração, e
de uma chave para controlar o dito
motor em reação a um decréscimo pradeterminado da pressão na dita Câmara
de salda 'causado pelo bloqueio da média de filtração pelas substâncias estraabe-^
TàRSIO N9 136.316
1:)e 9 de fevereiro de 1962.
Requerente — Virgílio 'rrandafir —
O Seves Matvienko Sikar
São Paulo.
Título — Processo de tratamento
de tecidos, fibras e fios de lã. •
Reivindicações
1 — Processo de tratamento de
tecidos, fibras e fios de lá, caracteriz.ado pela impugnação do material
co muni composto compreendendo
um glicólato primário, secundário ou
ternário de amônia que se quatere
niza por reação com tun ácido orgânico ou inorgânico, um álcool primazia secundário ou tereeário que contenha 2 a 8 carbonos e um umeca
tente não ianoco, com (a) ele; —
álcool alquil — aril
poliglicolice
ou (b)
sulfocianato de alquila.
.
2 — Processo conforme reivindicação 1, caracterizado pela tratamento
com um composto de silicone (Silicon
W-709 ) ou com um composto orgânico de fluor (Fe — 208 1 ) conforme
o tratamento anterior tenha sido
feito com o composto (a) ou (b)
respectivamente.
3 — Processo, conforme reivindica=
ção 1, no qual o material de* lã pré,
viamente fixado pelos processos coa
nhecidos, caracterizado pela.' inaPreg=
nação do material cern unis Solução
que compreende 30 a.; 150 g/1; de sulfeto de monoetanol — anima ou boamina, 0,2 a 1,5 g/1 de um dos pratrifluoreto de monoetanol
dutos. (a) ou (b) e 10 .a 50 !ia
.¡ de iSO
— butanol.
4 — Processo, conforme reiyindicação 3, caracterizado por, ser a impuge
nação referida seguida de extração
de umidade, secagem, vaporização,
deca.tização, tratamento com silicene
ou fluor e acabamento final.
5 — Processo, conforme reivindica-,
ção 4, caracterizado por ser o. tratamento com silicone 'eorn fitior,
banho com 5% de silticen ou 2 à 5%
de "Fe -- 20V.
6 — Preceseo de trátamento de tecidos. fibras P fios de lã, caraelerie
zado por ser. no sex continha. como
deaea , a) f' reir•mllede.

• -

TERMO N 9 125.986

piridina destilada ser condensada e • 8 9 — Um prece , -o de ae[..rcio •ecan
reciclada,
1 cualquer um dos pontJs) preceaciite
De 18 de janeiro . de 1961
49 — Uni processo de acôrdo com caracier.zatla pelo ia t,)da piriama
Requerente: Imperial Chernicel In- ponto 3, caracterizado pelo fato da ser mantida a uma temperatura peodustries Qf Aiasteálla e New Zealand destilação ser efetuada em um alam- xima de seu ponto de ebuliçao.
bique cuja efiêlencia de placa sob
9 9 — Uni processo de acordo com
Limited. — Austrália.
as condições operatórias é equivalen- qualquer uni dos pon •J% prece3chtes,
'Titulo: Processo e Aparelho para a mais de 8 placas teóricas.
ca.ractorizado pol.; fato da rolii.ao
preparação do 2:•2 Dipiridil.
entre a massa do piridina
—
Uni
procesro
de
acorda
com
1 9 — Um proceaso para produção o qualquer um dos pontos preceden- que escoa por hora atitrs,Cs e em eon.,
de 2:2' — dipiridil no qual cataia- tes, caracterizado pelo fato da In- tacto com o catalisador, e a massa
de catali ator, ser maior do ri..
dor de níquel de Raney é mantido
em contacto cana piridina, caracteri- ridina em contacto com o catalisa10 9 -- Um processo de acOrdo com
dor
ser
mantida
a
uma
temperatura
zado pelo lato dos prodatos de ieao ponto 0, caracterizado pelo fato co.
ção, inclusive o 2:2' dipird, serem superior a 8129C.
relaçãb de piridina liquida que escoa
removidos de contacto com o catali6 9 — Um processo) de o 'indo com por hora em contacto com o caalisador continuamente ou intermiten- o ponto 5, caracterizado pelo fato da sador, para a massa de catai sacar,
temente, rnadiante deslocamento com piridina em contacto com o catali- estar compreendida entre 5:1 e r:1.
sador ser mantida a uma temperatu119 — u-rn processo para produçáo
29 — Um processo de acardo com ra entre 100 9 C e 1309e.
de 2:2' — dipiridil caracterizado pelo
o ponto 1, caracterizado pelo fato . dos
7 Q — Um processo de acardo com fato de estar subatancialmente
produtos da reação, inclusive o 2:2' qualquer uni dos pontos precedentes, acardo cem o que foi aqui descrito
— dipiridil, Serem separados da pi- caracterizado pelo fato da tempera- 'com reZerência aos exemplos 1, 3
ridina que não reagiu, bem como pelo tura de reação no catalindor de ní- ou 4.
fato da p iridina não reagiria ser re- quel de Raney ser mantida por troca
12 9 — Uni aparêlho para produciclada para o catali. ador.
de calor entre uma corrente da vade piridina quentes e unia cor- ção de 2:2' — dipiridil, caracteriza9 9 — "UM processo de acôrdo com pores
de piridina condensada, dita do pelo fato de compreender uma
o ponto 2, caracterizado pelo fato rente
troCa. de Calor sendo efetuada seja, caldeira; uma tubulação que cinecta
do método empregado ' para separar diretamente, ao mesmo tempo que a a caldeira a um conden ator de teos produtos, de reação, inclusive o troca de massa entre a fase Banda fluxo; ca;alleador de níquel de Raney
dipiríd.iI, da piridina e-er
e a fase vapor, seja por melo de um submerso em piridina liquida contida em um receptáculo, dit °recepdestilação, bem como pelo fato da trocador de calor.
táculo estando localizada na trajetória de uma parte ou da totalidade da
piridina liquida que retorna do condensador para a ealtle'ra; e um tubo
de saída estendendo-se do futico do
receptácu0 para abrir-se no interior
da caldeira.
13 9 — Um apafélho para produaão
de 2:2' — dipiridil, carac.nrizado pelo
CORREÇÃO MONETÁRIA
fato de compreender uma caldeira;
uma tubuntção conectando a calden'a
a um condensador de refluro; uni
catalisado: ne níquel de Raney subÉ
merso em piridina líquida contida
em u mreceptáculo, dito receptáculo
estando localizado na trajetória de
um parte ou da totalidade da pira.
dina liquida que retorna do condenDIVULGAÇÃO N° 990
sador à caldeira e tendo unia abertura destinada a permitir que o liquido tran .borde no receptáculo; e
um dispositivo coletor de refluxo dirigindo o refluxo coletado ao fundo
do leito de catalisador.
Preço NCr55 0.22
14 9 — Um aparêlho de acôrdo com
uni Oca pontos 12 ou 13, caracterizado pelo fato da tubulação que conecta a caldeira ao condensador de
refluxo consistir de uma coluna de
retificação compreendendo os órgãos
conhecidos para conseguir maior eficiência da retificação.
A VENL)".
159 -- Um aparêlho para produção
•
•.•
de 2:2' — dipiridil, caracterizado pelo
•
fato de estar substancialmente de
.'Na Guanabara
acôrdo com o que foi aqui descrito
e
ilustrado nos desenhos anexos.
aeçao de. Vendas: Avenida Rodriguea Alves e•
169 — 2:2' — dipiridil caracterizado
pelo fato de Ser preparado por um
Agencia. L Ministério da Fazenda
processo ou era um aparêlho de acordo com qualquer. una dos pontos preAtende , se, a .pedidos. pelo Serviço de Reembolso Postai
cedentes.
•
A requel'ente reivindica de acardo
com a Convenção Internacional, e e
•
Em Brasilia
Art. • 21 do' DeeretoaItei 11 9 7,903, de
27 de agasto de 1945,, a prioridade
No sede dó O
1\t,
do' corresponce'ente pedido depositado
na Repartição de Patentes da 'AU-,
trália, efla i 4. larLelm4. 110" 8019
99•1n11.111~1=,
rio 56.5'f9.

• —
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PATENTES DE INVENÇÃO
Pu:aicacao feita de acedo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 2° Da cinta da publicação de que trata o presente artigo, começará a Correr O preze para e de:ferimento do pedido, tairasnai tIO 0:_4
01
poderá() arresen:ar suas onesicões ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles gale se julgarem prejudicado.
larze.}{.1(nn•n•71.

ISEIAÇA0 s A QUE SE REFERE O
TERMO N9 171.324
TERMO N9 171.333
TERMO N9 171.340
ARTIGO 23, PARÁGRAFO 2 9 DO
Titulo:
"Nava
e
original
modêlo
de
Establissements
Ruhlmann
CÓDIGO DA PROPRIEDADE INPreze
Titulo: "Processo para a fabricapara calçados".
ça.
DUSTRIAL
ção de fibras de tereftalato polieti- solado
Natureza: Modèlo Industrial.
Titulo: "Processo de preparação de
iênico modificadas".
Titulo: "Novos Copolimeros Siloxa- novos compostos fenólieos e sua upg,)
Relasão dos pedidos de privilégios
Natureza: Privilégio de Invenção.
Requerente: Cia. Industrial Brasia cação como agentes anti-oxigênio'
e invençao, modelos de utilidade, deRequerente: Farbwerke Hoechst
senhos e modelos industriais, garen- Aktiengesellschaft voem. Meister Lu- leira de Calçados Vulcanizadas Vulcabras
S.A.
TERMO N9 171.341
tia de prioridade, apresentados nos , cius & Brüning.
Localidade:
Jundiá
Estado
de
período de 16 de julho de 1965 a 30
Localidade" FrankfurteMain-Hoe- São Paulo.
N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken
de julho de 1965.
. chst, Alemanha.
- Holanda.
-Titulo: "Novos 9beta, 10alfa-eStee
TÊRMO Isi9 171.316
TERMO N9 171.334
roides, processos de produzir êssel)
TERMO N9 171.325
Sinca Au:amobiles.
Titulo: "Nova forma de fixação de produtos, intermediários dos mesmau
D spcsitiva de suspensão ,para um
roletes para Correias transportado- e p reparações farmacêuticas que ea
Titulo:
"Sistema
de
suspensão
pacontém como Ingredientes ativos",
bloco-motor dieposto transversalmen- ra eixos em tandem".
ras".
te em relação ao eixo longitudinal
Natureza: Modelo de Utilidade.
Natureza: Privilégio de Invenção.
dum veículo automóvel - Pedido
Requerente: Transtec - Sociedade
Requerente: Wallace Gordon ChalTERMO N9 171.342
francês, prioridade - número: 983.387 mers.
Técnica de Transpertadores Indusde 29 de julho de 1964.
N. V. Philips' Glosilampenfa'oriekelS
Localidade: Westmount, Montreal, triais Ltda.
Holanda.
Localidade: Estado de São Paulo
Quebec, Canadá.
(Cr pitai) ,
Titulo: Novos 9beta - 10alfa-ezteTSIRMO N 9 171.317
roides e processos de produzi-los.
TERMO N9 171.335
TERMO N9 171.326
Compaenie Française de Television
e- Ap erfeiçoamentos em tubqs recepTERMO N 9 171.343
Titulo: "Nava modelo de suporte
Titulo: "Aperfeiçoamentos em ou
tores de Te/evasão em cOres - prioripara os roletes das correias transThe Singer Company - Estados
dade - pedidos francêse.s números: relativos à informação, mediante ex- portadoras".
Unidos da América.
82.32, de 24 de julho de 1954, e trusão, de produtos do tipo de monoNatureza: Modelo de Utilidade.
Titulo "Mecanismo Gaseador para
número 17.609 de 19 de maio de 1035. caboneto de urânio".
Requerente: Transtee - Sociedade Máquinas
Natureza:
Privilégio
de
Invenção.
de Costura".
1de Transportadores IndusRequerente: Commissariat a l'e- Técnica
triais Ltda.
nergie atomique.
TERMO N9 171.318
TERMO N9 171.344
Localidade: Paris (Sena), França.
Localidade: Estado de São Paulo
Etabliseements Kuhlinann - franLiceu de Artes e Ofícios de São
(Capital).
cesa.
TERMO N o 171.327
Paul o - modelo industrial: Nava tiTitulo:
"Novos corantes, seus pra.,
po de assento para móveis.
TSS,RMO N9 171.336
cessas de preparação e suas aplica
Indadrias Químicas Anhembi S.A.
ções".
Pontos: Cápsula para tornar invioE. I. Du Pont de Nemours and
lável o conteúdo de vasilhas de gar- Company
TERMO N9 171.319
- Estados Unidos da AméTERMO N9 171.345
galo.
rica.
The
New
York Air Brake Campana,
Modelo de Utilidade.
Título: "Processo para preparar
TERMO N9 171.328
Pontos: Válvula de Distribuição,
"Nova dispos ição construtiva de
um copolímero de enxêrto adequado
rscri v aninha s
• para uso na preparação de disperTERMO N9 171.346
Requerente: continental Oil Com- sões de um polímero formador de
Liceu de Artes e Ofícios de São
pany, estabelec:da em 1000 Souto Pi- película".
Paulo - São Paulo - Capital.
E.
I.
Du
Pont de Nemours antl
na Street, Panca City, Oklahoma,
Company - Estados Unidos da Asti&
U.S.A.
rica.
TERMO No 171.3T0
Título: "Processo aperfeiçoado paTERMO N9 171.337
Titulo: "Composição Explosiva e
ra fabricação de alcoilatos deter gim
g
Requerente:
Thomas Swan & Co. processo para sua fabricação".
Título: -- "Dispositivo Numerador tes' •
Manual para Carimbar Sacos",
TERMO No 171.347
Titulo do invento: privilégio para
Natureza: Privilógio d .e Invenção.
a invenção de "Aperfeiçoamentos em
Nome da -Reverente: Sartoei
TERMO
N9
171.329
The Singer Company - Estados
ou relativos à manufatura de compoMc reto.
eièões contendo grupos de amino Unidos da América.
Losal dado: Jair, Estado de São
Manoel
Fernandes
Lima.
livre".
Título: Mecanismo Caseador para
Paulo. .
Pontos: Carrocinha para confecções
Prioridade: de idêntico pedido de- Maquinas de Costura em zigue-zague.
de pipocas em forma de embarca- positado
na Repartição de Patentes
ção - modelo induetrial.
britânica em 17 de julho , de 1964,
Ti1la10 N9 171.321
TERMO N9 171.348
sob o no 29.371-64.
Titulo: -- "Suporte de Numerador,
Processo
de fabricação de novos•
TERMO N o 171.338
ap'icável ern máquina de carimbar
TERMO Na 171.330
derivados fenotiazínicos.
sacoe".
Privilégio de Invenção.
aaeir ea: Privilégio de Invenção.
Requerente: Mauno K. Koivusalo,
Requerente: Joseaz Krinninger.
Sandoz Patents Ltd. Canadá.
Nome da re q uerente: Sartori
Loca/ estabelecido: Rio de Janeiro, cidadão finlandês, construtor, domi- , 17 de julho de 1946 - N 9 9.384-64.
'jvioreto.
Estado da Guanabara.
5 de abril de 1905 - N 9 4.698-65 • ciliado em Turku, Finlândia.
Local i dade. Jaú, Eatado de São
Título do Invento:' privilégio para Suíça.
"Ap erfeiecamentos em doPaulo.
a invenção de "Mecanismo de Fecho
bradiças".
Automático de Portes".
.
TERMO N9 171.349
Prioridade: de idêntica pedido deTER'e.10 N9 171.322
TERMO N o. 171.331
positada na Repartição de Patentes
Processo
finlanclêsa, em 18 de julho de 1984 sob polipeptaio. de fabricação de um nevo
Titulo: "Nava variador de vs'eciRequerente: J. Paina S.A. /fades- O no 158-64.
_Privilégio de Inveneão.
dade".
iria e Comércio.
.
Sandoz Patents Ltd. Canadá.
Natureza. .1-Vvi1égie de inveneão.
,TERMO N 9 171.339
Local estearilee'do: Capital do Es17 de julho de 1904 - N o 9.e87-84
Requereni e: Jeão de Abreu (iam- tado de Sao raulo.
Sillça.
ge. nado. . Tall' o: ".Suerfeleoamentos em er- , Requerente: United St -ates Rubber
--Localidade. São Paulo.
;anaraes de Ca:arda-chuvas e' emalo- ,Compairy, uma corporacãç organizada e. exestente eob as . leia. .do Estado
TERMO N o 171 3.30
de Nova. Jersey, industrial, estabeleTikRalo N s 1.711.93
cida ein Nova York, Estado de Nova
"Processo para o preparaTÉRMO N9 171.332
Yre lie 1E.UU.
vam de agentes fuegicales para a
Títul o do Invento: .privilégio :sara osoteçáo de plantas".
Titulo: Nevo moilêlo de maetuna
Reetierente- RiaSne-secu'ene
para lavar roupas".
anele:ao de "Processo para fazer Po.Naturcza: (Privilégai de inveneãoa
Local: Paris -.
ameias. .01elinicas". .
Requeeente:
Natureza: Modelo ae utilidade.
Parbwe"lie fIoechst
'nae-Polioxiaasoileno, sua esen aeao e
N. 01110
ataviel eile: idêntico pedido depesa aktieneasellrehe voem. Meisier Luda Requerente: Prana Ele- seu empreo".
a-a
n
er
e
aro Domésticos a.A.
ara-ao de Paaintes „me- eius
lata:anue
•
Prior:c:a:lie Rei e' ala e a e. e e ain
: e eir aia are, ein 17 de julho de 12e4. • Loca ade':12 :
LecaliSade: Sare am1le Fiu.furt MR:11 - nor:ob
eta
A't

Sexta-feira 17

DIÁRIO OFICIAL (Seção 12)

Mars,o ee 19C:7 OZ7

PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrçlo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
9 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durartle 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

TERMO W 171 .360
TERMO N 9 171.351
Titulo: "Processo para Preparar
Natureza: Privilégio de invenção.
Requerente: South African Iron Acido Pirrolidona Carboxilico óticamad Steel Industrial Corporation Li- mente Ativo",
Requerente: Starnicarbon N. V.
tnited.
Localidade: Pretoria, Tra,nsvaal,
Localidade: Heerlen, Holanda.
República da África do Sul.
TERMO N 9 171.361
TERMO N9 171.352
. Amo Carlos Winter.
Título: "Processo para a fabricaPontos: Uni Aperfeiçoamento Inção de poliésteres formadores de fi- troduzidci no Sistema de Freios de
bras e películas".
Veículos em Geral.
Natureza: Privilégio de Invenção.
Requerente: Parbwerke Hoechst
TERMO N9 171.362
Aktiengesellschaft vorm Meister LuGuilherme Gaudenzi.
cius & Brüning.
Pontos: Habitação Económica com
Localidade: Frankfurt/Main-HoeGaleria.
chst, Alemanha.
TERMO N9 171.353
TERMO N 9 171..363
Título: "Processo para preparar
Issac
Meneogottto
e Eduardo CamTetraciclina por fermentação".
pos Fagundes.
Natureza: Privilégio de nvenção.
Requerente: Pliva Pharmaceutical
Pontos: Uma Cama Portátil para
and Chemical Works.
Criança.
Localidade: Zagreb, Iugoslávia.
=MO N 9 171.364
TERMO lç ç' 1'71.354
Rudi Sugo Schultz.
Titulo: "Processo em várias etapas de fabricação de fibras, fios e
Pontos: Distribuidora de Livros Vade
feolhas de Pollacrilonitrila".
Mecuna Ltda.
Natureza: Privilégio de invenção.
Requerente: Jochim Loebering.
TERMO N 9 171.365
Localidade: Munique, Alemanha.
Charles Ghislain Goubet.
TERMO N9 171.355
Pontos: Sistema de Transmissao
Progressiva de Fórça e a Caixa de
Título: "Processo para a prepara- Transmissão
Progressiva Goubet.
ção de Benzenossulfonil-Uréias".
Natureza: Privilégio de nvenção.
TERMO N 9 171.365
Requerente: Farbwerke • Hoechst
Aktiengesellschaft vorm. Meister LuUbiratan Gomes.
cius & Brüning.
Pontos: Aperfeiçoamentos IntroduLocalidade: Frankfurt/Main-Hoezidos em Aparelho Limpador de Parachst, Alemanha.
brisa a Ar Comprimido.
TERMO N9 171.356
Titulo: "ProCesso para tingir e imTERMO N9 171.367
prim s r materiais fibrosos".
Pedro Geraldo Silveira
Natureza: Privilégio de Invenção.
Pontos: Um Depósito de Agua em
Requerente: Farbenfabriken Bayer
Aktiengeaellschaft
Geladeira.
Localidade: Leverkusen-Bayersverk,
TERMO N 9 171.368
República Federal Alemã.

TERMO N 9 171,373
Akira-Aihara.
Pontos: Neivo e Aperfeiçoado Modelo de Aquecedor de Agua para
Banhos - Modelo de Utilidade.
TERMO N 9 171.374
Indústria e Comércio da sí3-l'hares
Miniatura Imperial Limitada.
Pontos: Novo e Original Mcci i.rc de
Mesa de Bilhar Miniatura de Utilidade.

TERMO N 9 171.386
Ivo Geraon Cosloysity
Pontos: Setema da id'irca.afto e Movimentação para Asseri:o. Encena° de
Sofás, Poltronas e Cada:1.as - Modelo de Utilidade.

TERMO N 9 171.387
Anton'o Parodi
Pontos: Nevo e °ri:atrai Modelci de
Eanalho de Retrovitoa com Acionanona° Ketrôniao oi noeítOITICCalliCO
1Vlocidlo d.o Uni:dada.

TERMO N 9 171.375
Ttidn,M0 N 9 171.288
Arrancar de Deus e Ciis?.1' , 0 Napoli.
Izidoro
Ida-atins da Camara.
Pontos: Capas Ventiladas para
Pan • oa: Nevo Tiao da Envotticro
13ancos de Veículos - Modal° do
para (kio - Priviatei ode Invenção.
11 áliciade.
TERMO 1: 9 171.369
TERMO N 9 171.376.
Izidoro 1Icrtns Garrai a .
Adall D. Spaix.
Ponaas: Um Nôvo 2 no de Fôrma
Pontos: Régua Lente - Modelo da de Gelo -- Modelo (12 Osilloade.
Utilidade.
TERMO N 9 171.390
Izidoro 1dart s ns da Cunara.
TERMO N9 171.377
Pontos': Um Nóvo Tipo de Fôrma
Adoif D. Spatx.
para Geio -- Modado Industrial.
Pontos:Araco para Seleaães de Côres - Modero de LCiadacie.
TERMO Na 171.391
Antonio
.Sornejahn
TERMO N9 171.378
Pontos: Inovação de Um Nôvo Tipo
Frecli Ei •nest .11arry Krevert, Ray- de Bicicleta.
inuma) Rocirigues de Moura e Run,nia:o Muvanaga.
TERMO N 9 171.392
Pontos: Nava Dispositivo Preventivo
João Guedes.
e de Alarme Contra Assaltantes de
e Original Modelo de
s
Pontos: N ovo
Au tom óvels Taxímetros.
Alimentador para Pászaro - Modelo
de U'ilida.de.
TER,M0 N 9 171.293
TERMO N9 171.379
Sabino Kamata
Indústrias Madeira S. A.
Pontes: Nôvo Tipo de Prendedor
Pontos: Novo Material para ConZeoção de Fôrmas para Concre.o Annacio Duplo para ROUT.:95 em Gorol - Mo(leio de Utilidade.
Aquecido.
'maio N9 171.380
•
Paulino Baancato Junior.
Pontos: Original Móveis da Bar +a/ladeio industrial. .

'TERMO N° 171.294
Kinrokuro: Iwata.
Pontos: Um nóvo processo de emulManoel de Holanda Cavalcanti.
aficante úmido ou aCco para estabiPontos: Casa Premoldada - DNB.
TERMO N9 ,171.357
lização do solo, contendo no asfalto
•
TERMO N9 171.382
Titulo: "Processo para a Refinação
TERMO N 9 171.369
lighina 01 - a 2 aa - como acele_
de óleo.; ou gorduras".
Floriano Martins Parreira.
rente o sabão 0,1 - A 1,0 % como
Bento da Andrade Filho.
Natureza: Privilégio ue • Invenção.
Pontos: Nova Conexão para Caixas catalizante.
Requerente: Metallgesellschaft Ak-•
Pontos: Poliurna paa o Voto Clas- Silonadas - Modelo utilidade.
Modelo de utilidade.
tiengesellschaf 1.
sificado.
Localidazin: Franklort sabre. o MaTRMO Nç' 171.383
no, Alemanha.
TERMO N 9 171.396
TERMO N 9 l71 .370
Ilaktraa nnomo
•
Funda
tão Brasil S.A.
.1vIetropole Motriz S. A.
Pontos: Nova e Original Paancheta
TERMO .1\19 171.358
Pontos: Aperfeiçoamentos introda.
Pontos: Nóvo Mode.e de Ficha Se- de Desenho cont a Superfiçie Móvel zidos em espalhadores de chamas de
Título: "Processai para a PI eparaçâo leiva aaa . Compra de Ve'culos - e Daslocável.
combustores de gás para fogões e
de Espumas da Rzainas Enox dicas' . Modelo de Utriidade.
aparelhos congéneres.
Requerente: Farbwerke Hoechat Akululo N 9 171.384
tienzesellachaft voand. Meister Lueaus
TERMO N 9 171.371
Brtinind.
TERMO N 9 171.397
Iyeyasu.
Localiaacte: Fr2nkfutiMain-Hoeclist,
I.N.A. Induata'a Nr c'onal de ArPontos:
Nôvo
Modelo
de
Escova
Resistirei:
Aços de Alta Resistência
Alemanha.
ia- s S. A.
Faia eu com Eixo de Movimento para Limitada.
ta. na
L-1,113C7o4. Co'.: Vidraças.
Pontos: NCiovo modélo de ferro
a. ra CanatiCY
Poaioa:
para concreto armado.
'La:.Rala) N 9 1.71.259
Cartucho que Vai Alrar.
Modêlo Industrial.
•
"Aperrieiçotannatoa em apaa
TERMO N9 171.38.5
TERfdaa-- N9 171:372
relho ca..a Ttensnette rnaunrailaa de
(aanulacios".
. TERMO In19 171.998
Ivrara 'o I, da. •
S:, urrao
Rubem, locll e
Cario-s
ode!,
•
,J
a
t
nnndaa
da
Fonseca.
Hans
pelar Mario Mayerhpff.
Re: n ia a: Po'aa:ara Cart na Co
'
,
O.
íainal
e
Ponto: Novo
rontaa Novo Modêlo de Avental Pontos: Novas disposições em •&
Llradtad.
-ai na a la/rhas
:I^ de e I. :"
Mo•te'o de inln- com Cinto de Aro Flexível Aberto - quetas.
. Lon, aaa •la; Tunbridge Viena, Ken . da Alta Tranão
Med% de utilidade.
•
tia
"• ateaaa..

'C38 -.nextz4fein

eriolo OnCIAL (Seeão.Março
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Iiidustriaii
9 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o _prazo parã 2 ci.'deierimento do peclistee.,durante 2'0 63"11
erão apresentar suas oposições ao De partamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicado-e.
TERMO No 171.399
TERMO N9 171.411
- S. A".
Indústria NaJoão kEmenesie Pinto.
Cional de Armas.
Pontos: Acondicionador de calor.
Pontos: Dispositivo para deter o
cão no tiro em ação dupla nos reTERMO N° 171.412
vólveres.
Título: Nôvo modélo de pinça para
TERMO NO 171.400
sobrancelha.
niovanni Grassi.
Natureza: Modêlo de utilidade.
eontos: Nôvo e original modê10 de Nome da requerente: Michel MerLocalidade: São Paulo.
Cézedor elétrico para ovos.
0 Modêlo de utilidade.
TERMO N 9 171.413
Título: Aperfeiçoamentos em má.
aTERMO N° 171.401
quinas de lavar roupas.
Nome da requerente: Prima Eletro
Daikichi Monta.
Pontos: Nõvo e original modelo de Domésticos S, A.
Localidade: São Paulo.
fusível.
Modelo de utilidade.
-o•
TERMO N9 171.414
TERMO N9 171.402
Título: Nôvo produto para extin.
ção de vermes em animais.
Fundição Brasil S.. A.
Nome do requerente: Erwin Felder.
Pontos: um nôvo niodêlo de capa
piotetôra de recipientes destinados a Localidade: Município de Treze Ticonter lixo ou semelhante.
lhas, Comarca de Joaçaba, Santa
Modêlo industrial.
Catarina.
' TERMO N9 171.403
e.samo No 171.415
Fundição Brasil S. A.
Título" Nova decoração em purifi_
Pontos: Um nôvo modelo de qua- cador de ar e similares.
dro para fogão a gás.
Natureza: Modêlo de utilidade.
Modelo industrial.
Requerente: SBC - Companhia
Industrial de Estamparia.
Localidade: São Bernardo do CamTERMO 7 9 171.404
po, Estado de São Paulo.
Fundição Brasil Sociedade Anônima.
TERMO N9 171.416
Pontos: Um nôvo modêlo de gre„ Titulo: Processo de fabricação de
lha ou grade para fogões a gás.
agregado artificial para construção
Modelo industrial.
civil e outras aplicações, e produto
resultante.
TERMO NO 171.405
Requerente: CINASA - Con.stru,
ção Industrializada Nacional S. A.
Stefan Kalman,
Localidade: São Bernardo do CemPontos: Nova e original fórmula po, Estado de São Paulo.
de cimento , para obturações provisórios.
TERMO No 171.417
Titulp: Processo para melhorar as
TERMO. N9 171.406
qualidades do leite animal, de favo.
tecer a saúde e o crescimento. •
Atahyde Silva.
Pontos: Nôvo e original modelo de Requerente: Taisho Pharmaceutitoalha de mesa com decoração de cal C., Ltd.
Localidade: Tóquio, Japão,
flores.
Modê1,0 industrial.
'Manto NO 171.418
TERMO No 171.407
Título:
Aperfeiçoamentos em, ou
Arthur vannucci sz Filhos Ltda.
relativos a, aparelho de freio, opera.
oPntos: Nôvo modelo de Caldeira to
por fluido de pressão.
de armar. .,
Requerente: Clayton Dewancire
Modelo de utilidade.
Company Limited.
.,
Localidade: Titanic WOits, Lincoln
- Inglaterra.
• TERMO NO 171.409
Fundição Brasil S. A.
Pontos: Uni newo modelo de quaTERMO NO 171.419
dro para • f0g6es a gás..
Modelo Industrial. . .
Titulo: Processo báscip para produzir aço.
Requerente: Bot Brassert Oxveen
TERMO NO 171.408
Technik Ag.
Localidade: Zurique, suíça,.
rundiçÃo Brasil Et: A.
Pontoo: AperfeiçOantentoe introdu..
sidos ita fabrica") de fogles a gás.
TERMO No 171.420
Requerente: Pereira, Rocha & Cia.
Ltda.
fremo No 3.11.410
Local estabelecido: Rua Rio Apa,
Brasil 3.1.
n9 684•
tos? Aperfeiçostneatets IntrOdie. Artigos: Nôvo modê10 de embala_
ent grelhas ou grades Pat%
gent para, transporte de garrafas, pacotes e latas,
•C

• • • •N.W. 3,

TERMO N° 171.421
TERMO N. 171.450
Requerente: José Maria,• Lisai 'it.
Requerente -- Herbert Kurt
turri. Estado da Guanabara.
Titulo: Afiador para lâminas ele Plato.
Localidade - Petropolis - Esbarbear.
' fado do Rio de Janeiro.
TERMO N. 171.451
TERMO N.° 171.441
Requerente - Allied Chemical
Requerente - Fd. benfahriken Corporation, uma corporação organizada e existente onh as leis
Bayer Aktiengesellschait.
Localidade - Leverkusen Bay- do Estado de Nova Yorque induserwerk, República Federal Alemã. trial ,estabeelcida em Nova Yorque
Estado de Nova Yorque E. UH.
Titulo - Processo para a proTitulo do invento PriVàl.46110
dução em estágios de corpos. per- para invenção de aperfeçoameafilados a partir de , rifasses moldá- tos em ou relatiy.os ,ao carregavei§ à base de poliésteres inSatu- mentS de câmaras de coque com
nados e eimpostos monõrneros carvão quente triturada em fragcom eles oolimerizáveis.
.
mentos grandes.'''
Prioridade
de
idêntico
pedido
TI4IN10 N.°. 171 44 2 . •
depositado na Repartição de PaRequerente - J Voésfeii a Filho. tentes norte-americana, em 26 de
julho de 1961 sob o u.° 383.750.
Estado da. Guanabara:
Titulo - Processo eapido para,
obtenção de fotografias
r.FÉRMO N.° 171.452
E. 1. du Pont de Nemours And
TERMO N. W1 4'i3
Compauy - Estados Unidos da
Requerente
Cristal Ari Indás- América.
tria de Vidros e Cristais Ltda.
Titulo - Composições herbiciTitulo -- Novas disposiçôes em das e processo de preparar compuxadores para moveis, portas e plexos de uracila fenol usáveis
outros.
•
como ingredientes ativos das mesmas.
TERMO N.' 171 444
Wassily Fiodor Tondriff e Hed0 URJA() N." 171 453
wig Klara Horn.
E.
1.
do Pont de Nemours And
Pontos
Al
venaria Basculante.
Company -- Estado Unidos da
América.
TERMO N.° 1:1..4 45
Titulo - Composições herbiciSocieté Française de" Produits das e processo para preparar ia.
Pour Catalyse.
gredientes ativos das mesmas.
Pontos - Catalisador de base
de platina e de flour, sua fabriPERMO N.° . 171.454
cação e processo de reativação que
O utiliza.
E. 1. du Pont de Nemours And
Company - Estados Unidos da
TERMO N.° 171 446
América.
Titulo
Composições herbriBeecham Group Limited.
Pontos - Um processo de cidas.
obtenção cle novos' derivados do
TERMO N.° 171.455
ácido 6 aminopenicilâmoco,
Montecatini Societá Generais
TERMO N.° 171.447
Per L'Indústria Mineraria e Chtmica
- Itália.
United Shoe Machinery
Titulo - Processo para efetuar
ration.
Pontos
Um dieeositivo de fi- a aderência entre copolimeros ou
repolimeros olefinicos e borrachas
xação antobloqueador.
naturais ou sintéticas, e artigos
vulcanizados assim obtidos.
TERMO N. 171.448
Requerente - Joaquim Ferrei'
TERMO N.° 171.456
Puig - Localidade - São Paulo.
Tepar
A. G. - Suíça
Titulo Nôvo pircesso de fabricação para terminais de bateTitulo - Garrafa para conter
rias.
um material sob pressão interna
consistindo de um liquido e de
TERMO N. 171.449
um gás dissolvido pelo menos par.
Requerente
Roven Industrial cialmente no dito liquido.
Ltda.
TÊBMO N° 171 457
Localidade' - São Paulo.
Titulo --"Limpador para vidros
Rádio Corporation of Ai-mente-a
ou superfícies ominares, conjugaEstado Unidos da América.
do a reservatório. de líquido' laTitulo - Dispositivo sernicoo
ve der,
clutor e processo para f:,zê lo.

DIAIRIO OFICIAL (Seção IH)

Sexta-feira 17

Mal;ÇQ d-e-. 1967 939

PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 12$3 data da publicação de que trata o presente artigo, começar a correr o prazo paia (e :4'afe7 ento do pedido, durante 30 disu
poderão apresentar suas oPosiçÕes ao Departamento Nacional da Propriedade :ndustrial aqueles que se julgarem prejudicados.
TERMO N9 171.467
TÊ111110 N.° 171.458
Requerente: American ManufaturCalnlic Limited - Inglaterra.
ing Co. Inc.
Titulo - Aperfeiçoamentos em
Artigos: Bicos
plásticos
ou relativos à. manutenção de uri- e suas combinações.
nóis vasos sanitários e semelhanTERMO N9 171.498
tes.
Titulo: "Aparêlho destinado a automatizar neáqu'rias manuais de triTÉRMO N.° 171.459
cotar".
Bleck, Sivalls & Bryson, Inc - Requerentes: Luigi Cazzanello e
Gino
Estados Unidos da América.
Localidade: São Paulo (Capital)
Titulo - Processo e aparelho
para processamento de suna corTERMO N9 171.469
rente de gás natural.
Fisons Pest Control eLimited:
Pontos: Cm processo de obtenção
de novas composições pesticidas.
TÈRMO N.° 171.460
M. & T . Cheinicals - Estados
TERMO N9 171.470
Unidos da America.
Requerente:
Titulo - Processo para a ele- de Metais Ltda.Metaibrás Comércio
trodeposição de cromo.
Local estabelecido: Rio de Janeiro
--- Guanabara.
Pedido de patente de Modêlo de
~O N.' 171.461
Utilidade para um Extrator de Rolhas.
Requerente
Everprest Inc.
Localidade - Utah
Estados
Unidos da América.
TERMO N9 171.470
Titulo - Processo de tvansmitir
Requerente:
Institut Francais Cu
um vinco permanente em um tePetrole, des Carburantes et Lubrificido.
ants.
Prioridade - Pedido norteameLocal estabelecido: Rueil-Malmairicano n.° 384.261 de 21 de julho son (Seine et Oise), França.
Cie 1964.
TERMO N9 171.472
TATIMO N.° 171 i62
Espécie: Modélo de Utilidade.
Requerente - Societô Anonyme
Titulo: "Porta-clips".
André Citroen.
Requerente: Hanno H. B. Krause
Localidade - Paris - França.
Titulo - Conjunto de alimenTERMO le 9 171.473
tação de fluído s o b p rd-sAo nara
Título: Guarnição arcurifereneial
um órgão móvel.
resistente à pressão e com vedação
Prioridade - Pedido francês da borda, para discos porosos bem
n." 982 712 de 23 de julho de 1964 como processo para produzi-la".
Natureza: Privilégio de invenção.
Requerente: Verta AktiengesellsTÉRMO N. 171 463
.
- Requerente - Eletrônica BrasiLocalidade: Westfalia, Alemanha.
leira S. A.
Localidade
são Paulo.
TERMO N9 171.474
Titulo - Nôvo modelo de feno
Título: "Máquinas de Impressão
para passar roupas.
com mecanismo de carreNatureza -de ntilidade. "Offset",
gamento e ejeção das matrizes".
Natureza: Privilégio de invenção.
Requerente: A. B. Dick Company
TERMO N9 171.464
Localidade: Niles, Illinois, Estados
Título: "Nôvo dispositivo de fixa- Unidos da América do Norte.
ção de partes de móveis".
Natureza: Modelo de Utilidade.
Nome da Requerente" Indústria de
TERMO N 9 171.475
Móveis Francisco Bergamo Sobrinho
Requerente:
Robert Boothe Miller.
a.A.
Local estabelecido: Edmonton, AlLocalidade: São Paulo,
berta, Canadá.
Titulo: Processo e aparelho para
TERMO N9 171.465
tratamento da cana de açúcar visando a remover substâncias _da superModèlo de Utilidade: "Nôvo mo - fície
externa., separar casca 4a mealo de grapo para cortinas".
dula e utilizar separadamente cada
Da.nte Henrique Lu'gi, residente na parte
e produtos obtidos por tal proe
cidade de São Paulo.
cesso".
TERMO N9 171.466
• Requerente: Nordia Ortecci Crientação Técnica e Equipamentos' Cpmercais S.A.
Local estabelecido: Guanabara.
Classe: Modêlo
Artigos: Origine) configuração iretroduzido em (terrenhos , para super.,
mercados e Iiinilares.

TERMO N9 171.476
Requerente: Robert Boothe Miller.
Local estabelecido: Edmonton,.A1berta, Canadá.
Título: "Processo e aparelho para
tratamento da cana de açúcar e obtencão, a partir da mesma, de placas
ou' análogos e produtos resultanteta.

TERMO N9 171.477
TERMO N9 171.488
Requerente: Robert Boot,he
Títul o: "Assento para Máquinas.
Local estabelecido: Edmonton, Al- ;Narticularmente para teares". e
Requerente: Denco
berto., Canadá.
Titulo: "Processo de tratamento da
Localidade: Zug, Suíça.
cana de açúcar çara extração de cára
e produto resultante".
TERMO N9 171.489
TERMO N9 171.478
Título: "Processo para a preparaRequerente: Twin Disc Clutch ção de azocorantes contendo metais"
Natureza: Privilégio de Invenção.
Company.
Requerente" Farbwerke Hoec.ist
Local estabelecido: Wisconsin, EsAktiegesell.sc.haft
vorm. Meister Lutados Unidos da América do Norte.
Títu'o: "Processo para oprer uma cius • & Braning.
Localidade: Frankfurt Main-lioecombinação de acop l amento de fluído
chet, Alemanha.
e embreagem de fricção".
--TERMO 1\19 171.479
TERMO N9 171.490
Arme° Steel Corporation - nutrias Unidos da América.
Titulo: "Processo . para produzir
Titulo: "Processo de redução ga- cloreto de vinila a partir de íte.'do
sosa, de minério de ferro pelotizado". clorídrico e acetileno".
Natureza: Privilégio de Invenção.
TERMO N9 171.4a0
•
tienbesellschaft.
Troisclorf çMuuicipiO
Commissariat a L'energie A.tatni- deLocalidade:
Colónia), Alemanha.
que -- França.
Titulo - "Liga de Urânio"
TERMO N9 171.491
TERMO N 9 171.481
"Az4e.n,es de engomaçáo de
Imperial Chenecal Industries Li- Pios tèsleis e processo de suo obtenção".
rnited - Inglaterra.
Nacurcea: Privilégio de Invenção.
Título: "Tratamento modifieante
Requerente: Dynamit Nobel Akti.
para poliesteres formadoees de fiengesensclift.
bras".
Localidade: Tioisdorf (Municipio
de Colônia), Alemanha.
TERMO N 9 171.482
Commissariat a l'.nlergio AtomlTramo N9 171.492
que - França.
Titulo: "Dispositivo de comando a
Titulo
"Ccrupres.wr".
distância para fonte de ions de alta
Natureea: Privilégio de Invenção.
frerstiencia, funcionando com impulRequerente: Irmer & Elze.
sos".
Localidade: 13ad Oeynhausen , ele.
manha.
TERMO IsT9 171.433
rEitmo N9 171.493
Elle Corporation - Estados Unido., da América.
Titulo: "Processo para a preparaTítu:o: "Processo paia curar bei- ção de uma composição plástica".
quetcs verdes".
Natureza: Privilégio de Invenção.
Requerente: Société Nationale
Pétroles d'Actuits.ine.
TERMO N9 171.484
Localidade: Paris, 'França.
Regie Nationale des usines Renault
- França.
TERMO N9.171.494
Titulo: "Liquido para resfriamento
de motores de combustão interna".
Título: "Processo para a cOnversãe
se talitica, de etano em cloreto cia vi.
nila".
TERMO N 9 171.485
Natureza: Privilégio de Invenção.
Requerente: Rhône-Poulenc S.A.
Requerente: Princeton Chemical
Local: Paris - França.
Research
Titulo: Novos copolimerns
Localidade: Princeton, Nova Jer.
nas-Polioxialcoileno".
sey, Estados Unidos da América do
Natureza: . Privilégio de Ineeneão. sorte.
Garantia de prioridade: Reivindica
a prioridade france.sa n9 982.648, de
TERMO N9 171.405
22 de julho de 1964.
Getulio Nunes Monteiro.
Pontes: Um esquadro para fins cie
ILE,M0 N9 171.480
corte e costura, eozn caracterietieu
Titulo: "Moleja,mento de sls.sento", próprios e sem similar no mundo In.
Natureza: Privilégio de Inesenção. tetro.
Requerente: Rupert Fritzeneler.
Localidade: Grosshelfendorf próxiTIUS.M0 N9 171.498
mo de Munique, Aemanhas
Titulo: 1.)erivados
danos.
Requerente: Olin Mathieson
TERMO N9 171A97
tnical Corporation.
'
Localidade: New. Yerk (Estado.
Titulo: "Molejamento de /assento".
Natureza: Privilégio de Invençãol. Unidos da América)
Requerente: Rupert Pritzmeier.
Prioridade: Pedido, norte - americas
. Localidade: Crosshelfendorf próis:- nos N98, 8E5.454' e 385.4% de 27 de
mo de Munique, Alemaitha.
• julho de' 1004.
."-
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PATENTES DE INVENÇÃO

Publicação feita de acôrdo com o art. 28 do Có digo de Propriedade Intlaratrealiif 29 Da tlig te., da pulelleaçãp dae nue trata o -presente artigo, torneçara
a correr o prazo para o deferimento co pedido, durente 30 lima
Dotterao'apreeentar suas oposições av ieepartinnenito 'Nadem]
da Propriedade Ihdustrial aqueles que se eu/ganem prejudicados.' TERMO 79 171.497 s
'Aperfeiçoamentos -em máquara de elevador".
laltureá: PriVilégio de Invenção.
Nome ' I da Requerente: Indústrias
Villares S.A.
Localidade: São Paulo.
—
TERMO J'9 171.498
Título> ."Nôvo modo de -cabo para
Instrumentos' -dentários".
Natureza: Modelo de Utilidade.
Nane da Requerente: Artigos dentários "Dent-Art" Ltda.
Lonali:pele: São Paulo.
,TERMO N9 171.499
Titulo: "Conjunto de propulsão
para embarcações".
Natureza: Privilégio de Invenção.
Nome tio Requerente: Alfredo BuoIr ocore.
Localidade: Corumbá — Estado de
Mapa Grosso.
.., TIMMO N9 171.500
Titulo': • "Método e máquina para a
conlecção de Pneus"-3 Natureza: Privilégio de Invenção.
Requerente: Pirelli Saciei-á per
Azioni.
Localidade: Milão, Itália.
1TERMO N9 171.501
Wassily Piodor Tondroff e elednag
P4' Falem Horn.
Pontos: Alvenaria em fileiras.
TERMO N 9 171.502
Titulo: "Aperfeiçoamento em cadeado de segurança".
Requerente: Fra-ncesco Gerace.
Localidade: São Paulo (Capital).
—
•
TERMO N9 171.503
Titulo: "Processo aperfeiçoado para a recuperação de 3beta-hidroxi14beta, 15bet,a-epoxi - 5beta-bufa
20, 22-dienolida por extração com solvente a partir de Ch' an Su".
Natureza: Privilégio de Invenção.
Requerente: T.aislio Pharmaceutliaal
Co., Ltd.
Localidade: Tóquio, Japão.
TERMO N." •171.504
liquerente
Bouseel ['ciar.

Localidade — Paris, França.
Titulo — Processo de prepara
çáo de novos pirazolo esteróides.
TUIM°. N. 171.505
Requerente -- Rein, Lehmann
Co. Ag.
Localidade -- Düsseldorf, Alemanha.
Titulo — Centrifuga com tambor de penei ração cônicamente
alargado na direção da extremidade de descarga.

Tiutmo N. 1 7 1.5-417
1
Requerente' — Citei Semeie Ano-

TÉR -M0 N.' 171 -515
TElt1140 N9 171.5,24
•
Titulo. "Ap erfeiçoamentos em MáRequerente — Alriariu.s Egullus
(em alemão riba Aktienge • Quirinus Van Hezik Nijinegeu, qua,a para Cortar Grama"
Nome do Requerente: Arlison Jr.nes
sellschatt.) (en, inglês Ciba Li- Holanda.
Localidade: Americana, '.eisiedu de
I mited)..
Guidaste de pórtico.
São Paulo.
Localidade — Uasdtia, Suiça.
Titulo — Nova pro
separa a
ces
fabricação de ftalazinits e .ftalazonas.

TÉnmo N.' 171 5 lb
TERMO' N9 171.525
Requerente — Marafuegos DraTitulo: Derivados In:lanes
go S. A..— Comerciai, Industrial
Requerente: Oen Is,latrueson
inicar corporation.
y Fortanciera.
TERMO N." 1 7 1 . 50 8
Localidaue: New York — Estados
Local estabelecido — fluenos
Unidoe ria América.
Requerente — Fartrsverke Ume- Aires — .Argentina.
Pedido norte-americano
(dist Aktlealgesellscbatit vorin MeisArtigos — Medueramentos em 11 9Prioridade:
385,487, de 27 de julho Oe
+«.. Lins
Ilrilnine.
uc
dispositivos uci,pna ,l as de válvulas
Localidade — 'ler:int:fedi Main
Hoechst, Alemanha.
TERMO .N9 171.56
'1'ER111.0 N. 771.517
Titulo: Aparelho de.IVIovanento In1 71.509
'ramo
Requerente — ./10..ther Chemical termitente.
Corporation,
Requerente: The National Cash ReRequerente — Airece Limited.
Local estabelecida
Niagara gistes Company.
Localidade — Leieeste r . InglaLocalidade: Ohlo (Estados Unidos
Falis, New York — EE ITU.
terra.
da América)
Artigos
—
Proc.esso
de
preparo
— :Máquina para cortar
Peci.do norte-americano
de urna composição mira remoção noPrioridaue:
chá.
387.085, de 3 de agosto de 1964.

de pinturas reivindicando a prioridade, na umforlaidade da ConTERMO N9 171.527
venção internacional, decorrente
"Bucha
de Bloqueio de Trava de
Requerente — Otomit S. A. In de idêntico pedido depo3itado na
'dástria e Comércio. firma brae,• Repartição de p aaulles dos Esta- Direção de Vercu_os Motorizados"
Anconio Merli — São Pataca
leira, industrial e comeecial, esta dos Unidos da Arierica do Norte
belecida em Novo l lamburgo„ RGS sob n.° 385.457 eer 27 lr julho
TERMO N9 171.528
Titulo do invento — Privilégio de 1964.
"Aperfeiçoamentos
em Cortadeira
'para a invenção de oôve sistema
Etetrrca de Grama"
para encadernação de cadernos - e
TERMO N. 171.510

blocos.
Prioridade -- Não lne.

TÈRMO N." 1 71.5 11
Requerente — Industam indústria de Artefatos de Metal Limitada — st. na Cidade Industrial, Município de Contagem, Esledo de Minas. •Gerele.
Invenção — Vivo lapa de torneira com quebra lato

TilUlO N.' 171 512
Requerente — Giusoppe Baile
!ornei — Falida Em Nilo Alegre

INVAR — Pioeittos Metalúrgicas
TERMO N. 171 .SIS
Limitada --e Campinas — Estado de
Societé Anonytn: André Citroen São Paulo.
— França.
TERMO N9 171.529
Titulo — Junta universal elástica corrediça.
Waldemar Teixeira de Relias.
Pontos: Uma Unidade Luminosa de
Luz Rasteira.
TÉ1tN10 N. 171 519
TERMO N9 171.530
Eastman Kodak Company — Estados Unidos da América.
Requerente: Cronin Ltda. ConsulTitulo -- Estabilização de emul- tores e Representantes.
sões fotográfi ,..ns rle ha l rgenet- de Titulo: (Pat. Mut "Original Moprata sensibilizadas sinergica- delo de Enxugador" — Agência Momente.
derna de Marcas e Pa.entes Limitada.
TERMO N9 171.531

TÈRMO N" 171.520
RGS.
Standard Electrica S. A.
Tnvenção
Nôvo doo de vecoShell Internationale Research
Pontos: Envoluero de Vácuo Exlhedor de lixo para uso dOM éS - Maatschappij N V. Ilclanda.
pansível para Dispositivo Elétrico.
ti CO.
Titulo — Processo para a • preTERMO N9 171.532
parações inseticidas.
TERMO N.° 1 7 1.51 3
' Requerente — Borg Wariter
Corporation, uma corporação or-

TítulO: Aperfeiçoamentos em Bom-

ba-Filtro.
TÉRMO N." 171.52!
Requerente: Auto GalvSnies. Santos
puznont Ltda.
Dunlop
Rubber
Comr
any
Limiganizada e existeate sob as leis
Local: Rio Grande do Sul.
do Estado de Min !ndustr.gl, ted — Inglaterra.
Título — Processo para a proestabelecida em Chicago. Estado
TERMO N9 171.533
dução de materiais fbnivels.
de Illinois. EE. til.
Standalci Eletrica S. A.
Titulo do invento — ArticulaPontos: Relé de Vácuo de Capacição de contrôle para dispositivos
dade Portadora de Grande Corrente
'mimo N. 171 522
de frição.
Eietro Magnética.
Prioridade — De idênaco pediFábrica Caumar. Ltda
do depositada na Peaprtição de
TERMO N 9 171.534
Titulo — N .ÔVG recipiente de
Patentes norte-americana em 12 material plástico para consumo
"Aperfeiçoamento
em Conjunta de
de agÔsto de 164 sob o 1115.11.1ern individual de refrescos e símile- Núcleo e Enrolamentos"
389.0198.
res.
General Electric S. A.

TÊ'RMO N.' 171.506
Requerente — .51emens Same' VIRMO N.° 171.514
kertwerke Aktiengesellschaft.
. TERMO N.° 1 71.5 2 3
Localidade — Berlim e -ErlanRequerente — Metalárgica e
Dunlop
Rubber Company Limigen, República Federal Alemã.
Fundição .Adriática 1 teta
Título Elemento retificador, Titulo — Aperfeiçoamentos em ted — Inglaterra.
Titulo — Nôvo desenho de
semicondutor e regulável, para válvulas -de poço.
- p neumático para roda (te veiculo.
corrente de alta intensidade.
Espécie —
Patente de desenho industrial.

TERMO N9 171.535
Requerente: Le Dehon — Representações Comércio e Indústria Limitada.
Titulo: "Urna Almofada Esponja
Integrada a um Depósito com Detergente para Aplicação Direta"

•
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PATENTES DE INK/ENÇÃe."J
laablicaçáo feita de acôrdo como ' árt. 26 do Código de Propriedade Industriai:
rante 30 (1)§ixe
1 29 Da data da ~Ilação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, du
podereo apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejedicados.
'1'

TERMO N9 171.536
João Degrandi e Ildefonso Antonio
Pivato.
Pontos: Aperfeiçoamentos em Processo para Produzir Pastilhas para
Revestimento e pavimentação e Conjunto de Pastilhas Resultantes do
Mesmo.
•
TERMO N9 171.537
Requerente: José de Oliveira Leite
Loca, Eseaueleciao: Itabuna, Bahia.
•
TERMO N9 171.538
ReqUerentef ` Ceeare Augusto Arcuri,
brasileiro -industrial, estabelecido em
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Titulo do Invento: "Nôvo Alternador de corrente Auto Excitável"
Prioridade: Não tem.

TERMO IV' 171.553
TERMO N9 171.545
`Mulo:
"Processo de preparação de
Título: "Composição de Substâncias pulverulentas fàcilmente disper- amino-compostos primários".
Natureza: Privilégio da Invenção.
sáveis".
Requerente: Farbenfabriken Bayte
Natureza: Privilégio de Invenção. Aktieneesellschait.
Requerente: Farbenfabriken Bayer
Local i dade: Leverkusen-Bayerwrrke
Aktiengesellschaft.
República Federal Alemã.
Localidade: Leverkusen-Bayerwerk.
República Federal Alemã,
TERMO N 9 171.554
Estou Manufacturing Company -1
Estados Unidas da América.
TERMO N9 171.546
Titulo: "Acoplamento fluido TransTitulo: "Chapa Impreasora Multi- missor de Torreie".
metálica".
-- Natureza: Privilégio de Invencão.
TERMO Na 171.555
- Requerente Kalle Aktiegesellschaft.
The British Drug Houses Limited
Localidade: Wiesbaden - Biebrich,
- Inglaterra.
República Federal Alemã.
Titulo: -Compostos orgânicos".

TERMO N9 171.54'1
Título: "Sistema de acoplamento
para tubulações de material sintético".
TERMO N9 171.539
Natureza: Privilégio de Invenção.
Requerente: Carrera Equipamentos
Requerente: Dynamit Nobel AktiPnewnáticos Ltda., firma brasileira, engesellschaf t
Industrial e comercial, estabelecida na
Localidade: Troisdorf (Município
Capital do Estado de São Paulo.
de Colônia), Alemanha.
Título do Invento: "Válvula EletroPnetunática de Quatro Vias, com uma
ou duas Bobinas, para Comando de
TERMO N e 171.548
Cilindros Pneumáticos".
Titulo:
"Processo para a produção
Prioridade: Não tem.
e aparelho para o processamento de
fios de fibras de vidro". TERMO N9 171.540
Natureza: Privilégio de Invenção.
Requerente: Leesona Corporation.
Requerente: Rodolpho Raphael de
Localidade: Warwick, Rhode IsAzevedo, cidadão brasileiro, industrial,
estabelecido no Estado da Guanabara. land, Estados Unidos da América do
Titulo do Invento: Privilégio para Norte.
a invenção de "Processo para Transformação da Carroceria Convencional,
TERMO N9 171.549
Tipo Sedaie de Quatro Portas, de
Titulo: "Processo para a preparaVeículo Automóvel em Carroceira Tipo
ção de Ilexaidro-llbel-Benzo
Conversível de Duas Portas".
Prioridade. Não tem.
Natureza: Privilégio de Invenção.
Requerente: E. Merck AktiengeselTERMO N9 171.541
Ischaft.
Requerente: Société des Metaux et Localidade: Darmstada Alemanha.
Plastic de ia Neuville.
Local estabelecido: Paris - França
Título: "Processo para a Obtenção
TERMO N9 171.550
de Espumas Rígidas e Semi-Rígidas Titulo: "Processo para a -prepara-,
de Densidades Variáveis a partir de
ção de Benzimidazóis Substituídos",
Resinas Fenólicas".
Natureza: Privilégio de Invenção.
Requerente:: Schering AktiengellsTERMO N9 171.542
chaft.
Requerente: Carlo Erba S.p.A.
Localidade: Berlim, República Fe
Titulo: "Processo para a Preparação deral Alemã.
de Novos Derivados de lenidazol".
Localidade: Milão, Itália.
leatMO N9 171.551
TERMO N9 171.543
Titulo: "Dispositivo de Ensaio
Imunológico e processo para detectar
Requerente: Owens-Illinois, lesa
Titulo: "Processo e Aparelho para a preeença de material imunológico
Aplicar urna Imagem à Superfície te em um fluido".
Natureza: Privilégio de Invenção.
um Artigo, Mediante uma Camada Requerente: Miles Laboratories,
de Partículas de Pó de Impressão".
Localidade: Toledo, Ohio, Estados Inc.
Localida-de: Elkhart, indiana Vnidos da América do Norte,
Estados Unidos da. América do Norte
TERMO N9 171.544
Título: "Processo para a obtenção
de corpos moldados de poliésteres
não saturados endureciveis".
Natureza: Privilégio de Invenção.
Requerente: Farbenfabriken Bayer
ktiengeselischaft.
Localidade: Leverkusen-Bayerwerk,
República Federal Alemã.

TERMO N9 171.556
Columbie, Ribbon and Carbon Ma •
nufacatring Co„ Inc. - Estados Unidos da América.
Titulo: "Aparelho atuando por intermédio de uma foto-resposta para I
inspeção e seleção de materia i s em
failhat-".

TERMO le 9 171.73‘35
Berlin & Cie. - França.
s.
Titulo: "Aperfeiçoamento eae,
celos a colchão de ar e aba flextveilj,
eie
TERMO N9 171.56e ab
The Preheater Company, À Inc.
- Falados Unidos- da América.
Título: "Aparelho para purithetV
ei
çao de gases nocivos".
.10

TERMO N" 171.567 "J . -se
iSaten Manufacturing Compaiiy
Estados Unidos da América.
Titulo: "Meca/limo de Direção".
d/
kr
TERMO aa 171.568
.14
Titulo: Latninador de tiras, a quetea
te, inversor, em andem.
ai.
Privilégio cle In vereeáo.
Requerente:: Koppers Con-ipansd:
Inc.
Localidade:: Pittsburgh (Pennsylvania) Estados Unidos da Améelca.a
Prioridade: Pedido ncrte-americea
no n9 413.787 de 16 de dezembro de
1964. ,

--TERMO N9 171.557
TERMO N9 171.569
Sperry reand Corporation - EstaTitulo: Aparelho clarificador, endos Unidos da América.
Titulo - "Dispositivo de Coman- grossador ou semelhante.
Requerente: Jeronimo Dias - Comdo e de Fórça para Aparelhos Elépain.
tricos".

tj

Localidade: Párto Rico.

TERMO N9 171.558
Rudolf Zemánek, Jan Fellegi e len
Janci - Techecoslováquia.
Titulo: "Processo e Aparelho para
separar impurezas de pasta de celulose e de suspensões fibroeas semelhantes" .
TERMO N 9 111.559
The Carborundum Cinpany - Estados Unidos da América.
Título: "Artigo abrasivo e processo
de produção do mesmo".
- •
TERMO Ne 171.560
Cornissariat a PE'nergie Atomique
- França,
Titulo - "Dispositivo amortecedor
de queda".
TERMO N9 171.561
leaton Manufactuuring Company
Estados Unidos da América.
Titulo: "Extensão" de válvula".

eat'eg"-

TERMO ist° 171.570
Título: Molde segmentado pare
Pneu.
Requerente: The Goodyear Tire &
Rubber Company.
Localidade: Akron 4Ohlo) Estados
Unidos da América.
Prioridade: Pedido norte-americano ne 387.68'1 de 5 de agôsto de 1964.
TERMO N Q 171.511
Titulo.: "P.oceLso e aparelhamen-

to para a fabricação de cabos elétricos com enchimento de óleo".
Natureza: Privilégio de Invenção.
TERMO Ne 171.572
• Titule. "Nexo Modelo le Maçaneta".
Natureza: Modelo de Utilidade.
Nome do Requerente: José Paioletti.
Localidade: São Paulo.

TERMO N 9 171.573
TERMO N9 171.562
Título:
perfilado para comAmerican Cyanarnid Company - posição de"nevo
paredes divisórias".
Estados Unidos da América.
Natureza: Privilégio de invenção.
Titulo - "Silenciosos Catalítico".
Nome da Requerente: Italma S. A e
Indústria
do Mobiliário.
171.563
TERMO N9
Localidade: Siia Paulo.
Massey-Perguson Inc. - Estados
Unidos da América.
TERMO N9 171.574
Título: "Aperfeiçoamentos em implementas
para,
trabalhos
de
terraa. V. Philips'Gloeilampenfabriekeat
TERMO N 9 171.552
plenagem".
-- Holanda.
Título: "Processo e aparelho para
Titulo: "Aperfeiçoamentos em ou
TERMO N9 171.564
fabricação de fios texteis".
relativo a feeli ldaras magnéticas
Natureza: Privilégio de invenção.
The Gillette Company - Estados pedvidas de um conjunto cooperativa
Requerente:: Chemcell (1963) Lide parafuso magnético e est6jo, poUnidos da América.
mited.
Títulos: "Lâmina de navalha de dendo o parafuso mover-se e IncliLocalidade: Montreal, Província de segurança".
nar-se dentro de uma guia.".
Quebec, Canadá.

4
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PATENTES DE INVENÇÃO
Pualicaetio feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Ir-dustrial:
29 Da data da publicaçáo da que trata o presente artigo, começará ai stoacer iat prazo para o deferimento do podida. duraraW SO dia*
apresentar suas opwieões ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

TERMO N9 171.584
TERMO N 9 171.575
Titulo: "Original modal° de solado
Ilassey-Fergiron Limited - Canapala ,a1çado.3".
da.
Natureaa: Modelo Industrial.
fuma,: "Cc.mbinada, com a.cusorio
Requerente: Cia. Induz,trial Brasietahedor de milha".
n
leira de Calçados Vulcanizados "Vulcabras" S.A.
TERMO N" 171 575
Localidade: Jundias - Estado de
N. V. Philips'Cloeilampusfabriela,n São a'auio.
•
- 'Iolanda.
Tinv..uo N 9 171 515
"Aperfeiçoamantos c ou
a-lativos a equipamento.. de trens"Mivo e.,a1LIJ Apitai de em
nissão".
Solado pa.a caçados'
-Nawse,sa: Maa..10 •ndustrial.
Requerente: Cia. Industrial BrasiTERMO N9 171.577
leira de Calcados Vulcanizados "VulS. is.
it ido : "Compostos Antibiaa'eria- cabrirY
Localidade: Jundial - as ao de
s" .
ao 'ramo.
licquerente: Lepetit S.p.A.
A requerente reivasdiett a primadaIERMO N hl 586
1 do coriespondente pedido deposi.z Ao na Repartição de Patentes da
Requerente: Paaaer 'llemicai and
:taaattirra, sob n 9 30.327 de 31-7-1654 a1quipmect Comaatsy, me., Uma corporajau organizada
existente sob
^
as :.eis do Esmoo Cleorgia, industrial, esCalieleeitla em Duaglasvillca EsFERMO N" 171.573
.a.do te (ieorgia,
Titulo ' do invenec • riviléd, para
Leasetit S.P.A.
a invenção de: "Projetil de Injeção".
Pontos: :Novo antibiótico:
Prioridade: Não teia.
t'e depositado na R eparticã o de
"atentes da Inglaterra. numera A.11(.3
le n 9 29 de julho de 1r3i.
TERMO N9 171 587
Requerente: Paimer cemicai
';quipment Company, ._nc., uma corTERMO N9 171.579
poração organizada e existente sob
as leis do Estado
Standard Electrica S.A.
es abelecida era Dcuglaville, EsPontos: Método e Sistema de l'e.evisão - Prioridade depositada aa 'ado de Georgia,
Titulo do invento: r rivilégio para
Repartição de Patentes doa Estados
Undos da América do Norte em 2'è, invenção de "Proiétil''
Prioridade: Não tem.
tia julho de 1964. número 385.625.
—
TERMO N 9 1 t 583
TERMO N 9 171.580
Requerente: Ministeru + Industriai
Requerente: Dr Eduardo de Ca- Petroluiui Si Chiada?, firma romeasargo Fidelis engenheiro - Sãe na, industrial, estabelecida em 13uPaulo.
-.araste, Romênia.
maio: "Cadeado travatior de ue- Titul o o inverto: Privi l égio para
gurança''.
invenção de "Instalação e Diapositivos
para o Deslocamento- •Elidro-Mecater,
TERMO N99 171.581
oediclo deacr3,4 ^1 .i 4., .1
na Repartição de Patentes
Titulo: "Original modal° de solado sitado ars
27 de julho Ae 1964, sob o
merr
para calçados".
n9 43.2P0
Natureza: , Modelo Industrial.
Requerente: Cia. Industrial Brasiteira de calçados vulcanizados "VulTERMO N9 111.589
cabras" S.A.
Titulo:
"Aperfeiçoamento em FerLocalidade: Jundial -- Estado de
ro de Passar Roupa"
São Paulo.
Natureza: Privilégio de Invenção.,
Requerente: Abel Jssrbas Felippe.
171.582
TERMO N9
Localidade: São Paulo.
Titulo: n Modèlo de solado para
TERMO N9 111.590
calçados".
Titulo: Método Para Pubricação de
Natureza: Modêlo Industrial.
Requerente: Ciai Industrial Era- Material Vidrado e pata a sua Apli, sileira de calçados vulcaniza.dos "Vul- caçiSa".
Natureza: Privilégio e invenção.
cabras" S.A.
Localidade: Jundial - Estado de
Requerente: Perro CorpJration.
São Paulo.
Localtde.de: 4.150 East, f6 th Street,
Clveland, Ohlo, Estados Unidos da
América.
TERMO N9 1'71.583

TERMO N" 171.592
Tiki3N10 N.° 171.604
Titulo: "Aperfeiçoamento em relé
The Mofino Organisation Limide iesiapa".
ted - Inglaterra.
1 Requerente: Kiyoshi Nakahara.
Titulo - Embalagens aperfeiLocalidade: São Paulo.
çoada com tampa articulada.
TERMO N 9 171.593
'rumo N." 171 605
"Navo modal° de ferro de
Massey Ferguson Limited ..- Capasaar roupa".
nadá.
Natureza: "Modal° de utilidade".
Titulo - Combinada com apaLocalidade: São Paulo.
relho para limpesa e separação de
grãos, aparelho e respectivo conTSnARMO • ar 171..594
junto de ventoinhas.
Patente de madalo de utilidade.
Regwrente: Construtora de ApaTÈRMO N.° 171 606
relhos e Máquinas, Indústria o Co-'
tnércio
"C.A.M." S.A.
Requerente -Ritône Poulene
Título: "Novas disposições constru- S. A.
tivas em molas pa ra portas".
Local - Paris - França.

Titulo - Novos derivados [se-

TERMO -N9 171.593
terociclicos, sua preparação e seu
ntguerente: adia Santos Pinto. bra- emprêgo como inseticidas.
Garantia de prioridade francesa
sPeiro. casado, comerciante e industrial. residente nes'a Capital.
u.' 983.351, de 28 de julho de 196.1
Titulo: Patente de modelo de utilidade "Um 1-tenro modèlo de Papa
TÊRMO N.' 171.607
para disco fonográfico".

Requerente - indástrias Meta

lúrgieas Piazza Ltda.
TERMO N9 171.5E3
Localidade - Estado de Sitt
Requarente:' Wallace Zeraik.
Pardo - Capital.
Locai rk t o),.,, rwiel,;: Rio' de Janeiro
Titulo -- Nôvo modelo de tro
- Et.. da , Guanabara.
fett esportivo.
TERMO N9 171.597
Titulo: "Nova. Composição em Biton para Lábios".
1:aguacenta: Alexandre Petrocoltino.
Localidade: São Paulo (Capital).

Notureza

Nrodelo industrial.

VIRMO N. 171.608
Requerente --- Ivo Fazzioni.
Endereço -. Capital do Estado
de São Paulo.
Invento - NU() processo de
TERMO NT9 171.598
construção de residências e galletabliesements Kuhlmann pões pela justaposição de unidaFrança.
Titulo: "Novos corantes reativos, des de concr2to, pré-fabricadas e
totalmente acabadas.

suas anlicaPões e produtos Intermediários para sua preparação".
TERMO N.° 171.609
—
Nome - Moyses Nesanel Ejchel
TERMO V° 171 599
Endereço - Capital do Estado
General Retractories Compan y de São Paulo.
Estados Unidos da América.
Invento - Nôvo modelo de vál.
Título: "Parede refratária suporvila para gás carbônico.
tada".

TÊTIMO N° 171 610
TERMO N9 171.600
Nome - Yolando Barbosa CasImperial chemical Industries Lainited - Inglaterra.
tro.
Titulo - "Copoliésteres ModificaEndereço -- Capital do Estado
dos e Processo para sua Fabricaelio". de São Paulo.
Invento - Anerfeic a amentos em
disp ositivo eletromeeftnico para 4b
TERMO N9 171.601
Rádio Corporation of America - ensino sem mestre.
Estados Unidos da América.
TERMO . No 171 611
Titulo: "Transistor de Efeito de
Campo".
Francisco José Ortiz Carrillo •••nn••n••n•n
•
São Paulo.
=MO N9 171.602
Sistema de tomadas continuas
The 1Vlead Corporation - est a.dos para distribuição de pontos de
Unidos da América.
corrente elétrica.
Titulo: "Transportador de Objetas"

P.biSna
TERMO ar 171.591
Titulo: "Um nôvo modêlo de rasTO..11\10 N' • 171 615
tro para solados de calça.doa".
Titulo: "Aperfeiçoamentos em meTERMO N9 171.603
Ante
S. A. Indúst r ia e CornérNatureza: Modêlo Industrial.
tro artteulado".
.Thos Oarborunduir Company - EsRequerente: Cia. Industrial 3rasi- Requerente: Koni niternaciona l So- tados Unidos da América.
l0 - São {laudo.
Nova e ori ,I n nal configuracilo
leira de Calçados Vulcanizados "Vul- cledad Anónima Industrial Come-faial
Titulo: "RebAlo Abrasivo Segmeny Financiara.
introduzida em batedeira de bóia
tar".
eabrás" S.A.
..1.,ocalidade: Buenos Aires, Argenelétrica. - Modelo indn4rial.
Localidade: MI/adias' --- Estado de
Modelo industrial.
Silo Paulo.

•
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Publicação feita ele a-ceirdo Corri o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
i 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo. começará a correr o prazo pa.t o dererimento cio
poderao apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade industrio] aqueles que se julgarem prejudicados.

ÉRM O N.' 171.623
TÊRMO N.° 1 71. 614
Waldemar Ferreira Soares e
Arrio S. A. Indást e in e ComerDahil Dornela.
Sao Paulo.
cio
Pontos -- Nôvo modelo de mesa
Nova e original coefiguraçeo
introduzida em bateedira de bóio sinuca.
elétrica, com afiador de facas
TÈRMO N.° 171 624
'FUMO N° 171 615
Requerente — Eninco EngeArrio S. A. indústria e Comér- nharia Indústria e Comércio Lida
firma brasileira, comercial e incio — São Paulo.
Nova e original configuração dustrial, estabelecida nesta cidade.
Titulo — Cm nôec modelo de
introduzida em ventiladores —
-tolete estampado para corrediças.
Modelo industrial:
TERMO N 9 I 71 . 625
TIMMO , N.' 171 .610
Titulo: "Distribuidor rOm comando
Requerente — Jose Joaquim Dopor botão de pressão pa:a produtos em
mingues Guerra fase fluida".
Localidade — São Paulo.
Titulo — Orig i nal modelo de
Requerente: J. R. (leiga. A. G.
(em francês: ). R. Geie,' S. A.).
caixa acústica.
Localidade: Basiléia, Suica
Natureza •-•-• Modelo industrial.
TÊRMO N.° 171.617
Requerente — José Joaquim Domingues Guerra.
Localidade — São Paulo.
Titulo — Na y° Modela de caixa acústica.
Natureza — Medeio industrial
—
'FUMO N.°171.618
.
Requerente — Toshishige Ida.
Localidade — elearingá -- Estado d.. Paraná.
Titulo — NU° secador e benefiei:1We de grãos de café .
FUMO N. 171.619
Beque-real Toshishige Ida.
Localidade — Maringá —• Estado do Paraná.
Nôvo aspirador de
Titulo
grãos de ceife.
TP.RMO N. 1/1 620

Re q uerente — Eugene Aaron
Magid,
Localidade — Pennsylvania —
Estado: 1 nidos da Aínaeies.
-. Procease e aparelho
para al .carnção múltipla •e material em tôlha. .
Prioridade — Pedido norteamericano :a."3 36.305 de 30 da julho
de 1flhi i
TU10 N° 171.021 Reauer o nte --- Paul Acliver,
Local 'estabelecido -- Rus doe
Rezeraele n.° 3
Claase — Garantia d ., prioridade para privilégio de invenção,
Aatig.'s — Duas foeum e, aerodinâmicas dos aviões ativados cem
tourbeea hélice a rani .) com con•
centreda iorrenfe. de. ar..
TÊI1MO N.' . 171 622
Requerente -. Mame 1 . do Na sa ia, ente) S 'Cunha
1,,,ra I esta 1). 01m: ii,;
il. as ne
ra
Chis e e - Patente,

. TERMO N° 171.826
Titulo: "Pigmentos Inorgánico.s facilmente dispersáveis".
Requerente: Farbenfahriken Bayer
Aktiengesellschaf t •
Localidade:
Leverkusen .-Bayerw( rk.
República Federal Alemã
--TERMO N 171. 627
Titulo: "Processo para a • preparação
de derivados de ácido gama-butirico".
Requerente: Cano E-ba 5. p. A.
Localidade: Milão, Itál;a

durante 30

dias

TER1Vi0 N° 171.61
TERMO N.9171.632
Dualop R ubbcr CoMpany Limited).).
Titulo: "Pigmentos (tiarg Jos, fà
z
Inglaterra.
cilmente dispersáveis".
Titulo: "Aperfeiçoamentos em ou me
Requerente: Farbenbil-riken B
'ativos à vulcanização de borracha
Aktiengesellschalt.
Localidade: Leverkusa:,-Ba yerit, ReTERMO N9 1.71 .612
pública Federal Alemã.
Shell Internai ionale R esc.] rch Maáttik.
chappij N. V.
TERMO N° 171 .633
Pontos: Solu:eics polimem, ele látião
Titulo: "Dispositivo para transpo-Lir polui-teres .
cargas radioativas em, r,c) mínimo, clras
células estanques, ligadas entre si".
TERMO N° 171.643
Requerente: Camniissa riat À L'En:: rKugeltisclier Gcorg Schãpsr SCit).
gie Atomique
Localidade: Paris (Sena;, Franca -- Alemanha.
Titulo, "Processo para o aumento ,de
durabilidade de rolament is duplos".
TERMO N° 171.634
•—•
T6'12M0 N° 171 6 1 4
Titulo: "Aperfeiçoamentos em purificação de abastecimentos de á t lu , e
hiternational Minerale f Chcinical
despejos aquosos"
Estados I blidos de
Corporation
Requerente: Joseph ;.:2alph Clark.
América.
Localidade: Lincchoft, Nova Jersey,
Titulo: "Preta; raç;ão de titdst. ácida".
Estados Unidos da América do- Nortz]
TERMO N 9 171.645
•Cit.'oen —
TERMO N9 1'1 .635
Societe Anoneme
França.
Titulo: 'Dispositivo pneumático de
Titulo: '' Dispesit;vo assew irando nuproteção e segurança para veículos, tomáticamente. para uma deda potfmcia
embarcações e outros".
a constância do torque de entrada fie
Reqacrentc: Walter Nicolan 1 I:rbert uma transmissão bIdrám n c
Max johann von Hiárschler (que se as—
sina Walter v. eletschler)
ÈRMO N." 171 . 616
Localidade: São Paulo, Capital do
Theodoro Bafios da Cunha.
Estado de São Paulo.
Pontos -- Indicador de expedi.
ente para escritório e gabinetes
TERMO N° 171.636
N. V. Philips
pen t;bric")en
T g RMO N." 1 71.64 7
— Holanda.
Waldemar Capovilla.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou rePontos — Aperfeiçoamentos eG
lativos a catodos de aquecimento dipeça
para regular o patina de freit
reto empregados em válvulas de des.trazeiro) de caminle3es c ônibus
carga elétrica.
da linha Mercedes Benz;

TERMO N° 171.628
Requerente: Ótica e Física Aplicada
Hiron Ltda ., firma brasileira, industrial e comercial, estabelecida em Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Titulo do invento: PrIvilégin para
a invenção de: "Nôvo tipo de mecanismo ajustador de aparelhos de precisão".
TERMO N9 171.637
Prioridade: Noã tem.
—
ivIontecatini Societã Generale Per
TERMO N° 171.629
L'Industria Mineraria e Chimica
Requerente: Pedro Guerra, brasileiro, Itália.
Titulo: "Combinações termoplásticas
industrial, estabelecido na Capital do
resistentes ao impacto".
Estado de ' São Paulo.
Titulo do invento: Patente Modelo
de Utilidade para a invençáo de: "Nea-rumo N° 171.63e
vo modelo de berço-balanço",
Mead
Johnson ê0 Company e-- EsPrioridade: Não teol.
tados Unidos da América.
Titulo: "Um processo para preparar
TERMO N9 1/1.630
1- (2-dunetil-amino-eti1)1fenfl- Indene
Requerente: Pedro Guerra, cidadão e
1-(2-meti/-araino)
brasileiro, Industrial, estabelecido na deno".
Capital do Estado de São Paulo.
Titulei do invento: Privilégii para a
TERM ON° 171.639
invenção de: "Nevo sistema de trava •
eiri grades de berço".
The Singer Company -- Estados
Prióridade: Não tem,
Unidos da América.
Titulo: "Circuitos de contrate da reTERMO N° 171 631
gulagem da velocidade de motores".
, Requerente: Pedro G.terra, cidadão
brasileiro, industrial, ?s:alielecido
TER. MO N9 171.640
Capital do Estado de São Paulo.
, Titulo do invento: Prl 'o de in • Norma TI John Garro,d — Inala terra.
vc`nção de: "Niivo modil de berço
Titelo: "Aperfeiçoamentos em ou reportátil"
lativos a cApeat para discos. de %d.
Priorid. ide Nào tvin.
1rola ".

TÊRMO N. 171.6-18
Waldemar Capovilla.
Pontos — Aperfeiçoamentos em
peça para regular o patim de freio
de caminhões e ônibus da

Mercedes Benz,
TÉRMO N.° 171.649
Título -

Mierfeiçoamcntos mej

trincos.
Requerente . • Metalúrgica tell
Fonte S. A.
Localidade - São Paula.
TÉRMO N.° 171.050
Requerente - José Paiva.
Localidade -. São Paulo,

TÈRM.0 N.° 111.651
Titulo - Nova luva para Ibile

peza em gera/.
Requerente
Rosa Schatz ta&
ger..
Titulo -- 'Nova Ineàà.: para logodg'
Localidade - S g o Paulo, I
Natureza - Modelo de. utnigatt

994
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Publica••ao feita de acordo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 Da (lata da publicação de que trata o presente artigo,
c omeçará a correr o prazo para o deferimento co pedido, (imante 31i cr.aa
artamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem Irrejuciicadoc..

gerierko a p resentar suas oposições ao De p

elaraffiumwaseadn•n•••

Eft a-I0 N. 171.652
Titulo - Habil] -_: malladadas. i
B eqUeren te - Schwarz Labora- .
tarjes Inc.
Localidade -- Mount Vernon
(New York) Estados -Unidos da
América.

TERMO N.° 1 71.653
TERMO N.° 171.666
i Titulo - Processo para a pro l ,,, .
.1 itulo - Pro.;:i,'„ig Ti a ra a pra-•
( ' '-'iç nu de uni tecian ceilijUsicii hidrorepelente e pre p arado para pa, ração
de corarries ala f ta! _ (• ia.
, milicos.
o5a amarrotar.
liequerente - Dow Corning I Requerente -- Fai rbwerke 1-IoeCorporati 011.
. clist Aktiengeseffschaft v o em;
Localidade - Midland, Estado Mci sier L ucius & Briining.
de Michigan, Estados Unidas da . Localidade - faienlaiurt Main
América ,do Norte. Hoechst, Alemanha.

TERMO N 9 171.676
Compagnie de Saint - Gobain França .
- "a peliai ,:oamento na Fabrteaaa.o de Falhes de Vidro por estiramento veracal a par(ir Le um
banho de vidro fundiao".

TERMO N9 171.877
Titulo da Invenalo - Aperfeiçoamentos em parafuaos de atarraxaTitulo mento autcmatico.
TERMO N." 1 71.659
)cesso para a pie-Pai-amo
Requárente - G. K. N. Screws Ss
dert(ados de benzi , Titulo -.- Pro a esso de aplicação
TÈRNIO N.' 171.667
Fastaaer Limiied.
diazep i na
1 i-teiiba mentos a fibras org
«,
Lccalidacia - Inglaterra.
.i'insi Ti ¡tilo .- Pign lentos inorgillliccs
Requerente -Hoffinann-La eu».
Prior:dade - Pedido inglês númefácilmente dispe a.)-•••:
.oche & Cie. Sociaté Anonyme
Requerente
Dow
Corning
•of ftruinA La Roche & Co. C() •
.
Requerente - barbei] fabrikea ro 17389 de 24 de abril de 1965.
••• • •
Bayer Akti engeselt:eilaft.
I
Ak t i engeseltschaf il.
TERMO N9 171.678
Localidade - Nlidland, Estado
T,ocalidade "cali"de
L"erklisen Ra.
de Mieltigan, Estados UllidOS
Titula
- "Ntivo modálo de tampa
verwerk,
BepúbEca
Fceitrat
Alemã
para
Prioridade
• - Pedido norlearneli•1 i ( 11 do \orle.
garrafas
ric• ano ra" 38
9 10 3 de 13 de agasNatureza - Modálo de utilidade.
to de 1 96 4.
Tfl:RMO N 9 1 71. 688
Requerente - Laminação Nacional
TERMO N.' 1 71 . 660
de
Metais S. A.
I p alaereri a,
- "Quadro Resistente à
aa-,eno Ea Titulo
tmo a Flexão
Localidade
- São Paulo.
cem
cemparti
13 ertolli (; f10.
mentos,"parti'1' È101() N. 171.654
cularmente em forma de recipiente
Locai asj;,bajecid,-, -. 5;ão p atdo retengalar
TERMO N9 171.679
de
transnorte".
O
Título
- Pro-esso
.
.
para a pie. (:1"s•P
- - Pat e nte de in venaão.- In Renuerente - Roaert Boscb G. M.
•
Requerente - Aguiar, Aranha t2s
p
H.
--a araçáo de (Ic a ivado de benz a
Ailigus
Cia. Ltda.
•
4•flerfel e o a lllentas
em -•
(I i azep i na. '
.
w./(•aeo meia) o iro.
Localidade
stuttaart,
1
Alemanha Titulo - "A perfeiçoamentos no
Processo de Beneficiamento .de CarRequerente - F. - Hoffmann La
vão e Coque, e respectivo maquinaTartMO N." 1 71.661
TERMO N 9 171.669
Boche N. Cie, Sacieté Anonyme
T.. ,,,, .s.
a rio".
(F. Hoffmann La lioe lic & C0 - il .' ' II; 1 enfi, 'Localidade - São Paulo.
Titular - V:ctor Perelli.
' e-° ‘ Peliraca
--oca, es•••,/a/, er ,r8.,•""
Aktienaesellacba;:i.
oo __ m
-oo
das
Local - São Paulo (Capital)•r °'MS — S ,..;r, P.Eflo,
I Desenho industrial - "Um d-seTERMO N9 171.680
Localidade --- Nliça.
,-l-^se
-.- \tra
o ornamental
para
u. verso das
prioridp ; a, _ na /i'do norteameiri) de utilidade.Ien'ah
Titulo
- "NU° variador de velo,)",()S ..
rias'
de
jogar",
s+ ri p / dp t,„•losi_
cidade,' aplicável em caixas de muricano n." :),:1 10 da 1 3 de iia("ea to para rad " ;,, e etitros locais.
danças, redutores e outros".
to de I 964
Requerente - Agostinho Erne,n1
TERMO N 9 171.670
Montenegro de Almeida.
Tneu) N.^ -1 71 6 6 2
•
TikE V') N. 1 7 1.6 5 5
11raneo Peuraea. Requerente - Boalfe - Comércio Localidade -• Fortaleza - Ceará.
n•me-am'e
e Indústr ia de Peças e ' Acessórios
• - o cl es ' •• belecido
Titulo --Colonos-içá/a
mag.; das Ltda.
TERMO N9 171.681
U'"
•7a
s
•
R Ct] ueren '
S:a) Pauto.
Imbrizol
Local estabelecido - Rio de JaTitulo: - "Elemento para compoCorporation.
neiro, Estado da Guanabara.
sição de armários e outros".
Lav
am / aia - FiadosUnidos , nal a,ru.„-in
Requerente - José Henrique de
para rodo.
da A meri
Caril.
IS
c °litros locai R.
PrioridadTERMO N 9 ' 171.671
Podido nocl.aone- I •
Localidade - São Paulo.
ri ea no Il." :"r; 171 de 3 de agr•s
Marcos Lustosa Lotiaelro.
to de 1064.
Ni() N.^ .171.663
Pontos - Vigoroso, .o Super Ga•
roto.
TERMO N9 171.682
1h-o/lei-date.
Gliilliertne
Titulo - "Nôvo registro hidafiailTi1)1() N." 171,651;
r rwpi estahrlecido
lico de colocação externa, provido Hp
TERMO N9 171.672
Paulo
•
- Pra/loção do matrona
válvula de duplo efeito".
Ct/le -- Modelo de utilidade.
The
Singer
Company
Estados
tos de alcoila .„
Requerentes - José Berlaiida
A r t i gos - f.idi r ificadiar de má- Unidos da Arriérica da Norte.
nyquerana.
ntallips Detro- aaina,
Abram Berland e Moises Berland,.
dispositivos, .1
Titulo
Circuito
de
contrôle
de
mancai
Localidade - São Paulo (Capita»
leifin Com e miy.
e velocidade para motores em série.
1( uivos.
Localida d • •Dartlesville
borra 1 F:s1ados atn:(105 da AméTERMO N9 171.
rica.
-u:nmn N." . 171.664 .
TERMO N 9 171.673
Titulo - "Nôvo registro da
Prioridai e -- Pedidos nort. •an eouramte
plastifoo s A.
The Singer Company --, Estados ga provido com nova válvula k e
rn.ricann,::
plo efeito".
Unidos
da América do Norte.
,
Piás'
icos
e
Derivados.
.
N." 3 8 6 . 7 7'3 de a t de
Requerentes - José Berialde,
'
Titulo
"Circuito
de
contrôle
de
ajunto
Local estabetecido - Capital do velocidade
Abram Berland e Moisês Barita/Id.
de I 91;..4..
p ara motores em série"',
1 l'iv r win de São pardo.
Localidade: - são Paulo (Capital.
N." 392 915 de 28 de ag(isto i Titulo ___
Processo de obtenção
de 1064.
dr I ril( ià:18 1)rnietOrãS para
embaTERMO IV 171.674
N' , ^ arai a''S de li de Pinho ,i,,„ ( ,„ (., produto r
TERMO N9 171.
.,wultante.
I de
1965.E. 1. Du Pont (ta Nemours and
Titulo - "Nova formação para filN n 4 55 776 de 21 (te inabo
Company -. Unidos da Amé- tro de água e outros líquidos".
TERMO N.' 1 7 1.6
.664
rica.
.
de 1965.
Requerentes - José Berlaagi,
;• TI e -acta-ate - Ma noa] Fernan
Titulo - Pneumático com cinta Abram Berland e Moisés Berland.
larga e cordonéis dilatáveis.
Localidade - São Paulo (Capital)
4 /Tes• t, l ina.
' Ti•:tr.1(1) Na /71.057
• R e s i dia- e ia - 13m• Conde BerTERMO N9 171.683
nona yl ,. , .„ orei] Labora l oriunn a nd0110. 55 - Anta 101 - 14 o de
TERMO N9 171.675
i
vil
••••••e
Guanabara.
•
Titulo
- "Nova torneira giraMah
s..P. A.
Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kai- provida de
válvula de duplo efeito".
Pontos _ P-nci s sm-, nohn i e.o. rat erte - Medaia dp pi j 1 id mie :11a
- Japão.
Requerentes - José Berland,
para' a are n a-ti r ão de amidas de - . NAvo onatel .r) de panela para T:tulo - Aperêilho para fabricar
Abram Berland e Moisés Berland.
amido ácidos e produtos obtidos.: confecção 'de dipecas.
'
detonadores elátriens.
Localidade - São Paulo •ICaDCM)
TEMI() N." 171.653

ra d
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicaçao feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
5 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo vara e deferimento do pedido, durante
poderão apresentrr suas oposições ao Departainento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

30

dia

TERMO N.9 171.714
TERMO NO 171.704
TERMO N9 171.696
TERMO N 9 171.686
Swift &Company - Ete.rias Uni- Titule: Dispositivo termistor.
Titulo: "Processo para prepaear
Titulo - "Nova torneira provida
Requerent, : American Radia tor
ditexido de titano de tipo de pig- dos da América.
com válvula de duplo efeito".
Titulo: "Processo para manipular and Stardarcl Corporation.
Jo:é Berland, mento, cristalino, acicular".
re:quelemes
Localidade: Nova Yolk - Estado
Requerente: The Dow Chernical carne".
Abram Berland e Moisés Beeland.
Estado.; Unidos cla
de Nova York
Localidade - São Paulo (Capital) C empany .
América
do Norte.
TERMO
NP
171.705
Localiciade: Midland, Estado ' de
Michigan, Estados Unidos da Améri- Brier Manufacturing Company TERMO N. 171.715
Ttam o N 9 171.687 •
ca do Norte.
Estados Unidos da América.
Titulo - Nevas disposieões em máEstôjo porta-baton plast.co. Titulo: Composições fung:c.das, proTERMO N9 171.697
cesso para combater longos emprequinas automática para fa.bricaçao de
gando essas composições e processo
TERMO N.9 171.706
moleados de argila, cimento e ouTitulo: "Processo para aspirar
•
de preparação das mesmas.
tros".
desempoar e eventualmente ! movei- Helcio França dos Santos.
Requerente - Frederico Franklin tar os gases do conversei, . obtidos renioe: Armaçao inovei para mos- Requ-rente: Farbenlabr.ken Bayer
Aktineges.ellschaft.
. quiteiro .
dr. Silva Filho.
nos processos de sapro de oxig
BayLoca idade: Leverku eu
Localidade - São Paulo (Capital) .
Requerente: Beteligungs-Und Paerwerk - Repúb ica Federal Al:ma,
tentverwaltungsgesellschaft Mit BesTERMO N.9 171.707
chreraliter Haftung.
TERMO Ne 171.688
Requerente: T. J. Smith Nepiew
Localidads: Essen, Alemanha.
TERMO N. 171.716
L• aeled.
Pat:nte Modo de Utilidade. Locai
ostabelec.clo:
Londree,
Titulo:
Nõvo mocle,o de estatueta
171.698
TERMO
N
9
"Niivo modélo C.a orinquedo"
para acioino com figura cte jogadores
Bruna Guilheime lhoodoro HallRequerente: Hamil Suissa In dilse Titulo da invenção: Processo paia
lut.bol.
nag:1 - São Paulo.
j tria e Comércio S.A., firma Mas ilei- a prouuçao de es.rutura.s pr,:e.das Natureza: .Modèle
j ia, industrial e comercial, estabe leciameturas.
•
Requerente: Danton Perle.
da no Estado da Guanabara.
TERMO Ne 171.389
Localidade: Estado d eSao Paulo
iTitulo do invento: Privilégio iara
TERMO N.9 171.708
tCap.tal) .
Albetto Vieha da Rocha.
a invenção de "Nôvo sistema de
Pontos: Niko modãlo de e s quedro prender artigos de adorno em estoAperteiçonmanto em maqu.na aucom escalas e transferidor de graus jos".
lornataca de lavar pi ato,.
TERMO NP 171.717
- Modelo de utilidade.
Ganeral Elactr,c Company = Es•
Prioridade: Não tem.
Uma barra eitabilizadora
jaLos
tià Amérida ao Norte. daTitulo:
suspensa° e rodas cliam,eiras dos
Depositada na i spaftição eficia de
TÊnIvro N9 171.399
TERMO Ne 171.330
patintes dos Estados Un.dos na Ame- veiculas "Aero-Willys''.
Natureza: 1Viodélo de u.ilidacie.
Requerente: Romeu de Souza. ci- rica cio Norte, em 3 de agdsto
Abel da Silva Rei.
Requirente: Estampa....a Sam ThoPontos: Nôvo tipo de martelo ma- dadão brasileiro, contador, domicilia- i»04, sob n.9 387.0l2.
mas S.A. COMérC.0 e lamusirta.
chado para abrir e bater carnes - do na Capital do Estado de São
Leoa idade: Estado da São Paulo
Paulo.
TERMO N. 1.71.709
Modillo industriai.
(Capital) ,
Título do invento: Patente modaAp.:rfe.çoamento em prate , eira de
l() de utilidade para a invenção de:
uatmo N e 171.691
"Nova embalagem para corantes". prata, para autorna ice da lavar
pratas,
TERMO N.9 171.718
Prioridade: Não tem.
Título: "Dispoitivo para tomada
General Electric Company - Esde amostras em tubulações".
Eozzano
S.A. Comercia , industrial
tados Unslos ua América cio Norte.
'TERMO N9 171.700
Reguei ente : Texsteam Corporaimportad 01 a.
Depositado na repartição oficial de
tion .
Rua Joaquan Távora n.9 1.010 Requerente: Mopema S.A. Inala
dos E Lados Unidos da Atm:Localidade: Chicago, Estado cie tria e Comércio, firma brasileira, in- patentes
ema cio Norte, em 3 de agõsto cie São Pau.e.
Illinois, Estados Unidos da América dustr. al e comercial, e.stabclecida
Noto modelo de pinç,i para depilar
i964, sob n.9 337.011. •
4o Norte.
Modêlo de utilidade..
Estado da Guanabara.
Titulo do . invento: Privilégio para
a invenção de "Nôvo tipo de bomTERMO N.9 171.710
TERMO N9 171.'392
ba hidráulica".
TERMO N.9 1",1.719
Requerente: Pedro F..rreara da SilTitulo: "Material para diazotipia Prioridade: Não tem.
Requerentes: J ose d A.anjo Basva e Norival Cantlido da Silva Oracom dois componentes."
slle:.ros, lavradores, o primeiro viúvo, tos e Jose Roberto E. no ro Bastos,
Requerente: Kalle AktlengesellsN9 171.701
ambos brasileiros, incluetr ais .stabao segundo casado, residnetes
chaft.
Requerente: Imasa S.A. Indústria Nova Fr.burgo
lecidos no Estado da Guanabara.
E..tado do Rio.
Wiesbaden-Biebrich,
Localidade:
e
Comércio,
!irra
abrasileira,
comerTitulo: Aperfeiçoamentos cm ou
Titulo: Aperfe.çoamentos introciuRepública Pad .ral Alemã.
cial
e
industrial,
estabzlecida
em
zidos em• aparelhos dorna..s para es- i• aletavos a colchões.
Belo Horizonte, Minas Gerais.
pargir inse.icidae.
TERMO N9 171.593
Titulo do invento: Patente ee mo,
délo
de
utilidade
para
a
invenção
TERMO N.9 171.7)
Título: "Processo para a fabrica- de "Nôvo tipo de arquivo metálico",
TERMO N.9 171.711
ção de antiaquinono-2-carboxami- Prioridade: Não
E. I. du PoPnt de Nemours una
tem.
das."
Titulo: Processo para a preparação Company - Estanoi lindos da AméRequerente: Toma River Cheinical
rica.
de benzenozsuifonii-uréias.
Corporation.
.Req uerente: Farbwerae Hoeenat Aa- Titulo: Composição dc poilinero
TERMO N9 171.702
Localidade: Toma River; Nova Jertiengeselischaft vorm. Meistzr Luc,us aerifico e Processo para sua preparasey, Estados Unidos da América do Requerente: Imasa S.A. Indústria
ção.
Brilning.
Norte.
e Coníércio, firma brasileira, comer- Localidacie: Frankfurt-Mali
Poe- •
,
trial e comercial, estabelecida cai chst -- Alemanha.
Belo
Horizonte,
Estado
de
Minas
GeTERMO
.
N.9
171.721
TERMO N9 171.694
rais.
TERMO
N.9
171.712
Título: "Processo para a fabrica- Titulo do invento: Pãtente modêEsso Reserach anda Engineering
ção de ácido fosfórico."
lo de utilidade . para a invenção de: Titu o: Coador e'étrico para café. Cc.ropany - Estados Unidos da AinéRequer:nte: Multi Minerais iáml- "Nôvo tipo de cadeira de braços".
Requerente: Proctor
Silex
rica.
ted.
• Prioridade: Não tem.
Localidade: Fliacialpia - P. mif- Ti ulo: Proc...,.so para a produção
Loca/idade: Toronto, Ontárlo, Cavânla -- Estados Un_dos da •América de ferro esponja a partir de minérios
nadá
do Norte. .
de oxlclo de ferro.
TERMO
171.703
-^
Requerente: Jean Poufouns, sédito
rERMO N9 171.395
TERMO
N.9
171.713
asRmo
N.9 1.71.722
grego, industrial, domiciliado em
Titulo: Talco pulverizado flinitu- Renes/Vd, Suíça.
Titulo: Processo pa_ a a prepa,'Êçiãe
E. I. cá Pont da Nemours and
ante no ar, contendo '"Gel macio"
Título do invento: Privilégio tiara de b enz anos ui i'on • i-uréias
Company -- Estados Unidos da Amede silicona, com características espe- invenção de "Piele-Up".
Requerente : Farbwerke Hoechst AI:- r•ca
ciais de me cieza, fl uxo livre e prote.Prioriclad • : Idêntico ped do lepo- tietigeeerscbaft term. Mais -1'
1/ma compo leão herbicida
ção à pele".
sitado na r. epartir.ão cio
ell te
13ielining.
t processo paia a obtenção de novos
17. quarenta : "Pircar" . A.
suíça, em 25 de agôsio
'904, sob . faacalidael : Fe.),
- Main ,:ompostos herble'ilamente ativos lu'..ocalidacie; Roma, Itália.,
ia9 11.110-64
lioechst
Ale.nanl2a.
las &Vir-aveia

ç

•e

1.n
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PATENTES DE NVENÇÂO
Publicação feita de antirdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ V Da d!.ta. da. publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido. durante 30 diao
poderão apresentar suas oposirães ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem -prejudicados.
a
0

Têrm on. 9 171.723

Wrrno n. 9 171.727

Termo n. 9 171.732

Philo° Corporation — Estados UniScrew and Boit Corporadon of Continental Can Compan y, Inc.
dos da América.
Estados Unidos citt.Amé- Estados Unidos da América.
;America
Titulo — "Processo e aparelho para Título — "Máquina de lavar".
i , rica.
Titulo — "Elemento de fixacão sol- , impressão eletrostática".
Têrmo n. 9 171.733
dável auto-loclaizável, aparelho e
processo para soldagem do mesmo."
'termo n. 9 171.723
J. M. Voith G.m.b.H. — Alemanha.
Philco Corporation — Estados Uni- Titulo — "Acionamento hidráulico
dos da América.
para um eixo rotativamente instalado
- Termo n. 0 171.724
Titulo — "Processo de lavarem â numa armação, especialmente para
máquina".
eixo de alimentação de esmerilhado-'
Speciality Coverters, Inc. — Esta—
res de madeira."
dos Unidos da América.
Termo n. 9 171.725
Titulo — "Aparelho para fazer esTermo n. 9 171.734
puma"
Joseph Aloysius Voss — Estados
Unidos da América.
Patrick Donough Moylan — IrTitulo — "Dispositivos higiênicso landa.
aperfeiçoados".
Título - "Um fra.sco aperfeiTermo n. 9 171.725
çoado".
Termo n." 171.730
The B. F. Goodrieh Company —
Termo n9 171.735
Estados Unidos da América.
The Fimco Corporation — Estados
"Vedação contendo imã Unidos da América.
Títuló
British Industrial PIasties Linnted
para fe'chamentos'. Titulo — "Bico para uso em apa- — Inglaterra.
relho de filtragem, com cropo inte- Titulo — "Processo para polimertrior em forma de tronco de cone eico. ?ar um éter cíclico ou acatai cíclica".
com fundo eechado".
PP.
- ''rêrmo ra? 171.726
Temo n.9 171.736
Terra on. 9 171.731
Merck & Co., Inc. — Estados Unidos da América.
Lilliston Implement Company — Copperkield Corporation — Estados
Unidos da América.
Título"— "Resolução de Compostos Esatdos Uridos da América.
Químicos Racemicos".
Titulo — "Rotor de helicóptero".
Titulo — "Colhedeira vibratório".
,4444

Termo n9 171.737
American Machine & Foundrv
Company — Estados Unidos da América.
Titulo — "Processo para formar
vigas de rn.etal e aparelho n(-,>le empregado".
,44w44

Tênno n.9 171.7313
Requerente — Franklin dos Santos.
Local do estabelecimento — Avenida Atlântica n.? 2.440 — apartamento 5/0.
Titulo de. Invenção "NévO preparado pára limpeza de vidros, azulejos e mármores".
4

Termo n. 9 171.739
Requerente — Rhone-Poulenc S.A.
Local — Paris-França,.
"
Titulo — "Processo de preowa cão
de novos derivados da .acetamidina".
— Garantia de prioridade francês%
n. 9 983.870, de 31 de julho de 1964.
'Mano n. 9 171_740
Urano Rossi.
Pontos -- "Grampo para vedação
do cordão umbilical".
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Classe 17
Aguardsntes, aperitiPara distingui:
vos, anis, bittei. besiçiv conhaque cm
vejas. ternet. genebra, gin, kumel. /mores, nectar, uun ‘ h, p,permint, rhum.
sucos de trutas sem álcool, vinhos, vermouth, vinhos espumantes. vinhos
quinsdos e whisky
Classe 44
Artigos para lunrantss, somo: — Fumo
em kôlhas. em cordas, em rolos, picado
amigado, desfiado .acondicionado em latas, ene pacotes ou em outros recipienIndústria Brasileira
tes adequados; charutos, cigarrilhas, cigarros, boquilhas, piteiras ponteiras
Classe 16
para charutos e para cigarros; cigarreiTintas Ilicas, vernizes, absorventes
bôlsas para turno, sesidtios de
ras
para construção •
• turno e rape, palhas e papeis vara
Classe 28
•
. cigarros
Tintas, esmaltes, vernizes, solventes
—
usadas nas indústrias
Termo n: 9 763.694, de 12-8-1966
Indústria de Bebidas Milani S.A.
Termo n. , 763.688, de 16-8-1966São Paulo
Rili — Materiais de Construções Ltda.
São Paulo
SANTOS—ESPECIAL
O"'
Bracileirel
'RI L1

Trinos na. 763.505 e 763.506, de
11-8-19-66
Sherwin-Williams do Brasil S , A. —
Tinias e Vernizes
São Paulo

Termo n.° 763.699, de 16-8•1966
Antonio Di Caro
São Paulo

Indtítria

Classe 42
Licor de café
•
_
Liasse 145
Termo n.° 763.695, de 16-8-1966
Para distinguir: Mareia, s para constru- Corutecil.— Comércio de Tecidos Dona
eiSes e decoras' Argamassas, argila.
Lúcia Limitada
areia. azule, is. batentes. balaustres; blo
São Paulo
em 4s cimento. blocos tiara pavimenta,
calhas.
cutienio.
cai,
crê.
chapas
•dlo .
Isolantes' esi ls ^ caixilhos. Colunas,
chapa:, para coberturas, esisag: dagua
ccvsam de descarga uara editas. edifica

qEMERAL`

oult orla"
soitronasecamms, prateleiras, aorta.chra
sofas zofác-caman. traves,seirea Ii
vitrir4D

Têrtno n. 9 763.719, de 16-8-1966
Laboratório Prado S.A.
Paraná

R Exor.11-4

Tridi.wtria Brmeileira

ctâ p r quadros Dett4 • nt trama

LANHAI.
j nci Mala -BrasideKt3

Classe
Extintores
Termo me 763.716, de 16-8-1966
Irmãos Lesser
•
Rio Grande do Sul
/ Lu .71.T HI

o at

Port., Alegre,. Ri4
Prande

sui

Classe 36
Titulo de Estabelecimento
Teramo n.c 763.717, de 16-8-1966
Móveis Legal Ltda.
Paraná

Classe 1
Pare distinguir: Absorventes, acetona.
ácidos, Reg atos, agentes químicos para
) tratamento e coloração de fibras, tecidos, couros e celulose; água-raz. alanilinas; alatinem alvaiade alvejantes industriais, altiminio em pó,
a.,,oníaco. anti-incrustantes, anti-oxitiante., and-co r rosivos, anti-detonantea azotatos, água acidulada para acumuladores, agua anigenada para fins industriai& amônia; banhos pare gadvanizaçan.
benzinas, benza betumes, bicarbonato
de sódio, ie potássio; cal virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose. chapais fotográficas, composiçÕes. azantores de incêndio, cloro, corrosivos,
cromatas, corantes, creosotos; descorantes desincrustantes, dissolventes; emulsões fotog r Uficas, enxofre. ater, esmaltes. eesrearatos; feno!, filmes sensibilis,
zados para fotografias, fixadora), fluidos para freios, forma fosfatos inclusa
triais. fósforos industriais, fluoretos,
fundente, para solda; galvanizadores,
gelatinas para fotografias e pinturas,
glicerina; hidratos, hicircoulfitos; imparmeabilizaritcs, iocluretos lacas; massas
para pintura. magnésio, mercúrio, nitratos. neutral : zadores, nitrocelulose; proa
oridos, oxidante, óleo para pintura óleo
de linhaça, produtos químicos para impressão, po tassa industrial, papéis ha»
liográficos e preliocopista, películas sensíveis, papéis para fotografias e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de tintas, preparações para fotografias, produtos nara niquelar, pratear e cromar,
produtos para diluir tintas. prussiatos,
reativos, removedores, aabâo neutro.
sais, salicilatos secantes, senaibilizantes,
sililatoo, soda caustica, soluções guineicas de uso industrial, golventes. aulfaa
tos. tintas em pó. liquidas, sólidas ou
pastosas paca madeira ferro, parada,
construções, decorações, couroá, tecidos,
fibras, celulose, barcos e veiculo.% talco
industrial thiner, vernizes. Zara0
Têrmo n. 9 763.720, de 16-8-1966
Laboratório Prado S.A,
Paraná

Classe 24
ceei orrenoldadas estuque. emulsão de
Sacos de algodão cri] e panos para
imas asSaltico. estacas esquadrias, estru
colheita
turas inetalicas vara construções, Iam
c9s. netal. ladrilhos. lambris. luvas • Termo n. 0 763.697, de 16-8-1966
se iunçâo »agea. lageoras. material iso
Plastome — Indústria Prástica Ltda.
iante corrra isso r calor. manilhas. mas'
São 'Paulo
631: para rev somsntos de partdea, oma
Nome Comercial
aleiras para :.ottiitrinoes.. MOSZUCOZ oro
dutos de risse casta : tico, produtos siara
Termo n.q 763.718, de 16-8-1966
sornar ,, raissrmenhilmantes as'argasnatt
PLASTOME—INNISTRIA ' • •
Móveis Legal Ltda.
aos * cli p es . ° e sel. hidráulica. Pedra
Paraná
. LTDÂ
IPLÁsncA
gulho. p rodutos ne.atinnososi, initiermea.
hilizames inui dris Ju sob outras tomas
Nome Comercial
para revtstimento e outros coam na pa
virtmentasão pesas ornamentais de si
Termo n.° 763.698, de 16-8-1966
mento ou cesso Para tetos e paredes
United Shoc Ivlachinery Corporation
(ONTie l vara torrar casas, mamas antt
indústria Brasileiras:
écidos is a uso nas construções. oar
Estados Unidos da América
orras,
portões.
pisos.
soleira,
iletes.
p
g
Ciam. 4'0
nara portas Violo& tubos de concreto
gerai. de metal. vidro, Ost
em
léveis
telhas tacos. tubos de vtntilaçao. tan
BON— P A I<
ço. madeira, estofados ou não. incha
g ires, de cimento vigas. vigamsnros t
ve móveis para escritórios: Armários
vitrõs
Classe 38
,
..rmârios para banheiro e pare roupas
Termos na. 763.690 e 763.692, de • Embalagens, álbuns de aindstras, Mos- meadas, almofadas. acolchoados para
16-8-1966
truários, embalagens expositoras
óveis. banam. baldio% banquetas
, do
Flávio Silva Guimarães
produto
, ndalas doiniciliarea, berça% biowbon
São Paulo
carrinhos para eletá e caça
Termo n., 763-713; de 16-8-1966 •
afilamos para doranitóraoa. acalanta)
Irmãos Lesser,
, ra sala etv lantar e sala da viaitaa
Rio GrMicte-"Iclo'Smil;'.
/
niiiintos para terraços, farão a ania
•
s'
ik
à '1)
adia-una do. as-111Mo!) gabinetea acara
•
.
aaa e Casinha, canina ebbi£es. C222:5139
Bresileire
/CÀSA LU
ratifulas. cadeiras de balanço. eoista.
Classe 43
Psrto . Alegre— Ris:
t sádico colchõeo. eolcheen d2 otahl3
Lil4ttstria- B;agileirk
Aguas gazosss artificiais, bebidas espu' . .c1W119RD. diV1.45e3. diV€111£1 (2=32C25
- Grande de)
mantes sem álcool, guaraná, gazosa. estusrle ; en espreguiçadeiras. esceissnani•
Classe 1
esrant*PS g I ia rda-roupes. WeEnS
sências para refri • ré . - f rs refrescos. re( -hsse -36
ss'n sen, rriesrSels Para sCrItu e Salsni Para distinguir: Absonaantea. C§240255,
frigerantes, sode. s s ,-1.• frutas, sifões e
istmo de E'stabelecimento
lidropes
ãu, mesinhas para'alsvls.9.0,
_ _. _enoldursss ácitIva.mtato3, raivares 4:31sizalces paca

Moveis Legal
Ltda.
1E

Ifldutri

ÍtL

LAPRAL1

ç
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DIÁRIO OFICIAL (Sttção III)

ARCAS DEF'OSiTADAS
Putdloação reit* da .eitiOrdo com e ar. 1SO do Çailligo . da Propriedade Induatirtal. Da data da publicação -começará
curral o prazo de Cd titao para . e deferimento de pedido. Durante atate prazo poderão apresenta/ -suas oposições ao Departasnaság
Naelousj. da PrOpTleeiRthil iffidll3tTla) aguélea que ett Nig arena prejudicados com a eatuteasike da registra rozaciertdsi

aa: areánzento e coloração de fibras, telafdosoicouros e celulose; agua-raz, al
itd anilinset -abanica. alvaiade, at,antes industriaia. alamin i o ela pó,
acaniaco, anti-incrustantes..anti-oxidantela arai-corrosivos, anti-detonantea. azoafitas, -água acidulada para acumuladoens, água oxigenada para fins induatrisais amônia: banhos para a tivanização
etizirtas, benzol, betumes, bicarbonato
Ve sódio. de potássio: cal virgem. caraaaas, acaabonatos catatizadores. celulo.
w , chapas fotográficas. composições ex,
talatores de Incêtallo, cloro. corrosivos.
&matos. corantes.. creosotes: d ascorana êlesincrestantes, dissolvente*: amua
éVes lotograficas. enxofre, ater. ramala. eestearatos: fenol. filmes sensibili.
dados- para fotografias. fixadores, fluipara freios, formol tostaras Mus.
fósforos industriais, fluoretos
e radiares para solde; gaivanizadores
, latinas para fotografias e pinturoa.
ailicerina; hidratos. tadrosulfitos; impes
ále allizantes toduretos lacas; massas
%ara pintura magnésio. mercúrio. nitra
COS, neutralizadores, attrocelulose: proa
oiridos, oxidante. óleo para pintura. óleo
'de linhaça, produtos quimicoa paea anpressão. Potassa industrial papéis heSlográficos e p reliocopista .peliculas sen.
RIVeln. papéis para fotografias e anal'.
WS de laboratório, pigmentos. potassa
*—> pós metálicos para a composição de tia
tas. preparações para fotografias. Produtos Para niquelar. prateai e cromar
produtos para diluir tintas, prussiatos,
aeativos, removedores. sabão neutro
(sais. salicilatos secantes, sensibilizantes
afincoas. soda -.:austica, soluções quianicas ie uso Industrial, solventes. guitaMa tintas em pó. liquidas. sólidas ou
pastosas para madeira ferro, paredes.
construções. decoraeões, couros. teciaos.
21bras. celulose, barcos e veículos. talco
industrial thmer. vernizes. zarcão
—
Tann on. o 763.721, da 16-8-1966
Laboratório Prado S.A
Paraná

I. ?MIN
Ând Cistria Brasileira
Classe 1
Para distinguir: Absorventes. aceraria,
Lidos, acetatos, agentes quimicos para
o tratamento e coloração de fibras, tecidos, couros e celulose; água-raz. al&lamina, aniIinas; alumen, alvaiade. alvelantes industriais, aluminio em pó.
artionIaco, asse-incrustantes, anti-oxidanRes, anti-corrosivos, anti-detonantes, azotatos. água acidulada para acumuladolies. água oxigenada para fins ladustriNia amônia; banhos pare galvanização,
benzinas, benzol. betumes. bicarbonato
&le sódio, de potássio; cai virgens, czareaãonatos, catalizadores, celuloSe chapas fotográficas, composições, ex.
tiatores de incêndio, cloro, corrosivos,
cromatos, corantes, creosotos: descorantes, desincrustantes, dissolventes; emulLões fotográficas, enxofre, ater. esmalkz eestearatost . fenc filcaea 9,23.91,5111,-

zados para fotografias. fixadores fluidos para freios, formal. tostatoa industriais, fósforos Industriais. fluoretos
-hm:lentes tiai.a solda: geai vanizadores
gelatinas para totogratias e pinturas
glicerina; hidratas. hidrosulfitos; imparineabilizanten. ioduretas lacas; massas
para pintura, magnésio. mercúrio, nitratos. neutralizaciores. nitrocetidose; prooxidas. oxidante. óleo para pintura óleo
de linhaça, produtos quinucca para impressão, potassa industrial, papéis hahograticos e nreliocopista peariam sen.
siveis, papéis para totograt as e análises de laboratório, pigmentos. potassa
pós metálicos para a composição de tio
tas preparaçõea para fotografias. prudia
tos para raglietar, pratear e croiriar
produtos para diluir tintas. prusSiatos
reativos, removedores. sabão neutro,
sais, salicilatos secantes. sena bilizantes
sililatos. soda caustica. soluções amima
cas de uso industriai. solventes. salta
tos. tintas em pó. liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira ferro. Paredes
construções, decàrações. couros. tecidos.
fibras celulose, barcos e veicuios. talco
industrial th ner i,ernizes zarcão
Tann° n. o 763.722. de 16-8-1966
Laboratório Prado S.A.
Paraná

LEMC
Indústria BrasileiAlf
Classe 1
hsorventes. acetona
Para distinguir:
.cidoa. aceraras, agentes quimicos para
tratamento e coloração de libras, te
idos. couros e celulose: agna-raz. alum•na, alumen alvaiarte ai
p lantes industriais. alambre em pa,
a.oniaco. antornanistantes. onti-osidan
as_ anti-corroarvas. antadetonantes azo.
altos. água Scidulada para acumulado'es. água oxigenara para fins inclitstri
as amônia: banhos para galvanização
senzinas. banzol betumes. bicarbonate
'a sadio. da potássio: cal virgem, car-ôes. carbonatos. catalizadores. Mulo.
:e chapas fotoaraticas composições es
-atores de incandio. ca aro. corrosivcia
-romatos, corantes., creatotos: datcoran
tes deaincruatantea. dissolventes: amua
saias fotográficas, enxofre. ater, esmaltes, eestearatos: fenol, filmes sensibilizados para fotografias. fixadoras fluidos para freios, formo! tosfatos industriais. Fósforos industriais. lluoretos
tendentes aara solda; galvanizadoren
gelatinas paro fotografias a pintar%
glicerina; hidratos, hidrosulfitose impele
meabilizantea. foduretcsa inata; estagna
Para pintura, magnésio, mercúrio nitratos, aeutralizadores, nitrocelulose; pro
oxidas. oxidante: óleo para pintura óleo
de linhaça, produtos qulmicoo para im.
pressão. potassa industrial papéis halográficos e preliocopista películas senarvela, papéis para forogia‘has e -arraia
se.. de laboratório. pigmentos. potassa,
pós ;natalinas nara a composição da ,
tas, preparações para lotonratias nriarlia
OS paru raquetas, pratear . çt cromai,

arodutos pare diluir tintas, anistiaras.
reativos, resnovedares. aeutro.
saia, sallailatos secantes, sens:bitizatitea.
sifilatos. soda caustica. soluçõea canana
ca,s de uso industriai,, suiventes, salta
tos. tintas em Pó. boiadas. sólidas ou
pastosas para modera. terro. Paredes,
construções, decorações. aouros. teciaas.
abrasa celulose, parcas e veicule-a. talco
th.net vernizes zarcão
Tarmo n.° 763.729, cie 16-8-1966
Comercial Varioil Ltda. .
Rio Grande do Sul

O 1.1

Indústria Brasileira'?
Classe 3
Substancias quimicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
Taram na 763.721, de 16-8-1966
Laboratório Prado S.A.
Paraná

sais, salicilaton secantes. cettaibillsaatea,
sra ltr ae soda .cáustica, soluções guapacas de uso industriai. solventes. aufira»
tos. tintas em pó. liquidas, góllaat, ats
pastosas para madeira, tarro, paredes,
construções decortiades, couros, teciam%
tibraa, celulose, barcos e veiculara. mico
mdirstrial thmet. vernizes. zarcão
Tarrno n.° 763.740, de 16-8-1966
Comissária Glvão S.A .Corretagem do
Imóveis
Parana

Edificá Colombi
Classe 33Titulo
'Urino n.° 763.724, de 16-8-1966
Laboratório Prado S.A.
Paraná

ndústria Bràsileir0

LfirRAUDAOR
Indústria- Brasileirk
Classe 1
'ara disanguir: Absorventes. acetona
:idas acetatos, ag e ntes q uimicas para
tratameate e coloraçao de fibras, te
l as -miro, e celulose: agua-faz ai'asna asininas: alutnen, alvaiade ai.
cientes industriais. alunanio em oa
'amimas. arai •in artista ares a nrons an
*as atai-cora-alvos ano detonantea, azo
atos água acidularia nara acumillado
Sniia oxipenarla para fins ndustri
,is amõnia: hanhas para gaivaniraçao
ienzinas. henzol. betumes, bicarbonato
l e sódio. de Potássio: cal viram car
.ões. carbonatos catalizadores ululo.
," cha pas Fotog ráficas composições es
mores de incandio. cloro. corrosivo,
,n matOS. corantes creosoros: deseoran
-es de •sincr , ktantes. dissolventes: mui
, ões torograficas. enxofre. ater. ramaleestearatos: tenol, filmes sensibili•
-ados nara fotografias. fixadoras flui
loa nara freios, formal tostaras Industriais. tosforos industriais. fluoretos
fundentes ',ara salda: galvanizadores
gelatinas para totografiaa e ointuroa
ilicera na: aldratos hiarosultitos: imPer
mesibilizantes ioduretos lacas; massa'
rara pintura magnésio, mercúrio, nitra
tos. neutralizadores. nitrocelulose; PrO
-atidos. oxidante. óleo. para pintura. Mac'
Is linhaça, produtos qulmicos para Im•
nressào. Potassa industrial papéis he
lográficos e preliocopista peliculas sen.
iveis papéis aara, foOtgraffas e análl
'es de laboratório, pigmentos, potassa
rais metálicos para a composição de tia-as preparações para fotografias. °rocha
- ?Iara niquelar. pratear e cromar
, n,4, , tos para diluir tintas orussiaros
reativos, reallOvedorea, sabão neutro,

Classe /
Para distinguir: Absorventes, acetona,
ciclos, aceraras, agentes quimicos pN4D
taatarnentc e coloração de tibraa, teidos, couros e celulose: água-raz.
anilinats: alumen, alvai1e, alvejantes industriais. alumínio em
anioniaco. antaincrustantes. anti-oxidan'•5 anti-corrosivos. antadetonantee. azotatos, água acidulada para acumuladores, á ,,, oxigenada para fins. industriais amônia; banhos pare galvanização.
benzinas, benzol. betumes. blaarbonatta
sóciaa. de potássio: cal virgem, carvões, carbonatos. catalizadores. Mulo.
se chapas fotográficas. composições. era
tintares de incêndio, cloro, corrosivoe,
cromatos. corantes. creosotos: descoraistes desIncrustantes. dissolventes; eximia
sões fotográficas, enxofre. ater, esmala
tes. eestearatoa; fenol, filmes sensibilizado; para fotografias. fixadores, fluídos para freios, formal fosfatas industriais. fósforos industriais, fluoretaa,
imaaantes pare solda: galvanizadorea.
gelatinas para fotografias e pinturas,
alicerina; hidratas. hidrosultitos; ianpee-i p alsilieantes. ioduretos lacas: massas
nata pintura. magnésio. mercúrio, nitratos neutrallzadores. nitroce:ulose; proa
)xidos. °saíamo. . óleo para pintura. óleo
le linhaça, produtos químicos para impressão, potassa industrial papéis ha!logra ficais e prePascopista películas sena
siveis, papéis para fotografias e análises de 'aboratóao. pigmentos. potassa,
nós metálicos para a composiçao de tintas preparações para fotografias, produtos para niquelar. pratear e cromar.
Produtos para diluir tintas, prussiatos.
removedores. sabão neutro,
sais, salicilatos secantes, sensaailizantes.
diletas, soda cáustica, soluções animo
ras de uso industrial aolvenres
tos. tintas em pó lia/lifl:n S
pastosas para madeira, tetra, paredes.

Março de 190/ Yol.9.(a
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daputlicaaai comer:ara
ad
Pualitiaçâo feita do atuara° com e art. 180 do Código da Propriedade; •ntiraatztal
til/as
para
o
deferimento
do
pedido.
Duran
ta
em/
paus)
pcderao
aprcaantaa
cuaa
conalçeu ts no Deparimpeuto
yl cuiyel o prazo de
aceira...no sule.eats
taroprtedade IndustrtiaJ aquêleo que co Julgaram preSudloarioa eadm a casae-satida
•n•••••n......1

fui:dantes o-ra solda: galvanizadore& cos de uso industrial, solventes, sadia.
alicerina: ruciratos, Mdrostatitos; Imper. tos. anta: em pó. liquidas, sólidas ou
aseabilizantas. 'oduretos lacas: mastim pastosas para madeira tarro. paredes,
galra, maanasto, mercurio. turra • -construções.- decorasões. couros, tecidas;
ros. neufratiadores. nitrocelulose: pra: tibraa celulose. Parcos e veiculo& MICO
411.tral th.ner vernizes zarceo
oxidas. ox Mance. óleo para pintura óleo
is linhaça, produtos quirnicas para iria
Têrmos ns. 763.737 a 763.739, de
pressão, potassa industrial papéis he.
16-8-1966
acuai-Micos' e preliocopista peliculas senOhn es Cia. Ltda .
siveis. papéis para lootgratias e análiRio Grande do Sm
VL
a- de laboratório. pigmentos. potassa
nós metálicos para a composição de uri
ma preparações para totogratias, produ.
Indústria Brasileira
tos para niquelar. pratear e cromar
nrodutos para diluir tintas, prussiatos
, Classe 1
.,•
Paras' distinsMr: Absorveritca4 acetona. reativos, removedores. sabão neutro.
* ácidos, acetato& agsnres quitnicos para sais, salicilatoa secantes, seneibilizantes.
o tratamento e :oloraçâo de fibras, te- sililatos, soda cáustica, soluções
funaentes p ara solda: gaivanizadores. eas de uso' industrial, solventes. sulta
ge . atinas para fotografias e pinturoe, tos. tintas em pó. liquidas. sólidas au
glicerina: hidratos, hidrosulfitos; impar- pastosas para madeira. ferro, paredes.
meabilizantes, ioduretos lacas; massas construções, decorações. couros. tecidos.
pa -a pintura. magnésio. mercúrio, nitra- fibras, celulose, barcos e veiculas. talco
industrial th ner vernizes, zarcão
tos. neutral zadores, nitrocelulose; pro°sidos. oxidante. óleo 'para pintura óleo
Urino ta° 763.727, de 16-8-1966
de linhaça, produtos quimicoe para imLaboratório Prado S . A.
pressão, potassa industrial, papéis heParaná
llográficos e preliocopista películas senMoais, papéis para fotografias e análi.
Classe 32
a
aes de laboratório, pigmentos. potassa,
Para distinguir Álbuns. almanaques
pós metálicos para a composição de tinanuários, boletins, catálogos. tornais
1\'1)1: livros, peças teatrais e cinernatográfi
tas preparações para fotografias, produtos para niquelar, pratear e cromar,
cas, programas de rádio e televisão.
pr aititos para diluir tintas, prusalatos.
Publicações. revistas, folhinhas troares
Indústria. Brasileira ss.
reativos. removedlores, sabão neutro,
sas e progra:nas circenses
sais, salicilatos secantes. seneibilizantes.
Classe 1
Classe 38
5 diletos. soda cáustica, soluções quírni- "ara distinguir: Absorventes, acetona Cartões comerciais e de visitas, checari de uso industrial. solventes. sulfa- sidoa. acetatas, agentes quimicos para ques, duplicatas, envelopes de qualquer
tos, tintas em pó. liquidas, sólidas ou
trataMento e coloração de fibras. Ca- tipo, etiquetas impressas, faturas, letras
pastosas para madeira, ferro, paredes. idos. couros e celulose: figua-raz. ai' de câmbio, notas promissórias papéis de
construções, decorações. couros, tecidos. 'rumina, anilina% altunen, alvaiade. ai .
carta recibos e rótulos
fibras, celulose, barcos e veiculo& talco 'elantes industriaia aluminio em Pá
Classes: 32, 38 e 41
industrial thiner. vernizes. zarcão
maníaco. anti-Incrustante.s, anti-oxidanSinal de propaganda
'em and -corrosivos, anti - fietonantee, ecoTêrrn on.° 763.726, de 16-8-1966
Tênue, n.o 763.728, de 16-8-1966
atos, água acidulada para acumulado.
Laboratório Prado SÃ.
Laboratório Prado S . A.
-es. água oxigenada pare fina induistri•
Paraná
;ais amônia; banhos para galvanização.
Paraná
; aenzinas. benza betumes. bicarbonato
r7
1P sódio, de potássio; cal virgem. ene. v8ea, carbonatos. catalizadorea, celido
.chatiaa fotográficas composições esMotores de incêndio, cloro, corrosivo:a
1
cromam& corantes. creosotos; descorao1 i ndit str ia Brasileira
Indústria Brasileira
res desincrustantes. dissolventeo; eanuis
C.lasse I
:ges frstnaráFicas. enxofre. eter. amai.
Canas? I
I Poro dist inguir: Absorventes. ce,tt,rna res eestearatos: Fenol. filmes sensibili.
aciona acetatos, agentes oulm iaos siara zadas para fotografias. finadorea flui- Paro distinguir: Absorventes, acetona.
o enatam 'Mo e coloração de fibras. te. dos p ara freios. formol fosfatas lisdua- /eido& acetosos, agentes químicos varo
tratamentc e coloração da fiàrsaa
Mota couros e celulose: Agua-raiz. al. trmis. fósforos industriais. illuoretan.
colIPCIs e celuIoae; agua-roa. albuz i na. anIlinae: Minera alvaiade al- aindentet Para calda: galvanizadoren.
iumina.
ai:atinas; ahrmen. alvalw.9e. ai'
,feiatinas
para
tomara
fias
e
pinturaa
DÓ
vejantes industriais. alumInic em
anonlaco. anti-Incrustantes. anti-oxidan. glicerina; hidratas. hidrosi: !fitos; tramer- ariantea Industriais. alumínio cai pó
tes. • anti-corrosivos. anti-detonantea azo. meabilizantea haduretas lacas; mascas •amordaces anti-inerustantea. e:off-aladas:1
-a pintura, magnésio. mercúrio, atam. CO, anti-corrasivas. antiadetonanteca exc.
tatos. água acidulada para acumuladoaltas, água acidulada para acamulast2o' res. agua oxigenada para Fins industri 'os, neutralizadores. nitrocelulose;
oxidante. óleo para pintura óleo rea água oxigenado para fins tssitzDtri
ála amônia: banhos para galvanização.
beazinas. benzo!. betumes. bicarbonatc lt. linhaça. ~datam quimicaa para Me- eis amônia: banhos liara galvanização
da sódio, de potássio; 'cal virgem. ali, nressâo. potassa industrial papais hos benzinas. benzol. betumes. bicaabanata
sen- de abdica da potássio; cal visam. ceaa
vem carbonatos. catalizadores. celulo. iográficos e preliocopista. peliculas
alvela
papéis
para
fotografias
e
vasa& carbonatos. catalIzadorea celta/oea chapas formai-a ficas composiçôes eu•
tintorea de inrêndlo. cloro, corrosiva ses de laboratório, pigmentos. potassa, le. chapas fotográficas. ctrinszosiç3za.
cromaras. corantes. creosotos: descoran aó: metálicos para o composição de ths. tintojea de incêndio. ciam. comais=
4risincrustantes. dis.solventes: erma ras prenaraçõeo para fotografias. prado. crornatoz, corantes, crecsso5 êzczomá.
•
' Mães fotográficas. en . Ire. ater. esmal- tas Para niquelar. pratear e cromar teu desincrustantes. diasolventeQ =3aises fotográficas. enxofre. ater. acad.
te& sestearatos: Feno!. filmes sensibill. irndutos para diluir tintas pnissiatos. Pep. eestearatos: fenol. filmes senasibill
87140R mira fotografias. ti xadorea Flui- reativos, removedores. sabão neutro
das rima
tnrmol fosfatas inclua sais, salicl/atos secantes. sensibilizantan -arfas para fotografias. fixadoreo.
fósforos
industriais, 'baratas, sililatos, soda cáustica, soluça guiem los para frearis. formol fosfates isa‘me,
ciais,
constrações. decoraçoas, couros. tecidos.
fiara& sal,aoae. barcos e veiculos. talco
ndasiaal th
_ vernizes. zarcão
a na:
_
Trino n.° 763.725, de 16-8,1966
Laboratório Prado S. A.
Paraná

NEM

pERBOVI

triala. fósforos industriais. assorabaas
tuntutes pura E,o!do: gaivamaadwA
aelasis:aa para 'lona:fias e apaatuarias
glicerina; hidratas. tu drosul itosa: taiSzaza
meabilizantea. iodarem& lacas:a maraaaS
para pintura. magnésio. mercúrio Cama,
écos. neutralizadores, nitroce i alcise: arca
ssidon, cruciante. óleo para al otara óicVliaa. de linhaça, produtos quimicoa trarcastra
innssf3a. potassa industrial paplcca
iiogratcos e preliocopista oanani/3s taka
sivein, papais para fotografias -a asiNfa
ses de laboratório. pigmentos. ,rporaraes
pós metálicos para a composição-y(1~
prepaaaçôeo para totograPrarstsprptza
tos para niquelar, pratear e Fingi
arodutos para di,tuir tintas. prwaslapRaa
f.; vos. remo vedOreS. sabão ...nevai/sai
mis, s.:Alamos secantes. settaibilizaakaa
salmo:, soda cáustica. soluOes, , qu jd
cas de uso industrial, solventes. eu
fas
Ma, tintas em pó. liquidas.
Pastosas para madeira tarro. par
construções, decorações. Couros. tec1
ei
, ttu
libras, • celulose, barcos e velculoa. to
industrial d'aner verniarc
Tênia ra° 763.711, de 16-8-1966s5
Comissária Glvão S . A .Corretagem stia
Imóveis
Paraná

Efic°

n—

Classe 33
Titulo
•
Termo n.° 763.742, de 16-8-1966
Cernisaária Glorio S.A . Corretagem . di
Imóveis
Paraná

NUMMI

Classe 33 •
Titulo
Tétano .° 763.743. de 16-8-1966 1
Comissária Givão S.A .Corretagem
Imóvds
Paraná

dâri
4NEB
Classe 35
Titulo
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MARCAS DEPOSITADAS
...1.0.1•1••••n••nn•n•n••=

Publicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. na data da publicação começará
a correr o prazo de 60 'llas para a deferimento do pedido. Ourants esse prazo poderio apresentar suas oposições ao Departaraaato
Nacional da Propriedads Industrial aqueles que se julgarem prejudicados a gua a concessão do regiatro requerido
Urino n.° 763.744, de 18-6-1966
arestrvar o solo, preparaçõez para dez
Comissária Glvão S.A .Corretagem de trua moei. . hervas e plantas dans
Imóveis
imas, sais para fins agricolas, sais para
Paraná fins hurticolas. substâncias quirificat
para destrui, insetos. hervas e plantas
daninhas venenos contra a vermina
venenos para insetos e visgos
contra lagartas
Termo n.° 763.756, de 16-8-1966
British Petroleum Company Limited
Inglaterra

Edifício Maison
Luche

Classe 33
Titulo
Termo n.° 763.745, de 11 -8- I 96b
Confecções Relrisa Ltda.
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 3b
Para distinguir: Artigos de vestuário.,
e roupas feitas em geral: Agasalhos
averrais. alpargatas. anáguas, blusas
botas botinas. blusões. boinas, baba
doutos bonés. capacetes ca:aosis ::ara
onças casaco. coletes capas, chales
carhecols. calçados. chapéus. cintos
c-atras, acanbin ases. corpinhos calça.
de senhoras e le crianças calções. cal
ç-is camisas camisolas. camisetas
.cuecas. ceroulas. colannhos. caseiros
*Mag. casacos. chinelos, dominós. achar.
pes tantas+. s tardas para militares, co.
suetares. shorts, sungas stolas ou slacka
luvas, ligas, anços, inantós. ateias
Isolais. fraldas, galochas.. aravatas. por
ros. }Or: dt linqere. !actuem. leiaute
comós. mantas. mandriho. mealhas ma
3e'ós palas. penhoar pulover. aderirias
r ••• • pouches. polainas, pijamas. pu.
nhoa, perneiras, quimonos., regalos
robe de chambre, roupa°. sobretudos
susp ensórios. saldas de banho. sandálias
toucas. turbanna terno*, uniformes
e vestidos
Termo n.° 763.750, de 16-8-1966
J. R. Geigy S.A.
Suíça
7",

OESIDON
Classe 2
Substâncias e preparações química'
asadas na agricultura, à saber: adubos,
adubos artificiais para o solo, álcalis
para fins agricolas, bactericidas, ceras
para enxerto', cianamide de cálcio
tomo adubo .para o maks defumadorea.
desinfetantes azados na agricultura e
as horticultura, escórias básica. para
adubos,
"'neles pare exterminar ana
asais e plantas daninhas. canta°, de
auassia para fins horticolaa, fertilizantes para o solo. formicida. guano. iamefusa:a massas para enxertos pastilhas
Para destruir faseie*, preparações para

tas regadores; serviços de chá e café
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; tesouras. talheres. atlliadeiras, torqueze.
tenazes, travarleires, telas dt arame, torneiras, erincos, tubos para encanamento
trilhos *para pistas de correr, taças,
travessas, turibulos; vasos, vasilhames
e verruma
Tarmos ns . 763.758 a 763.764. de
16-8-1966
Silcon — Sociedade Industrial
Laticínios Conquista Ltda.
Bahia

malas. maletas. Porta-notas. portachaves. porta-niquels. pastas. pulseiras
de couro. rédeas, selins, sacos para viagem. sacolas, saltos, solas e solados,
ricos lanche.res. mantegueiras. malas
arinóis, prendedores de roupas puxadoes ,de móveis, pires. pratos paliteiros. pás de cosinha. pedras pomes artigos protetores para documentos ouadores de água para uso doméstico,
sada-copos. porta-nique.s, porta-notas.
,orta documentos pacas, rebites rodisias recipientes, su purtes. suportes sara
luardanapcs, saleiro cubos. tigelas,
alhos para ampolas. tubos Para seria,':$, travessas, tipos de mater:ai pClasse 47
ico sacolas. sacos. sasu:nhos, vasilhaPara distinguir combustíveis. lubrificanmes para acondiciinamento. vasos. sites, substâncias e produtos destinados á
• aras. colas a trio e colas são incluidas
iluminação e ao aquecimento: álcool
ain outras classes, para borracha para
motor, carvão a gás hidrocarboreto.
orrumes. para marceneiros, para sapaOs metano, butano e propano, gás enteiros, para vidros pasta adesiva para
garrarado, gás liquefeito, gasolina. gramater.al plástico e moerei
xas lubrificantes, óleos combustíveis.
'Classe 32
óleos lubrificantes, óleos destinados à
iluminação e ao aquecimento, óleos
Para distinguir: Almanaques, agendas,
para amortecedores, petróleo e
tálogos, edições impressas, revistas, Or.
querosene
anuários, álbuns impressos, boletins, cagaos de p ublicidades, programas radio..
T6rmo ri.° 763.757, de 16-8-1966
fdricoa. rádio-televisionadas. peças maMenfor Distribuidora Brasileira de
Indústria Brasileira
nai., e cinematográficas, voaram.
Ferramentas Ltda.
circenses
São Paulo
Classe 33
Insígnia
Classe 4
Classe 41
Plantas. heSvas, cascas, hilhas e raízes Açúcar, alcaparra, amendoim, araruta.
em bruto ou parcialmente preparadas. aveia, azeites comektivels, azeitonas, bacortiça em bruto ou parcialmente pre- con, balas, banha, baunilha, biscoitos,
parada, madeiras, resinas, gomas e
bolachas, bolos, bombons, cacau, café,
amianto
canela, cangica e caramelos
Indústria Brasileira
Classe 50
Classe 19
Impressos em geral
Animais vivos, ovos e aves
Classe 11
Classe 28
Ferragens, ferramentas de tôda espécie
Termos as. 763.765 a 763.771, de
cutelaria em geral e outris artigos de Para distinguir: Artefatos de materiat
16-8-1966
metal a saber: Alicates, alavancas, ar- plaseco e de aviou: Recip entes fabriSilcoh — Sociedade Industrial
mações de metal, abridores de latas cados de material plástico. revestimen, Laticínios Conquista Ltda.
arame liso -ou farpado, assadeiras. açu tos confeccionados de substancias aniBahia
careiaa; brocas, bigornas, baixelas, mais a vegetals: Argolas açucareiros
bandeilas, bacias, baldes, bimbonieres; armações para 6cclos. bules, bandeias
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co- bases para toleimas, baldes, bacias bollheres para pedreiros correntea, cabides. sas, caixas, carteiras, chapais cabra
chaves; cremones, chaves de parafusos. para ferramentas e utensillos, cruzetas,
conexões para encanamento, colunas. abras para acondicionamento de alicaixas de metal para portões, canos de mentos caixa de mateCal plástico para
in-ael chaves de fenda chaves isgiasa. baterias, coadores, copos, canecas. concabeções, canecas, cipos, cachepots, chas, capas para álbuns e para livros
Classe
centros de mesa, cogueteleiras caixas cálices, cestos, castiçais Para velas
paro acondicionamento de atmentoa caixas para guarda de ibletos, cartu- Plantas, hervas, cascas, falhas e raizes
caldeirões, caçarolas, chaleira', cafetei- chos. coadores para chá, descanao para em bruto ou parcialmente preparadas,
ras, concha* coadores; distintivos. - dia- prato", copos e copinhos de plasticoos cortiça em bruto ou parcialmente preparada, madeiras, resinas, gomas e
bradi(as; enxadas, amendoal, esferas, para zoraetes, ca:xinhaa de plagiei
•
amianto
engates, esgukhos, enfeites para arreias Para sorvetes, colherinnasa . pasinhas
Classe 19
estriboa, esferas para arreio*, espuma- garfinho" de plástico para sorvetes for.
Animais vivos, aves e ovos
deiras; formões. %ices, ferro para tortas tainhas dt plástico para sorvetes, disco&
Classe 25
capim, ferrolhia facas, facões, fecha. embreagen• de material Plástico.. embaduras ferro comum Ft carvAo, faruteirai, lagens de mater:a1 plástico para sorve- Para distinguir: Artefatos de material
funis, fôrmas para doces, freios para tes, estofos para objetos, espumas de plástico e de nyfon: Recipientes fabriestradas de ferro, frigideiras; ganchos. oylona esteiras, enfeites para automó- cados de material plástico, revestimengrelhas, garkis, ganchos para quadros veis, massas antl-ruidos. escoadores de tos confeccionados de substancias salgonzls para darruagens; insígnias; li- pratos, funis, fôrmas para doces, fitas reais c vegetais: Argolas açucareiro*.
mas, laminas, liroreiros, latas de lixo; para bolsas. Nicas guarnições Quartet armações para &a tos. bules. bandeja*.
jarras; machadinhas, molas para por" alçóes pare porta-blocos, guarnições Sare para teleçonea baldes bridem boi.
molas para venezianas, laartalos. dar- para tq uidificadores e pica batedeiras saa, caixas. carteis'as chapns. cabos
utensiliaa cruzeta'.
retas. matrizes; navalhas; puas; pás, Pre le frutas e legumes; gcarnições de me- cara ferramentas
-gos,parfuicõet-gélo:pa aria! plástico para utensílios e eibletos, -laxas vara acondicionamento de 'lamentos, caixas de material ola.:tlec sara
seiras, porta-pad, porta-jóias. paliteiros loarntceies para bolsas garfo.. galerias baterias, coadores cooa. canecas tispanelas, roldanas, ralos pare pias, rebi- para cortinas, ferro laminados. plaa iberas, conchas, cestas para
pão. reta
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o Cedigõ e,2 'Fm:Medrao XneustrIal. 3)3 datn s23 publIcag!lo ceneriarà
Publicsgao falta do acordo licu o art. 1
.paro o deferimento Co pedido. Durante, C.rz, o prazo Dodeste apresas= auto c,pcsigôca as Departrxracnt3
CoFE51.-Stra rcnerCo
'animai da Propriedato Endustria3 squillso que ao Jul3are2 prejudicado ,aoii) 3

a ,uonrcr o prato do 60 (nes

nhas capas para álbuns e para ;asam
CeEtas. ~Feta para ara."..3s.
caixa° para guarda cie oblatas, anu.
abes, coadores para abas dascanso ?Mn
pratos. copos c copinhas de plastua.
para sorvem cattintaas de piasticc
para sorvetes. colhertnhas paslialma
pulinhos de plá,sticá para sorvetes loa
minhas de plástico para corveta discos
embreagens de tnaterial plastico arnixa
lagetta de material plástico pa . a sorve.
teas eatolos para objetos, espumas de
nyittzt, esteiras, enfeites para autora&
pratoa funis, formas para docas. fitas
Isola:sus, tilmea. lieis ce cemloce. tachos
aeza para chupetas e mamadeirasaguar•
atçõati para porta-blocos. guarnições
?pra liguidificadored e para batedeiras
para bolsaa, lacas, suarniçarea. guarni.
de frutos e iegu=es, guaraiçÕesa wa•
terial plaselco para ctensilioa e obletos
guarniçõez para bolsas, pastosa. galerias
para cortnes. ;ama. /Maletas, plas•
ticon, lancheiras. mantegueiraa, malati,
orinóta, perdedores ale roupas, puxado.
roo .pra =óvea% pires, pratos pelitesp-aa e coainta, pedras pomea, arti) menta% pugos, tsrare2e2a para'coca
aadmen de agua para azo doméstica
era outras classes, para aa para
cortumati para ccarcineiros. para OPs.
teima para vidros, pasta ades,va part
porto-copas, porta-nIquel% porta-cotes.
parm-documentos, placas, rebites, roda
abati, recipentza, suportes suportes para
guardanapos. saleiros ttilson. tigelaz
aa1)03 para ampolas. ruam para serie"
traveama tipns de material pitaao, sacolía.a, aacoa, saquinhos. vasilha.
' , vamo, sf.l.
Ima pra acondicionar:fess:o
caras. ceao n frio e colas neo Incr..2a1
=MIM, pasta e pedras para abai
rebolos. adesivos para tacos, adesivas
para ladrilaos e adesivot para azuleiota
aedo, carretais par tecelagem e a partações; de material slástico paro Indica
trio gerai 6.2 e/lástima
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, ca.
tálogos, edições Impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças tett'
traia e cinematográficas. sprogresrnas • .
circenses
Classe 33

Insígnia

Classe 41
Açúcar, alc.parra, amendoins, araruta,
aveia, azeites • comestíveis, azeitonas,
bacon, balas, banha, baunilha, biscoitos,
bolachas, bolos, bombons, cacau, café,
canela, cangica e caramelos
Classe 50
Impressos em geral

Tê-mos as. 763.772 a 763.777, de
16-8-1966
Sociedade Industrial
Silcon
Laticínios Conquista Ltda.
Bahia

saldos, osadante, óleo para pinturas óleo
de linhaça, produtos químico para Lmpress2C, potassa industrit. papéia bellográficos e preliocopista, películas sensíveis, papéis para fotografias a análi.
ses de Isborcaário, pignicritos, pctsa
pós metálicos para a composçllo sie tin•
tas, preparações para fotografias, produtos para aiquelar, pratear o crema,
,
produtos para diluir tin`j.,D, amasiares
reativo-s, r=ovedorea sabao ozutro
sais, salicilatos secantes, zenaibilizantee,
nonssiúa 2msileka
sililatos, soda cáustica, soluções quimi.
cas de uso industrial, solventes. sulfa
Los, "tintas em pó. liquidas, sólidas ou
Classe
iiervas, cascas, failhas e raizes pastosas para madeira. Sarro, paredes
em bruto ou parcialmente preparadas, construções, decorações. couros, tecidos
cortiça ens bruto ou parcialmente pre- fibras, celulose, barcos e velculos. calce
industrial thinar, vernizez, zarcão
parada, madeiras, resinas, gomas e
ssananto
Termo n. 9 763.780, de 16-8-1966
Classe 19
Rio Negro Representações 1...scla
Animais vivos, aves e ovos
São Paulc
Classe 28
embalagens em geral, de material
plástico
RIO NEGRO
classe 33
Insígnia
LTDA.
Classe 41
Açúcar, alcaparra, amendoim, araruta,
aveia, azeites comestíveis, azeitonas,
Nome Civil
bacon, balas, banha, baunilha, biscoitos,
T.Szmo n. Q 763.781, de 16-8-1966
bolachas, bolos, bombons, cacau, café,
Usina Condestável Lavandeira
canela, cangica e caramelos
Tinturaria Ltda,
Classe 50
Sao
Impressos em geral
Taram n.° 763.779, de 16-8-1966
New • Rasca Produtos Químicos e
Cosméticos Ltda.
São Paulo

nEPRESENTAÇÕES

a‘sauro.% hena.% raracci.u. cartolas, core4
auças, zazacats, coletes, capas, chala
cochecals. calçadas. 'chapéus. cinto
atinas, combinações, corpinhos. calaan
le senhoras e à crianças. calções. cala
çaa, cam:sas, camisolas, casnisetass
nucas. csiasulaa. colarinhoa. cueiro
nirs,easreos, chia:Aos. dosnin6s, echar4
yms, fantasias. Laciass para militares, coa
'asilais, fraldas. aalochns. gravatas. gora
nas, logos dl lia,5eitc.,. !aguaras laquêss
uvas, ligas, !ansca. Cante, metasi
maiôs. mantas, ianc1riso, mastilhas. maa
etós. pelas. pcnisoar. pulavas. pelerinaas
Peugas. ponches, sailainas, pilamaa pua
abala, perneiras, rasimonos. regaloas
robe de caatabsa, aoupao, cahretudo4
suspensóricr4 stilaa.a de banho. sandálias,
mictares. shons. sungas. atolas eu siadas°
toucas. turbantts. ternos, uniformes
e vestidos
Tarava n. o 763.784, de 16-8-1966 11
Indústrias Reunidas Titan
Ro Paulo
—.9
rnek"

o dzs/aqL7,3
dn dagânia mareUna
Classe 36
Expresso
Temo a. 9 763.785, de 16-8-1966
Indústrias Reunidas Titan S.A,
São Paulo

Ev K EN
INDUSTRIA DRASILEIRA
Classe 33
Cesse 1

Insígnia

Para distinguir: Absorventes, acetona
Tina O a.° 763.782, de 164-1966
ácidos, acetato% gestes químicos para Agropac
Sociedade Agro Pastorial e
o tentas:cento e 'coloração de fibras, .te,
Comercial Ltda,
Mas, 'couros e celulose; água-raz. alSão Paulo
bumina, anilinaé: alusnen. • alvaiade, - tal'vagantes Industriais, altit3120 eta 136,
caluniam anti-incrustantes, anti-ozidantas, arg4.1-tartadve3, msti-UPW.n.2C9, tretatos,.

kin ecflaudo zi..cum-zbão.

res, água Ossigemo para .t a. s industriai& amônia; banho mra zau'lvanização,
benzina% bezizot betumes, bicarbonato

de sódio, de potássio; coR virgens. carveea, carbons.tos, cealitsacres, celulose. chapas fotogrãfi....s, coopesic8es. eztintores de . inoinclio, ciono, oorrosivos,

AGROPAC

J4D03¥1t1A 1113A51111RA

Clas:ie 36
Meias
Ur= n.5 763.787, de 16-8-i966 j
andústrins Reunidas Titat S.A.,
São ?nulo,

Classe- 19
Aves e anírn—ls vivos
Têino 2.° 763.783, de 254-196
Confecç6ea Beepork 1.22.

crosnato% corantes, ~toes dcacozanSão Paulo
Térmo n.° 763.7,78, de 164-1966
emulNew . Raren Produtos Quinucos e • test, idesincrestantes, tSisrolventers
atar,
esmalfozográficas.
enxofre.
sões
•
Cosméticos Ltda,
tes, eestearatas; fenol, Nlmeo
• Srio Paulo
rastos para fotografias; fixadora°, fluileiais, fósforos industsiatt, fluovetos,
•
•
•
üNt1“.241131A idíRM.WeigA
fundente& assa solda: gãvanIzadores,
NEW KAREN PRODUTOS
doi para freios, formol . fosfatas indus5,5
QUÍMICOS ECOSMETICOS
gelatinas para fotografias. a pinturas.
LTDA.
glicerina; hidratos. hidrosuffitos; impes- Pa,a disVnguir: Artigos Se vestuCric3
lnpas Imites mim çjerob Aezzna-zs.
meabílizantes, ioduretos lacas: massas
para pinturas. 'Magnésio, mem:rio. mitra Iventa's, oirergatas. cutigsals, klus2s
tos. neutralitadores, nitrocelubsei pro notas, botinas. slos6ee, balsas, QíabaNome Comerciai

BETSPO mr.

(:llasta
Alães,v
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Publicação feita do acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai Da data da publicação começara
o prazo de 60 esas para o deferimento do pedido Durant,() esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional do Propriedado Inclus yrtz) aquêles que se , julgarem prejudicados com o concessão do registre. requer/2.n
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Trino n.° 763. . 783, de 16-8-1966
Indústriss Reunidas Titan S.A„
f-fSo Paulo

Icors*

enraio n.° 763.792, de 16-8-1966
pes -fantasias. fardas para militares co
ima:s. fraldas, galochas, gravatas. que Depósito Santa Marta de Papés Ltda.
res. ogos de lingerie. jaquetas. toque. Rio de Janeiro
it vos. ligas. lenços, ~uh. meias
maios mantas, mandrião. mantilhas pa
'trás. p alas, penhoar. pulover. pelermas
ocupas, pouches polainas. pijamas pu
nhos, perneiras. quimonos. regatot
robe de chambre, roupão. sobretudos
suspensórios saldas de banho. sanas ias
sueteres, shorts. sungas. stoias ou slack,
roucas turbantes ternos uniformes

Csi'fs

ir PRORROGACAO
ri

Classe 3
Um produto farmacêutico
Tênno n.° 763.797, de 16-8-1964
Sacaria Brasilia Ltda. •
Minas Gerris

TAN0Ai

e

Têrmo n.'' 763.789, de 16-8-1966
Indústrias Reunidas Titan
São •Paulo

aia stoduks

VIE~
INDUSTRIA ORASILEIRA

Classe 36
Para distinquiv Artigos de vestuarlos
'O roupas le:tas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas. anág ..sas, blusas
bota& botinas blusões. boinas baba.
Wouros, bonés capacetes. esartolas, cara
puças casacão. coletes. capas. chatas
'cache cols. calçados. chapéus. cintes •
chatim, combinações. coroinhas. calça
aa senhoras e fe crianças calções cal
camisolas. camisetas
ps. camisas
colarinhos. cueiros
Cuecas. cerrsilas
saias, casacos. chineloa, dominós, achar

INCI OSTRIA

1 r•T;
[J\-

Tértno n.o 763.786, de 16-8-.966
Indústrias Reunidas Titan S.A.
São Paulo

(..ia.sse 36
Para distinguir: Artigos de vestu—sot
o rousas feitas em geral: A lasalhos
[aventais. a pargetas. anáguas. --blusas
botas, botinas. blusões, banas baba.
douros, bonés. capacetes. 'cartolas. carapuça tk casacão.. coletes cspas. chales
cachecols. :alçados. chapéus. cintos
cintas. combinações corpinhos. calça'
d, senhoras a -De crianças calções. cal.
ças. camisas camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros
saias, casacos. chinelos, dominós echar
pes, fantasias. fardas para militares ca
egials, fraldas, galochas. gravatas. por
¢os. ogos de !ingeris. ja q uetas, laquês
'uvas. ligas. lencos, mantõs. meias
maiôs, mantas. 'andrião. mantilhas. Pa
latos, palas. uenhoer. pulover. nelerinas
peugas. ponches polainas. pijamas ou
nhos. Perneiras. quirnonos, regalos
robe de chambre roupão. sobretuSas
suspensórios saidas de banno. sandálias
sueteres, shorts sungas. stolae ou slack.:
toucas. turbantes ternos. uniformes
e vestidos

Termo n.° 763.795, de 16-8-1966
Instituto Biochimico S.A. — Paulo
i
Pro ença
Guanaoara

fi

ortA1/43 ¡LEIA

Classe 36
Meias
Têrmo n.° 763.790, de 16-8-1966
Indústrias Reunidas Titan S.A.
São Paulo

wr
Classe 24

Classe 46
Velas
Tèrmo n. o 763.793, de 16-8-1966
Antafra Rádio Televisão Ltda.
Guanabara

Sacarias

Têrmo n. o 763.799 de 16-8-1966
Soci:dade Eletrodias Lini•tada
Minas Gerais

S
E
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário:
e roupas teitrs em geral: Agasalhos
aventais. 'alpargatas. anáguas. blusas
botas, botinas. blusões. boinas. -aba
louros. bonés. capacetes, cartolas, cora
ouç-es. casacão, coletes, capas, chales
cachecols calçados. chapéus. cintos
cintas. combinações. corpinhos. calça:
de senhoras e -2e crianças. calções. cai
ças. cam 6,11. camisolas, camisetas
suecas, cercs ilas. colarinhos, cueiros
saias. casacas chinelos, dominós. echat;_
nes, fantasias. fardas para militares. co
,egiais. fraldas, galochas, gravatas. por
ros. logos dt (ingeria. Jaquetas. 'agua
luvas, ligas. lenços. mantas. meias
salda, mantas. mandribo. mastilhas. me.
etim, palas. penhoar. pulover. pelariam;
peuga-. ponches. polainas. pijamas. pu.
nhos. perneiras. quimonos. regalos
robe de chambre. roupão. sobretudos.
‘uspens6rios. saldas de banho, sandálias.
meteres, sht../s. sungas. atolas ou alados.
toucas. turbantts, ternos. uniformes
P vestidos
Termo n.° 763.791, de 16-8-1966
Calçados Cric-Brás Ltda.
Guanabara

EC-ORÁS
P:NDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Calçados

rE Bn
ri
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Classe 8
Aparelhas radiofónicos, válvulas, h:Iludas, tomadas, fios e soquetes

Classe 16
Material de constru0o em geral

Têrmo n. 9 763.794, de 16-8-1966
S.A. Corrêa da Silva — Indústria e
Comércio

Termo n.° 763.8i°, de 16-8-1966
Farmácia do NeLinho Ltda.
Minas Gerais

Guanabara

PRORROGACÁV

FVUMC
09 kE"Snlid0

SAMC

Indústria Brasileira,
Classe 10
Meias elásticas
Tênno n.° 763.798, de 16-8-1966
Rick's Confecções Comércio e
Indústria Ltda.
Minas Gerais

MUS
CORFECPES
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Camisas, blusões, calças, camisas sports,
camisas social, cuecas e calçados em
geral

Preço do Número de Hoje; Cr$ 50 — (NCr$ 0905)

Classe 3
Drogas e remédios em geral
_
Termo n.° 763.801, de 16-8-1966
Açougue Gorila Ltda.
Minas Gerais

AÇOUGUE
COIMA
Classe 41
Carnes em geral
Termo n.° 763.802. de 16-8-1966
Francisco Morato & Cia. Ltda.
Minas Ger lis
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Classe 3
Drogas e remédios eia geral

