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Rio, 17 de março de 1967

REVISTA DA PROPRIEDADE

INDUSTRIAL

Ezpu:iente do Senhor Sm. retário da nos processos abaixo mencionados a
Indústria
fim de manter as decisões anteriores:
Termo 446.330 — Marca Roce —
Cancelamente de Patentes:
Requerente — São Manoel Ltda. —
Velupan Indústria • e Comércio S. Recorrente — Fiação São Ma,nusl
A. e Itagyba Santiago Filho (no pe- S. A. — Processo deferido.
dido de cancelamento da patente núTermo 347.970 — Frase de propamero 65.997 Priv. Invenção Nôvo Pro- ganda — Cliente da Fortuna — Recesso de Fixação de Micro-Fibras . de querente — Cássio Munis S. A. —
Rayon ou Similafele) -- De acedo Imp. e Com. — Recorrente — Renacom a Portaria Ministerial 11 9 316, de to Pacheco Fortuna — Processo de19-10-1£66, onesiderando não só o ferido.
parscer do D. N. P. I., mas princiTermo 286.619* — Marca Ze-Lar —
palmente do Instituto Nacional de
Tecnologia, que conclue não mere- Requerente — Mohamed Rido Tcharcer conceito privilegiável, acolho as kess — Recorrente — Georges Diab
denúncias de fls. 12. e 17 e determino Haddad — Processo deferido.
Termo 326.454 — Marca Cipre, —
seja cancelado a presente patente de
n9 65.997. Publique - se.
Requerente — Companhia Imp. de
Produtos Americanos Cipra — proEXPEDIENTE DO SENHOR SECRE- cesso indeferido.
Termo n9 318.779 — Marca Xelcos
TARIO DA INDUSTRIA •
— Requerente — Xe/man & Cia. Ltda
— Processo indeferido.
Rio, 17 de março de 1967

nuclearmente puro — Requerente
Deutsch:: Gold Und Silber achei.
deanstalt Vormails Roessler — Re.
Energia Nuclear — Processo indefea
rido.
O Sr. Secretário da Indústria Hes
raldo Souza Mattos negou provimena
to aos r.cursos interpostos nos posa.
cessos abaixo mencionados a fim de
manter as decisões anteriores:
N9 122.502 -- Modelo Industrial —
NU() Modelo de figura de animal em
chocolate, messapíto e similares.
Requerente — Nacal — Com.rciai
Importadora Ltda. — Recorrente —
Sindicato da Indústria de Produtos
de Cacau e Balas de São Paulo —
Processo deferido,
N9 89.29 — Privilégio de Invenção
— Mecanisme de Piano — Requerente - - ?levei e Leon Raymond Benet
— Recorrente — Pianos Brasil S. A.
e Indústria de Pianos Schwartarnaún
S. A. — Processo deferido.

—P1i y Âieiv iiivençâo
— Nova Embalagem para Botões —
Requerente — S. A. 1ncluatria1 e
smpsrtaciora Diamantina — Processo inckferido.
N9 102./178 -- eloaelo Utilidade Novas disposições construtivas em
Suporte Articulado para rocia sobressalente — Requerente — Mecânica
industrial Estampotec Ltda. -- Processo indeferido.
N9 122.401 — Paha Inv. Processo
para a produção de corpos magnéticos para baixas e altas fr:qüencias
— Requerente — Frederico Rieger —
Recorrente N. V. Philips . Glosilampenfabrieken.
Os certificados na. 206.853 e 266.863
do Instituto de Pee quisas tecnológi
cas de São Paulo e a carta de acraern- N9 64.935 — Privilégio de Invençáo
bro de 1566, cuja traduça.o anexo ao —
Nevo Aparslho para Leitura -presente, provam, que o produto a que
— Jorge Pereira de Tolese refere o pedido de patena:, é fa- Requerente
bricado a partir de mineral bruto e do -- Processo indeferido.
Despachos . em Recursos
DIVERSOS
não de mineral quimicamente puro o N9 91.443 — Privilégio de Invenção
que constitui, sem dúvida uma no- — Ap erfeiçoamentos na construção
O Senhor Secretário da Indústria — Fab Produtos Lavex para Indús- vidade.
das réguas, do tambor e do dispositiHeraldo Souza Mattos — Deu provi- trias Lavanderias Ltda. (recorrendo
mento aos recursos interpostos nos do despacho que declarou caduco 0 Quanto á alegação de eue o pro- vo de fechamento das persianas de
p rocessos abaixo mencionadas a fim registro da marca Alvex n 9 146.385) duto da Imox, é de inferior qualida- enrolar formadas de réguas articulas
— Nego provimento ao recurso.
de e que não presta para nada, a vi- das do tipo macho e fêmea — Rede rsformar as decisões anteriores:
sita que fiz à fábrica da requerente,
Termo n e 399.227 — Marca Pio XII
Ribeirão Pires e exame d e sua querente — Jaime Colora. Grau
— Requerente — Massas Alimentícias EXPEDIENTE DO SR. SECRETA- em
escrita, provam que limas do gaba- erocesse indeferido.
RIO
DA
INDUSTRIA
Ltda! — Processo deferido.
N9 114.632 — Modelo de Utilidade
rito da Philo° S. A., General ElecTermo n9 394.058 — Marca HuberRio, 17 de março de 1987
tric, Multibress, Invictus, Teleunion, — Nôvo e Original Dispositivo para
tus — Requerente -2- Weinmann &
Volk.sevagen, Atme, Paulista, Ternura
Cia. Ltda. — Processo deferido.
~echos em Recursos:
(Rádios). General Motots, Telerádio, Higiene íntima feminina. Regues
Termo 394.059 — Marca EmblemáTele.springs, Magnafer e S. A. Philips rente — Justiniano Gomes — ProO Sr. Secretário da Indústria He- do Brasil (Meuá — São Paulo) já cesso indeferido.
tica — Requerente — Weinmann 8s
raldo
Souza
Mattos
deu
provimento
Cia. Ltda. — Processo deferido.
comprando, utilizando e vendendo
Termo 119 412.846 — Marca Termo- aos recursos interpostos nos proces- referido produto, desde 1960 e já ti-o N9 15.096 — Privilégio de Invenção
brá,s — Requerente — Nomesio Ja- sos abaixo mencionados a fim de re- veram, portanto 7 anos para consta- — Ap erfeiçoamento relativo a pros
cinta Ciceron Bonina Borba — Pro- formar as decisões anteriores:
tar se o produto é utilizável ou não. cessas de Centrais Telefônicas pria
cesso deferido.
N9 112.042 — Mod. utilidade — Um
Conseqüentemente, as alegações vades sem uso de relê. — Requereria
Termo n9 318.025 — Marca Leal. Nôvo Sifão para Pias — Requerente contidas na supracitada carta não te — Paschoal Ferreira Gomes Moli— Requerente — Companhia Comer- Indústrias Plástica Corbianit de Via- procedem, pois confi enaam que real- nari. —
r?rocesSO indeferido.
cial Viana Leal — Processo deferido do Spira — Recorrente — Goyana mente a IMOX vem utilizando afineTermo 227.954 — Marca Emblemá- S. A. Indústrias Brasileiras de Ma- ral bruto e não o mineral quimicaPEDIDOS DE PREFERENCIA
tica — Requer ente — Pastificio térias Plásticas — Processo indeferi- mente puro, como aliás é usual.
paulista Ltda. — ' Processo deferido. do.
Termo n9 221.088 — Marca Seara O Sr. Secretário da Indústria He- Assim se ndo, de eeerdo com a De- FMC Corp (no pedido de preferên— Requerente — Seara S. • As In- raldo Souza Mattos negou provimen- legação de poderes que me foram cia da patente Priv. de Inv. para
dústria e Comércio — Processo defe- to aos recursos interpostos nos pro- atribuidos pela portaria n9 318 nego Processo para preparar um composto
rido.
cessos abaixo mencionados a fim de p rovimento ao recurso e confirmo o pesticida ComrosSção e Processa
despacho de fls. 29 v, que concedeu Pesticidas nele baseadas termo núUrino n9 320.066 — Marca Santa manter as decisões . anteriores:
N9 131.193 -- Mod. utilidade •— a patente.
mero ise.iis) Nego a p referência reMaria — Requerente — Empreza de Nôvo
Modêlo
de
Mesa
para
jógo
rePesca Santa Maria Ltda. — Recor- creativo — Requerente — Manuel de N9 87.718 — Modelo Industrial — querida em virtude da data em que
rente — Estabelecimentos Manuel da Bafros Campos — Processo indeferido Configuração Plástica de Frasco —
Silva. Torrado & Cia. (Irmãos) — N9 122.232 — Modelo de Utilidade Requerente — Agua Sanitária Super foi feito . 0 registro que é por demais
scente.
Procesos indeferido,
— nevo Tipo de Mesa para Mo de Globo Ltda. — Processo deferido.
O Senhor Secretário da Indústria Bilhar — Requerente — Manuel de N9 89.010 — p rivilégio de Inven- Furnagalli S. A. (no pedido de pra,
Heraldo Souza Mattos — Negou Barros . Campos. — Processo indefe- ção — Processo de Obtenção de Te- ferencia da patente Priv. de Inven,
provimento aos recursos Interpostos rido.
gra Fluoreto de Urânio em p articular Vão -- Um
aro com flange desmontes
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diariamente, ate as
15 hora*.
- As reclamações pertinen.tes à matéria relribuida, nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
escrito, à Seção de Redação,
das 13 às 16 horas: no Mán.
nio até 72 horas após a saida
dos Órgãos oficiais.
•
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de..
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as pura o
exterior, .que serão setyre
.•rmais, as iissinaturris
se-ão (omar, em ganir' er
época, por seis meses ou ',lin
uno.
As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
•aviso prévio.
Paro facilitar aos assinantes a verificação do prazo de
validade de suas assinalai as.
na parte superior do enderco

Rio, 17 d3 março de 1937'
Privilégio de Invenção Deferido
NO 108.553 - Aperfeiçoamento:, no
motor que faz objetos do pedido de
privilégio do térmo n9 108.258 - Albncht Nikes.
N9 126.929 - Aperfeiçoamentos de
Aparelho a Vácuo para Alimentação
de motores a gasolina - Augusto
'Venturini.
Privilégio de Invenção Indeferido
No 135.675 - Dispositivo de Molejo
e Amortecedor - Carlos Romano Machado.
EXIGÊNCIAS
Termos com exigências à cumprir:
IsT9 122.279 - João Emenesio Pinto
N9 130.064 - Rocksvell Standard
Corp.
N9 140.039 - Compagnie de Saint
Gobain
- Ng 140.157 - The Bendix Corp
NO 140.797 - Yanmar Diesel Engine Co Ltd.

n••111

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assir atura"
anuais renovadas até 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL1
fevereiro de cada ano e ai
O IRE TOR GERAL
iniciadas, em qualqU er época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
weraihçadb
seiers
OA
Itaç$0
ceie" 00 seav,ço oo puot..cAçõE•
- A fim de possibilitar a
FLORIANO GUIMARÂES remessa de valores acompa-•
MURILO FFRREIRA ALVES
nhados de esclarecimento'
DIÁRIO OFICIAL
quanta e sua aplicação, soli..
oeçao
citamos usem os interessados
•• •40.101clanal• •O ***** bani* do Ci•partann•Mill
preferencialmente cheque ou
••••••••• de Propri•••n•• Industrial •o fAimest•,,a
vale postal, emitidos a favor
ala •ndin etro• • •C ornGrelo
do TesotWeiro do Departa.
ireweriho das Oficinas do De p artemtato de imprensa Nationd
mento de Imprensa Vacional.
- Os suplementos ás edições dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
fornecerão aos assinantes que
as
solicitarem no alo da asFUNCIONket08
REp Aerc5Fs .0 Nenctrir-ArSe I
sinatura.
Capital e Inierhort
Capital e Interior.
4.500
- O funcionário publico
Setnesh'e
6
011:1
Cr$
Semestre
Cr$
.
9
0e0
federal,
para fazer jus ao desAno. „
Cr$
. . . Cr 12 000 A no
_conto indicado, deverá provar
EXterir4":
Exterior:
esta condição no aio, da ate
.4no
Cr$ 13.000 Ano
Cr$ 10.000 sinaturct

• EXPEDIENTE

•n•••••••••••••..

•••••n•••••

•

vão impresos o número do.
talão de registro, o mês e o
ano em tille &dará.
á fim de evitar solução a?,
continuidade no recebimento

brica Italiana In.12,,,;vel de garra inclinada - t:a•rno nu- No 14C.tj.3 SPA
mero 12.617) - Nego a preferl.ncia
Veriam Davis Roca
1a.22d
reauerida era virtude da data em que I No
C ;vens Fcrd
1-13.4
:
4
9
1
foi feito o registro que é por demais i
Cealaa.ny
recente.
I -a
- Walita S. A. retro
American C§anarnid Corra:any (no
pedido de prcf..ranc'a da patsxne PriTcnimaso
N° 1:la( vilégio de Inv:nção paia processo ca:
- Paalo August.
- Ch.ve3o 1.7nited ProL 9 2a17.2
Pepara.r. Tiacelijeas, têrmo 175.167)
Nego a preferência requerida em vir- cluans C uaaany Inc.
tude da data em que foi . feno o re- N9 150.026 - Sika Ilolding Aktitenles cllschaf t Rosaragase.
gletro cais é por Gomais recente).
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE PATEliNIES

Março de 1967

•

devem os as.
sitiantes prov.'ilenciar a res.
pei•;;va rel;c:41 5,tio com antecedência minima de trinta
( 3 6 ) dias.,

dos

ltreas,,aal acia e Allea•a.,...:o de Nome
ao Titular ,CJ
• s
racaaluda anotar no p:ot3ase
aba_iro ni_nciaa:_f_J a,carin taliasferéncia do titular de
Fredle A. Pcaacr And sons Ltda.
(transferência para o seu nome •do
Carmo 113.833, privilégio cie invençao Máquina pare a produção de um
tirante de fio metálico)
.7c `.

EXIG:'aNCIA S

Têimos com talaências a cumNo 150.233 - MárIo ESt;EVeS da prir:
Silva - Arisiades Ncgueira da Silva
Giumnni Colctti - Mcgia (junto
Jcsé Carlos Chalreei.
No 151.491 - Indústria Romi S A. à patente no 5.262)
Thermit
N9 126.078 - Metal
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA Corp.
DIVISÃO DE pATENTES
N9 127.141 - Luiz Alberto Jcsé
REPUBLICADO
Mondino.
Rio, 17 de ina.rgo de 1967
N9 127.374 Theo:dozico de Souza
Pires, João Rodrigues de Oliveira e
Privilégio de Invenção Deferido
Jacy Hexthel.
- Flávio Marques SaNo 128.023 - Dispositivo desloca- ra/a
vel de apoio do teto ou camada sobreN9 146.623 - Carlos Kiefer Ltda.
jacente para os trabalhos de escoraN9 148.822 - Westinghonse Elecmanto progrcsaavo - Karl Maria tric Corp.
N 9148.4E1 - Institut Français clu
Groetschel.
Petrole,, eles Carburants et LubrifiNo 131.715 - Aperfeiçoamento em cants. .
Processo e Produto para Fotografia a N9 140.911 - Aiabras Comercial Ciires - International Polaroid Corp. Exportadora e Importadora Ltda.
No 150.075 - John D. Riordan e
Privilégio de Invenção Indeferido Gertrude C. Libby
N9 151.150 - MoaCyr de Souza CaNo 149.112 -Aparelho para Sulcar bral.
e Capinar a Terra com dispositivo
- Berwin Elmer Etter.
contra pedra, raizes e outros - Italo NO 151.283
N9 151.518 - Lemforder MetallGallo.
warengesellsthaft MBH.
Modelo de Utilidade Indeferido
No 151.573 - José Pedro de Carvalho Lopes.
No 121.124 - Originais Disposições
N9 168.817 - Afonso Garcia Leão
em Avental para uso doméstico - e remando Garcia Leão.
Lúcia Simões de Castro.
N9 179.663 - Antonine Boueri.

- O custo de cada exem.
piar atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, nu venda avulsa,
acrescido de ,Cr 5 se do mesmo ano, e de CP3 10 por ano
decorrido.
R2CO32s?d2r!.

o

;ar •adit
Cc.
Frnst Jaccbi
e à umijC11O
•geeellec ar, a rce.
o inv_i • . ..o Elscaie deiariu o pri.,
iapcsitivo rali:..a.10
..r ira:ima:ninado
r,
(ataia. ar deles
de fio: P. •a,ctii a
t5 raa 114 '.'"1)
Pa.raco Ceme', r,io e Indiairia, de
z- e - r.cy)do
.
ElctrIc.caspacho que de:feitt . o briviléalo de
:"..ea••:,•:-:,1,1 (.2 apcvaetio
pala ir_aanua t eaes (3 Cl...ca:.a
dacic, "0:_amo

JzcclLiic f:r. Sc ..7 2;1^ Nula
•

Rio, 17 de março de 1r37
Marcas Deferidas:

Ne 1.376 - Elcieco -aeqüerente

ri Citco S. a. Ccual:c:a e
- Classe 15.
No s93.916 - La rJ.türlos flier
S. A. - Rcanaiaaae - ieer Arineiaantec Gceellschea::; int B2SCIII2011kter Haftung - Ckas3 3.
N v 413.570 - Metalarte Requerente - Victório Saccoletto - Classe 11.
No 439. '413 - IvIitcmicin - Requerente - Laborató.• :„o Farmacêutico
Internacional S. A. - Classe 3.
No 451.528 - Slmber - Requerente - Malharia Siinter Ltda. - Classe .22.
No 462.335 - G qmalina Encanar Requerente - Saga S. A. Administração e Particlpnra:es - Classe 48.
N9 431.853 - I.= Brasileiro - Requerente - Fclgoralco Luao Brasileiro S. A. - Clasee 41.
NO 435.135 - Carraro - Requerente - Metali'v alça Carrano Ltda.
- Classe 11.
No 492.218 - - :E:era/cante - Maxwell - raetrein..ea Comercial e Indu atrial -- C lasse 3 - (Cari-

•
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siderando protegidos ,apenas, os artigos da classe)
N9 492.551 - Plastipack - Requerente - Plastipack - Indústria e Coonerei° de Plásticos e Metais Ltda.
Classe 28. (Considerando protegidos. apenas, os artigos da classe).
N. 493.918 - Carfors Bruk - Requerente: Carlfors Burk E. Bjorklund
& Co. - Classe 1.
N. 497.588 - Creosolux - Requerente: R. C. Barbosa 8e Cia. Classe 2.
N. 500.072 - Radicela/ Ltda. •Requerente: Seraphim Anjos Nunca.
- Classe 8.
N. 500.627 - Vibroflux - Requerente Akti:ebolaget Vibro-Verken Classe 6.
N. 504.218 - Lumière - Requerente: Casimiro Silveira S.A. Indústria. e Comércio - Classe 23.
N. 506.000 - C . I. V. A. - Requerente: C. I. V. A. Comércio Indústria
Veículos e Acessórios Ltda. - Classe
n9 21.
N. 507.117 - Fazenda Serra brande
- Requerente: Zair Pinto do Rego Classe 42.
N. 508.318 - Brilhofil - Requerente: Lanifício Sulriograndense S.A.
- Classe 23,
N. 509.067 - Farine - Requerente:
Fábrica de Artefatos de Metais F'arme
Ltda. - C?1,-Lsse 11.

DIÁRIO OMIAL (Saçâil RI)
N. 512.247 - Chocamel - Requerente: Cooperativa Central de Laticínios do Paraná Ltda. - Classe 43.
N. 512.768 - Cremalina - Requerente: Ultraquímica S.A. Indústria e
Comércio - Classe 3.
N. 512.924 - Tesouro
Reguerente: Lanhes Tesouro Ltda. Classe 41.
N. 524.240 - Jardlib - Requerente: Brinquedos Play-Ground Ltda.
- Classe 49.

-

Insígnia Deferida:
N. 384.385 - Aurea - Requerente:
Umberto Loffredo & Cia. - Classes:
23 24. (Art. 114 do Código).
Titulo de Estabelecimento Deferido:
N. 50.852 - Auto Mecânica Universal - Requerente: Itelvino Acylino Farina - Classes: 6 11 21 33 (Art. 117 n9 1 do Código).
Marcas Indeferidas:
N. 342.168 - Porcelite - Requerente: Cerâmica SarC.tária Poreelite
S.A. - Classe 11.
N. 363.136 - Jornais Associados do
Brasil - Requerente: Editora Jornais
Associados do Brasil Ltda. - Classe
n9 32.
N. 410.538 - Apex - Requerente:
Roland Boiteux. - Classe 11,
N. 413.003 - Primus - Requerente: S.A. Indústrias Votorantim Classe 11.

N. 417.383 - Café Oura Preto - N. 589.19> - Cristal - Reciu.ea
rente: Armando Peterlongo & Cin.
Requerente: José Ceeilos & Filho
Ltda. - Classe 42.
Classe 41.
N. 509.256 - Lategosco - RequeN. 422.326 - Creme de Pepinos rente: Condoroll Tintas S.A.
Fascinação - Requerente: Xavier & Classe 16.
Benjamim Ltda. - Classe 48.
N. 512.751 - Pão Rente - RequeN. 417.936 - Tampill - Requerente: Plásticos Indústrias Tampa rente: Panificadora Pão Kente Ltda.
Ltda. - Classe 28.
.- Classe 41.
N. 426.435 - Age= - Requerente'.
N. 513.034 - Tacocil - RequeRoland Boiteux - Classe 11.
Cia. Química Industrial "Sil"
N. 451.220 - Ouro Preto -- Reque- -rente:
Classe 1.
rente: Nunes & Meireles - Classe 41.
N. 461.228 - Lider - Requerente:
N. 513.622 - Topa Tudo - RequeJosé Raimundo do Vale - Classe 41. rente: Fernando Brito Cavalcanti
N. 490.262 - Porcelite - Reque- alasse 42.
rente: Cerâmica Sanitária Porcento • N. 506.332 - Transporte Santo AlbaS.A. - Classe 5.
tonio Ltda. - Classe 33.
N. 494.829 - Video-Teipe - ReTitulo de Estabeleciinento tnd.equerente: $etidia,s Editére. Ltda. ferido:
Classe 32.
N. 496.533 - Spumant - RequeN. 398.284 - Movelaria Bandeirente: Sociedade Algodoeira do- Norrante - Requerente: Mauricio Schver
deste Brasileiro S.A. - Classe 46.
- Classe 40.
N. 497.827 - D E.I . C . I .L. - ReN. 448.108 - A Imperatriz das Sêquerente: Deicil-Delorme Exportação
Importação Comércio e Indústria. - das - Requerente: A Imperatriz das
Sêdas Ltda. - Classes: 22 23 24.
Classe 17.
N. 450.727 - São José - RequeN. 498.390 - Dental - Requerente:
rente: Viação São José Ltda. Dental Ltda. - Classe 10.
Classe 33.
N. 505.776 - Caprice - Requerente: Caprice Modas Ltda. - Classe
Exigências:
n" 36.
Tèrms
com exigências a cumprir.
N. 505.988 - Café Paulista - Requerente: Ariston Mascaronhas N. 405.402 - Icesa
Indústria de
Classe 41.
Caldeiras e Equipamentos S.A. .
N. 509.020 - Café Ipiraense - ReN. 495.e87 - Importadora dois Irquerente: Maria José Sou7a C.erqueira mãos Ltda.
_e classe 41.
N. 527.106 - Editóra Ypiranga S.A.

O I.iO B

=UI

Promulgada em 24-167
o

DIVULGAÇÃO N.° 937

Preço: Cr$ 700
A V UNJA;
Ne

Março de t967 .4(159

Gut:abam

Seçtto de Vendas; Av. Rodriguea Akee, k
Miada it Ministério da Fazenda

Atendem a pedtdos peio Serviço de 4Zessa~ PecM)
Soa asuãlia.
Na sede do
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Março de 1967

'2=9.

PATENTES DE ANVENÇÂO
,•nnn•n

Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de mie trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 divo
poderão apresentar suas oposições a0 Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
2 — Processo ue aeomo com o
ponto 1, caracterizado por combinar-se 1 mol d ediacilmetano, em
primeira copulação, com 1 moi de
uma amina diazotada e, em segunda copulação, com 1 moi da mesma anima diazotada ou de uma
diferente desta.
3 — Processo de acôrdo com
Ponto 1, caracterizado pele fato de
—
que 2 moi de diacilm e tano são coTERMO N 9 133.'n 66
pulados, em qualquer seqüência,
De 20 de Outubro de 1961
com 1 moi de uma diarrina tetraRequerente: Birrelli Societa Per
zotadas e 2 moi de uma amina
Azioni — Italiana
diazota da.
Objeto: Modelo Industrial
4 — Processo de acôrdo com o
Título: Cobertura Pneumaica para
ponto 1, caracterizado pelo fato
Rodas de Veículos.
de que as minas são escolhidas
‘\‘
• de modo que pelo menos uma delas possui em posição orto com
relação ao grupo amaino diazotáPONTOS CARACTERÍSTICOS
1 /Sirvo Tipo de Válvula cem vel um substi t uinte capaz de forTubo Apropriado para Ser Usada em mar complexos metálicos
Nrivo
modelo
de
caixa.embala,
-•
•
Garrafas e Outros Vasilhames como
a a caracterizada por compreender
5 — Processo de acôrdo com o
Sifão, para Gás Carbônico, constiMn corpo cilíndrico tubular, com bortuído por uni trônea cilíndrico de ta- ponto 1, caracterizado pelo fato
da inferior ligeiramente revirada para
manho e cfires desejada, feito de me- de que um dos grupos acilo
dentro, contra a qual é aplicado um
tal, plástico metal, p'á.stico ou de diacilmetano é um grui. o sulfodisco de fundo, aí colocado. receava.
qualquer outro material aalquado ca- nilo.
do, ou ainda simplesmente mx:lado,
racterizado pelo fato da válvula apree no interior do dito corpo tubular
6 — Processo de acôrdo com
sentar extremamente entre a extreFIG 1
sendo disposto um nôvo corpo, tam,
midade n° 2 e a parte central n" 3 o ponto 1, caracterizado pelo fato
bem cilíndrico e tubular, porém de
1. Cober:ura pneumática para roem de que um dos grupos anilo do
menor. dl.'smetro e maior altura que das de velou os, em que a sana A que uma série de ressaltas periféricos
que a ou- diacilmetano é uni grupo CO.
aquele; e sendo prevista ainda uma constitue a banda de rodagem é ca- forma de roscas, ao passo
tra parte, entre os n 9s 3 e 4 apretampa, formada por anel ci.Indrico, ractenzada pelas seguintes particula- sentar
7 — Prcesso de aci.$)fdo com
eventualmente, um diâmetro
com borda superior reviraria pala ridades:
ponto 1, caracterizado pelo fato
externo
ampliado,
e
éste
provido
de
dentro, contra a qual é aplicado um
a) — Um encave com desenvolvi- um topo suavemente arredondado o de que os grupos acilo são sepanôvo disco, aí colocado, recravado ou
mento
em zig.sag (1) com os lados que dá a dita válvula um acabamen- rados com o auxilio de agentes
simplesmente apoiado.
alternateasment longos e curtos, de to especial para facilitar a entrada aledinos.
2 — Nôvo modelo caixa embalsem, pequena peofundi•jac:e, dito encave, da mesma na garrafa sifão.
8 — Processo de acôrdo com o
como reivindicado em 1, substancial- em correspondência de cada par de
2 — Nôvo Tipo de . Válvu'a com ponto 1, caracterizado pelo fato de
mente como descrito e ilui a,do nos quinas dos seus flancos, apresentando Tubo
Apropriado para ser Usado em que a segunda copulação é realiuma pequena ramificação (2) tendo Garrafas e Outros Vasilhames como
fiesenhas anexos.
a mesma profundidade e formando Sifão, para Gás Carbônico, caracte- zada em presença de um agente
um ângulo de aproximadamente 209 rizado ainda pelo fato da válvula ter fornecedor de metal.
com o eixo de rotação do pneu no centralmente um canal .em sentido
122.600
T2RM
9 — Processo de ackdo com o
mesmo sentido em relação à direção vertical onde fica alojado um tubo,
opnto 4, caracterizado pelo fato de
; DATA: 14 de setembro de 1960
da marcha.
cujo tubo, tem em sua extremidade em p regar-se, como agente forneRequerente: Francisco Fana - São
b) — Ramificações (3) no fim do inferior, um disco de borracha ou matrecho (2) na mesma dlreççáo, mas terial equivalente, tubo éste, que se cedor de metal, um composto for-.
Paulo..
Título: Nova Decoração Interna pa- com as faces ligeiramente divergen- amolda , na extremidade inferior da r!ecedor de cobre.
Ra Tam p as de Refrigerantes e outros. tes e aumeRtando a profundidade por válvula abrindo ou fechando a pas10 — Prowsso de aa”dc com o
sagem de gás.
melo do degrau 4).
ponto 4, caracterizado pelo fato
Modrilo Industrial
C) — Blocos maciços (5) em am- 3 — Caracterizado como tudo es- de empregar-se, como agente for.
bos os 'lados, que se prolonga nos sencialmente descrito e ilustrado nos necedor de metal um composto
desenhos e clichê em anexo.
flancos.
fornecedor de níquel. •
2. Cobertura pneumática para ro11 — Processo (te acót do com o
das de veicvlos tendo a zona central
'1: UNO N.° 129 . 26b
ponto 4, caracterizado pelo tate
A como na reivindicação precedente,
de em p rer, ar-se, como rgente for.
caracterizada na zona B dos flancos
De . 18 de maio de 1961
necedor de metal, um composto
pa'as seguintes particularidades.
Requerente — Sandoz S. A.
fornecedor de cobalto.
d) — Recortes (6) em direção Suíça.
12 — Proceso de f)&') • dq com o
transversal, em prolongamentos dos
Titulo — Process'o de produzir ponto
canais (3), que se fundem no fim do
4, caracterizado pelo faie
azo corantes.
de empregar-se. corno agente for- •
flanco com
1 — Processo de 'produzir azo necedor de metal. um composto
e) — Uma face circunferencial (7)
corantes por copulação de aminas fornecedor c1 ?loco.
que delimita a cobertura
Costados (8) que alto os pro- diazotadas, com diacilmetano, caf)
Finalmente a requerente rei-- Nova decoração interna para longamentos dos blocos (5) ,colocados racterizado pelo fato de que dia- vindica. de scôrdo com a lef,, islirentre
dois
recortes
(6).
cilmetanos
são
copulados
em
etatampas de refrigerantes e outros, ca.
fracterizada pelo fato de as ditas tamA Requerente reivindica a priori- pas com aminas diazotadas e, an- ção aplicável a p rior i dade do
paten.5pas serem providas internamente de dade de igual pedido depositado na tes ou no decurso da segunda co- corresnondente pedido
itiguras desenhadas, pintadas, coladas Repartição de Patentes da Itália, sob pulação, um gruí)) adio por res- te dePositado mia fieperticão
to de diacilmetano é set,arado no Patente • da Sofra, em 19 de fluí()
! eu ai dispostas de maneira adequada n9 3.068 (verbale), aos 23 de feve- composto imite-meti iário formado.' de 1960. sob o ^5 721 60.
,einalouer. representando por exemplo reiro de 1961.
TÈRMO N9 108.665
DATA: 24 de fevereiro de 1959
Modelo Industrial "Nôvo Modôlo de
Caixa-Fznbalagem'',
I.C.E.A. Indústria Cartonagem s.
Afins Ltda., firma brasileira, industrial, estribe ecida de São
Paulo

r,

as cartas do baralho, as faces de jogadores de futebol, as letras do alfabeto, os dias da semana, os meses
do ano, ou outro motivo" qualquer:
em cada Mas deles as referidas figuras compondo séries para coleção.
2 — Nova deCoraçãa interna para
tampas de refrigerantes e outros, co
mo reivindicado.. em 1, substancialmente como descrita e ilustrada nos
desenhos anexos.

TERMO N9 139.547
De 12-1-1962
Sabety Grassiani
Objeto: Desenho ou Modêlo Industrial
Titulo: Niivo Tipo de Válvula com
Tubo para ser usada em garrafas e
Outros Vasilhames com Sifão, para
Gás carbônica -
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PATENTES DE NVE ÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 23 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o ..„,a2o para a. deferimento do pe2Bdo, durantó 30 ene
poderão apresentar suas oposiçôea ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgares% prejudicadoo.

TÉRMO N9 138.135
8 — Vagão para usos múltiplos, uma peça única, que depois recebe a
de sola, para posterior monde acôrdo cora o ponto 2, carac- palmilha
tagem
e
fixação
do
corte.
De 17 de abril de 19d2
De 19 de maio de 1961
terizado por serem as paredes ver2. Nôvo calçado, como reivin.11eado
"Nôvo Retentor para Virabrequim
Requerente — Pierre Jean Ma- ticais . das caçambas que formam
em 1, substancialmente como descri- e Eixos de Veículos em Geral'
rie Théodore Allard — França.
os dois grandes lados ti. ias cons- to e ilustrado nos desenhos anexos.
Wylerson S/A. Indústria e Comér.
Título — Vagão para usos múl- tituídas por elementos corrediços
cio, estabelecida na cidade de São
Paulo.
tiplos.
em forma de portas e que permi— Vagão para usos múltiplos tem alcançar o interlo a do vagão
TERMO 137.651
PONTOS CARA.CTER1STICOS
utilizável principalmente para o
transporte de materiais a granel quando este utilizado para o trans.
De 3 de abril de 1962
1 a- Nôvo retentor para virabreou para o transporte de objetos porte de objetos separados
Requerente — Osmar Contier de quim e eixos de veículos em geral,
separadso, caracterizado por .ser
9 -- aVgão para usas múltiplos, Freitas
do tipo feito em duas matadas, e paSão Paulo
a parte central do dito vagão cons- de acôrdo com o ponto 8, caracra ser aplicado onde não seja possível
Título — Um Nôvo Modêlo de apon- a montagem de uma peça inteiriça,
tittlid por dois elementos que for- terizado por`sereni as ditas porcaracterizado por compreender ini.mam uma tremonha de esvasita- ções de extremidades o vagão, tador de lapis,
cialmente um anel de borracha neo.
mento regulável, ao pasac que as situadas acima dos truques, fora
Modal° de Utilidade
prene ou material similar, tendo nu.
duas partes livres, que se encon- da parte que forma a tremonha e
ma das faces, e próximo ao contôrno
tram fora desta tremonha, e que constituída por, elementos de va19) "Um 'Avo modelo de apontador interno, tuna canaleta anelar circunestão' no lugar dos truques, são gão de fundo chato, igaalmente para lápis", constituído de uma úni- dante, de grande p rofundida.de, e forconstituídas por ciais eleMentos de munidas de portas aorrediças.
ca peça de material plástico ou me- madora de aba anelar interna, incli.
vagão de fundo shalo
O requerente reivindia de acôr- tal, que é caracterizada por ser do- nada para dentro, e com contôrno
tada. de rasgo longitudinal, médio, extremo anguloso.
2 — Vagão para usbs múltiplos, dor com a Convenção Tmernacio- passando
pelo centro, e da extensão
de acôrdo com o ponto 1. carac- nal e o art. 21 do Decd,ato-lei
2 — Nôvo retentor para virabre.
de, mais ou menos, 3/1 do compriterizado por ser a dita tremonha mero 7.903 de 27 de agôsto de mento da peça; e de largura sufici- quim e eixos de veículos em geral,
como reivindicado em 1, caracterizado tipo descrito na patente fran- 1945, a p rioridade do carreSpon- ente à passagem de um láp1s.
do ainda pelo fato de o dito anel ser
césa n.° 1.212.728 que comporta dente pedido depositodo na Ra29) Um nôvo modê7o de apontador provido, nas p roximidades da face
dois elementos em forma de ca- p artição de Patentes da 'F rança em para
lápis "acórde com o ponto 1, oposta à canaleta anelar citada em
çambas que 'giram arn Mimo de 20 de m n;,-n
1960, sob o núme- caracterizado pelo fato do rasgo lon.. 1, de uma cinta metá l ica de refôrço,
ro
827.778.
eixos horizontais paralelos.
gitudinal terminar em uma região Inteiramente embutida . no mesmo,
transversal retangular reentrante, do cinta esta cora secção transversal em
3 — Vagão pára uses múltiplos,
fbrmato de uma lâmina usual de bar- U, tendo uni dos.ramos rente à borde acôrdo com o ponto 2, caracteTERMO N9 137.518
bear, sendo provida dita região livre da lateral do anel, extendido por tôda
rizado por serem os ditos eixos
de dupla travessa longitudinal, ,com a sua altura, e o outro rente à borda
horizontais p aralelos' dois eixos
De 28-3-1902
pontos de contata na face interior interna do mesmo, porém deixando
tubulares colocados abaixo dos
suas paredes, e a face interna in- livre a aba nelar interna.
ia-quarenta — Tecidos Artísticos de
fundos das caçambas, formando
ferior da parede dianteira voltada
3 — Nôvo retentor para virabre
èstes dois eixos tubulares ao mes- "TEAR" Ltda. — São Paulo
para a abertura central, dotada de
Título Um N6vo Fio Metálico
e eixos de veículos em geral,
mo tamis) as doas l on garinas . prinuma pequena aba, para o assenta- quini
como rei vindicado até 2, substancial_
1— N6vo fio metálico, indicado mento da parte lateral cia lâmina mente como
cipais do chassis do vagão.,
descrito e itnstrado noa
desenhos aneros.
4 — Vagão Para usos múltiplos, para utilização em fiacão, tecelagem, oposta àquaa do lado de uso.
39) Um nôvo modelo de aporv,ador
de acôrdo com o ponto 3, -carac- malharia, pa.ssamanaria, confecções
terizado por s s estende r em as di- em geral, uso doméstico e outros, 'ca- para lápis, acórde com o item antetas longarinas p or todo o compri- racterizado por ser formado aproxi- rior e tudo conforme descrito, reivinTERMO N o 133.139
dicado e ilustrado nos desenbos miemento do vagão e se r em ligadas madamente de 30% de fio metálico x0s.
De 17 de abril de 31U
entre si por travessas e ligações própriamente dito, obtido da fôlha
Requerente: The National Nationa/
diagonais.
de alumínio, preferentemente de côr
Cash- Registar Company —.
TERMO N9 138.117
5 -s-. Vagão para usos múltiplos,
Unidos da América
de acÔrdo com o ponto 3, carac- prata ou ouro, e tendo ambas ou ape.
De 16 de abril de 136',.
nas unia face lustrosa, e mais 50%
Titulo: Dispositivo de Lógica Soterizado nOr ser a dita tremonha
lenoide.
c omandada por meio de macacos de celofane e 8% de fio de nylon,
Requerente — Dr.. Francisco Mahidráulicos fixados de 'ma parte elementos êstes que são agregados cedo k''eitosa -- Estado do Rio de JaPONTOS CARACTERtST/COS
-no chassis e de outra nas caçam- entre si, sem torção, mediante a uti- neiro
lização de 12% de uma cc'S adequabas.
Titulo — Aperfeiçoamentos em Vál1 — Um dispositivo magnético cavulas de passagem Acionadas por paz de funcionar como
. 6 — Vagão para usos múltiplos, da.
Bóias.
lógico compreendendo um ii;wleo de
de- acôrdo com o p onto 2, carac2 — /Vivo fio metálico, como reimaterial magnético, um.i armadura
1.
"Aperfeiçoamentos
cru
Válvulas
vindicado
em
1,
substancialmente
terizado por ter cada uma destas
magnética, e um dispositiva de mola
de Passagem Acionadas por Bóias", para
caçambas uma riorção de teto mó- como descrito.
impelir a citada armadura, afas.
como
complemento
de
um
registro
vel comandada por macacos, de
fo-nr.r.do pior um tampão elástico, na tando-se do citado núcleo, para urna
posição, caracterizado por
maneira que esta porção de teto
extrni'.dade de um braço de alavan- primeira
TERMO NP 137.555
p ossa ser conduzida acima da caincluir um primeiro enrolamento aroca transversal, cujo deslocamento an- piado
eit do núcle e capaz de,
De 29 de março de 1962
ernaba miando esta estiver em pogular horizontal é determinado pe'o quandoaoalimentado,
c 4 ^ 7,s n An f.^/",,,,1PPIT)
d esenvolvei' no
au rebatida
Modelo de Utilidade — "Nervo Cal. deslocamento vertical do braço da citado núcleo um fluxo de
istna, gransôbre a parede externa No vagão. çado",
bóia, caracterizado por um parafuso deza suficiente para fazer cem que a
•
7 — Vagão para usos múltiplos,
Companhia de Calçados Palermo, de avanço, disposto co-axielmente à citada armadura se mova para uma
acôrdo com o ponto 6..carac- firma brasileira, industrial comer- entrada de. :,`:.gua, e além do tampão, segunda posição adjacente ao citado
terizado por ser cada parção
cial, estalielecida em Franca Estado cuja extremidade avança ou retrai, núcleo, um segundo e uni terceiro endeterminando o curso do dito tam- rolamento acoplados ao citado núteto móvel art i culado «,m a ca- de São Paulo.
pão, e assim o espaço de vasão
cleo, sendo cada um capaz de quançamba por meio de dois pares de
água, entre éle o orifício vedado. •
do alimentado, desenvolver no citado
PONTOS CARACTERISTICOS
bielas, cada um dos macacos que
2 — Ap erfeiçoamentos em Vávulas núcleo um fluxo cujó sentido é oposcomandam as inovimeatos desta
to ao do fluxo desenvolvido pelo ci.
1.
Nôvo
calçado,
caracterinsdo
pelo
de
Passagem Acionadas por Bóias", tado
porção de teto sendo articulado;
primeiro enrolamento, e um dis.
de mrna p arte com . a 'caçamba, de fato de que, na sua rno,..,agem, o como reivindicado em 1 e 2, e sabs- positivo
de a li mentação para alimenfôrro
do
corte
e
o
fôrro
da
palmilha
toncialmente
confosme
descrito
e
Ilustar indi vidualmente os citados prioutra com Ma das bielas do par sereiii inicialmente costurados entre trado no
relatório e &Bacilos anesna meiro, seg
que en rrespon'J a Aste macaso.
undo e terceiro enrolaram).
si pelké respectivas bordas, fonnando
Cc.
TERMO N.' 129.336

J
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PATENTES DE INVENÇÃO
leablicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da pubricação de que trata o . presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
2 — Um dispositivo magnético de
aaórdo com o ponto 1, caracterizado
pejo fato de que se os citados seatiado. e terceiro enrolamentos são capazes de, quando simultaneamente alimentados, desenvolver no citado núcleo um fuxo cuja grandeza é sufi
ciente para sobrepujar a fórça de
atração para a citada armadura cansada pelo fluxo desenvolvido no citado primeiro enrolamento.
3 — Um dispositivo magnético de
acôrdo com o ponto 1, caracterizado
pelo fato de que os citados segundo
e ,terceiro enrolamentos são por si
Mesmos capazes de quando alimentados, desenvolver no citado núcleo um
fluxo cujo sentido oposto a :Sarça de
attração exercida sôbre a citada ar_
madura pelo fluxo desenvolvido no citado primeiro enrolamento e cuja
grandeza é suficiente para sobrepujar
essa fôrça de atração.
4 — Um dispositivo magnético de
acôrdo com qualquer um dos pontos
1 a 3, caracterizado pelo tato de que
o citado primeiro enraamento é acoplado a uma perna do citado núcleo,
sendo o citado núcleo suostancialmen_
te em forma de U, sendo os citados
segundo e terceiro enrolamentos acopiados a outra perna do citado núcleo, fazendo o citado dispusiúvo de
alimentação com que a cilada armadura, sob a influência .Io citado dis„
positivo de mola, gire em ttirno da
sug extremidade articularmante apoia,
da.
- 5 — Um dispositivo magnético de
acôrdci com qualquer um dos pontos
1 a 4, caracterizado pelo fato de que
a citada armadura aèiona um martelo de impressão quando se afasta do
citado núcleo para a citada primeira
posição.
Reivindiba .se, de acendo com a
Convenção Internacional e o Art. 21
do Código da Propriedade Industrial,
a prioridade do pedido cocrespondente depositado na Repartiçção de Patentes dos Estados Unidos da América, em 3 de maio de 1961 sob número 107.384.
DECLARAÇAO A QUE SE REFERE
ARTIGO 13, PARÁGRAFO 29. DO
CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
O

TERMO No 171.425

TÊRMO N Y 171.429
TERMO N 9 171.432
American
Cyanamid
Company
—
N.
V.
Philips'
GloeilampenfabrieTitulo: Composição diagnastica, disUnidos da América.
ken — Holanda.
positivo de ensaio e processo para de- Estados
Titulo: Processo para preparar quiTitulo: Aperfeiçoamentos em ou retecção de uréia em um fluido.
nazolinonas e seus sais e para prepa- lativos a novos processos de -preparar
Requerente: Miles Laboratories, Inc. rar
composições anti-coccidianos.
1-desidro 9-beta 10-ialfa-esterõides.
Localidade: Elkhart, Indiana, Estados Unidos da América do Norte.
TERMO N. 171.433
TERMO 149 171.430
N.
V.
Philips'
N. V. Philips' Gloeilampenfabrie- ken — Holanda. GloeilampenfabrieTÊRmo N9 171.426
ken — Holanda.
Titulo: Aperfeiçoamentos em e relaTitulo: Novos 9beta, 10 alfa-esterólTitulo: Processo aperfaiçoacio de em- des, processos de produzir êsses com- tivos a novos 9-beta, 10-alfa-esteróibalagem ou acondicionamento, e em postos, preparações farmacêuticas con- des, processos de produzir os mesmos
recipiente ou envólucro para produ- tendo esses compostos como ingredi- preparações farmacêuticas contendo
tos ou mercadorias..
entes ativos. o processos de produzir os ditos 9-beta, 10-alfa-esteróides,
como substâncias ativas e processos
essas preparações.
Requerente: Silo Vac Holdings
de produzir as ditas preparações.
K.) Limited
Localidade: Londres, Inglaterra.
TERMO 149 171.431
TERMO N9 171.435
N. V. Philips' GloeilampenfabrieTitulo:
Processo para conservar aliken — Holanda.
TÊRMO N° 171.427
enlatados.
Titulo: Aperfeiçoamentos em e re- mentos
Requerentes: Washine Chemical
a 9 beta-esteróides, processos Corporation
Sperry Rand Corporation — Esta- lativos
e The F. & M. Schalfer
de
produzir
os
ditos
compostos
e
prodos Unidos da América.
Brewing Co..
cessos
de
produzir
preparações
farmaTitulo: Interruptor elétrico,
Localidade: Estados Unidos da
cêuticas contendo os ditos compostos
como constituintes ativos e as ditas América.
Prioridade: Pedido norte-americano
preparações.
TERMO N9 1'71.428
n° 384.793 de 23 de julho de 1964.
--Reed Roller Bit Company -- EstaTERMO N. 171.433
dos Unidos da América
TERMO N9 171.436
Titulo: Conjunto de válvula de reBullher Vale Motta.
Titulo:
Processo para a preparação
tenção.
Pontos: Piasson.
de novos 9-B, 10-alfa-esteroides.
Requerente: F. Hoffmann-La Rache & Cie. Société Anonyme — F.
Hoffmann-La, Roéhe & Co. Aktiengeselischaft)
Localidade: Basiléia (Suíça).

1

REVISTA TRIMESTRAL DE
JURISPRUDÊNCIA

a TERMO 149 171.437
Titulo: Processo para a preparação
de novos 9-B, 10-alfa-esteraddes.
Requerente: F. Hoffmann - La Rocha & Cia. Société Anonyme — (P.
Hoffmann,La Rocha & Co. Aktiengesellschaft)
Localidade: Basiléia (Suíça).

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

TERMO N9 171.438
Titulo: Processo ara a rearação de
novos 9-B, 10-esteróides.
Requerente: F. Hoffmann-La Roche & Cie. Société Anonynie — P.
ftn).-1.4 Roche & Co. AktiengeU.:,.°11fsicina
han
Localidade: Basiléia (Suiça).
Prioridade: Pedido Suíço número
':;.979-64 de 28 de outubro de 1964.

Vol. 39 (p. 1-219) Janeiro

1.967

TERsvIo N9 • 171.422
Requerente : AInbrosi0 Elias

Levinsoa e Salomon Guzovsky,
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou relativas a bagageiros,
Procuradora: Cometa Marcas e Pita" tentes Ltda.
TERMO N9 171.423
Pontos característicos da Patente de
invenção de:
Impulsão hidráulica para máquinas
eje produção, como máquinas 'de moi,
dagem por injeção.
Requerente: Salzgitter Maschinen
—
TERMO N9 171.424
Pontos característicos da patente de
invençdo de:
Travamento do sistema de fadha/unto de máquinas moldadoras, como
Máquinas de moldagem por injeção.
Requerente: ealzgitter 1Vlaschinen
4.Etiengesellschaft.

—

PREÇOt CR$ 2.309

X VENDAS
Na Guanabara;
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postai

Em Brasília
Na Sede do D.1 N.

TERMO N° 171.439
Titalo: Processo para a preparação
de novos 9-B, 10-alfa-esterbides.
Requerente:. F. Hoffmann-La Rocha & Cia. Société Anonyme — (P.
& Co. Aktiengesf[ill
e isicinhanftn) -La Rs3che
Localidade: Basiléia (Suíça).
TERMO N9 171.440
Turandir de Almeida e Ana Joaquina Cordeiro.
Pontos: Um dispositivo automático
pega ladrão.
isrtmo.NQ 171.440
Requerente: Jurandir de Almeida e
Ana Joaquina Cordeiro.
Local estabelecido: Campo Grande
Estado da Guanabara.
Artigos: Dispositivo automático pega
ladrão.
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MARCAS DEFOS1TADAS
a

Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante essa prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que ao julg arem prejudicados com a concessão do registro requerido
4.5

Térinos ns. 764.130, de 17-8-1966
17-8~1966
Agricultura, Indústria e Comércio
Veremundo Soares S.A
Pernambuco

S LUEO

tas promissórias, papéis de correspondência e de propaganda e recibos
Têrmo n." 764.143, de 17-8-1966
Dinâmica - Acessoria de Empresas
Limitada
Guanabara

Resumwe SmUe

r-_

•

1.3

[E G 5

•L-j

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n. 5 764. HG, de 17-8-1966
,Mucl,,nças Franca Ltda.
Guanabara
r'à

r

I

...,
Wrn'FSTR11)9,

Classe 53
Reivindica-se o uso exciusivo da marca
acima representada, para todo o território nacional com a faculdade de variar
em cores e dimensões
—
Termo n.° 764.139, de 17-8-1966
Matin Comércio de Materiais e equipamentos industriais Ltda.
Guanabara

R `gNMSTRIA BRAS .LTSTIA
Classe 16
Equipamentos industriais para
construção em geral
Têrmo n. 5 764.142, de 17-8-1966
Dinâmica -• Acessoria de Empresas
Limitada
Guanabara

Classe 38
Artigos da classe
Termo n. 5 764 .147, d; 1 i-8-19J6Sibramodas Lcda.
Rio Grande do Sul

H
.il)

ri r
JêL

r‘

WiDDSTRIA BRASIL=
Classe 36
Artigos da classe
Termos na. 764.148 e 764.109, de
17-8-1966
Foi - Feira de Oportunidades Ltda,
São Paulo

Classe 41
Peixes frescos, secos, salgados e'eru
conservas;; Lamarão fresco, seco, ifsalClasse 17
gado e C/a conservas: lagostas, osWis,
Artigos para escritório. almofadas pera
crustáceos e moluscos
canrabos, almofadas para tintas. abri•
Térnio n. 5 764,154, de 17-8-1960.
dores de cartas, arquivos, borracbm
)erços para mataborrão, borrachas para Importadora e Exportadora Brasileir :â de
:raias. brochas para *senhos. cofres Produtos do Mar --31
Limitada
..:anetas, canetas tinteiro. canetas acra
timmahara
desenho. cortadores de papel. carbonos
:arimbos. cartrabadores. cola para empei
.oiadores. ccnnpassos. cestos para CGT'
IIIPORTADORA E EXPORTADORA;
•espondencia, desenhadores, duplicaLO
BRASILEIRA
DE PRODUTOS Do
es datadores estolos para desenhes
e.srolos p ara caretas estolas com minas
11A11 BRASILW - LTDA.
esquadros. CSIO:c» p ara ápis, espetos
estiletes para papeis, furadores. fita!
Para máquinas de escrever. grafite!
Nume Comerciei
para lapiseiras. e,ama arábica, grampeo
dores. l •,pis rje,a., la p iseiras. ca
n:' 76.1.155, de 17-8-1966
,
alunas p ara anowar
;Crus. pari. Emmr si Indm-friall-ai,2o do Cajá S.A. umas
Ceai á
i irefites minas caia peaLs, mhquiaa:
escrever. mati.Y.r,as de cEICL'iar,
nas de swial máquirms de rnultiplic:,.;
va r a ga
porta-cartn
florta • láiils, aorta-canetas. poit
'arras, p rensas p rendedores de apiiis
aetceveirr, cara p apeis. aertuicdores
ruguas. raspa•leirns de borroes, steneil:
Dura inntie.••,, atos tirit o'

Indústria Braaileura

Termo n.' 764.151, cie 17-8-196G
La/C;iCS Rainha da Praw Ltda.
São Paulo

nAl.n1-1A DA FRAÇA
industr:la brasileira

Cii”:..; n•• '11
DaCcs de filit:s e: 1 e.,!imvs, prepara-

dos cm nia&s:i, em cid .!:s, em compotas,
em geleiz,s ou cr;stalizades
em geléias ou ci,sialieadas
--T-Jinio n.5 76-1.15;) de 17-8-1°66- 1 mnprC: liudui. tri :licacTio do Ci:jti S. A.
Cear

Classe 41
Pastéis; sanduiclies; croquetes; pudins;
doces; saladas; pizzas; frutas; mingaus;
IND.--BRAS.
*
sorvetes; biscoitos; pães; carnes e peixes
preparados para alimentação; arroz e
Classe 41
feijão preparados para refeições; compoDoces de frutas em conservas, preparatas; frutas; legumes preparados para dos em massa, em caldas, em compotas,
refeições
Têm° n. 5 764.157, de 17-8-1966
Termo n. 5 764.152, de 17-8-1966
Paulo César Martins
Construtora Camaguense Ltda. Guanabara
"COCAI."
Rio Grande do Sul
T

nx,

h@ SMn@e.

Os Que r3r,ffi'laan-2

indast2 ia loras1le2a

Classe 12
Botões, alfinetes comuns, fechos corrediços e demais miudezas de armarinho não
Classe 38
incluídos nas classes 13, 22, 24 e 48
Ações, apólices cheques, cartões comerClasse 14
ciais e de visitas. debêntures, duplicatas,
Vidro, cristal e seus artefatos não
envelopes, faturas, letras de câmbio, noincIuidos em outras classes

Termo n.° 764.153, cie 17-8-1960.
Importadora e Exportadora BrasileiaA-de
Produtos do Mar - BRASILMARe Limitada
a:
Guanabara

BRASILMAR
industria brasileira -^

Dinâmica - Assessoria

Classe 41
de E presas Ltda.
cornestiveis, azeites, gorduras,
Classe 38
manteiga, condimentos paar alimentos e
Nome Comercial
margarina
Classe 46
Têrmo n. 5 764. 144, de 17-8-1966
Classe
Guanabara Restaurante Diversões Ltda.
Sabão comua) em barra. em pó e cai
Guanabara
liquido; preparados para limpeza e polimento em geral: detergentes, sapiináceos
preparados para polir e conservar madeiras, metais, vidros e objetos em
geral
Classe 41
_
Titulo
Térmo n." 764.132, de 17 --8-.1 -9-66 Guanimpex importadora e Exportadora
Termo n.o 764..145, de • 17-8-1966
Limitada
Rute Ramos de Souza
Guanabara
Rio de Janeiro

Classe 8
Lentes de tênia espécie, binóculos, lunetas, óculos„ monóculos, microscópios,
telescópios e barômetros
Termo n.5 764.138, de 17-8-1966
Coimbra Cabelea-efro Ltda.
Cr.anabara

Termo n. 5 764.150, de 17-8-1966
Gilman Pinto Novaes
São Paulo

/(}f/(7•AitYi7/

Nome Gmnerciall

Classe 32
Paia distinguir: Álbuns, almanaqueu,
anuários, boletins, catálogos, jornais,
livros, peças teatrais e c1nematográfta
caie programas de rádio e te1cv1s2Q
publizsições, revistas. folhinhas iinnrc,7,a
e programas circenses

ra
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com á art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data cia publicação começara
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durant, esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamevto
Nacional da Propriedade Industrial &Mies que se julg arem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.° 764.158, de 17-8-1966
',iintonio Joaquim Pilão
Rio de Janeiro

Classe 2
1 Material de revestimento para frutas e
verduras ou hortaliças frescas compre! endendo uma substância ceroáa e ou
• rfesinosa d:ssolvida num solvente
volátil
_ _ _
• --- Termos os. 764.169 e .764.170, de
17-8-1966
Etablissement Marqint "Grandes MarNome Comercial
—
ques Internationales"
Têrmo n.° 764.166, de 17-8-1966
Liechtenstein
Yarway Corporation
Estados Unidos da América

Peixaria nossa Senhora
de Fátima Ltda.

CIN-CIN

'MAY

madeira. espreguiçadeiras. escrtvam
abas, estanhes. guarda-roupas, atesas
mesinhas mesinha para 5adio teretr
O. inesinnas para televusão. no.,turce
Kira quadros.. 'urra retratos, poi,tronat
poltronas - camas, prateleiras, porta-cha
ams, sorás. sotás-camas, rravessetrot
vitrines

Termo n.° 764.175, de 18-8-1966
Urbanizadora Continental S.A. ComÉrcio, Construção e Im6yeis
São Paul -

CUTINENTAU
Ind. Brasileira

Classe 42
Classe 25
Bebidas alcoólicas em geral
Cartazes, letreiros, magnetes, obras de
. Classe 43
pinturas e. taboletas
Bebidas refrigerantes isentas de álcool
Classe I
•
•
Ferragens, ferramentas de tãcia espécie
Tèrmo n.° 764.17.6, de 18-8-1966
Têm() n.° 764.171, de 17-8-1966
de
cutelaria em geral e outris art:gos
Refrigeração Rical Ltda
Willys-Over/and do B-asil S A . —
metal a saber: Alicates, alavancas ar
São Paulo
Indústria e Comércio
nações de metal, abridores de latas
Guanabara
arame liso ou tarpado, assadeiras açu
careiros: brocas, bigornas, baixelas
Ind..Braslleira
bandeilas, bacias, baldes, bimbonieresVEÍCULOS FITA AZIII
bules: cadinhos, cadeados. castiçais, co
Classe 8
lheres para pedreiros correntes, caVides
Classes: 6 e • 21
Balcões frigoríficos e geladeiras
Chaves: cremones, chaves de parafusos
Expressão
comerciais e domésticas.
conerties para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões. canos le
Termos ns . 764.172 e 764.173, de -Termo n.° 764.177, de 18-8-1966
Indústria e Comércio Pantoni
17-8-1966
Eik
nieng, Chaves de fenda' chaves isglêsa
para acondicionamento de al:mentos Willys-Overland do Brasil S . A . —
Limitada
cabeções, canecas. cipos, cachepots
Industria e Comércio
;4s:o Paulo
centros de. mesa. coqueteleiras caixas
Guanabara
caldeirões, caçarolas, chaleiras, catetel.
ras, conchas coadores: distintivos, da
KITOK
bradiças; enxadas, enxadões. esferas
Ind. Brasileira
engates, esgu:chos. enfeites para areios
estribos. esferas para arreios, espuma. •
•
Classe 6
Classe 16
deitas; formões. 'vices. ferro pare :oda; Máquinas e suas partes integrantes não
Ciment_
()branco
cap im ferrolhls, facas. facões, ...eche
incluídas
nas
classes
7,
10
e
17
duras ferro comum a carvão. `Cr . iteira:.
Termo n.° 764.178, de 18-8-1966
Classe 21
tunis fôrmas pare loces treina para
Transportadora Malta Ltda
Veiculos e suas partes integrantes,
estradas de ferro. frig:deiras; ganchos
São Paulo
exceto máquinas e motores
grelhas gar 4os, ganchos para quadros
quinados e wh'r1 - v
gonzis para darruagens: insigni pt: 11.
NALTA
Termo n.° 764.174, de 18-8-1966
mas. laminas, liroreiros. latas de lixo:
Indústria e Comércio de Móveis
Lua. Brasileira
jarras: machad:nhas, molas para porta
"Decorart" Ltda .
molas para venezianas, martelos lar.
Classe 33
São -Paulo
retas, matrizes; navalhas; puas; pãs. are.
Transporte rodoviário de cargas
go*, parafusos. picões, porta - 010: po
seiras, porta-pão. porta-jóias. paliteiros
' DECQRART
Têrmo n.9 764.179, de 18 - 8 - 1966
panelas, roldanas, ralos para - p:as, rebi.
Ind.
Melanyl S . A. Indústria e Comércio
tes, regadores: serviços de chá e café.
São Paulo
serras, serrotes, sachos, sacarrolha: teClame 4C
'auras. talheres atlhadeiras, torqueze, .46veit em geral, de metal,. vidro. do
BELENY1
tenazes, travadeiras, telas dt arame. bor. aça madeira. estofados ou não. inch)
neiras. trincos, tubos 'para encanamento 'tive móveis rara escritkricat: Armários
tad.
trilhos para pirtas de correr. taças, armários para banheiro e para roupas
Classe 36
travessas, turibulos: vasos, vasilhames ,:sadad almofadas. acolchoados para
Meias
e vezruma
móveis, bancos. balcões. banqueta&
Têm" n.o 764.180, de 18-8-1966
andelas domiciliares, berço& biombos
Têrmos ns. 764.167 e 764.168, de
mdeires. carrinhos para chá e café Meianyl S.A. Indústria e Comércio
17-8-1966
cOnfs.atos para dormitórios, conjunto'
?MC Corporation
São Paulo
para sala de Notar e sala de visitas
Estados Unidos da América
conjuntos para terraços. tardia} e prata
dUPRANYL
conjuntos de armários - gabinetes min
copa e casinha. camas cabides: cadeiras
Ind. Brasileira
cdrat6rias. cadeiras de balanço, cafre»
de rádios. colchaes colch8et. de molas
Classe 36
Classe 7
414,ensas. revisões divans. discotecra
Meias
um,
revestimento
Máquinas para aplicar
protetor e frutas e verduras ou
Preço lo Número de Hoje: Cr$ 50 — (NCrS 0.05)
hortaliças

.

Termo n.° 764.181, de 18-8-1966
Meianyl S . A. Indústria e Comércio
São Paulo

ULTRABrà
Ind. Brasileira
Classe 36
Meias
Termo h. 0 764.182, de 18-8-1966
Representações Autozil Ltda . S/C.
São Paulo

RE7WSENTAÇOES

AUTOZIL LTDA S/C
Nome Civil
Térmo n.° 764.183, de 18-8-1966
Eletromecânica Méson Indústria e
Comércio Ltda .
São Paulo

Classe 8
Transformadores e equipamentos
elétricos
Termo n.° 764.181, de 18-8-1966
Padaria e Confeitaria Delfim Ltda
São Paulo

FITA AZUL -

Brasileira

Classe 41
Bombons, balas, biscoitos, bolachas, cal
doces, pães, pães doces e lanches
Termo n. o 764.188, de-18.-8-194
José Maria Rodrigues
Minas Gerais

Iad.OLE
brasileira

Brasileira

FLAVORSEAL
-

Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinca abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,
detergentes. espretnacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cara e de madeira, goma para lavanderia. limpadores de luvas, liquidas de
branquear tecidos líquidos mata-gorduna para roupas e mata éleas vara roupas, aletria óleos para limpeza de carros, pós de branquear rcupa. salicato
le sódio soda cáustica sabão em nó.
sa llão comum sabão de esfregar e saiolos de polir e W.~7
cronáceos
para calçadas

