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SEÇÃO III
&NO XXIV — N.° 3

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DA SEDA()
DE RECURSOS
Rio, 30 de dezembro de 1f)65
João Emenesio Pinto — No pedido
de reconsideração do despacho de indeferimento do termo 84.074, privilégio de invenção.
Produtos Químicos Guarany S.A.
— No pedido de reconsideração do
despacho de indeferimento do termo
n.9 92.155, privilégio de invenção.
Montecatini, Societá Generale Per
L'Industria Mineraria e Chimica e
Karl Ziegler — Recorrendo do cle:spacho que indeferiu o termo 97.211,
privilégio de invenção .
W. R. Grace & Co. — Recorrendo
do despacho que indeferiu o têrmo
n.9 101.880, privilégio de invenção.
Útil S.A. Industrial e Importadora
de Máquinas — Recorrendo do despacho que deferiu o termo 102.615,
privilégio de invenção do requerente
Heriberto Young.
Johanh Glockshuber — Recorrendo do despacho de indeferimento do
termo 106.393, modêlo industrial.
Indústrias Quimicas Gilzalez Conde Ltda. — Recorrendo do despacho
que deferiu o térmo 112.143, modelo
de utilidade do requerente Catbocloro
Indústrias Químicas Ltda.
Sir Robert Mc Alpine & Sons Limited — No pedido de reconsideração do indeferimento do termo número 113.258, privilégio de invençao.
S.A. Industrial e Importadora Diamantina — Recorrendo do despacho
que indeferiu o têrmo n.9 115.673,
privilégio de invenção.
Sparkler S.A. Indústria e Comercio de Filtros — Recorrendo do despacho que deferiu o têrmo 116.330,
privilégio de invencão do requerente
Padrão Indústria Metalúrgica e Comércio S.A.
Cia. Industrial de Conservas Alimentícias — CICA — Recorrendo do
despacho que indeferiu o termo número 121.251, modelo industrial.
José Augusto dos Santos Filho —
No pedido de reconsideração cio despacho de indeferimento do têrmo
uY 123.301, privilégio de invenção.
Mario Cheruhino — No pedido de
reconsidera ç ão do despacho d e indeferimento do termo n. 9 124.10, mo-.
dele) de utilidade.
Pablo Daniel Sanchez — No pedido
de reconsideração do despacho de indeferim e nto do termo n. 9 128.975, priviléRin de invenção.
Ferra ctens P-ecia Ltda.. Indústria
e Comerciei — No indido de reconsi-
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deração do despacho de indeferimento do termo 129.151, privilégio de
invenção.
Ferragens Precisa Ltda., Indústria
e Comercio — No pedido de reconsideração do despacho de indeferimento do termo n. 9 129.152, privilégio de invenção.
Ferragens Precisa Ltda. Indústria
e Coméicio — Recorrendo do despacho que indeferimento do termo
n.9 129.153, privilégio de invenção.
Domingos Avelino Vieira — No
pedido de reconsideração do despeno
de deferimento do têrmo 131.434, modelo de utilidade de Pirre Grumbach.
Cornélio Cesar I-Iauer & Cia. Ltda,
— No pedido de reconsideração do
despacho de indeferimento do tèrmo
n•9 133.684, privilégio de invenção.
Ancora Indústria e Comértic Ltda.
— No pedido de reconsideração do
despacilQ de indeferimento do termo
n. 9 135.588. modelo industrial.
Henry Jafet — Recorrendo do despacho que indeferiu o têrmo 148.235,
modelo industrial.
Expediente da Divisão de Patentes
(Rep. por ter saído com incorreções)
Rio, 30 de dezembro de 1965
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo _artigo 14
da Lei 4.048, de .29 de dezembro de
1961, e mais dez dias para eventuais
juntadas de reconsideração, e se do
mesmo não se tiver valido ocnhum
interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento, a fim
de efetuarem o pagamento da primeira ttnuidade dentro do prazo de
sessenta dias na forma do parégrafo
único do artigo 33 do Código da
Propriedade Industrial, para que sejam expedidas as respectivas cartas
patentes.
Privilégio de invenção deferidos
Têrmos:
122.381 — Aperfeiçoamento na
N. 122.381
fiação continua do vidro ou de massas
termoplasticas semelhantes, a partir
de hastes ou barras — Requerente:
Werner Hugo Wilhelm Schuller.
N. 124.120 — Aparelho limpador
multi utilitário adaptável aos liquidificadores domésticos, servindo como
lava-panelas, lava-garrafas, batedeiras
descascador de batatas, peixe, frutas,

limpador de talheres, roupas — Requerente: Irneo Kalusberger.
1N.° 124.439 — Produção de
rnanganatos de potássio pela oxi-

ratórias — Requerente — Antônio
Bardi.
N.' 133.590 — Aperfeiçoamen.
tos em fivelas — Requerente
Aktiebolaget Industrifjadrar.
Diversos:

N. 113.158 — FranciSCa Freire
Filho
— Privilégio de invenção
dação de compostos de manganez em hidroxid, de potássio — Arquive-se.
N." 138.583 — Carlos Antônio
fundido — Requerente Canis Caterucci
— Privilégio de invere•
• Chemical Company.
— Arquive-se.
N.° 128.600 Meias do Tricô ção
N.° 158.098 — Standard Elec.
circular — Requerente — United
trica S. A — Privilégio de inStates Trust ComPany of .New venção
— Arquive-se.
York.
N.' 128.609 — Aperfeiçoamentos cai relativos a produção de
fio avolumado — Requerente —
English Rose Limited.
N." 128.804 — Aperfeiçoamentos cio ou relativos a dispositivos
destinados a separar, em estado
sólido, componentes de lima mistura gasosa, mediante resfriamento, e processo para operar uma
instalação compreendendo tal dispositivo — Requerente — N. V.
Philips' Gloeilampenfabrieken.
N." 129.518 — Aperfeiçoamentos em processo — Requerente —
General Electric Company.
N.° 129.840 — Processo para
fabricar fibras sintéticas de acrilonitrila — Requerente —Toho
Rayon Kabushiki Kaisha.
N.° 131.096 — Instalação imcorporadora de captador de pó
interno e externo para máquina
de cardar — Requerente —
dinand Reiterer, Louis Windish e
Jean Nifenecker.
N.° 130.204 — Processo continuo de produção de material corrido trançado — Requtrente —
Ronald Hirsch Marks.
N. 131.543 — Aperfeiçoamentos estruturas em silos subterrâneos ou semi subterrâneos hérineticos, para assegurar sua perfeita
e constante estanqueidade — Re~rente — Frederico Seltiel,
Dante Angelb Oswaldo Martinelli,
Renaldo Leopoldo Van Croede e
floris Ra dius.
N.° 132.131 — Nova máquina
para arrancar bataLN — Requerente — Toshirmr1 Kobara.
N.° 133.551
Uma persiana de
enrolar com fônias verticais e gi-

Despachos em pedidos de re.
consideração:
O Sr. Diretor da Divisão de Patentes negou acolhimento aos pedidos de reconsideração apresei'.
tados nos processos abaixo mencionados, a fim de manter as decisões anteriores.
N.° 83.222 — Privilégio de invenção — Liininárias ou apare.
lhos de iluminação — Requerente
— ‘Villiam Alfred Trott.
N.° 93.881 — Privilégio de invenção — A p erfeiçoamentos em
e relativos a máquinas de lavar
roupa — Requerentes — Otheling
fIerdy Silva e João Paulo Araujo.
N.° 101.831 — Modelo de utili.
dade --- Novas disposições cons
trutivas em bombas manuais para
ar destinadas em especial, a pulverizadores em geral — Requerente , — Richard Rix — Heron
sideração — Fulminante Rubis- iria e Comércio de Máquinas Li.
mitacla.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
De 30 de dezembro de 1965
Republicado por ter saldo com
incorreções.
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo dc
reconsideração previsto pelo ar
tigo 14 da Lei n.° 40.048 de 21
de dezembro de 1961, e mais 1.
dias para eventuais juntadas e
reconsideração, e se do mesmc
não se tendo valido nenhum in
teressado, serão logo expedidos
certificados abaixo.
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação 'nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
Jornais, diáriamente, ali do
doutrem amua
15 hora,.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- As reclamações pertinen.
nEoamto
eptaime DA
fedi á matéria retribuída, nos """*" ""'" °""‘""ça"
FLORIANO
GLIIMARMS
A ALVES
MURILO
FERREIR
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, e) Seção de Redação
ançao
das 13 às 16 horas, no máxi.
sqnvarkanlea
colpa. les iwabilislalaão
mo até 72 horas após a saída
•• Mininetarto
liomater.a) Imo ••••"•••••
dos órgãos oficiais.
•• 4noltimrès •
dropfdeao ido Orlando do De partamento ite t/oProold ~iene)
- Os originais deverão 'ser
dactilografados o autentica'
dos, ressalvadas, por quem de
ASSINATURAS
direito, rasuras e emendas»
- . Excetuadas as para
FUNCIONÁRIO*
exterior, que serão sempre REPARTIÇARII o PARTICULARES I
Interior:
ot lateriort
Capital
e
Capital
anuais, as assinaturas poderse-ão tornar, em qualquer Semestre • . . Cr$ 6 000 Semestre, . . , Cri 4.500
Cri 9.000
épaca, por seis meses ou um, Ano • . • . . . Cr 12 000 Ano
ano.
Exterior:
Exterior:
CrI) 10.000
As assinaturas vencidas Ano . • • • • Cri 13.0q0 Ana .
poderão ser sus pensas sem
aviso prévio.
vão Impressos o número do: dos jornais, devem ell OS.
- Para facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e o! sinantes providenciar a res.
te* a verificação do prazo de ano em que findará. pectiva renovação com antevalideale de suas assinaturas,! A fim de evitar solução de cedência mínima do trinta
na parte superirr de enderêçv continuidade no recebimento (30) dias.

EXPEDIENTE

SEÇÃO GIM

illbeparcomme~

- As Repartições ~eme)
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acampa.
nhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, fali.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque os(
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro de De parta.
mento de Imprensa Nacional,
- Os suplementos ás edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da av,
sin atura.
O funciondrto público
federal, para fazer Jus ao desconto indicado, deverá provas
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exern.
piar atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, o de Cr$ 10 por ano
decorrida.

•

Marcas deferidas:

N.° 465.703 - Marcenaria 45
Carpintaria Santa Luzia- - Classes 4 e 26 - de Manuel Agustin
N.° 431.976 - Perol Lux - 9onzalez (icinzalez - Art. 117
Classe 10 de Dentária Campinei- n.• 1- do código.
ra Ltda. - Concedo a restaura
N.' 468.119 - Temas Técnier.
ção.
de Máquinas de Escritório -N.° 441.030 - Colméia -- Clas Classe 33 - de Sylrio Gomes Pese 36 de De Millus Comércio
reira - Art. 117 n.° 1 do código.
Indústria de Roupas S. A. 256.614 - Casa Cacique Concedo a restauração.
Classes 1, 11, 14, 15 e 16 de Sar.gaço Venelti & Cia. - Art 115
Títulos d e estabelecimento n." 1 do código.
restaurados:
Marcas indeferidas:
N." 438.499 União Missioná.
ria dos Adventistas do Sétimo Dia
N." 443.310 - Daobe - Classt
Movimento de Reforma no Brasil, n.• 36 de Malharia I)aobe Limiex-Associação Missionária Brasi- tada.
leira dos .Adrentistas do Sétimo
N." 482 247 - Honest Vn7eIght
Dia Movimento de Reforma de
- Classe 8 de Toledo Scale CorUnião Missionária dos Adventistas noration.
do Sétimo Dia Movimento de Reforma do Brasil - Concedo a resTitulo de estabelecimento In.
tauração.
deferido:
N. 4:19.867 - Ao Barulho dr
São Caetano - Classes 12 e 23
N." 445.914 -- Destilaria' Poty
- Requerente - J. Rodrigues & - Classes 33 e 42 de José Ve.
Cia. Ltda. - Concedo à restau- eisstmo.
ração.
Restauração de registro d(
marcas:

CiasN.° 135.402 - Otalgan
' se 3 -de C. Biekarck & Cia.
N.° 436.863 . - Nailotune Classe 28 de Manufatura Nacional
de Plásticos S. A.
N.° 314.737 - Sinala) - Classe 43 de Sinale() Aktiengesellschaft - Seio direito ao uso exclusivo do formato da garrafa de
acôrdo com a reivindicação dos
exemplares de Bilhas.
•
. N.* 433.036 - Tira Teima
Classe 17 - Requerente - Lojas
de 'Móveis Tira Teima Ltda. Com exclusão de armários, cadeiras giratórias, calculadores, eserf=
-vaninhas, estantes e mesas para
escritório.
N. 443.431 - Sogan - Classe
n.° 11 de Sogan Comercial e
portadora de Ferragens Ltda.
N.° 453 632 - Outhotrd Marine
Corporation - Classe 7 - Bequerente - Outboard Marine Corpo
ration.
N.° 454.926 - Admira' - Cias-.
se 6 de Admiral Corporation.
N. 457.636 - Yatrolin - ClasExpressão de propaganda dese 48 - de Marian Bialac
ferida:
N.° 463.768 - Ailana (A) Classe 48 de Analia Fernandes
N.° 455.960 - O Homem de,
Guidio de Mello.
-N.° 482.126 - Cardenas - Vermelho - Classe 33 (ile Syro
Classe 12 de Manufatura de Bo- da Silva - Art. 121 do código.
tões Cardenas Ltda.
Titulos de eStabelectmento deN.° 382.166 - Eclisacra - Ciasferidos:
•.
se 32 de Edisacra Editóra de Livros Sacros Ltda.
N. 449.809 - Vacaria Santa
N.° 482.260 - Brocoio - Clas- Lucia - Classe 33 de Sanha Lucia
se 41 de Fábrica de Balas Giam- Comércio e Indústria' S.- A. -Art. 117 n," 1 do código.
Paoli Ltda.

Exigências
èrtnos com exigências a rum
ir:
prT

N.° 465.595 - Representações
Intel-cambio Norte' Sul Ltda.
Ns. 483.604, 483.608 e 483.611
- Formulários Continuos Contit
- nae S. A.
Pedidos de reconsideração de
despachos:
Comércio e Indústria de Produtos Amalia Ltda. - No pedido de
reconsideração, do despacho dt
indeferimento tèrnio 380 677 Marca - Amalia. •
Ourinhos Industrial e Comereta,
de óleos Vegetais S. A. - Ile.
correndo do despacho que indeferiu o têrino 377.931 - Marca
- Ourinhos.
Perdigão 8 A. Comércio e indústria - Recorrendo -do despe.
cho que indeferiu o têrmo
mero 355.687 - Marca - Per.,
digão.
.
VentIncio Pereira Velos() -.Re.
correndo do despacho de Indere.
rimento do tèrnto 377.306 - Marca - Cibela.

Diversos
Tèrmos com exigências a ClUll•
prir:

N." 443.242 - Ibirapuera
reis Indústria e Comércio Ltda.
Cia. Industriai
N." 456.076
N." 268.841 - Everest Comerde Crandes Méis.
cio e Engenharia Ltda.
N.° 464.201 - Titanus PubllN.° 421.490 - Sociedade Comércio d . Minérios é Metais Me- cidade Ltda.
tutora Ltda.
Prorrogação de registros':
N." 439.548 - Confidex tida,
Foram mandados ju-orrogae os
N.° 443.217 Comissarin Exportadora , e Importadora Come- seguintes tèrmos abaixo mencionados.
xim Ltda.
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N.° 465.968 - Omecs - Classe

Irmãos Levy (oposição ao termo
Aktiebolaget Casco (oposiçio ao
694.341).
termo 694.096 marca Taco».
Irmãos Levy (oposição ao termo
Sprinz Indústria de Molas Para
N. 718 í192 - Emblemática I Colchões e Estofados Ltda. (oposição
Classe 3 de Vva. Hugo Gaetner 651.342).
TV Tiradentes S.A. (oposição ao ao termo 692.703 marca Caravell
itk Filhos Ltda. - ConsiderandoLuxo).
Se como distintiva a forma do termo 694.710).
oonjunto representado no clichês • Radio Tiradentes Ltda. • (oposição 1 Tinturaria e Estamparia Cruzeiro
ao termo 694.711).
do Sul S.A. oposiçãc ao terra°
Adval Administradora de Valores 69(.919 marca Cruzeiro).
Frase de propaganda prorro- Ltda.
(oposição ao termo 695.485). 1 Forma S.A. Móveis e Objetos de
gada:
Divalor Distribuidora de Valores SA. ' Arte (oposittrão ao termo 692.645 mar(oposição ao termo 606.695) . .
ca Formiart).
N.° 708.005 - Pneuac Atende
Divalor
Distribuidora
de
Valores
L Demercian 8z Cia. (oposição ao
Melhor - Classe 47 de José Duar- S.A. (oposição ao termo 696.686).
termo 693.712 nome comercial).
te D'Oliveira.
William Pearson Limited (oposiça0
Elevadores Real Ltda (oposição ao
ao termo 690.677 marca Cuerolin).
terno 690.219 mares Real).
Vepec Veterinária Pecuária Ltda.
Kurt Tesche & Filho o(posição ao
NOTICIÁRIO
(oposição ao termo 686.895 marca termo 691.269 marca Poli Tell).
Vetec).
Casas Eduardo S.A. Calçados e
Oposições
The Scoteh Whisky Association Chapéus (oposição ao termo 693.480
(oposição ao termo 690.958 marca marca Eduardo).
Truforma Ltda. - oposição ao ter- Red Scot).
Fundição Reinmetal Indústria o Coraso 695.096 - marca: Truform Cia. de Cigarros Sinimbu (oposição mércio Ltda. (oposição ao termo
&esse 16.
691.014 marca Isheinmetall).
aociété Anonyma Castillo opoai- ao termo 65 e .10 marca Sinimbu).
Etecil Editora Técnico Gráfica Ins
Biodent Artigos Dentários Ltda.
1110 ao têrmo 689.560 - marca: Cas(oposição ao termo 646.746 marca dustrial Ltda. ("oposição ao térmo
rallo - cl. 23.
692.133 marca Electra).
Truforma Ltda.'- oposição ao ter- Biolen).
Cerâmica Assad S.A. (oposição ao
400 695.099 - marca: Truform - na
Cia. de Cigarros Sinimbu (oposiçao
têrmo 693.208 marca Assad)
ao termo 656.109).
(fiasse 50.
Cia. Januense Industrial (oposição
Casa To Zan S.A. Importação e
Confecções Belkiss Ltda. - oposi- Exportação
ao termo 692.736 marca Juntex).
(oposição ao têrmo
go ao têrmo: 691.151 - marca: 687.041
Casas Eduardo 5 A. Calçados e
marca Diamante).
.Weekenders - cl. 36.
Chapéus (oposição ao termo 693.598
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Rheno S.A. Ind. Mecânica (oposi- marca Mira).
- oposição ao termo 696.981 - =- ção ao têrmo 695 397 marca Waldex).
Cia. Brasileira de Sorvetes (oposios: Emobri.
Itel Indústria de Transformadores ção ao termo 693.670 marca Siri do
Indústria Mari lia de Auto Peças Elétricos S.,- (oposição ao termo Centro).
marca Icei)
Visão Administração Comércio e
8. A. - oposição ao têrmo 693.069. 69,650
Santa Mônica de Campo d. Jatai- Agro Pecuária Ltda. (oposição ao
Unitor União Tecnológica de Ortermo 693.633 titulo).
ganização Ltda. - oposição ao tér-; ca (oposição ao térmo 688.53). •
Carmen Oliver Garcia (oposição ao
Mo 692.252 - el. 50 - marca: UniProtoplástica Indústria e Comércio
tor.
de Produtos. Plásticos Ltda. (oposição termo 693.748 marca ,Oliser).
Cia. Usinas Nacionais (oposição ao
Socibra Sociedade Comercial e In- ao tênno 697.505).
têrmo 690.915 mr.i Crioulo).
Cia.
'.idraria
Santa
Marina
(opodustrial Brasil Ltda. .= oposição ao
Cia. Produtora de Vidro Providro
sição ao termo 690.856 marca Colotermo 694.073 - marca: Socibrás.
(optsição ao tèrrno 690.800).
Armazens Gerais União Paulista rex) .
Cia. Produtora dP Vidro Providro
S. A. - oposição ao têrmo 621.164
Cia. Vidraria Santa Marina (opo- (oposição ao termo 690.799).
cl. 41 - marca: União.
sição ao têrmo 690.855 marca ColoCia. Produtora de Vidro Providro
(oposicão ao termo 690.798).
Compact Indústria de Colchões Lij. rex).
Auto Union GMBH (oposição ao
Imitada. - oposição à marca: OrthoCia. Vidraria Santa Marina (opotermo 691.086 marca Dekalins).
Leve - termo 693.309 - classe 40.
sição ao termo 690.857).
Meopta Prerov Narodni Podnik
Fairbanls, Morse & Co. - oposição
Cia. Triângulo de Representações
ao termo: 690.319 - marca: Pan Die- (oposição ao 1-Sermo 695.648 marca (onosic.ão ao tarrno 691.032).
sel - classe 6.
Entel S.A. Engenharia de Teleco
Fôrno de Ouro).
Cia. Triângulo de Representações municacões (oposição ao terra°
Unilever Limited - oposição aos
691.091 marca Intel).
termos 690.544 - 690.545 - 690.546 (oposição ao termo 695.721 marca
Cia Goodyear do Brasil Produtos
- 690.547 - 690.548 - 690.825 - Ouro)..
de Borracha (oposição ao termo
- 690.826 - 690.827.
Cilag Chemie S A. (oposição ao 694.083).
Indústrias Gessy Levar S. A. - têrmo 690.931 marca Isotibin).
The Gillette Co. (000sicão ao teroposição ao termo 690.838.
1' T Babbitt Industria Quimica SA.
Pilking,ton Brothers Limited - opo- (oposição ao termo 694.748 marca Au- mo 690.8(8 marca Intermetal).
Bozzano a A. Comercial Industrial
alça° ao têrmo 690.857 marca Co- rora Boreal):
lorex.
B T tcsabbitt Indústria Química SA. e Importada t000sição ao termo
Time incorporated - oposição ao ("oposição ao termo 694.175 marca 690.131 marca 007).
Julio Olivaira & Irmão (oposição
Barobei).
termo 691.390 marca Life.
ao termo 688.429 marca Café PriHumbie 011 & Refining Co: - opoIdisa Instituto Dietético Infantil mor).
sição ao têrmo 693.088 marca Extra S.A. (oposição ao termo 697.716 mar
Unilever Limited - oposição ao ter- ca Rosina).
Cia. Brasileira de Roupas (oposimo 697.556 marca Sol Quente.
ção ao têrmo 696.580 marca Ducado).
Tintas
Coral
S.A.
(opooição
ao
terDianda Lopez & Cia. Ltda. - opoCia. Brasileira de Roupas (oposimo 439.045).
sição ao têrmo 690.937.
ção aos termos 696.581 - 696.582 Quimbrasil Química Industrial Bra- 696.583 - 198.584 ) .
Frigoríficos Nacionais Sul BrasileiEstoril Decorações Ltda. (oposição
ros S. A. - oposição ao termo nú- si'eira S.A. (oposiçãc ao têrmo
693.082 marca Combrasil).
ao termo 690.828 nome comercial).
mero 691.978.
Colorama Fersagens e Tintas Ltda.
Socid Soc. Importadora e DistriA Vicente Industria e Comércio
buidora Ltda. - oposição ao têrmo Ltda. (oposição ao têrmo 694.798 (oposição ao termo 690.879).
Imobiliária e Administradora Mon697.898.
marca c irasol).
Volkswagenwerk Ak tiengesellschaft
Indústrias Reunidas Titan S.A. te Branco Ltda. (oposição ao termo
-- oposição ao terno 692.277.
691.079 nome comercial).
(oposição ao êrmo 690.329).
Hertnetre do Brasil S. A. - oposiIntechil Instalações Técnicas Hivlarcenaria Madearte Ltda. (oposição ao têrmo 694.977 - marca - ção ao termo 690.386 marca Maciel . dráulicas Ltda. (oposição ao têrmo
Hermetik
69/ 091 marca Intel).
Montreal Montagem e Representa- • Indústria Paulista de Móveis de
Indústria Eletren Rever Ltda.
ção Industrial S. A. - oposição ao Aso S.A. (oposição ao têrmo
(oposição aa tema 691.254 marca
69(.. 394 ) .
tèrmo 691 952.
Montreal Montagem e RepresentaPlanasa S.A. Planejainento e As- Troe Reverber).
ção Industrial St. A. - oposieâo ao sessoria Administrativa (oposição ao
São Paulo Alpargatas S.A. (opotermo 691.953 marca Montreal.
sição ao térrno 699,886 marca Vestermo 690.579).
Artefatos de Aço S. A. Ind. e CoE I DU Pont aS Nemours And. Co.
marca) - onosicão ao farm° 693793. loposisao ao termo 690.983 marca
Samira Inciústna e Comércio 3.A.
Artefa t os de Aro S A. Ind. e Co-1 Talpion).
(oposição ao tértne 420.756 marca
rnércio - ouosi sao ao farino 693 794.1 Unilever Limited (oposição ao têr- Sarnira).
Arteiros de A ra) S. A. Trd. e Co- mo 690.531 Marca luxford).
Nechamia Wiulkan & Cia. Ltda.
mércio _ onosiçfjo nos tannos núAktiebolaget Casco (oposição ao (n, -irão ,ao ter
" nati 69li.233 marca
"VI).
meros 693.795 - 693.796.
termo 694.095 marca Tacola).

8. • 17 de Augusto Gatner Netto.

.

Indústria Marina de Auto Peças
i S.A. (oposição ao têrmo 696.420).
Israel Portnoi (oposição ao termo
685.988 titulo).
Disval Ltda. Sociedade Civil Distribuidora de Valores (oposição ao
térreo 695.485 marca Dival).
Manuel Capelo Aivite (oposição ao
termo 685.085 marca Art King).
Laboterápica Rristol S.A. Indústria
Química e Farmacfutica (oposiçacsao
termo 691.180).
Starkey Laboratório Químico e Farmacêutico Ltda. (oposição ao têrmo
691.125).
Somafa A G (cpossição ao termo
691.871 marca São Jorge).
Cia. Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares (oposição ao têrmo 691.361).
Orbitur S.A. Organizacão Brasileira. da Indústria de Hotéis e Turismo
(oposição - têrmo 697.499 insígnia).
Orbitur S.A. Organização Brasilei.;
ra da Indústria de Hotéis e Turismo
(oposicão ao termo 697.500).
Doces Confiança S.A. Indústria e
Comércio (oposição ao termo 698.322
marca Holliday).
Casa Machado S.A. (oposição ao
termo 676.528 marca Arapua).
Capa Machado 8 A. (oposição ao
termo 653.154 marca Arapua - têra
mo 280.402 marca Arapoan).
Santa Mônica de Campo e Náutica
(oposição ao terno 688.574 marca StaMôn' )
Santa Mônica de Campo e Náutica
(oposição ao termo 688.573 marca Sal.'
Mônica - termo 688.578 marca St.¥
Mônica - termo 686.572).
Vitrex S.A. Indústria e Comércio
de Vidros (oposição ao termo
695.461).
Vitrex S.A. Indústria e Comércio
ds Vidros (oposição ao têrmo
694.957 marca (ateie).
Vitrex S.A. Indústria e Comércio
de Vidros oposição ao termo
694.956 marca Vitrex).
Chesebrough Pond'S Inc. (oposição
ao térmo 694.284 marca Peggy).
Pronto Socorro Santa Paula S.A.
oposição ao têrmo 691.064 titulo Clinica•Santa Paula).
Moto Retificaaora Americana Ltda.
(oposição ao térrno 691.135 titulo Oficina Auto Mecânica Americana).
Frigorifico Bordon S.A. (oposiçá0
ao termo 691.229 marca Emblemática). •
Asplan S.A. Assessoria em Planejamento (oporsição ao teimo 691.340),.
Padaria e Confeitaria Nosso Lar
Ltda. (oposição ao têrmo 691.425
marca Nosso Lar).
Indústrias e Comércio Tavarsilva
Ltda. (oposição ao têrmo 691.143).
Damo S.A. Industria e Comercio
Exportação e importação (oposição
ao termo 695.352 marca União),
Industrias Gessy Levar S.A. (oposição ao termo 693.940 marca Alvo).
Uni/ever Ltda. (oposição ao têrmo
694.364 marca Ardi Sun).
Unilever Ltda. (oposição ao térmo
694./67).
Arrnazens Gerais União Paulista
S.A. (oposição ao termo ,695.352 mar
ca União).
.
Produtos Nobel Ltda. (oposição a0
termo 695.195 marca Droga Nobel)
Estruturas Metálicas e Montagens
Industriais Emmil Ltda. (oposição ao
termo 698.480 marca Emil).
Laboratórios Organon cio Brasil Limitada (oposição ao termo 695.988
marca Dinabolan).
Cia. Brasileira de Roupas (oposiçãO
ao têrmo 696.581 marca Ducal).
Magaldi Mala, Publicidade Ltda.
(oposição ao termo 691.506 marca
007).
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1VIagaldi Maia, Publicidade Ltda. Elmo 1/abano & Cia. Ltda. - opo(oposição ao térmo 697.249 marca si ção ao têrmo 665.622 marca Elma.
Elmo Rabello & Cia. Ltda. - opo1
004).
Magaldi Mata, , Publicidade Ltda. sição ao tèrmo 665.623 título Casa
(oposição ao têrmo 693.665';-- 693.853 Elma.
El Con Ind. e Comércio de Mate- 691.944 - 691.851) .
Metalon Indústria e Comércio S.A. riais Elétricos Ltda. - oposição ao
(oposição ao têrmo 691.295 marca tèrmo 698.854.
Metalon).
El Caribe Engenharia Ind. e CoMetalon Indústria e Comércio S.A. mércio - oposição ao têrmo 693.711.
(oposição ao térmo 691.294 marca
Eli Lilly And Co. - oposição ao
Metalon).
fértil° 695.504 - marca Vivactil.
Helio Nicoly (oposição ao térmo
Cerâmica Mogi Guaçu S. A. - opo695.010 marca Leer):
sição ao têrmo 695.398 marca Guaru.
Sociedade União de Lacticinios LiErcil S. A. Comércio e Ind. - opomitada (onosição ao têrmo 695.352 sição ao tétano 699.551.
ms rca União).
Ercil S. A. Comércio e Ind. - opoIndústria e Comércio de jealçados sição ao térrno 699.553.
Arco Elex S.A. (eposiçao ao teimo
Geraldo de Assis Paiva - oposição
690.869).
ae térnio 691.853 marca Bem Bom.
Instituto Medicamenta Fontoura
eia. Industrial Ferro e Aço CIFA
S.A. (oposição ao Vlrino 691,580) .
çosição ao têrmo 691.436.
Farmopecuária S A. Produtos Ve- Lnobiliária
Stadium Ltda. - opoterinários (oposição ao termo
sição ao têrmo 663.234.
691.507).
Souto Martins & Costa Ltda. Edward F. Sila a (op osição ao tal.oposição ao tarrno 694.478."
ma 696.760 título A Escolar).
Garantia Cia. de Seguros . MaritiDimauto S.A. Dintribuidora de moa e Terrestres - oposição ao têrIvia.ouinas e Automóveis (opc,sição ao mo 696.000.
têrmo 694.647 marca Demov i o) .
Comercial Importadora S..i. Cisa Garantia Cia. de Seguros Marítimos
e Terrestres - oposição ao tarou) mi(oponição ao têrmo 697.717).!
mero 693.000 título Garantia.
Coplan Ernprêsa. de Oraanização e'
Victor Pedro Brumlik - Oposição
Planejamento Ltda. (oposicão tio térao têrmo 661.596.
mo 693.325 nome comercia l ) .
Incomex S. A. Produtos Químicos
Textil Capitólio Ltda. (oriosição ao
- oposição ao têrmo 661.522.
*mo 695.604 marca Vevelt).
Duagrat Importadora de Material
Indústria de Conexões e Pecas For- Gráfico
Ltda. - oposição ao térrno
jadas Conforja Ltda. (o p osição ao 686.221.
têrmo 696.139 marca Conforma) .
Confecções Saragossy S. A. - opoMercator Cia. Distribuidora de Au- sição
ao têrmo 675.293.
topeças (oposição ao têrmo 694.294
Confecções Saragossy S. A. - opomarca Mercador).
Escritório de Construções e Enge- siçito ao têrmo 675.292.
Cia. Imperial Comércio e Indústria
nharia Ecel S.A. (oposição aci tênia°
- oposição ao tèrmo 677.200.
697.650 marca Icei).
Elos Química Indústria Ltda. Escritório de Construções e Enge- oposição ao têrino 666.803.
ao
térnio
a
nharia Ecel S.A. (oposição
Incomex S. A. Produtos Químicos
696.063 marca Ecef).
Escritório de Construções e Eine- - oposição ao têm° 361.523 marca
nharia Ecel S.A. (oposição ao têtmo - Incarnex.
:
Cerâmica São José Guaçu S. A. 692.650 marca Ecil).
Retex Representações Têxteis S.A. oposição ao térmo 691.225.
Sul Fabril S. A. - oposição ao
(oposição ao têrrno 692.664 marca Ritêrmo 697.697 marca Leg Sela
tex) .
Kibon S. A. Ind. Alimentícias
Emprêsa Santo Antônio S.A. Mua Móveis .oposição ao têrmo 692.797 marca danças Transportes e Guard
(oposição ao térmo 697.175 título St.9 Bandeirante Kicar Bom.
4
Antônio).
Pirelli S. A. Cia. Industrial BraTextil Capitólio Ltda. (opo,sição ao sileira - oposição ao tarrno 692.234
têrmo 695.407 marca 474).
marca Piraspuina.
Pirelli S. A. Cia. Industrial BraIndústria e Comércio Macar . Ltda.
(oposição ao Urino 693.699 marca sileira - oposição ao têrmo 692.233
marca Piraspuma.
Macar).
Frama Comércio de Autos Ltda.
Metalúrgica La Fonte S. A. - opo(oposição ao têrmo 694.691 titulo Fra- sição ao térmo 692.380 marca ma) .
Segura.
Ambar ELA. Industrial isto Peças Kibon S. A. Ind. Alimentícias (oposição ao tarino 696.055 marca oposição ao têm° 691.417 marca Ambar).
Mana.
C I R Comércio e Indústria de Re- Kibon S. A. Ind. Alimentícias
lógios Ltda. (oposição ao têrmo i..•• oposição ao térino 693.456.
Metalúrgica S. J. Ltda. - oposição
696.758 título).
Casa Windsor Modas e Confacções ao Vamo 685.569 marca SJA.
Ltda. (oposição ao tkrrno 694.1a1).
Irmãos Leal - oposição ao têrmo
Ecisa Engenharia Comércio e In- 692.251 titulo Credi Legal.
oposição
ao
tarmo
dústria 8. A. Manufatura Sul Americana de Ta691.795 - marca Incisa.
bacos S. A. - oposição ao thrmo
e
InEcisa Engenharia Comércio
692.274 marca Chester.
dústria S. A. - oposição ao têrmo
Velbras S. A. Ind. Brasileira de
Veludos - oposição ao têrmo núme691.794 -- nome comercial.
de
Mercalbras Mercantil Brasileira
ro 692.420.
Calçados .Ltda. - oposição ao tarmo Nehemy Aidar Ind. e Comércio S.A.
691.231 marca /VIercabras.
:
oposição ao tarmo 691.817.
Embaixada dos Estados Unidos da -Atlanta
Balas e Caramelos América - oposição ao têrmo 695.374 oposiçãoS.aoA.têrmo
691.822 marca marca Dress.
The Gillette Co. - oposição ao tér- Catete.
Agostinho &til S. A. Comércio Exmo 691.419 marca BV.
Cia. de Fumos Santa Cr= - opo- portação Importação - oposição ao
térmo 691.857 Marca 107.
sição ao têrmo 696.025.

Agostinho Setti S. A. Comércio Exportação Importação - oposição ao
têrmo 691.944 marca 1007.
Ibesa Indústria Brasileira de Embalagens S. A. - oposição ao tarmo
691.894 marca Pendomatic.
Ibesa Indústria Brasileira de Embalagens S. A. - oposição ao têrmo
691.895.
J. A. Chaves - oposição ao têrmo
698.601 marca Abre Caminho.
J. A. Chaves - oposição ao têrmo
698.602 - marca Comigo Ninguém
Pode.
Fábrica de Estopas São Judas Tadeu Ltda. - oposição aos têrmos números 438.130 - 438.130.
Standard Brands Incorp - oposição aos têrmos 691.378 - 691.379 691.377 - 691.374 - 691.372.
Unilever Limited - oposição ao
térmo 691.5E8 marca Ultralux - Urmo 691.-587 marca intralux.
Syndicat National de la Parfumerie
Francaise - oposição ao têrmo 691.278 - marca Emblemática.
National Dairy Products Corp oposição ao tèrmo 691.483 marca K.
Indústrias Gessy Levar S. A. oposição ao têrmo 692.503 - marca
o Cera.
Indústrias Gessy La yer S. A. oposição ao têrmo 693.405 - marca:
Bronzibel.
SEI Soc. Empreendimentos Imobiliários Ltda. - oposição ao têrmo
691.353.
São Paulo Alpargatas S.A. Oposição ao têrmo n.9 .695.378, marca
Figura ,de A.
São Paulo Alpargatas S.A. - Oposição ao' têrmo n.9 696.435.
Cia. Riograndense de Material Elétrico - Oposição ao têrmo 692.811,
marca ACME.
SIA M- Soc. Industrial Americana de Máquinas Torcuato Di Tella
S.A. - Oposição ao térrno 695.793,
marca Emblemática.

COLEÇÃO DAS LEIS
1965
•
VOLUME V

ATOS DO PODER
LEGISLATIVO
Leis de ulho a setembro
952
Divulgação
Preço; Cr$ 2.200
•
VOLUME V1
ATOS DO PODEI(
EXECUTIVO
Decretos de pilho a setembro
Divulgação a* 95?Preço: Cr$ 6.000
A VENDA s
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1 Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReembOlso Postal Em Brasília
Na sede do D.I N.
Mily•n••n•••••.^

interplastic S.A. Ind. e Comércio
Oposição ao Urna) 695.757.
Indústria e Comércio de Lubrificantes Veloz Hp S.A. - Oposição
ao térmo n.9 695.181, marca Ci1011..
Indústria e Comércio de Confecções A. Barbada Ltda. - Oposição
ao têrmo 695.503, nome comercial:
Barbada do Paraná.
Cia. Paulista de Louças Ceramua
- Oposição ao têrmo 691.455, marca
Keramus.
Lapis Johan Faber Ltda. - Oposição ao têrmo 691.203, marca Faber.
Cia. Antarctica Paulista Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexos Oposição ao tarmo n.9 691.372, marca Grapette Real'.
Cia. Antarctica Paulista Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexos Oposição ao têrmo n.9 691.314, marca Embalagem Real, térmo 691.377,
marca Garrafa Real, têrmo 091.319,
marca Bingo Real.
Denver Auto Peças Ltda. - Oposição ao têrmo n.9 691.342, nome comercial: Máquinas e Acessórios Denver Ltda.
Saturnia S.A. Acumuladores Elétricos - Oposição ao térmo 692.353,
título: Elétrica Saturno.
Gema S.A. Equipamentos Industriais - Oposição ao tèrrno 692.841,
marca Agema.
Gema S.A. Equipamentos Industriais - Oposição ao têrmo 692.840,
marca Agema.
Gema S.A. Equipamentos Industriais - Oposição ao têrmo 692.842,
marca Agema.
IBRAMASA - Indústrias Brasileiras de Materiais para Polimento S.A.
- Oposição ao térmo 694.748, marca Aurora Boreal.
Gema 'S.A. Equipamentos Industriais - Oposição ao tèrmo 692.839,
nome comercial: Tipografia Agema
Limitada.
Ritas Indústria e Confecções de
Roupas para Crianças Ltda. - Oposição ao tarmo 692.664, marca Mim
Solventex Ind. Química Ltda. Oposição ao tèrmo nP 694.049, marca Solvex.•
Prima Eletro Domésticos S.A. Oposição ao têrmo n. 9 694.042. marca Confecções de Roupas Branca Primus.
Cerealista Anapolis Ltda. - Oposição ao tétano 694.099, marca Dou
Alberto. .
Indústrias de Chocolate Lacta S.A.
- Oposição ao tèrmo 692.090.
SOBRAMI - Soc. Brasileira de
Montagens de Máquinas Industriais
Limitada - Oposição ao têrmo número 693.529, insígnia SOBRASMI.
Móveis Ritz Ltda. - Oposição ao
têrmo 11.9 693.872, título: Loja Ritz.
Lourenço Dei Pôrto Ltda. - Oposição ao Urino 692.482, titulo: Paraguassu Bar.
Ibira Barbosa Ribas - Opaiçao
ao Ural() '692.852, marca Ponto de
Encontro.
Lourenço Dal Porto Ltda. - Oposição ao térino n. 9 693.420, marca
Sport Soda.
Denver Auto Peças Ltda. - Oposição ao tênim 694.341, titulo: Denver Casa dos Eletrodos.
Socil Pro Pecuária S.A. a Opo9 692.222,-siçãoatêrmn. m arca
Aveforte.
Socil Pra Pecuária S.A. - Oposição ao têrmo na 692.223," marca
Suinofort e.
-
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PATENTES DE INVENÇÃO

do. durante 30 dial
Publicação feita de acôrdm com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
o deferimento do ped i
Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para
11 2 9
o
Nacional
da
Propriedade
Industrial
aqueles
que
se
julgarem
prejudicados.
poderão apresentar suas oposições ao Departament
DM-MO N° 130.625
Dunlop Rubber Company Limited
— Inglaterra.
Titulo: "Material de Poliuretana".
Pontos Característicos
1. Um processo de produzir material de poliuretana que é resistente ao
descorame nto , caracterizado pelo fato
de um produto de reação de um diol
polímero e um composto orgânico ten.
do, em posições terminais ou substancialmente terminais de sua molécula,
mais de dois grupos reativos, cada um
compdeendenclo um grupo . alifático
contendo um substituinte isocianato,
os grupos reativos do diol estando em
posições terminais ou substancialmente terminais da molécula, ser misturado com um catalisador, sob condições anidras ou substancialmente anidras, bem como pelo fato do mareei."'
resistente ao descoramento ser obtido
por conseqüente embaralhamento molecular e ligação em cruz.
2. Um processo de acôrdo com o
perito 1, caracterizado pelo fato de um
poliol contendo mais de dois grupos
reativos na molécula ser feito reagir,
na presença de um catalisador, com
um polímero tendo, em posições terminais ou substancialmente terminais
da sua molécula, dois grupos, cada
um dois quais compreende um grupo
alif ático, contendo una substituinte
isocianato pre p arado mediante reação
do diol polímero com um diisocianato
alifático.
3. Um procesos de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato do citado composto orgânico tendo mais
de dois grupos ser produzido mediante reação de um poliol contendo mais
de dois grup os reativos, com um disocianto alifátic0.
4. Um processo de acórdo com um
dos pontos 1, 2 ou 3, caracterieado P e
fato do diol polímero ter uma ca--lo
deia molecular substancialmente não
ramificada.
5. Um processo de acôrdo coni qualquer dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato do diol polímero ter
três ou mais atomos de carbono no
grupo monômero repetido.
6. Um processo de acôrdo com qualquer um dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato do diol polímero
ser não aromático.
7. Um processo de acôrdo com qualquer um dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato da relação molar do diol polímero para o diisocianato alifático ser 1: n, onde n tem
valor da ordem de 2 a3.
8. Um processo de acôrdo com qualquer um dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato da mistura de
reação incluir um agente de ligação
em cruz poliol ou poliisocianato tendo
mais de dois grupos reativos, a relação molar do agente de ligação em
cruz para o diisocianato alifático sendo 'da ordem de (n-1)/30 n: 1 a 2
(o-1) 3 n: 1 onde n é a relação molar de diisocianato alif ático para
moi de diol polímero. e tem um valor
compreendido entre 2 e 3.
9. Um processo de acôrdo com o
ponto 8, caracterizado pelo fato da re
lação molar do referido agente de liacão ri cruz para o diisocianato aliideic°. ser menor do que (n-1) /3n: 1.

10. Um processo de acôrdo com um
dos pontos 8 ou 9, caracterizado pelo
fato de relação molar do citado agente de ligação em cruz, para o diisocianato alif ático ser maior do que
(n-1)/20 n: 1.
11. Um procesos de acôrdo com os
pontos 8, 9 ou 10, caracterizado pelo
fato de um poliol tendo mais de dois
grupos, reativos ser empregado como
agente de ligação em cruz.
12. Um procesos de acõrcio com o
ponto 11, caracterizado pelo fato de
um triol ser empregado como agente
de ligação em cruz.
13. Um processo de acõrdo com os
pontos 11 ou 12, caracterizado pelo
fato elo agente de ligação em cruz ter
um pêso molecular não superior a 500.
14. Um procesos de ,acôrdo com
qualquer um dos pontos precedentes.
caracterizado pelo fato de um poliêter
diol nêle ser empregado.
15.. Um processo de acôrdo com
qualquer um dos pontos precedentes,
caracterizado pelo fato do diol polímero conter unidades repetidas oxido
de polimetileno — (C112)n0 —, onde
n é um número inteiro maior que 2.
16. Um procesos de acôrdo com
qualquer um dos pontos precedentes,
caracterizado pelo fato da mistura de
reação incluir menor proporção de outro diol tendo um pêso molecular que
não exceda 500.
17. Um procesos de acôrdo com o
ponto 16, caracterizado -pelo fato da
relação molar de diisocianato
para o outro diol ser da ordem de
1:0,9 (n-1)/n a 1: 1 (n-1) n, onde n
é a relação molar de diisocianato alifático para 1 mol de diol polímero e
tem uni valor de 2 a 3.
18. Um procesos de acôrdo com
qualquer dos pontos 16 ou 17, caracterizado pelo fato do outro diol ser um
alcool dihidrico de cadeia curta.
19. Um processo de acôrdo .com
qualquer um dos pontos precedentes,
caracterizado pelo fato de um poliéster diol ser empregado.
20: Um processo de acôrdo com
qualquer um dos pontos precedentes,
caracterizado pelo fato do diol polimero conter unidades oxidá de polimetileno — (CH2)n0 repeSidos, onde n é um número inteiro maior que 2
21. Um processo de acôrdo com
qualquer una dos pontos precedentes.
caracterizado pelo fato da mistura de
reação incluir trimetileno diamina ou
seus bomologos ou análtSgos.
22. Uni procesos de acôrdo com
qualquer uni dm pontos precedentes.
caracterizado pelo fato da mistura de
reação incluir um éster, alquil éster
ou um sal de um dos metais dos gru.
pos 4, 5 ou 6 do sistema periódico.
23. Um procesos de acôrdo com o
ponto 22, caracterizado pelo fato da
mistura de reação incluir um dialquil
estando diéster de um ácido graxo.
24. Um processo de acôrdo com o
ponto 22, caracterizado pelo fato da
mistura de reação incluir um sabão
de estanho divalente.
25. Um processo de produção de
material poliuretana, caracterizado
pelo fato de estar substancialmente de
aceirdo com o que foi descrito em que!
quer um dos Exemplos 1, 2, 3, 5 a 8
ou 12.
26. Um processo de produsão
material poliuretana caracterizado pelo fato de estar subsiancialinente de

9 — Uru material resiliente coma
reivindicado em quaisquer dos pontos precedentes caracterizado ()elo
fato de compreender um plastificar)...
te contendo cloro.
10 — Um processo de preparação
do material resiliente caracterizado
pelo fato de um agente liquido de ligação ser depositado Ware fragmentos de mat:rial celular resiliente, O
agente liquido de, ligação compreendendo um poliisocianato orgânico e
um poliéter, poliéster ou poliesteramuda poliol tendo grupos reativos e
isocianato em posições primárias terminais ou substancialmente terminais em cada molécula de poliol ou
um produto líquido parcialmente reagido do mesmo, o material celular
comprimido num molde o agente de
ligação ser deixado endurecer até um
produ to ri - r e;" n sólido flexível sem
TERMO N9 127.174
a ap licação de calor.
11 — Um processo como reivindi• cado no ponto 10 caracterizado pelo
De 27 de fevereiro de 1961
fato do material celular sôbre o -est
Requerente: Dunlop Rubber Com- o agente de ligação foi depositada
pany Limited — Inglêsa.
ser comprimido numa cobertura coloTitulo — "Artigos poliméricos".
cada no molde e a cobertura e O
material celular serem subseqüeraePontos Característicos
mente removidos do molde antes 10
se comnletar o endurecimento do
1 — Um material resiliente carac- agente de ligação.
terizado pelo fato de compreender
12 — Um processo como reivindifragmentos de material calcu l ar resiliente ligados entre si pelo produto cado no ponto 10 ou ponto 11 ca:acreasão de um' poliisccianato or gâ- terizado pelo fato do maCrial cenico e um poliéter, poliéster ou poli- lul ar sA bre o (mal o agente de ligasteramida Poliol tendo um Os° mo- ção foi depositado ser compromido
lecular médio dentro da faixa de 500 por um tampa de molde substancialrígida que é subseqüentemena 10000 e tendo grupos reativos a mente
removida com o mat7rial celular
isoc!anato em Posições primárias ter- te
e forma a base de um estofado de
minais ou substancialmente terminais material
resiliente.
em cada molécula de poliol.
13 — Um processo como reivindi2 — Um material resiliente com cado
no ponto 10, ponto 11 ou loti i o
reivindicado no ponto 1 caracteriza12 caracterizado pelo fato do d to
do pelo fato do poliol ser o produto poliol
ser um produto de reacao iie
de reacão de um poliol inicial com
um poliol inicial com óxido d e tióxido de etileno.
leno.
3 — Um material resiliente como 14 — Um processo como reivin d ie areivindicado no ponto 2, caracteriza- do -Is oue;souse os soeres o a a
do pelo fato do dito poliol ter vá- caracterizado pelo fato do dito poliol
rios gruuos funcionais terminais ou ter vários grupos terminais ou ii(i,stancialmente terminais reativos a iso.
substancialment e terminais.
4 -2- Um material resiliente como cianato.
reivindicado no ponto 1, ponto 2 ou
15 — Um processo como reii s ns i
_ponto 3, caracterizado pelo fato da
-cadoemquisrdopnts10a
proporção do asente de lisacão do 14 caracterizado pelo fato de Proproduto de reação para os fragmen- porção do agente de ligação "Iara .s
tos colunares estar na faixa de 1:5 a fragmentos celulares estar na f&i.a.
1:15.
de 1:5 a 1:15. .
16 — Um processo como reivindi5 — Um material resiliente "como
reivindicado em quaisquer dos pon- cado em quaisquer dos pontos 10 3,
tos precedentes caracterizado pelo 15 ;a, a(iterizado pelo fato da eq
fato da equivalência molecular do valência molecular do dito poliisodito poliisocianato com relação ao di- cianato com relação ao dito poliol
to poliol estar na faixa de 2,5 a 12. estar na faixa de 2,5 a 12.
17 — Um processo como reivindi6 — Um material resil i ente como
reivindicado em quaisquer dos pontos cado em quaisquer dos pontos S.)
precedentes caracterizado pelo 'ato 16 caracterizad o pelo fato dos 'tifos
dos ditos fragmentos celulares terem fragmentos celulares terem uma diuma dimensão de s-ccão transversal mensão da secção transversal da irda ordem de 0.5 a 1,5 centímetros. dem de 0,5 a 1,5 centímetros.
18 — Um processo como reivindi7 — Um material resiliente como
reivindicado em qualsouer dos pon- cado em quaisquer dos pontos 10 a
tos caracterizado nelo fato dos ditos 17 caracterizad o pelo fato dos dhos
fragmentos celulares ser sm de mate- fragmentos celulares serem de material de espuma de poliuretano.
rial de es puma de poliaretano.
19 — Um processo como reivindi8 — Um material resiliente como cado no ponto 18 caracterizado pelo
reivindicado no ponto 7 caracterizado fato da equivalência molecular, do
p elo fato da equivalênc i a molecular
relpsão dito poliisocianat o com relação aoa
fin Aién
estar
na
feixe
de
4,5a dito poliol estar na faixa de 4,5
ao dito poliol
Iio.
.10.
acôrdo com o que foi descrito em
qualquer um dos.Exemplos 9 ou 11.
27. Material de poliuretana resistente ao descoramento, caracterizado
pelo fato das ligações poliuretana estarem presas a grupos alifáticos.
28. Material de poliuretana resistente ao descoramento, caracterizado
pelo fato de ser preparado pelo processo de acôrdo com qualquer um dos
pontos 1 a 26.
A requerente reivindica de acõrdo
com a Convenção Internacional e a
Art. 21 do Decreto-lei n 9 7.903. de 27
de agõsto de 1945, as prioridades dos
correspondentes pedidos depositados
na Rep artirão de Patentes na Inglanovembro de 1960, sob n 9s, 23.732 e
terra, em 7 de julho de 1960 e 3
27.752, respectiva mente .
(N9 53.781 — 27-12-65 — Cr$ 41.).
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 2? Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
que o polímero sintético tem um
.18. Um proceso de , acôrdo com coágulo microporoso, não fundido,
peso colecular na teixo de 50.000 o ponto 10, caracterizado porque resultante da coagulação de um látex
um material polímero normalmensubstancialmente cada molécula de
a 250.000.
te cristalino, de preferência um poli7.° Unia dispersão estável de de sintético tem ligado a ela pelo mero ou copolimero de cloreto de viacôrdo com ouelquer dos pontos menos um grupo solvatável de nilideno normalmente cristalino, que
precedentes, craacterizada por- pesomols. cular • pelo menos • 1.000. é fundido logo antes da operação de
que o polímero snitético é um po19., Um processo de acôrdo corp dobragem ou lominação, ou ao mesmo tempo que ela, pelo aquecimento
límero de ácido , acrílico ou me- o ponto 18, caracterizado porque do
dispositivo de estrangulamento e,
tacrilico Ou • de um éster, amido o polímero sintético é formado e se desejado, subseqüentemente orienou nitrila de tal ácido, e o líqui- precipitado no solvente orgânico tado.
do orgânico é hidrocarboneto.
por copolimerização do monôme- 5°) Processo de acôrdo com o ponS..' Uma dispersão estável, de ro com uni composto contendo o to 1, caracterizado porque se emprega um cadarço ou fita fundida,
acôrdo com o pnoto 7, caracteri- grupo solvatável. •
não orientada, super-resfriada, que
zada porque o grupo solvatável é
20.
Um
processo
27 de agõsto de 1945, a prioridaie
de acôrdo com é orientada pela aplicarão de esfeirço
derivado
de
borrac!ba
natural
dedo correspondente pedido depoGitado
ounisouer dos pontos 1 a 29, ca- suficiente, enquanto ela é passada
na Repartição de Patentes da Ingla- gradada ou de unia borracha sin- racterizado p elo fato fle enustib,.. através do dispositivo de estrangulatética
insaturada.
terra, em 2 de março de 1950, sob
inte, o qual é solvalado, ler -um mento.
119 7309.
9.° Uma dispersão estável de po21. Um processo de acorde com 69) Processo de acórdo com qual(10 53,801 — Data: 27 de dezem- límero sintético como descrita qualquer • dos pontos 1 a 20. ca- quer um ou qualquer combinação
bro de 1965 — Cr$ 11).
em qualquer dos exemplos dados. racterizado pelo fato do polímero dos pontos 1 a 5, caracterizado poro cadarço ou fita consiste de,
10. Um processo de preparar sintético, dispersado, ter mu pêso que
ou contém como maior constituinte,
uma dispersão estável de polime- molecular na escala de 50.000 um material polimérico cristalino.
TÊRNIO N.° 114.521
ro sintitico em liquido orgânico, até 250 000.
79) Processo de acôrdo com qualquer um ou qualquer combinação dos
caracterizado por precipitar o
De 5 de dezembro de 1959
A requerente reivindica de pontos 1 a 6, caracterizado porque o
polímero na forma de partículas
acôrdoc mo a Conencão Interna- cadarço consiste ou contém como
dispersas,
tendo
grupos
solvatá•
Imperial Chemical Industries veis estabilizantes ligados por li- cional e o art 71 do Decre-lei maior constiuinte, tun pol"mero de
cloreto de vinilideno )ompsto de pelo
Limited.
gações químicas primárias e nio- n.° 7.903, de 27 de agôsto de menos '70% em pêso de cloreto de
1945,
as
prioridades
dos
corres,
Título — Procesio para prepa- léculas que fazem parte integral
o restante sendo pelo
non(jentes Príli(iOS depositados no viniledeno,
menos um comonômero monoetilênirar uma dispersão estável de po deles,
Repartição
de
Patentes
da
Nelicemente
insaturado
que é, de prefe11. Um processo de preparai
'mero sintético.
acrilonitrila ou um acrilato
unia dispersão estável de políme- terra, em 5 de novembro de 1958 rência,
de alquila tendo de 1 a 8 átomos
Ponto característico
ro sintético em liquido orgânico, e 1 do maio de 1 95 9, sob ruimeros de
carbono do grupo alquila.
35
503
e
15.051.
caracterizado por precipitar o po8
9
1 'Procesdo de acôrdo com qual1.° -Um processo para preparar limero no líquido orgânico, na
quer um dos pontos la 6, ou qualrn sintético em liquido orgânico, presença de um copolimero de
quer combinação deles, caracterizado
• =MO N 9 129.283
uma dispersão estável de polime- enxerto ou bloco, uni constituporque o cadarço ou fita consiste de,
caracterizado por compreender a inte de qual é solvatado pelo liou contém como, maior constituinte,
De
18
de
maio
de
1961
uma poliolefina sólida que é, de
precipitação do polímero no li- quido orgânico e outro é compaThe Dee, Chemical Company — preferência, polietileno ou polipropiquido orgânico em Presença de tível com o polímero.
leno, ou um copilimero de etileno
um copolimero deenxerto ,em
12. Uni processo de acôrdo com Estados Unidos da América.
propileno.
Título:
"I\
ficrofitas
rilamentares
bloco, preformado, do qual
o ponto 11, caracterizado porque processos para prepará-las e disposi9 9 ) Processo de acôrdo com o
solvatado
pelo,
liconstituinte é
o polimero sintético é precipitado tivo adequed ro para uso no dito ponto
8, caracterizado porque a fita
quido ,orgânico e o outro co-pre- pela polimerização monômero no processo". •
dobrada, tendo a seção reta labipolimero sintético em liquido ,or- liquido orgânico.
ríntica, é estirada a quente para rePont os Característicos
gânico, caracterizada porque as
ceber uma orientação molecular, e
13.
Um
processo
de
acôrdo
com
após Isso é relaxada a quente.
partículas dispersas - compreeno
ponto
12,
caracterizado
porque
109) Processo de acôrdo com o
19) Processo para a nrodução de
dem o polímero e um copolimero o copolimero de enxerto ou bloco estruturas
tendo ponto 9, caracterizado porque o disde eircêrto ou bloco, um consti. é formado durante o curso da po- nma secãomonofilamentares,
reta labiríntica, de uni- positivo de estran gulamento é aquetilinte do qual é solvatado pelo
no líquido orgânico formidade de largura grandemente ciclo a uma temperatura
abaixo da
liquido orgânico e outro constitu. limerização
anerfeicoada, a partir de fitas e ca- temperatura de amolecimento
pela'
polimerização
de
parte
do
de poo
poliniero
damos chatos de um material poli- liolefina.
inte é compatível com
monômero com uni composto con- mérico termo p
e é parte integral da partícula.
lástico
orgânico.
ca1191
Processo
de
acôrdo
com
o
tendo uni constituinte solvatável. racterizado pormie a fita ot cariarei° ponto 9 eion 10 caracterizado porque
'3.° Urna dispersão e' stável, de
é
p
assado,
em
operarão
ront(non
a
fita
fundida,
Uni processo de acOrdo com
não orientada, tendo
.9côrdo com o ponto 2, caracteri- o 14.
pont
o 13, Caracterizado porque através de em dispos itivo de estrila- a seção reta em labirinto, é estirada
zada porque o constituinte solva- o constituinte
ernlarnento
de
menor
largura
q
ue
s na
solvatável do com- microfita ne r a efetuar enro l aram• - v-a de 3 a 6 vezes sem comprttável tem Mn pêso molecular de posto
está presente em unia 1.,ro- to ou dobramento das bordas da mmto original.
pelo menos 1 000.
porção de 0,1% a 10% em eso fita.
129) Processo de adirei° com qualquer um ou qualquer combinação
4." Unia dispersão estfroel, de de monômero.
29 ) Processo de actirdo com o dos pontos 8 a 11, caracterizado por
acôrdo com o ponto 3, caracieri•
Um processo de acôrdo com nonto 1, caracterizado norque se em- compreender a preparação, de microSado porque o constituinte solva- o 15.
rega uni cadarço ou fita não orien- fitas filamentares, a pa etir de nonoponto
13, caracterizado porque ptada
e se submete a estrutura aDf!) lefinas particularmente de
lavei tem um peso colecular
polietio constituinte solvatável -do e\m- ela receber
1.500Uma
a 11.000.
a configuracão lahirinti- leno po ipropilend ou um copolímedispersão
.
estável
de
posto
está
presente
em
urna
proca, a um esfôrco
l
onaitudinal
bas-I
.
'
0
ou , propileno. seguindo
5.
alM paraproduzir oilentacao , :iaso seguintes
de etilenosequem:nas
de fases: .(1)
polímero sintético em líquido or- porção de 0.5% a 5% em peso do tante
molecular.
monfanero.
-;
passagem
de
uma fita furdida, não
gânico. Caracterizada porque ;as
orientada,
da
poliolefina,
através de
3°)
p
de acôrdo com o
moléculas do polímero têm, liga- 16. Um processo de acôrdo com ponto 1, rocesso
dispositivo 'de confinamento aquecicaracterizado
porque
se
em'
dos a elas, grupos solvetáveis qualquer -dos pontos 11 a lá, es- prega um cadarço ou fita orientada ; dos a uma l temperatura de 45 a 709C,
tendo uni pêso molecular de pelo racterizado porque o constituinte e se mantém de tensão de avalie° !para causar o dobramento mecânico
solvatável tem um péso molecular pára puxar o cadarço eu fita através !da fita, e quanto esta é submetida a
menos 1.000.
do dispositivo de contração, S çnT1 10- urna relação de estiramento de 3 a
6.° Uma lispersão estável de de pelo menos 1.000.
orientarão adicional subs_ . a vezes seu comprimento original;
17. Uni processo de neônio com montear
cipita com o polímero.
; 121 expos'çao da fi l a assim dobrada
tancial.
caractertza(
o
porque
ponto
10,
o
2.° Urna . dispersão estável' 'de
4 9 ) Processo de acêrdo com o:a uma terimeratura de 150 a 1659C,

20 — Um processo como reivindicado em quaisquer dos pontos 10 a
19 caracterizado pelo fato do agente
de ligação conter até 25 por cento
de um plastificante contendo cioro.
21 — Um processo de preparação
de um estofado moldado de material resiliente substancialmente como
aqui descrito .
22 — Um estofado de espuma resiliente preparado pelo processo de
qudisquer dos pontos de 10 a 21.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional, e o
Artigo 21 do Decreto-Lei n° 7903, de

admito com quelquer dos pontos
precedentes, caracterizada por.

o constutinte aolvMável tem um , ponto 1, carneteri yado porque se era- :enquanto Sob uma relae.5.o de estirar
pês(); molecular dei .500 a 10 . 000. I prega um cadarço ou fita que é um mento de 1' a 3 vezes o comprimente) •
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
de entrada nesta fase; (3) aqueci- de alquila tendo de 1 a 8 átomos de contração do gás aprisionado, me- ido liquido na mama folga, em terno
diante movimento do liquido de ve- da porção extrema interna; bem
mento da microfita dobrada para carbono ao grupo alquila.
como pelo fato do êmbolo ou pistão
dação ao longo do citado duto.
uma temperatura em tôrno de 109C
Um
artigo
filamentar
termo229)
ser também proeido internamente
abaixo da temperatura de orienta- plástico de acôrdo com o ponto 20, 29
) Aperfeiçoamentos em reserva- com um duto de expansão, capilar,
ção enquanto a microfita é relaxada
porque o material re- tórios de canetas esferográficas ca- edado a liquido, compreendendo pelo
em uma tensão de avanço de 0,9 a caracterizado
racterizados
sinoso
termoplástico
é
uma
poliole0,95 vezes o comprimento de entrada fina sólida, tal como polietileno ou pietão ser pelo fato do êmbolo ou menos um orifício capilar, ou outra
cintado para prover uma passaeem capilar, estendendo-se a
nesta fase; e (4) coleta da dita mi- poliproplieno, ou um copolimero de câmara anular
de gás em tôrno da partir da c 'imara de gás, destinado a
crofita, por enrolamento em baixa etileno cu propileno, respectivamen- cinta,
c
entre porções
extremas
inter-de
acomodar
expansão e contração
tensão.
te.
na e externa, cada uma das quais gás aprisionado mediante movimento
139 ) Processo de acôrdo com qual- 239) Um artigo dilamentar termo- tem uma região de vedação na qual do liquido
"de vedação ao Ione()
e do
quer um ou qualquer combinação plástico,
sua periferia está em ajustamento referido doto de expansão.
de
acôrdo
com
qualquer
um
dos pontos de 1 a 12„ caracterizado ou qualquer uma combinação dos de fácil desligamento na perfuração,
porque a fita ou cadarço é passado pontos 20 a 22, caracterizado porque com a foiga em tôrno de cada por- 5 9) Aperfeiçoamentos em reservaatravés de um banho de agente de a microfita e formada de um cadar- ção extrema, em sua região de veda- tóries de canetas esferográficas, de
acabamento, que é d preferência um ço ou fita que tem de 25 a 125 mi- ção, sendo cheia com um liquido de acôrdo com qualquer um dos pontos
lubrificante, antes de ser puxado crons de espessura e de 2,5 a 25 mm vedação apresentando um , menisco precsdentes, caracterizados pelo fato
anular à câmara de gás, meio pelo do cluto de expansão ter. uma borda
através do dispositivo de estrangu- de
largura.
qual um volume de gás (preferente- a euda onde ele se . une à câmara de
lamento.
249) Um artigo filamentar termo- mente ar) é aprisionado na câmara 8ãe•
149) Processo de acôrdo com qual- plástico,
de acôrdo com qualquer um de gás a uma pressão que excede a 69 Aperfeiçoam ?idem em reservatóquer um ou qualquer combinação ou qualquer
combinação dos pontos pressão do líquido na citada folga rios de canetas esferográficas, de
dos pontos 1 a 13, caracterizado 20 a 23, caracterizado
extrema
interporque a mi- em tôrno da porção
acôrdo
com qualquer um
des pontos
porque a fita tem de 25 a 125 mi- crofita dobrada tem uma
densidade na bem como pelo tato do êmbolo precedentes, carecterizedes pelo fato
crons de espessura e de 2,5 a 25 mm de pelo menos 10 por cento,
e
de
ou pistão, em uma porção extrema, da largura radial da folga em teima
de largura.
preferencia ate 50 por cento, menos ter -cambem uma parte eXternamente de cada porção extrema, geando esta
159) Processo de acôrdo com qual- que a densidade do material resi- reduzida, disposta entre a câmara últena está dispoda cenfralmente
de gás e a região de vedação desta perfurarão, não ser maior do que
quer um ou qua'quer combinação noso.
e formando entre sua perife- 0.1 mm.
dos pontos 1 a 14, aracterizaelo por)
Processo
para
a
produção
de
259
que se emprega, como dispcsitivo de estruturas tendo uma seção labirín- ria e a perfuracão, um duto capilar,
79 ) Aperfeiçoamentos, em reservaestrangulamento, urna saeeta que tica de uniformidade de largura anular, vedado a liquido, da expant tórioe de canetas esferográficas, de
contém pelo menos am entalhe de aperfeiçoada, substancialmente como são nue estabeleceom
u--• um do, nar)t->s,
estraneuiamento, com d mensõe.s proa ceniara de gás e a folga em tórno acene) c pm
descrito no relatório e exemplos pre- desta região de vedação .e que aco- precedentes, ,caracterizados pelo fato
gressivamente decrescentes.
cedentes.
moda expansão e contração cio gás do volume disponível no duto
16e) Processo de acôrdo com qualquer um ou qualquer combinação dos
269 ) Estruturas menofilamentares aprisionado, mediante movimento do de expan-ão para o gás apri eiene do
pontos 1 a 14, caracterizado porque tendo uma seção reta labiríntica, liquido de vedação ao longo do refe- ser pelo menos 10% do vo l ume da
câmara de gás.
se emprega, como dispositivo de es- sempre que produzidas por um pro- rido duto.
trangulamento, um rôlo entalhado, cesso de acôrdo com os pontos pre89) Aperfeiçoamentos em reserva39) Aperfeiçoamentos em reservagiratório.
cedente de 1 a 11.
tórios de canetas esferográficas ca- tórios de caneta: wlrwrráficas, de
179 ) Dispositivo parm dobramento
A requerente reivindica de acôrdo racterizados pelo fato do êmbolo ou acérdo com qua'quer des pontos
cruzado de fitas flexíveis, tara rea- com a Convenção Internacional e o , pistão sólido ser cinlado para formar precedentes, carac'etizadee pelo fato
lizar o processo dos pontos 1 a 16, Art. 21 do Decreto-lei n 9 7.803 de uma, câmara anu'ar de gás em tôrno das duas porções do êmbolo ou piscaracterizado por compreender um 27 de agôsto de 1945, a prioridade do da cinta, entre porções extremas an- tão serem espaçadas rimo menos do
bloco rígido tendo uma superficie correspondente pedido d epositado na terna e externa, cada lima das quais que 2 mm na periferia externa do
curvelinea, convexa, entalhada. ou Repartição de Patentes dos EE. UU . tem uma região de eedacao na qual embolo ou pistão.
entalhes da superfície sendo para- da América, em 19 de maio de 1960, sua periferia está em ajustamento , acôrdo com qualquer um dor pontos
lelos entre si e se estendendo pelo sob n°s 30.247. 30.248, 30.248, 30.25v) de fecil deslizamento na perfuração, 9 9) Aperfeiçoamentos em reservacomprimento da dita superfície.
e 24 de janeiro de 1961, sob nos com a folga em tôrno de cada por- tórios de canetas esferográficas, de
ção extrema, em sua região de veda- acôrdo com qualquer um dos pontos
189 ) Dispositivo de acôrdo com o 81.625 e,84.682.
mento, sendo cheia com um liquido precedentes, caracterizados pelo fato
ponto 17, caracterizado . porque há
anrceentendo ¡um menisco anular à da diferença de pressão através do
um bastão sólido dgidamente fixado (N9 54.146 — 30-12-65 — Cr$ 31)
ao dito bi oco, de modo a unir os
câmara de gás, meio pelo qual um menismo na folga em teírno de cada
entalhes.
volume de gás (prefesentemente arl região de vedacão do êmbolo ou pisTERMO N9 131.318
199) Dispositivo de acôrdo com o
é aprisionada
na câmara
sob tão estar dentro dos limites determiuma
pressão que
excededeágás
ponto 17, caracterizado porque a supressão
nados pelas fórmulas anteriormente
De 31 de julho de 1961
do liquido na citada folga em tôrno indicadas.
perfície tem os entalhes de áreas de
da porção extrema interna, bem COM)
seção reta decrescentes.
109 ) Aperfeiçoamentos em reservapelo fato' de urna porção extrema do
209 ) Um artigo filamentar termo- I.R. C. Limited — Inglaterra.
plástico de fita fundida de um ma- Titulo: Aperfeiçoamentos em re- embolo ou pistão também ter ema tonos de canetas esferográficas, de
terial orgânico, termoplástico, resi- servatórios de canetas esferográficas. periferia formada com pelo menos acôrdo com qualquer um dos pontos
uma ranhura que se estende entre a precedentes, caracterizados, pelo fato
noso, caracterizado por ter. uma densidade de filamentos substancialmencâmara de gás e a região de vedação do duto de expansão ser dirigido
Pontos Característicos
formando um tudo de expansão, ca- para fora da câmara de gás.
te menor que a densidade do material resinoso, o dito artigo sendo 19) Aperfeiçoamentos em reserva- pilar, vedado a liquido, que estabelece 119) Aperfeiçoamentos em reservaainda caracterizade por ser dobrado tórios de canetas esferográficas ca- comunicação entre a câmara de gás tórios de canetas esfe. °gráficas, da
para trás e para frente sô.. bre si, racterizados
pelo fato do êmbolo ou e a folgá em tôrno desta região de acordo com qualquer um dos pontos
e ao longo de linhas de um modo pistão sólido ser cintado para prover vedação e que acomoda expansão e 1-9, caracterizados, pelo fato do doto
geral longitudinal, diversas vezes, ai uma câmara anular de gás em tôrno contração do gás aprisionado, me- de expansão ser dirigido para dentro
movimentos do liquido da ve- da câmara de gás.
modo que as bordas . da fita e em
cinta, entre porções extremas in- diante
dação ao longo do referido tubo
pelo menos uma volta, situa-se en- da
ternas
e
externa,
cada
uma
das
quais
129) Aperfeiçoamentos em reservatre as extremidades da largura do tem uma região de vedação na qual 49) Aperfeiçoamentos em reserva- tórios
canetas esferográficas, de
artigo, e o artigo sendo ainda carac- sua periferia está em ajustamento de tórios de canetas esferográficas, ca- acôrdbde
com qualquer um dos pontos
terizado por ter uma dimensão de fácil deslizamento na perfuração, com racterizados pelo fato do êmbolo ou 1-10, caracterizado
pelo fato de nele
seção reta substancialmente uniforme folga em tôrno de cada porção ex- pistão sólido ser cintado para formar ser provido um reservatório
Vedado
e ter uma largura pelo menos duas trema em sua região de vedação uma câmara anular de gás em tôrno a líquido, no qual o doto de expanvezes maior que sua espessura.
sendo cheia com um liquido apresen- da cinta, entre porções extremas in- são pode descarregar quando o gás
219) Um artigo filamentar termo- tando um menisco anular à câmara terna e externa, cada uma da- quais contido na câmara de gás se expande
plástico de acôrdo com o ponto 20, de gós, meio pelo qual um volume tem uma região de vedação na qual e do qual líquido pode ser puxado
caracterizado porque o material or- de gás (preferentemenle ar) é apri- sua peri feria está em ajustamento de quando d.to gás se contrai.
gânico, res.noso, termoplástico, é um sionado em câmara de gás a uma fácil cl nsli camento na perfuração, 139) Aperfeiçoamentos em reservamaterial polimérico , 'normalmente pressão que excede a pressão do li- com a folga em tõrno de cada por- tórios de canetas esferográficas, de
cristelino, tal como ture polímero de quido na referida folga em tórno ria cão extrema em sua região de veda- acôrdo com o ponto 4, medificado
cloreto de vinilideno . composto de porção extrema interna, bem como são, send3 cheia com um líquido de pelo ponto 11, caracterizado pelo fato
pelo menos 70% em peso de cloreto pelo fato do êmbolo ou pistão ser eedaeão apia-sen:endo um menismo do duto de expansão estabelecer co°Ás me io nelo municação entre a câmara de gás e
de . viniledeno, o restante sendo pelo também provido com um duto capi- rede,. A t-J*;•••-q.
menos um comon mero moiloe êni- lar .de expansão. vrdado a limpei° lkral um iroll, ny, de gás (preferente- o interior do reservatório.
cemente insatueado Mie é de pre- conectando-se com a câmara de gás "s ente ar) ;é aei :shrr3(1) na câmara 149) Aperfeiçoamentos em reservaferência acrilenitrila ou um acrilato• destinado a acomodar expansão e de gás sob uma pressão que excede tórios de canetas esferográficas, cIF
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acõrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Inaustrial:
29
Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara 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.
aclatdo com qualquer um dos pontos forma de imagem, do revelador de
precedente, caracterizados pelo fato corantes, me áreas não expostas, a
da região de vedação em tôrno da urna comuta receptora de imaaara,
porção extrema externa terminar, superposta rara formar nesta uma
em sua extremidade externa, em uma imagem positiva, e aperfeiçoamento
borda aguda.
caracterizado pelo fato de se efetaar
a revelação em presença de, pelo ME 159 ) Aperfeicoamento em reserva- nos, um composto ônio escolhido do
tório de canetas esferográficas, de grupo que consiste de compostos de
acerdo com qualquer um dos pontos amônio quaternário, fosfônio quaterprecedentes, caracterizados pelo fato nário, e sulfônio terciário.
da região de vedação em tôrno da
- Um processo de 'adirei° som
porção extrema externa terminar, em o 2ponot
1, caracterizado pelo fato oe
sua eatremidade interna, em uma se usar dito
composto ôni corno o
borda aguda.
isal.
2 - Um processo de aceirai() com
• 113 9 ) Aperfeiçoamento em reservatório de canetas esferográficas, de o ponto 1, caracterizado pelo fato de
acra() com qualquer um dos pontos se Usar dito composto ônio como o
precedentes, caracterizalos pelo fato sal.
3 - Um processo de acôrdo com o
da região de vedação em tôrno da
porção extrema interna terminar, em ponto 1, caracterizado pela fato cio
dito
elemento fotossens vel compreensua extremidade externa, em; uma
rior urna ni p - nlfls ,l e de emulsões de
borda agura.
halogeneto de prata, sendo cada uma
179 ) Aperfeiçoamento em reserva- das ditas emulsões seletivamente sentórios de canetas esperoaráficas,
sibilizada a porrõss diferentes do esacôrdo com qualquer um dos pontos pectro, e estendo em re vel ador tie co•presedentes, caracterizados pelo fato rantes associado com cada emulsão
da perfuração ter pelo menos 2,5 mm de modo a estar presente no momende diâmetro interno.
j to da revelacã r numa emulsão parcom a qual está associado.
189) Aperfeiçoamento em reserva- ticular
- Um processo ,de acôr(t) com
tório de canetas esferográficas, de o 4ponto
1, caracterizado pelo fato cio
acôrdo com o ponto 17, caracteriza- ! ito comoosto
finfo ser um composto
dos peO fato da perfuração ter arca dde amónio quaternário.
de 5 ou 6 mm de diâmetro interno.
199) Aperfeiçoamento em reserva- 1 5 -- Um processo tle acôrdo iorn o
tório da canetas esfersg áficas;' ca- ponto 3, caracterizado pelo fato do
racterizados pelo fato de estar subs- composto ônio, presente na revelação
tancialmente de acôrdo com & que do dito elemento fotossensivel. ser
foi aqui descrito com referência as um com posto de am alio quaternário.
Figs. 1-3, ou qualquer das Figs. ;4-6, j 6 - Um processo de acordo com
dos desenhos que vompanham o o ponto 4, caracterizado pelo fato do
presente Relatório, ou com referência dito composto de amanio quaternásto
à Fig. 7, 7, à Fig. 8 ou à Fig. 9 ser um composto do tetraalquil amônio quaternário.
dos desenhos anexos.
7 - Um processo de acôrdo com
209) Aperfeiçoamentos em reservao
ponto 4. caracterizado pelo fato de
tório de canetas esferagráf:cas, comdito
composto de amônio quaternário
preendendo um instrumento descarser um composto de amônio quaterregador ou aplicador, caracterizado nário
beterociclico.
pelo fato de ter um reservatório de
8 - Um Processo de acôrdo com o
acôrdo com qualquer um dos pontos ponto
7, caracterisado Pelo fato do
precedentes.
composto de amônio ,quaternário he219) Aperfeiçoamento 'em reserva- terocilio
ser um derivado de
tório de canetas esfenig.áficas, apli9 - Um processo de acôrdo anil o
cados a uma caneta esferográfica° ponto
7, caracterieado pelo fato co
caracterizada pelo fato de ter 'um dito comnosto d e i'"'""' "''o
reservatório de acôrrio com qualquer
ter um substituinte feum dos pontos precedentes 1 a 19.
sóhre o átomo de nitrogénio
A requerente reivindica de acôrdo nalquila
pentavalente.
dom a Convenção Internacional e O
10 - Um processo de acôrdo com
....-Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903 de
27 de agôsto de 1945. a prioridade o ponto 9, caracterizado pelo fato do
do correspondente pedido depositado dito substituinte fenalquila ser um
na Repartição de Patentes na In- um grupo fenetila.
11 - Um processo de acôrdo com
glaterra, em 30 de julho de 1960,
o ponto 9, caracterizado pelo fato cio
•
•
sob n9 26.625.
dito substituinte fenalquila ser um
(N9 54.149 - 30-12-65 - Cr$ 5)
grupo benzila.
12 - Um processo de acôrdo com
;
o ponto 1, caracterizado pelo fato de
TERMO: 131.715
se efetuar a revelação em presenea
de, pelo menos um revelador de haInternational Polaroid Corporation logeneto de prat aem adição ao dito
- Estados Unidos da América. ,
de corantes.
Titulo: "Aperfeiçoamento arn oito- tevelador
13. - Um processo de acôrdo stin o
cesso e, produto para fotografia a cô- ponto 4, caracterizado pelo fato de
res".
se efetuar a revelação em presença
de, pelo menos, um revelador de haPontos Característicos
logoneto de prata em adição ao dito
.
revelador de corantes.
1 - Num processo para produzir 14 - Um processo de acôrdo com
imagens de transferência de tôr, em o ponto 1, caracterizado pelo fato de
que se revela um elemento fotossen- tatover a lune% raeras -t era da hasive], compreendendo, pelo .nenos logeneto de prata do dito revelador
uma emulsão de halogenecto de prata, de corantes, pela pres.enra na rnol?cm uma solução alcalina, aquosa, de cula do revelador de corante de um
processamento, em presença de um radical benzenóide hidroxi-substinria
revelador de corantes, mediante e que do r velador de halog,oneto\ de prese imobiliza o revelador de corantes ta.
em áreas expostas, e mediante o que 15
Um processo de acôrdo tom o
se transfere uma distribuição, em ponto
caracterizado pelo fato de

se prover a função reveladora de halogoneto de prata do revelador de
corantes, usado com o composto do
amônio quaternário, pela presença na
molécula do revelador de corantes
um radical benzenóide, hidroxi-substituido revelador • de halogoneto de
prata.
16 - Um processo de- acôrdo com
o ponto 14, caracterizado pelo fato
de se prover dita função reveladora
de halogoneto de prata, no dito revel ador de corantes, pela meses:ta de
um radical hidroquinonila no dito
revelador de corantes.
•17 - Um processo de acôrdo com
o ponto 15, caracterizado pelo fato de
se prover dita função reveladora de
halogoneto de prata do dito revelador
de corantes, pela presenra de um rahalogeneto de prata do dito revelador
de corantes.
18 - Um processo de acôrdo com
o ponto 1, caracterizado pelo fato da
dita solução alcalina, aquosa, de processamento, incluir um solvente orgânico, hidro-miscivel.
19 - Um processo de acôrdo com
o ponto 4, caracterizado pelo fato da
dita solução alca l ina. aquosa, de processamento. usada com dito com posto de amônio quaternário, incluir um
solvente orgânico hidro-miscivel.
20 - Um processo de acôrdo com
o ponto 1, caracterizado pelo fato da
dita solução alcalina, aquosa, de processamento ter um pll de pelo menos 12.
21 - Um processo de acordo com o
pofito 4, caracterizado pelo fato da
dita solução alcalina animosa, de procassamento, usada com dito comoosto
de amônio quaternário ter um pH
de pelo menos 12.
22 - Um processo de acôrdo com
o ponto 1, caracterizado pelo fato de
se efetuar dita revolução em presença de, pelo menos, um primeiro e um

REVISTA TRIMESTRAL
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
. VOLUME 34
Fascículo I - outubro de 1965
- Cr$ 1.500
Fasticulo 11 - novembro de 1965
- Cr$ 1.800
A Revista Trimestral de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal contém a matéria que. anteriormente, constituía o Apenso ao
Diário da justiça.
A VENDA:,
Na Guanabara

Seçâo de Vendas:
Av. Rodrigues Alves, 1
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço
de Reembólso Postal
Em Brasília

•

Na sede do D.I.N.

segundo composto ônio. escolhendose ditos composto ôni de grupo que
consiste de compostos de amónio
quaternário, fosfônio quaternário, e
sulfônio terciário.
23 - Um processo de acôrdo com
o ponto 22, caracterizado pelo fato do
dito primeiro composto ônio ser "'una
composto de am ternário, O
dito segundo composto •ôni ser um
composto de amônio quaternário.
24 - Um processo de acôrdo ccm
o ponto 23, caracterizado pelo fato do
cation do dito primeiro composto de
amônio quaternário estar isento de
cadeias hidrofóbicas compreendendo
mais do que 3 átomos de carbono, e
de cation do dito segundo composto
quaternário conter uma cadeia hidrofóbica de pelo menos 4 átomos de
carbono.
25 - Um processo de acôeclo JOM
ponto 24, caracterizado pelo fato da
dita cadeia hi drofóbi re do dito segundo composto quaternário compreender de 4 a 16 átomos de carbono.
26 - Um processo de acôrti o com
o ponto 24 caract osi^^-i n pel o fato
da dita cadeia hidrofóbica do dite
secundo composto •d a p rn A nin cotai ernário compreender de 4 a 10 átomos
de carbono.
27 - 'Cm processo de acôrdo com
o ponto 1 caracterizado pelo fato
de se usar um agente anti-névoa com
dito composto ônio.
28 - Um processo de acôrdo coto
o ponto 4, caracterizado, pelo fato de
se usar una agente anti-névoa com
dito composto de amônio quaternário.
29 - Num produto fotográfico para processos de difusão-transferkacia,
de obres compreendendo um elemento fotossensfvel incluin d o. nelo menos,
uma camada de emulsão de halogoneto de prata. um revelador le corantes associado com dita emolsão
de modo a estar presente no momento de revelação da dita emulsão,
uma camada receptora de imagem, e
um invólucro romnivel contendo ama
solução alcalina avuoert. de processamento, 'sendo dito elemento fotossensível e' camada receptora de imagem capazes de ser su perpostos, um
em cima sdo outro, e estando dito invólucro associado com dito elemento
o dita camada de uma tal maneira
que o Invólucro, quando fôr rompido.
sela capaz de liberar dita COMPOSI n
s ão de processamento 'Nara nermear
dito elemento fotossensivel e dita camada receptora de imagem su perpostas, e aperfeicoamento caracterizado
Pelo fato Me se ter um composto ônio
escolhido do gruno mie consiste, de
comnostos de amônio ouateroário,
fosfónio terciário. presente no dito
Produto fotográfico de modo a ,ster
oresente na. dita solucão alcalina,
aquosa, do- processamento, no momento da revelacão da dita emulsão,
30 - Um produto fotográfico de
scôrdo com -o nono 29. caracterizado pelo fato do dito composto &lie
estar 'presente na dita solução alcalina, aquosa. de processamento, no
dito invólucro rompivel.
A requerente reivindica • de acórdo
com a Convencão Tnternacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n9 '1903. de 21
de agôsto de 1945. a prioridade do
correspondente Pedido depositado na
Renarticão de Patentes dos Estados
Unidos da, América,. em 22 de
de 1960, sob n9 50.851.
(N9 53.782 - 27.1245 - Cr$ 51),
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Luiaaeola,

Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
prazo de GO dias para o. deferimento do pedido. Durante ésse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
lladona1 da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem préjudicados com a concessão do registro requeridg
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Termo n.° 713.033, de 28-9-65
Llnilever Limited
Inglaterra

DUAL
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prassia. alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madira, g goma para lavanderia, limpadores de luvas, liquidos de
branquear tecidos. líquidos mata-gordu.
ras para roupas e mata óleos para rou.
pas, oleina. óleos para limpeza de car
roa, pós de branquear roupa, saneara
de sódio. soda caustica sabão em pó.
sabão comuna sabão de esfregar e saiponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçador
Termos ns. 713.035 e 713.036, de
28-9-65
Ornar Palmerston Guimarães
Guanabara
a,

gulho, produts betuminosos, impermea,
nilizantes liquidos ou sob outras tomas
para revestimentos e outros como sus
alimentação, peças ornamentais de cimento ou jesse para tetos e paredes
Papel para torrar casas. massas anti.
ácidos para uso nas aonstruções, par.
guinai, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concretc
telhas. tacos. tubos de 'ventilação, tan.
ques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs
Termo n.° 713.039, de 28-9-65
Lindar Móveis Ltda.
São Paulo
UN JUR

Ind. brasileira

gema e 'papel ou papelão), álcalis, bac
tertcidas, baraticidas, carrapaticidas
creosol, creosotalina creosoto, &soda
rantes, desinfetante, de gumadores, ex.
terminadores de pragas e hervas daninhas, esterilizantes, embrocações para
animais, enxertos, farinhas de ossos
fertilizantes, tosfatos, glicose para fins
veterinários guano herbicidas, insetict
das, preparações e rodutos inseticidas
preparações e produtos inseticidas, no
tadamente fungicida*
Termo n.° 713.044, de 28-9-65
Eldoraio — Comércio e Representações
Ltda.
São Paulo

I_ELDORADO

Classe 40
Móveis em gerai de metal, vidro, de
IND. BRASILEIRA,
aço, madeira, estofados ou não. inclu
sive móveis ara escritórios: Armários
Classe 1
armários para banheiro e para roupas
usadas, almoNadas, acolchoados para Para distinguir resinas sintéticas. solventes e removedores
móveis, bancos, balcões, banquetas
bandejas, domiciliares. berços, biombos
Tèrnio n.° 713.046, de 28-9-65
Jadeiras. carrrinhos para chá e caie
Casa de Carnes Avecarne Ltda.
conjuntos para dormitórios. to:Anatos
para sala de jantar e sala de visitas
"AVEC
conjuntos para terraços, jardim e Pais
I nd. idfan.81.ra
conjuntos de armários e gabinetes para
Classes: 33, 43 e 49
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
Titulo
Classe 41
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
Classe 43
Carnes verdes
Aguas minerais naturais e artificiais, de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões. divans. discotecas
Termo n.° 713.047, de 28-9-65 usadas corno bebidas
de madeira, espreguiçadeiras. escrivani.
Indústria Metalplástica Irbas Ltda,
Termo n.° 713.037, de 28-9-65
ilhas, estantes, guarda-roupas. mesas
São Paulo
Ornar Palmerston Guimarães
mezinhas. mezinhas para rádio e televlsão. mesinhas para televisão, molduras
Guanabara
para quadros, porta-retratos, poltronas.
InidrPe2sHileira
poltronas-camas, prateleiras. porta-cha
Sus,
sofás,
sofás-camas.
traveseeiros
e
RIBEIRÃO PA
Classe 28
vitrines
Varais plásticos para .apartamentos
Termo n.° 713.041, de 28-9-65
---, Ténia° n.° 713.048, de 28-9-65
Imobiliária Santa Cruz Ltda.
"Pro Tur" Promoções, Propaganda e
São Paulo
Turismo Ltda.
Classes: 33, 43 e 49
São Paulo
Titulo

1

RIO QUENTE

ÁGUA QUENTE

Terra on.° 713.038, de 28-9-65
Socipa — Engenharia Ltda.
São Paulo
-

soCIPA
, Ind. brasileira
aasse 16

Para distinguir: Materiais paar constru-

In 2AntaXit

Classe 50
Impressos para uso da firma
Temo n.° 713.042, de 28-9-65
Pedro Marfins
Mato Grosso
"C4 AF‘g:

Tu40"

areia. *enleios. batentes balaustres. blo
Ind. braal..1eira
çõesi • decorações: Argamassas. hTnila
coe de cianato, blocos para pavimenta.
Classe 41
,
çao, (talhas, cimento, cal cré. chapas
Café
em
grão,
torrado e moído
Isolantes. caibras, caixilhos: colunas:
chapas para coberturas, caixas dágua
Termo n.° 713.043, de 28-9-65
caixas de descarga para disca edifica. Earna — Indústria e Comércio de
dlet premoldadas. estuque. emulsão de
Produtos Químicos . Ltda.
base adáltico. estaca*, esquadrias. estra
São Paulo
taras metálicas para construções. lame.
les de metal. ladrilhos, lambris. luva,
".130LIC"
de !unção. lages. lageotas, material iso
Ind.
brasileira
/ante contra frio e calor. manaras, mas
tias para revestInientos de paredes. ma.
Classe 2
deiras para coastrucões, mosaicos. pro.
data, de base asfáltico, produtos para Para (listinguir: Adubos acideis sanita
toner impermeabilizantes as argamas- rios, águas desinfetantes e - para fins
sas de cimest‘... e cal, hidráulica, pedre sanitários, apanha moscas e insetos ide

"ZRO TUR"
Ind. brasileira

Classe 33
Promoções e turismo
Termo n.° 713.049. de 28-9-65
José Jacyr Soriano

—S I RO
Ig DUSTRIA E
COMERCIE
São Paulo
Classe 8
Rádios, aparelhos de televisão, aparelhosj
de sons, aparelhos de intercomunicação
microfones e reflet-res
Termo n.° 713.050, de 28-9-65
Eram Empresa Regional de Administrai
1
ção e Melhoramentos S/C
São Paulo

Epik m el
Ind. 'iaai1'ira
Classe 33
Administração , melhoramentos e imóveis

I
i

Termo n.° 713.051, de 28-9-65
Milton dos Passos
São Paulo

YA4ICO E VIDOCO
brasileira
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, ageudas,.
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas. revistas, órgãos de publicidades. programas radiofônicos., rádio-televisionados, peças teatrais e Cinematográficas, programas circenses
Termo n.9 713.052, de 28-9-65
Gráfica Automig Ltda,
São Paulo

"AlPf 0211G"

Ind.. brasileira
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco) álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência blocos para cálculos
blocas para anotaizas, bobinas brochuras não impressas, cadernos de escrever, capaz para documentos, carteiras,
caixas ca papel:o cadernetas, cadernos, caixas m cartão, caixas para papelaria cartõta. de visitas, cartões comerciais. carrae= indicas, confeti cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões Cal branco, cartuchos
de cartolina, etapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encardenação de papel
ou papelão etiquetas, fálhas índices
faias de celulose, giiardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de. papel transparente, pratos papelinhos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço COM
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiénico, papel impermeável,
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparenta sacos de papei
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
Termo n.° 713.053, de 28-9-65
Imobiliária Santa Cruz- Ltda.

fliOBILIARIA
SibiTA CRUZ LTDA'
Nane comercial
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relit4413 feita de scordp actuo art. 139 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
Aunei prt123 do O dias passo deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar
suas oposiçõ.as ao Departamento
,

Termo n.° 713.054, de 28-9-65
"atores bicirmtas, e aviões
, Polpa/ — Embalagens de Papel Ltda. tniniaturas de urmas em gela pare br
São Paulo
cr baralha.;, bolas, boaecas, dados
enigmas, logos instrutivar beliches; na
AhIPEL
piões, ra.ánaturas de aa.;ões e ma
vais de caia, cosinha • quarto pare
Indo brasileira
brinquedos, tecles, ro, s..as, taboleiros
tacos de '31.1:ar mesas de Mar,
Classe 38
tes, logos enlmaturas le s . tigos e ob;e
Artigos da classe
tos usados na vida real oura bringuedu,
Têrmo ti.' 713.016;de 28:9-1965
.necos, e a luras
.•
te arimais paa
Milton Silva Lima
brinquedos, bichinos de p, lúcia. piás
São Paulo
tico ou borracha
Classe 41
Classe 42
Bombons; chocolates; aveia; conservas;
doces em calda; ou compotas ou em Pare distingair: Aguardentes, aperitimassas; drops; geléias; farinhas alimen. vos. aniz, bitter, brandy. conhaque, certicias; massas, feijão; arroz; milho; vejas, ternet, genebra. gila. kumel, licoamido; óleos comestíveis; gordura; frios res, nectar, punch, pirupermint, rhuni
sucos dd trutas sem álcool, vinhos ver
sal e fermentos
mutis, vinhos espumantes, vinhos
Termo n.° 713.058; de 28-9-1965
quina ,-l os e whisky
COPEX1M
CnsOrcio Paulista de
Termo
n.0 713.061 de 28-9-1965
Exportação e Importação de Carnes
Wilson Walter Abrão
Limitada
São Paulo
São Paulo
Classe 41
.130Y.SPORT
Carnes ;rascas e secas; línguas, linguiças presuntos; paios; mortadelas; salsiBrasileiral 4
chas; conservas; peixes frescos; em
salmora; em conservas ou em eléias;
Classe 36
gorduras; chouriços toucinho; gordura. Para distinguir: Artigos de vestuários
óleos comestíveis; cereais e frios
e roupas çeiras em geral: Agasalhos.
Térmos ns. 713.057, 713.059, 713.060. aventais, alpargatas, anáguas, blusas.
horas, botina:. blusões. boinas, salsa
713.063 e 713.064 de 28-9-1965
douros, bonés. .capacetes, cattolas, caraMilton Silva ,Lima
puças, casacão, coletes. capas, chaies
São Paulo
cachecols,' calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. cal.
ças. camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, crinelos, dominós, echarpes, fantasias, tardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, fiar
Ind.Brasileira‘
á
ros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês
•
luvas, ligas, lenços, mantos. meias
Classe 43
Para distinguir: águas ininerais, águas maiôr, mantas, mandrião, mantilhas. pagozosas, artificia:a, bebidas espumantes letós. palas, penhoar, pulover, pelerinas
sem álcool, guaraná. gazosa, essências peugas, pouches, polainas, pijamas. pupara refrigerantes, soda. suco de frutas, nhos, perneiras, guimonos, regalos.
robe de chambre, roupão. sobretudos
sifões, xaropes
Classe 47
suspensórios, saidas de banho. sandálias
Carvão minerai, de turfa o. uvegetal. sueteres, shorts. sungas, golas ou slacks
aras para iliminação. combustíveis
touca, turbantes, ternos, uniformes
luidos de iluminação gasolina, gordo
e vestidos
'a de petróleo, graxas, lenha, lubrifi
Termo s.9 713.062, de 28-9-1965
sentes, nafta, óleos iluininantes. óleos
Milton Silva Lima
lubrificantes, parafinas, petróleo reli,
São Paulo
nado. querozene ,e turfa
Classe 46
007
N
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivo:
Solo—Capital'
algodão preparado para 'limpar metais
detergentes, espremaceteli, extrato df
Classes: 1 a 50
and. fécula para tecidos, fósforos
Titulo de Estabelecimento
sara e de madira, g goma para lavan
Termo n.9 713.065. de 28-9-1965
daria, limpadores de luvas, liquido. cif
. branquear tecidos. liquidas rnata-siordu Pamar a Comercial e Importadora Ltda.
São Paulo
fim para roupas e mata óleo' para .rou
. pai, plaina. óleos para limpeza de car?AldÁRA
, roa, pós • de branquem roupa, salicatc
para calcador
C i f sse 49
Brinqued, fs pe..ssateinros diversões er.
Classe 41
geral o saber: álbuns ,mpressos par. Creais, farinhas, produtos alimentício
recortar . t armai quebra-cabeça Poinia enlatados ou seco , conservas, doces e
tu.raa de trena, automóveis caminhoel
frutas

#M1

•

~1 da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a sonces.s.lo do registro xeques/41P

\

Termo n.° 713.067 de 28-9-1965
"Cobel" Institutos de Beleza S.A.
São Paulo

COBE
IND. BRASILEIRA
Classe 48
Para oisunguir: Perfumes essericias extratos. água de colônia, água de touca.
dor, água de beleza. aaua de quina
água le rosas, • água de a qazema, água
para barba. loções e Viu cos para m
cabelos e para a pele. br i ihantina, bandolina. "batons" cosméticos , tixaclore
de penteados petróleos óleos para os
cabelo creme revanescenR: cremes oor.
dUrosos e pomadas para limpeza da
pele a "maq uilage". lepuatóras deso.
dorantee, vinagre aromático. pó de arroz
e • talco perfumado ou não apis para
pestana e -sobranceiras, prepados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sana° e creme
para barbear, sabão liquido perfuma&
ou não, sabonetes, lentifricios em pó
pasta ou liquido. sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumado, preparados em pó, pasta. líquidos e tijolos
praa o tratamento .das- unhas. disso!.
ventes e vernizes, removedores da
cuia, .glicerina er sumada para os cabeios
• preparados. para descoioir unhas
cílios e pintas ou sinais atiliciais, óleos
para a pele
Termo n.° 713.068, de 28-9-1965
Mocandy
Comércio e Representações Ltda.

Para barba: loções e tonicos para os
cardos e para a pele.' brilhantina. bandolina, "batons" cosméticos fixadores.
le penteados. petróleos, óleos para os
...belos creme evanescente, cremes gor-Álirosos e pomadas para limpeza da
)elt. e 'maguillage . depilatórios deso:
'toantes. vinagre aromático. 'Pó de arroz
talco p erfumado ou não. lápis para
Isstana e sobrancelhas prep arados oara
inbetezat cibos e olhos. rammer para
rosto e p ara os lábios sabão e creme
'ara barbear sabac liquiuo parbanado
iu não. sabonetes dentilyáos em pó,
'Justa ou li q uido. sais p erfumados oara
banhos pentes va p orizadores de bei - turre, escôvas p ara dentes cabelos. unhas.
• cultos: dum de louro saquinho perfumado. p re p arados eia pó. oasta ligai .
e tijolos p ara o tratamento das unhas
lis.solventes e vernizes. remov edores da
cuticula: g licerina p erfumada para os
-.abelos e p reparados para descolorir
armas. cibos e . p intas ou sinais artitidais MN), 'ira a peie
Termo n.9 713.070. de 28-9-1965
Auto Mecânica Eldorado Ltda,
São Paulo

ELDORADO
R
IND. DRASILEI

Classe 21
Para ols.inguir: Veiculas e s' uas panca
integrantes: Aros . para bicicletas. automóveis auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
treques. braços para veiculos • bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes carros ambulantes. caminhões.
-arros, tratores, carros-berços carrostanques, ca rros-irrigadores..carros. carroças carrocerias chassis, chapas dr:. ulares para veiculos cabos de veiculos
:orrediços, tiara veiculas, direção desh.
São Paulo
.adeiras. estribos, escadas rolanes elev adores para asaagetros e ara carga.
'natas para carros eixos de direção,
reios, lronteiras para veiculos guidão.
, scomotivas. anchas, motociclos, mola"
motocicletas motocargas moto furgões.
rodas para bicicletas, raios para bicicle.
tas reboques, radiadores para veiculo'
Classe 33
manivelas. navios ônibus, para -choques,
Comércio e representação por conta
;..r.ra-lamas. para-brisas pedais paotõef
própria e de terceiros
rodas para veiculos selins. tricicles
rantes . para veiculas. vagõeS velocipe,
Termo n.° 713.069, de 28-9-1965
Sodemil S.A. — Mercantil, Importa- les. vararas de contróle do aSagader
scelerador tróleis, troleibus varaes di
dora e Exportadora
carros e toletes p ara carros
Termo n.0 713.071, de 28-9-1965
CONSEG — Consórcio de Emprendi.
mentos Gerais Ltda.
São Paulo

gui

SODEMIL
IND. BRASILEIRA

Classe 48
Para distingia? Perfumes essências ex
Classe 33
tratos água is- colônia • água de rouca Empreendimentos imobiliários, financia.
Int
ÉI TI P
nelezzt
4(.11..P ri p quina
mentos, participações financeiras nves.
asna de ros, igné, de alfazema. água finemos, admnistração de bens próprici
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MARCAS O EPOSITADAS
Pub/icação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante LISse i)raao poderão apreeentar suas opoaições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a c,onceasão do registro requerld,
ou de terceiros, inclusive ela participação de outras sodedades ou empresas.
adquirindo ou subscrevendo ações, quotas, debêntures e partes beneficiáriat,
câmbio turismos, excursões e passagens
— -Termo n.9 713.073, de 28-9-1965
Empresa Jornalística Comércio
Indústria S.A.
São Paulo

CITY NEWS DE
SIO PAULO.
Classe 32
Jornais e revistas
Termo n.° 713.074, de 28-9-1965
Empresa jornalistica Comércio 6
Indústria S.A.
São Paulo

CITY NEWS
Ind. Brasileira
Classe 32
Jornais e revistas
Termo n.° 713.075, de 28-9-1965
Senper Sociedade de Ensino Particular
Educadores Reunidos Ltda
São Paulo

SENPER SOCIEDADE
DE ENSINO PARTICULAR
EDUCADORES
REUNIDOS II2DA.'
Nome Comercial
Termo n.° 713.076 re 28-19-1961
José Medeia e Carlos Arruro Viniegra
'São Paulo

PATRICK
LREFRIGERACX0'
Classe 8
Refrigeração
—Termo n.° 713.077, de 28-9-1965
Visor Imóveis e Empreendimentos Ltda.
São Paulo
, v1spR

"MOVEIS E
EMPRE:15NDIMENTOS

LI/PDA.
Nome Comercial
—
Termo n.9 713.078. de 28-9-1965
Indústria Metalúrgica Dilser Ltda.
São Paulo

"DILSgRi‘
'4.In d. Brasileira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce aço oara tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço olho, aço
refind do bronze, bronze em bruto ou
6aretaimente trabalhado. bronze de
mannanil s bronze cru Dó. bronze eel
barra em fio, chumbo em bruto ou
Parcialmente 're p arado. cimente Metálico, cobalto, bruto ou parcialmente

trabalhado, couraças, estanho buuto ou
narcialmente traba;hado. terro cai bruto.
em barra, ferro manganês. ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
;Usinas de metal. lata ern fêlha, latão
can Rilha, latão em chapas. latão em
vergalhões. s ligas metálicas, limalhas
magnésio, manganês, metais não issababados ou parciaknente trabalhados. meraia ein massa, metais estampados.
metais para solda niguel. zinco
Termo n.° 713.079, de 28-9-1965
Visor Imóveis e Empreendimentos Ltda.
São Paulo

ventes e vernizes, removedores da cuti- caixas para coberturas. caixas agua,
cuia, glicerina er‘umada para os cabelos telhas, tacos, tubos de ventilação, tais.
e preparados para descoloir unhas, ques de cimento, vigas, vigamentos- e
cílios e pintas ou sinais atificiais, óleos
— vitrós
para a pele
Termo n.° 713.086, de 28-9-65
Auto Mecânica São IMdas Ltda.
Termo n.° 713.082, de 28-9-65
São Paulo
Mamor Matui 6 Cia.
São Paulo

BOLICHE
INTERNACIONAL'

"SIO JUDAS"
.Ind. Brasileira

Classe 50
Impressos para uso da firma
Classe 1"3
iringuedos tas.sateconos e diversões em
Termo n.° 713.088, cie 28-9-65
Auto Pósto Ridson Ltda.
.leral a saber: álbuns impressos QarE
São Paulo
ecortar e jri.cai queura-cabeça
"VISOR" 4
uras de trens, automóveis, caminhões.
(nu. Brasileira'
:entores, btectetas, triciclot e aviões
"RIDSON"
L5niatu^as de armas em !oral pare 'rio
In d. Bra si lei ra \
Classe 50
ar, bara'l os bolas. ',oneras, dados
Impressos para uso da firma
.nigmas, tonos instrutivo:: bolicher; pa
Classe 47
ins, pl.ões miniaturas de loções e
Termo n.° 713.080, de 28-9-65
Álcool moto-‘, graxas, lubrificantes, gaPõsto de Serviços "Industriar' Ltda. Jels :ir sara cosinha e Quarto, pari solina
refinada, querosene, óleos lubrifirinquer,os. t.t nes. roi taboleiros
São Paulo
ac.;,s de billiai mesas elt bilhar raune cantes, óleos pare amortecedores. per&
-es, joça. .rdi.iaturas 0,tt gos e obje- leo refinado, óleos refinados à iluminaIN DrJSTRIAL"
ção e ao aquecimento
os usados na vida real. tara brinquedos.
Ind. Brasileira
,Inecos, m. aturas de artmais para
Têrmo n.° 713.089, de 28-9-65
-)rinquedos, bichinhos de pelúcia, pias Bar e Lanches Nova Avenida Ltda.
Classe 47
tico ou borracha
São Paulo
Alcool motor, graxas, lubrificantes, gasolina refinada, querosene, óleos lubrifiTermo n.° 713.084, de 28-9-65
I "NOVA AVENIDA"
cantes, óleos para amortecedores, petróPersianas "Rex" Limitada
lInd. Brasileira'
São Paulo
leo refinado, óleos destinados à'iluminação ao aquecimento
Classe 50
"E&X"
Termo n.° 713.081, de 28-9-65
Impressos para uso da firma
Ind. Brasileira
Colonizadora de Terras °roeste Ltda.
São Paulo
Termo n.° 713.090, de 28-9.65
Classe 16
Indústria de Cola e Adesivos
Persianas
3 Colinas Ltda.
"NOROESTE"
São Paulo
Termo n.° 713.085, de 28-9-65
Cnd. Brasileira\
Brazar Emprcza Construtora Ltda.
COLINAS
São Paulo
Classe 3 3
Ind. Brasileira
Terras, colonização
4-13~
Termo n.° 713.083, de 28-9-65
Classe 28
Gerdele Cosméticos r.-/-sileire
Colas
—
fitas
adesivas
— pedras e disSão Paulo
cos &lesivos — adesivos
Z2,...se 16
'"GERDSLY"
Para distingLir: Materiais pare constru,
Termo n.° 713.091, de 28-9-65
Ind. Brasileira
Çõefl e decoraçõesr Argamassai argila
Indústria de Calçados Brigitte Ltda.
areia, azulelos, garantes. balaustres, blo
São Paulo
Classe 48
cos de çirnento, bloros para paviments
Para distinguir: Perfumes. essências ex- clo. calhas. cimento. cal. cré. amam
SPORT—FLEX
tratos, água de colónia, água de touca- ,solantes caibros caixilhos: colunas
Ind. Brasileira
'fiavas
para
coberturas,
caixas
dágna
dor, água de beleza, á3ua de quina
água le rosas, água de alfazema, água salsas de descarga cara etbtos. edifica
Classe 36
para barba, loções e tónicos para os ções premoldadas estugue. emtilsoo de
Artigos da classe
asfáltico,
estacas.
esquaWrias.
estn,
'vese
cabelos e para a pele, brilhantina. banTermo n.° 713.092. de 28-9-65
dolina, "batons" cosméticos, fixadores !liras metálicas para construções. lama,
de metal, ladrilhos. lambris. luvas Dafaina Indústria e Comércio Ltda.
de penreados,' petróleos, óleos para os ias
de junção. [ages. lageotai material iso
São Paulo
cabelo creme revanescente. cremes gor- rente contra trio e calor. manilhas, asas
durosos e pomadas vara limpeza da aas para revestimentos de paredes, .na
DATAM]
pele a "maguilage", lepilatórios, deso- 'leiras para erm q rticões, mosaicos, pro
Ind. Brasileira
dorantee, vinagre aromático, pó de arroz dutos de base as 5á1t1co. produtos para
e talco perfumado ou não, lapis para tornar impertneabilizantes as armaras
pestana e sobranceiras, prepados para las de cimento e cal, hidráulica. pedra
(.lasse 13
embelezar cílios e olhos, carmim pare gulho, produtos betuminosos irnpermea Adereços de metais, preciosos, senil-,
o rosto e para os lábios, sabão e creme bilizantes liquides ou sob outras formas 'lei:usos e suas imitações, adereços de
para barbear, sabão liquido perfumado cara revestimentos e outros como em pedras preciosas e suas imitações, adôr.
ou não, sabonetes, lentifricios em pó, :onstruções. persianas. placas para pa nos de tnetais . preciosos semi .precioson
pasta ou liquido, sais perfumados para vimentação, ecas ornamentais de et e suas imitaçiwes. alianças anéis adi.
banhos, pentes, vaporizadores de perfil. cento ou gesso ara te-'' e paredes gos de fantasia de metais preciosos,
me; escóvas para dentes, cabelos, unhas , ,apel para forrar casas massas ano balagandans de metais preciosos. ou
e cílios, saquinhos perfumado prepara. -cicios cara uso nas construções par emi-preciosoN .nar.'irias de metais pra.
feioso*.
dos em pó. pasta, líquidos e •rnlos 'urras. porras portó,,,, pisos soleiras losos berlex.r.•-•
praa o tratamento das unhas,' disso! pare portas, tijolos tubos de, concreto +Srincos de meta: precioso ou sei:0a

3
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ARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começara
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo
poderão apresentar suas oposições ao Deputai:acate
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que 88 julgarem prejudicados com • concessão do registro requerido
precioso, bules de tnetals preciosos
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preclusos
contas de metais preciosos copos de
-metais preciosos, dedais de metais preciosos, diamantes lapidados fio de ouro,
fio de prata, fivelas de metais preciosoe, galreteiras e metais preciosos. Jóias,
jóias falsas. lantejolas de metais oreciosos medalhas de metats preciosos
semi-preciosos e . suas imita:At. , palitos
de ouro, pedras preciosas para jóia, pedras semi-preciosas para jóias. É..erolas
• imitações de pérolas, pratos de metais preciosos serviços de Chá e de cate
de metais preciosos, serviços de icor
de .metal .precioso, serviços de retrescos
de metal precioso serviços de salada
de frutas de metal precioso, serviço:sAle
sorvete de metal precioso sopeiras de
• metal precioso, taças de metais precio
aos, talheres de metais preciosos, mil.
bulo, de metal. turmalinas , lapidadas e
vasos de metais preciosos

puças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, . corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, crinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de angarie. jaquetas, -laquês.
luvas, ligas, lenços, mantéis, metas,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas. penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu:
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandãaas
sueteres, shorts, sungas, stolas ou stacks
touca, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos

luvas, ligas, lenços, mantós,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas, penhoar. pulover, pelerinaa,
peugas, ponches, polainas, pijamas. pu• robe de chambre., roupão. sobretudos, \
suspensórios, saídas de banho, sandálias
cl . brasileira,
sueteres, shorts, sungas. stolas ou slacks
touca, turbantes, ternos, uniformes
Classe 41
e vestidos
Alcachofras, aletria. • alho, espargo&
açúcar, alimentos para animais, amido
Termo n.9 713.106, de 29-9-1965
iniandoas, ameixas, amendoim, araruta
Sociedade Técnica de Instalações
arroz atum, aveia, avelãs, azeite, azei
Industriais Soteni Ltda,
tonas, banha. bacalhau. batatas, balas,
São Paulo
asscoitos. bombons, bolachas. baunilha
:afé em pó e em grão. camarão..caneis
am pau e em pó. cacau, carnes. chã
SOrENI
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
Ind. brasileira
-treais. cominho, creme de leite creme'
Limenticlos. croquetes compotas, can.
Classe '8
gica. coalhada. castar.ha. cebo:a, condi- Para distinguir: Acendedores elétricos.
Termo n.° 713.098, de 28-9-1965
mentos para alimentos, colorantes alarmas elétricos, alto-talantes. ampeSzaja Grabarz Gerszteis e Isaac
a..aouriços, dendê, doces, doces de tru rímetros, amplificadores para rádios,
.
Grabarz Gersztein
tas. espinafre, essências alimentares, em aparelhos de Iluminação, apareihos de
lactas, ervilhas, enxovas. extrato de to- :levisão. aparelhos de ventilação para
São Paulo
Termo n.° 713.093, d e28-9-1965
mate, farinhas alimenticlas. favas, fé- edifícios, aparelhos elétricos pai, baDafama Indústria e Comércio Ltda.
suas., flocos, tareio fermentos, feijão nho, aparelhos aleiro-dinâmicos, apaSão Paulo
tipos, frios. frutas secas naturais e cri& relhos para barbear, aparelhos para insalizadas: glicose, goma de mascar, gor talações teletbnicas, aparelhos para ondurasgrânulos, grão de bico. gelatina dular ou secar cabelos, aparelhos para
Ind.
brasileir
DAFAMA, IWSTRIA
.ondensado, leite , em pó, legumes em Pasteurização de leite, aparelhos para
E COMERCIO 12 DA.
margarina. marmelada . macarrão. mas. torrai pão, aquecedores elétricos. aspi- alimentícias. mariscos. manteiga radores de pó, benjamins, bobinas eléNome Comercial
Classe 22
ibes, paios. pralinés pimenta, pós para tricas. caixas de derivação. campainhas
Urino n. 9 713.094, de 28-9-1965
Fios em geral par aetcelagem e para audins. pickles, peixes, presuntos. pa- elétricas, comutadores, • condenSadores
Szaja Grabarz Gersztein e Isaac
uso comum, linhas de costura para bor- is petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins. elétricos conectores, enceradeiras, e*
Grabarz Gerszteis
dar, para tricotagem, exceto barbante ancilas. rações balanceadas para ani- rufas de-aquecimento, astutas para coaSão Paulo í
%ais. requeijões. sal, saga, sardinhas. servar alimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de ensinwer e de
ainduiches. salsichas, salames, sopas enTermo n,.9 713.099, de 28-9-1965
soldar. filtros de água, togarmos eléVidroeral — Comércio e Beneficia- atadas, sorvetes. suco de tomates e de
tricos; 'opões tbrnos, galvanornetros
'Turas: torradas, tapioca, tâmaras. talha.
mento de Vidros Ltda.
nidrõmetros, indicadores automáticos de
Ma, tremoços. tortas tortas para aliSão Paulo
nivel de água, instrumentos medidores
ioiabada,
geléias,
nerva
doce,
herva
Classe 36
de energia elétrica. instrumentss Mei&
.nate, hortaaças, lagostas. linguas.' leite
VI DROGERAL
Artigos de vestuário de tôda a sorte
nicos, interruptores, irradiadores, limzes, óleos comestiveis. ostras. ovas padas, a q uidificadores, manômetro*,
Inclusive de esporte e para crianças
In d• bra ail-ei ra
mimostarda, mortadela, nós moscada, no crofones, pick-ups. pilhas elétricas. reTêrmo n.9 713.095, de 28-9-1965
'ia de tomate, mel e melado. mate, mas- zeptores de rádio, refrigeradores raiais,
Malharia Lumartex Ltda.
Mis para mingaus. molhos, moluscos
Termo n. 9 713.100 de 28-9-1965
relógios, reostatos, telefones, termostaSão Paulo "
-.onserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- tos tomadas transformadorea, vá:vidas
Mercearia Valente Ltda,
uaento de animais e aves. torrões,
São Paulo
cora rádio, valvcias para aparelhos de
RALHAR.T.A
toucinho e vinagre
televisão, ventiladores e voltirrietisas
LIIMARTEX
Termo n.° 713.104, de 28-9-1965
Termo n.° 713 . 107, de 29-9-65
Pramolas — Isdastria de Auto Peças
Pensão Paprika Ltda.
VALENTE
Classe 36
Limitada
São Paulo
In
d.
Brasj1ejrr
Artigos de vestuários em geral
•
São Paulo
Temi() n.° 713.096, de 28-9-1965
Classe 14
PAPRIKA
Malharia Lumartex Ltda,
• .eRAMOLA. S Vidro comum, laminado. traha bade
In d. brasileira
São Paulo
In d. Brasileira
em niclas as , ff:imas e' prepanss vidre
•
Classe 41
cristal para todos os fins, vidro indus. MALHARIA .
Classe 21 ,
Biscoitos, doces secos e em Caldas, piztrial. com telas de metal ou composi
Molas para veículos
LUMARTEX LTDA.)
zas, refeições prontas e saladas
ções especiais: ampolas. aquários. asClasse 36
sadeiras.almofarizes, bandejas cube.
Termo n.9 713.109, de 29.9-65
Nome Comercial
tas, cadinhos. cãntaros. cálices, centre Para distinguir: Artigos de vestuários
Metalúrgica Pantheon Ltda.
Is
mesa,
cápsulas,
copos,
espelhos.
ase
roupas
'citas
em
geral:
Agasalhos
São Paulo
Termo n.° 713.097, de 28-9-1965
carradeiras. frascos fôrmas Para do es aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
Malharia Lumartex Ltda,
fôrmas para fôrnos, fios de vidro, gar botas, botinas, blusões, boinas, habaSão Paulo
"PANT REON "
rafas, garrafões graus globos haste .douros, bonés capacetes. cartolas, caraInd.
Brasileira
fartos,
jardineiras,
licorelros
mamadet
puças,
casacão,
coletes.
capas,
chales.
LUMARTEX
res, mantegueiras, pratos, pires. porta. cachecols, calçados, chapéus, cintos,
Jóias. paliteiros. potes. pendentes pe- cintas, combinações,' corpinhos, calças
Classe 5
destais. saladeiras, serviços para. re- de senhoras e de . crianças, calções, cal- Aço em, bruto, aço preparado, aço
Classe 36
frescos, saleiros, tubos, tigelas traves- ças,
camisas, camisolas,
camisetas. doce, aço para tipos, aço fundido aço
Para distinguir: Artigos de ' vestuários sas, vasos, vasilhames, vidro para vi- cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
e roupas 'citas em geral: Agasalhos. draças, vidro para rekSql03, varetas salas casacos, crinelos, dominem. achat- refinado, bronze, bronze em bruto
ou
aventais, alpargatas, anáguas, blusas vidros para . conta-gotas vidre siara ara tantas:as. tardas para militares co
parcialmerte trabalhado, bronze de
botas, botinas. blusões, boinas, banaautomóveis e para bua-brisas e
lautas fraldas galochas gravatas. gor- manganes bronze em pó, bronze em
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
, alaras
ros, jogos de lingerie. jaquetas, !alues barra, em fio, chumbo em bruto ott

NORTEX

MALHARIA-MORTEX

ela

Termo n.9 713.101, de 28-9-1965
Confecções Sidma Ltda,
São Paulo

Ind. Brasileira

In
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MARCAS DEPOSITADAS
a
Publicação feita de acórdo emn o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começara,
Departamento
ao
aarrer o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar nuns oposições
zga,~ da propriedade Industrial aqueles quis ae julgarem prejudicados com a conc,e,ssito do registro requerido

parcialmente preparado cimento metálico, cobalto, bruto ou parclalmeate
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabaisado. ferro em bruto
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa raaleável.
lâminas de metal, lata em lóira. latão
em fôlha, latão em chapas, latão em
vergalhõ e s, ligas metálicas, linsalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampaios,
metais para solha. Abalei e zinco
Termo n.° 713.108, de 29-9-65
Cia. Ltda.
Miguel Fasanella
São Paulo

"COPRUTA"
lnd. Brasileira

taradas. glicose, gana de mascar. gut
duras, grânulos. grão de bico geladna
goiabada. geleias, berva 'Foce berva
mate. hortaliças. lagostas dogesa. leite
acnclensado, leite em pó, legumes en
ccmserva. lentilhas, linguiça, louro; mas
ias alimenticias. otariscos. mantelça
asaagarina. marmelada. macarrao mas
ia de tomate, mel e melado, mate. mas,
sa, para mingaus. molhoa, moluscos
mostarda. mortadela; nós moscada no
zele óleos comestíveis. ostras, ova^i
pães. patos. praLinés. pimenta pós para
pudins. pickles. peixes, presuntos. pis
tês). petit-pois. pastilhas. pizzas. pud;rts,
queijos, rações balanceadas para ani
mais, requeijões. sal. sagta sardinhas
senduiches. salsichas. salines, sopas enlatadas. sorvetes. sucos de tomate e
frutas; torradas, tapioca. tâmaras, talharim. tremoços. tortas. tortas para alimente de animais e aves. torrões, tomaicinho; vinagre

Classe 41
Termo n.° 713.113, de 29-9-65
Abacates, abacaxis, ameixas, bananas, Indústria e Comércio de Produtos Quícaqui, caju, cereja, carambola, figo,
micos Oximetal Ltda.
manga; mamão; laranjas, tangerinas, meSão Paulo
landas, pêsse g os, pera, maçã e melais
"OXIMEPAL"
Termo n.° 713.110, de 29-9-65
índ. Brasileira
Bar e Mercearia 1020 Ltda.
São Paulo
Classe 1
Para distinguir. tintas, lacas. vernizes
"1020"
esmaltes, eubstâncias químicas usadas
Ind. Brasilesra
etn geral nas indústrias, anilina!, absorventes. alcatrão. água raz, álcool. aluClasse 41
pó, alvaiad e. amua. antidetoLanches de: alite, queijo, salame, mun. tninio em
anti-incrustantes e desincrustan
nantes.
e
tadela, preisunto, roz-bife, .salsinhas tes para caldeiras, arsénico. acetona.
churrascos
acetato de chumbo, acetato de cobre.
acetato
de amónia. acetato de potássio.
Termo n.° 713.111, de 29-9-65
acetato de zinco. ácido bórico, ácido
Madeireira Campos Gerais Lt.la.
acético. ácido :itálico, ácido nítrico.
São Paulo
ácido fênico, toldo cítrico. . ácido sala

"CAMPOS GERAIS"
Ind. Brasileira
Classe 4
Macieira em bruto
Termo n.° 713.112, de 29-9-65
Santa Bárbara do Mar Indústria e
Comércio S. A.
São Paulo

SUTA "BARBARÀ
DO MAR "

k "

Ind. Brasileira
, Classe ai
Alcachofras. aletria. alho. aspargos
amendoim. ameixas amandoas araruta
adlcar. alimentos para anuam amido
tonas. banha bacalhau sasaas Pala!
b13(.01to11. bOalbons bolach,IN aeeiniiha.
café enia pai e em grão camarão canele
em nau e em pó. cacau _arries chá
caram elos chocolates confeito cravo.
cereais. cominho. arame ae ,Pite rrects
alimentícios. croquetes corriasnas can,
alua coalhadas. CaSta Rh. ceon - COTO;
retratos aara alttaen.. :obrantes
chouriços dendê laces toses de fru,
tas espinatre essências alimentares em
padas. ervilhas entrovas. ext rata de re.
mate farinh;ss alimentícias favas fr
ett/as flocos t a relu PeroreNri0
figos, trios, trutas secas n.tursts e :ri

cinco, ácido benzbico. acto!, água orfgenada. albagina. albuminato de ferro,

argirol, arseniato de ferro, arseniato de
potássio, arseniato de sódio. antimónio
metálico, amontaco, liquido, mon arilotol e cetalilida, bálsamo de perum. SI
cioreto de mercúrio. lia-fosfato de calboricina. borato de sódio. benzonafto,
.eqtri atm; vim D aterrocannaa 'ora
henzoato de mercúrio. bisturaose. bicarbonato de potássio. breu PP, cola arecética, composições quirnIcas utilizadas
Delas indústrias, texteis e pelos corarMca. corantes - minerais Dera uso na
indii4tria. creosoto para usos nas indústria, &aba, cal virgem, carbonato de
magnésio, carbonato de sódio, carvaci
veaeral em pó. carvão ativo. caseinato
de sódio, carvão animal. cianureto de
mercúrio. citrato de calcina. citrato de
ferro, citrato de prata citrato de oo,
cássia cloreto de amónio. cloreto de
cai, abrasa de cálcio, c/oreto de mag
césio, cloreto de sadio, cloreto de pu.
tásslo. colargol. colar:lio elástico. cremos
de tártaro. cuprol. citrato de ferro. cl,
trato de quinino. citrato de ferro verde
carbonato de amónia cloreto de zinco.
carbonato de p otássio, carbonato de
manganês derearei desengraxantes para
niqueiaçâo. desoxidantes para metais.
em pó estearam de 31UM)1110. eggèn.CilV,
desincrustantes oara má q uinas. easitófra
ar gomenol, essência de eucali p to emo
bentas oara remoção de tintiis ao' ca
da.s, eirmisionante para produtos asfál

Termo n.° 713.117, de 29-9-65
ticos, esmaltes. eter. fenosalll, formol,
fostato de ferro. fosfato de tricálclo. tos- Man Indústria e Comércio de Artigo'
tato de potassio. fosfato de sódio, fos- de Borracha, Metais e Madeiras Lida,
fato de amônia fluidos para freios.
São Paulo
glicerina, glicerotosiato de potássio,
glicerolosfato de magnésio
"ADAN
Termo n.° 713.114, cie 20-9-65
Ind. brasileiraf
Eletrônica Centenário Ltda.
São Paulo
Classe 5
Aço em bruta aço preparada aço
MENTEN/CRIO"
'doce, aço para tipos. aço fundido. aço
Ind. brasileira
parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
refinado, bronze. bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze dg
Classe 8
manganês. bronze em pó. bronze em
de
pó.
assaparelhos
Para distinguir: A
chumbo em bruto ou
relhos de ar refrigerado aquecedores barra, em fio, reparado,
cimento mep
anteparos, bobinas antenas, abatjours, parcialmente
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
condensadores, chaves elétricas, chaves trabalhado. couraças. estanho buuto ou
automáticas, comutadores, chicotes para Parcialmente trabalhado. terra em bruto,
automóveis, cabos e condutores elétricos em barra, ferro manganês, ferro velho,
chaves de tomadas. colimadores, diais gusa ema bruto ou . parcialmente trabaenceradeiras. espremedores elétricos, ki- lhado, gusa temperado. gusa maleável.
gões, fustveise, máquinas fotográficas. 'amimas de metal. lata em folha, latão
faróis, geladeiras, interruptores, isolado. em Rilha, latão em chapas. latão em
res, aparelhos de intercomunicação. ti vergallaSes. ligas metálicas, litinathaa,
giclificadores. limpadores de parabrisas, magnésio, manganês, metais não Cabaluzes trazeiras para veículos, lanternas ihados ou . parcialmente trabalhados, memostradores, microfones, manômetros tais em massa. metais estampados,
metais oars solda. niquel. zinco
panelas elétricas, aparelhos de refrigeração, rádios, refletores, sorveteiras. aPa
Termo n.° 713.118, de 29-9,65
relhos de televisão, válvulas e velas
Bar e Lanches Rio Côa Ltda.
elétricas
São Paulo
Termo n.° 713.115, de 29-9-65
Vicente de Paula Ferreira
"RIO COA"
São Paulo

wbàau "
Ind.. Brasileira
Classe 46
Massa para polir

Termo n.° 713.116, de 29-9-65
Hedial Mecanotécnica Ltda,
São Paulo

• ILEDIAL"
Ind.. i3rasi1enra
Classe 17
Artigos para escritório, alinotatias para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas. arquivos, borrachas
berços para mataborrão. borrachas para
colas. brochas para *senhos. cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel. carbonos
carimbos, carimbado p es. cola para papel.
coladores, compassos, cestos para correspondência. desenhadores, duplicado
res. datadores, estofos para desenhos
estojos para canetas. estojos com minas.
esquadros. estojos para lápis, espetos,
estiletes para oapéis. furadores. fitas
para máquinas; de escrever. grafites
Para lapiseiras. goma arábica, grampeadores, lápis eco geral, lapiseiras, ma
quinas para apontar lápis, minai para
grafitea, minas para penas. máquinas de
escrever. máquinas de calcular. maquinas de sornar máquinas 'de multiplicar
mata-gatos porta-tinteiros, porta-caranaos porta-lá p is. porta-canetas. Porta:artes. tremem prendedores de papéis:
rCf. v 1,), para oaPeiS aerfuraslores
-anona, rissoadeirai de Sorrões *tendia
para mimeógrafos. tintas e tinteiros

£ricl. Brasileira

Classe 50 •
Impressos para uso da firma
nono n,° 713.120, de 29-9s65
ojsé Gonzah z Gomez 6 Cia, Ltda.

São Paulo

nua E LANCfni;S
RIC014 CANARIO"
Classe 41
Lanches
Termo- n.° 713.121, de 29-9-65
"Bawan" Indústria e Comércio de
Óleos Lubrificantes Ltda.
São Paul('

"BAUR"
Ind. Brasileira
Classe 47
Álcool motor, graxas lubrificantas, gasolina refinada, querosene, óleos lubrificantes, óleos para amortecedores, pe.
trbleo refinado, óleos destinado â Iluminação e ao aquecimento
Termo n.° 713.122, de 29-9-65
Laticinios Márcia Ltda.
São Paulo

"MARCIA"
Ind. Brae17.2b.ira
Classe 41
Queijo, doces de leite, a...aleijas-)
soneca( a npncleo, tom
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Publicação feita de assárdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departe.mente
Nacional da Propriedade Industrial aguei% que se julg arem prejudicados ootu a concessão do saciai% requerido
Termo n.° 713.123, de 29-9-65
Metalúrgica Sull'Arte Ltda.
São Paulo

!PsuivArian

Ind. Brasileira

Termo n.° 713.130, de 29-9-65
Panificadora Carlo Ltda.
São Paulo

CARLO
Ind. Brasileira

lagoas de material plstico atira sorvetes. estojoa para objetos. espumas de
nylon. esteiras. enfeites parei automóveis, massas antl-ruidos, eacoadores de
pratos, funis, formas para doce., fitas
LOILN
.jsolantes, filmes, fios de celulom, fechos
brasileira
Ind.
para bolsas;facas. guarnições', guaraições para chupetas e mamadeiras. guarClasse 13
nições para porta-blocos. guarnições
Adereços de metais, preciosos, semi para liquidificar:Pores e para batedeira,
preciosos e sua imitações, adereços de de frutas e legumes, guarnições de mapedras preciosas e suas imitações.
terial plástico para utensílios e objetos,
nos de metais preciosos. semi-preciosos guarnições para bolsas, garfos, galerias
e suas imitações, alianças. anéis, arti- para cortinas, jarros, laminados, plásgos de fantasia de metais preciosos ticos. landSeiras, mantegueiras, malas,
balagandans de metais preLiosos, ou orinóis. prendedores de roupas, puxadosemi-preciosos, haaideias de metais pra res de móveis. pires. pratos, palitei:apatia, berloques de metal preciasos gos, protetores par adocumentos, purya ac.,. de baeta) precioso, ou semi xadores de eflua para uso doméstico,
precioso, bules . de metais orei. otos, porta-copos. porta-niquela. porta-notas,
carteiras de metais preciosos, colares porta-documentos placas, rebites rodide metais preciosos ou semi-preciosos. nhas. recipientes, suportes. suportes para
contas de metais preciosos, copos de guardanapos. saleiros. tubos, Nelas,
metais preciosos, dedais de metais pre, tubos para ampolas tubos para seria.
ciosos, diamantes lapidados. fio de ouro pai, travessas, tipos de material afaa.
fio de prata, fivelas de metais prece> tico. sacolas, sacos. squinhos,- vasilhasos. galreteiras e metais preciosos.. jóias, nes para acondicionamento, vasoa, xijóias falsas ' lantejolas de metais me. caras, colas a trio e colas não incluidas
ciosos medalhas de Untais preciosos em outras classes, para borracha. para
semi-preciosos e suas imitas palitos costumes, para marcineiros. para sapa.
de ouro. pedras preciosas para jóia, pe- teiros. para vidros, pasta adesiva para
dras semi-preciosas para jóias, pérolas correias pastas e pedras na e afiar
e imitações de pérolas, pratos de me- rebolos, adesivos „sara tacos, ae.,esivos
tais preciosos serviços do cemS e de café _Iara Ia...bailios e adesivos pa r.= azulejos.
de metais preciosos. serviços de icor anéis. carretéis para tecelagem e qual'.
de metal precioso, serviços de refrescos ações de materlai plástico ara indtbie
trio geral de lásticos
de metal precioso, serviços de salada
de frutas de metal precioso, serviçus de
sorvete de metal precioso sooeirati de
Termo n.° 713.141, de 29-9-65
metal precioso. taças de metais preces
Schvager e, Svager Linitada
soa, - talheres de metais preciosos. tu,'
São Paulo
bulos de metal, turmalinas lapidadas e
vasos de metais preciosos
Termo n.° 713.140, de 29-9-65
Comercial Plastic's Home Ltda.
IND. BRASILEIRA
São Paulo

Classe 41
Classe 40
Artigos da classe
Móveis — geral de metal. vidro de
aço, madeira, estofados ou não, incite
Termo n.° 713.132, de 29-9-65
alva móveis ara escritório*: Armários.
Galvanoplastia Lian Ltda.
armários Para banheiro e para roupas
São Paulo
'Miadas, almoçadas, acolchoado. para.
sáveis, . bancos, balcões, banquetas.
bandejas. domiciliares. berços, biombos.
LIAR
Ind. brasileira
%deltas, carrrinhoe para chá i café
conjuntos pira dormitórios. conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
Classe 50
conjuntos para terraços, jardim e praia,
Artigos da classe
conjuntos de armários e gabinetes para
Terra on.° 713.133, de 29-9-65
copa • cosinha, camas, cabides, cadeira.
Bar Sansara Ltda.
giratórias, cadeiras de balanço, catas
São Paulo
Sie rádios, colchões, colchões de molas
dispensas. divisões. divans. discotecas.
"SANSARII."
de madeira, espreguiçadeiras. escrivani
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
Classe 42
i =cainhas, mesinhas para rádio • televi.
são, atesinhas para televisão, molduras Para distinguir e proteger aperitiovs e
bebidas em geral
para quadros, porta-retratos. poltronas.
porta-chaF poltronas-camas prateleiras,
Termo
n.°
713.134, de 29-9-65
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
Narciso
oiaquim
Guimarães
vitrines
São Paulo
Termo n.° 713.125, de 29-9-65
Indústria e Comércio de
MLOILIIKES
Pemco
Ind.. brasileira
ferramentas .:Ltda.
São Paulo
Classe 36
FEMCO •
evs4inguir: Artigos de v'er..ratirios
feitas em geral: Agasalhos
ron
Zndfistria Brasileira. esveata.S
Jparcatas, anáguas, blusas
aotas botinas, blusões boinas baba
Clame 11
Para distinguir; Ferramentas maneais douros. bonés, capacetes, cartolas, cara
ferragens.cutela ri a e pequenos artigos ouças. casacão coletes, capas, chales
de metal comum, da indústria e comer Jacrecols. calçados, chapéus, c.ntos
cio da requerente. a saber: Tarrachas cintas, combinações. corpinhos calça*
• machos para fazer rosca. braçadeiras de senhoras e de crianças, calções, calartigos de metal para janelas, portas ;as, camisas. camisolas, camisetas
escadas e cortinados. afiadores, sidra cuecas, ceroulas. colarinhos cueiros
de parafusos. lâminas e; tólhas de serra. :aiaa, casacos. chinelos, dominós, achar.
dares de latas farras, logos de chaves aes. santas as, fardas para militares co
ancinhos anéis para chaves chavefros egiais, fraldas, galochas, gravatas, gor.
espátulas esticadores. e x premed ores, -os, jogos de 'ingeria, jaquetas, Impam
beiras. laminas e navalhas de barsear maiôs, mantas mandrião. mantilhas, Niaros, rebites, arruelas. atiçadores azei.
%dos funis, ganchos grarainhos, abri- nhos, perneiras, quirnonos, regalos,
na* assai a coloq eied seuuoj ‘sefasaj uvas ligas, lenços, mantõs, melas
amassas a salueiseqsap eiajuempad etós, palas. -penhoar, pulover, pelerinas
'foices, turadores, fechaduras, ferrolhos 'fugas. pouches. polainas, pijamas, pavais, alavancas, alicates, ausnotouas -obe de chambre, roupão, sobretudos.
tachas. argolas. armações de toldos, aispensórios. saldas de banho, sandálias
limas, lampiões, latas para coniestivaie sueteres. shorts. sungas, tolas, ou slacka.
c para lixo. charneiras e dabradiças •aler..nin caa, barbantes, ternos, uniformes
e vestidos
machadinhas, martelo pequenas atolas.
ferragess para peças' de mobiliária,
Termo n.° 713.135, de 19-9-65
cinzéis. escarnadores. cainhais pás. pa- Balneário Melvi" Sociedade Civil de
:s.
parafusos
pinos
e
contra
pinos
ne ,
Imóveis Ltda.
re.ae!as rodinlias. roletas, ' sacartnlhas
São Paulo
serrotes. ferragens para malas. tenazes e
MELVI
tesouras.
Termo n° 713.126, de 29-9-65
Distribuidora Penhauto Ltda.
São Paulo
Mivarrp„
BraelioIra
Classe 21
Vlialcul.,s e suas partes integrantes

Termo n.° 713.136, de 29-9-65
Angel Rebollo Vargas
São Paulo

PAULISTANA

o

PLASTIC IS HOME

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências ex

tratos, água de colônia. água de touca
dor, água de beleza, água de (guia
IND. BRASILEIRA
água te rosas, água de alfazema, águ,
para barba, loções e tônicos para o
cabelos e para a pele, brilhantina, ban
dolina,
"batons" cosmétic,,s, fixadore
Classe 28
de
penteados,
petróleos. óleos para c
Para distinguir: Artefatos de materlaf
goi
plástico e etc.:selou: Recipientes fabri- cabelo creme revanescente. cremes
cados de amaria] plástico, revestimen- durosos a pomadas para limpeza d
tos confecctonados de substancias ani- pele a "maquilage", lepilaintaus, desc
mais e vegetais: Argolas, açucareiros. dorantee, vinagre aromático pó de arre
armações cara óculos, bules, bandejas e talco perlumado ou não. apis pai
bases para telefones, baldes; bacias . bol- pestana e sobranceiras, prepados pai
sas, caixas, carteiras, chapas. cabos embelezar Cílios e olhos, carmim pai
nata ferramentas e utensIlios cruzetas o o'ostp e para os lábios, sabao e cren
caixas para acondicionamento de alls para Várbear, sabão liquido perfuma(
mentos, caixas de material plástico para ou .não, sabonetes. leni:findos em p
baterias, coadores, copo* canecas co- pasta ou liquido sais perfumados ha:
lheres, conchas, cestas para pão, cesti- banhos, pentes, vaporizadores de perfi
nhas, capas para álbuns e para livros me; escôvas para dentes, cabelos. uals
cálices. cestos, castiçais para velas. cílios, saquinhos perfumado prepar
caixas para guarde de objetos. cartu- edos
em pó. pasta, liquidos e ttiol
Classe 50
chos. coadores para chá, descanso para
Bilhetes de loteria, cartazes impressos pratos copos e aspinhos de plásticos praa o tratamento • das unhas, dias
: literais de propaganda. cheque.s clichês. oara sorvetes. caixinhas de plástico ventes e vernizes, removedores da ai
1crtões termosplasticos de,identiclade eti- ara sohvetes, colherinhas. obtinhas cula,.glicerina er laimada para 'os cahei
quetas impressas, faturas, folhinhas Ira- narfinhos de plástico para sorvetes for e Preparádos para descoloir unbt
pressas. notas promissórias, recibos e malhas de plástico para sorvetes, discos cílios e pintas ou sina i s atificiais. Ole
para a pele
rótulos
enkreagens de material plástico, anisa-
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e urrar -o

nenewir

Termo n.° 713.155, de 29-9-65
Termo n.° 713.151, de 29-9-65
'cereais. cominho, creme de leite, cremes
Teimo n.° 713.142, de 29-9-65
Casa de Cercais Coimbra Limitada
Prudenfarma Ltda.
'anificadora e Confeitaria Biclú Ltda. alimenticios croquetes, compotas. canSão Paulo
gica, coalhada, castanha, cebola, condi
São Paulo
São Paalo
mentos para alimentos, coloraates
chouriços. dendê. doces. doces de leu
'VOIMBRA"
tom, espinafre, essências alimentares, emPRUDENFARW.:nd. Brasileira
padas, ervilhas, ,sovas. extrato de toInd. Brasileira
mate, farinhas alimenticias. lavas, fé
Classe 50
Classe 41
cuias, flocos, farelo, fermentos. feijão
Classe 3
Impressos para uso da firma
Pães
figos. frios, frutas sêcas naturais e cris.
Álcool para farmácia
tanzadas: gricose. goma de mascar. gor
Têrmo n.° 713.156, de 29-9-65
Termo n.° 713.143, de 29-9-65
Termo n.° 713.152, de 29-9-65
grânulos, grão de bico, gelatina
Reténnica — Comércio e Representação
Aultipesca Artigos Para Pesca Ltda. duras.
goiabada. geléias. herva doce hena "Ceplan" — Consórcio de Engenharia ' de Refratários Máquinas e EquipamenSão Paulo
mate, hortaliças, lagostas línguas leite
Planejamento Ltda.
tos Ltda.
—
coadensado— leite em pó, legumes em
São Paulo
São
Paulo
C01)24eTVSS. lentilhas, linguiça, 'ouro. mas
MULTI ?ESC
sas alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão. masCEÈAAN
sa de tomate, mel e melado, mate, mas
211gIlIeiral
Classe 49
Brasileira'
Ind.
'ara distinguir: Varas para pescar, sas para mingaus. molhos. moluscos,
•
Classe 50
arrafas, iscar, redes de metal para pes- mostarda, mortadela nós moscada, maClasse 33
res; óleos comestíveis, ostras, ovas, Prestação de serviço de engenharia e t
Impressos para uso da firma
ca, nadadeiras para esporte
,
—,-aães pratos, priinés, pimenta, pós para
em geral
geral
e
planejamentos
Termo n.° 713.157, de 29-9-65
Termo n.° 713.144, de 29-9-65
p udins. pickles. oeixes, presuntos, paSuper Mercado Kopa Ltda.
Produtos Químicos Cruzeiro Ltda .
tês. petit-pois. astilhas, pizzas. pudins;
Termos ns. 713.153 e 713.154, de
a
São Paulo
quedas, rações balanceadas pare ani29-9-65
São Paulo
mais. requeijões. sal. sagu, sardinhas,
Mecalplan Mecânica e Calderaria
arusluiches, salsichas, salames, sopas enIndustrial Ltda.
CRUZEIRO
latadas, sorvetes, sucos de tomates e ele
.
MOFA° -'-São Paulo
fruiu; torradas, tapioca, tâmaras. talha,
Indus tr I a Bras 11 o ira
Ind.. Brasileira'
rim, tremoços. tortas. tortas Para ali.
"MECALPLAN"
mento de animais e aves, torrões,
•
Classe 41
toucinho e vinagre
Ind . Brasileira
Composto de frutas em conserva, em
Classe 1
calda em compotas, em geléia, legumei
ara distinguir: Carbonato de cálcio
Térrno n.° 713.149, de 29-9-65em conservas, massa de tomates, e pei.
Classe 6
Sociedade de Bebidas Comdupy Ltda.
Termo n.° 713.145, de 29-9-65
'CS em conservas
,
Caldeiras
.uto Posto de Serviço g Figueira Ltda.
São Paulo
São Paulo
Termo n° 713.158, de 29-9-65
Classe 11
Confecç es Morentex Ltda.
Ferragens. ferramentas de tóda espécie,
FIGUEIRA
São Paulo
cutelaria eco geral e outros artigos de
Ind. Brasileira
metal, a ,saber: Alicates, alavancas, ar.
mações de metal, abridores de latas.
WRENTEX°
[nd. Brasileira
arame liso ou farpado. assadeiras, açu.
Classe 47
careiros; brocas, bigornas, baixelas,
Gasolina e óleos
bandejas, bacias, baldes, bombonieres;
Classe 50
Termos ns. 713.146 a 713.148, de
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, coImpressos para uso da firma
lheres para pedreiros, correntes, cabides,
29-9-65
chaves; cremones, chaves de parafusos,
Bar e Lanches Costa Nova Ltda.
Termo n.° 713.159, de 29-9-65
conexões para encanamento, colunas,
São Paulo
Salada Lanches Maceió Ltda.
caixas de metal para portões, canos de
São Paulc
•
metal, chaves de fenda, chaves inglês&
canecas,
copos,
cachepots,
cabeções,
COSTA NOVA
tj:?
centros de mesa. coqueteleiras, caixas
caorM0 WI.,11 il. • umas.
.
Me
dMACEIC0 '...
Ind. Brasileira?
p ara acondicionamento de alimentos,
calderões. caçarolas, chaleiras, caletei.
IND.BRAS.
ras. conchas, condor-s; distintivos, doClasse 41
Classe 42
bradiças; enxadas, eruadões, esferas 1..anches de: alite, mortadela, presuato,
Para distinguir: Aguardentes, aperiti- engates.
Classe 43
esguichos. enfeites pará arreios
guas minerais, águas gasosas artifi- vos, anlz: bitter, brandy. conhaque, -er esWbos. esferas para arreios. espuma ros-bife, salame, salsichas e churrascos
ais, bebidas espumantes sem álcool, vejas. fernet. genebra. gin, kumel, Uca- deiras; formões, foices, ferro para cortar
Termo n." 713.160, de 29-9-65
iaranã, gasosa. essências para refr1- res, nectar, punch. pimpermint, rhum capim ferrolhos. facas, facões, fecha•
Mery-Mar Confecções de Roupas
antes, refrescos, refrigerantes, sodas, RICOS dd frutas sem álcool, vinhos ver duras, ferro ccenum a carvão, fruteiras,
Brancas Ltda.
sucos cl' frutas e xaropes
muth, vinhos espumantes vinhos
kunis, fôrmas para doces, freios para
São Paulo
Class .,.. 42
quinados e whisky
estradas de ferro, _frigideiras; ganchos.
.
ara distin g t y r: Aguardentes. aperíti
.
grelhas, garfos, ganchos para gudros,
Termo n.° 713.150, de 29-9-65
os. aniz, bitter brandy, conhaoue. cergonzos p ara carruagens: insígnias; *` nrfaalf \- .,
ejas fernet. aenebra. gin. kumel. tico- Sociedade de Bebidas Comdupy Ltda. mas. lâminas, licoreiros. latas de lixo;
raa eira
:s, neetar. punch, pirnpermint. rhum
jarras;
machadinhas,
molas
pare
porta,
São Paulo
Classe 50
,
ico dd frutas sem álcool vinhos vermolas para venezianas, martelos, marImpressos para uso da firma
retas, matrizes; navalhas puas. pás, ore.
nuth. vinhos espumar.tes, vinhos
gois, parafusos, p icões, porta-gélo:
qu tilados
v hísky
MIRE IRÀ
Termo n.° 713.161, .de 29-9-65
seiras. porta-pão. porta-folas, paliteiros. Indaiatuba ' Indústria e Comércio • de
Classe 41
panelas roldanas, ralos para pias, vb.':
Icachofra..., aietna. alho asparwts
Panificação Ltda. .
Classe 42
tes. regadores: serviços de chá e café
-akar alimento ottai animais anil&
Sio Paulo
Par,a
distirujiir,
Aguardentes.
aperiti.
serras,
serrotes,
sachos.
secarrolhas;
te.
nfojs ainei x ah a tneMonn araruta
..
•
ue.
cer
q
vos.
amz.
bitter.
brandy,
conha
•ouras,
talheres.
talhadeiras,
torquezes
roz, atua, aveia avelã:, azeite azei
sINDAIATInWI '1/4
nas banha bacathati Sararas balas vejas fernet, genebra. gin. kumel, lico- tenazes. travadeiras, telas de arame, tor
Cad. Bra sileira
seoi tos bombons b&achas oaunilha res aectar. ounch. pimpermint. duna ',eiras, tr í nros tubos para encanamento
fet elb DÓ e PM tição camarão. eanea, '11(. 175 dd trutas tem álcool vinhas ver t rilhos ,,ara oortas de correr. taças
-*avessas. mrlailos vasos, vasillu-sner
nau e ete
Classe 41
muth, vinhos espumantes. viahos
cacau carnes chá
verrumas
rainetas, chocosates. confeitos, Cravo
Pão
quinados e whisky

ind.
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1Publicaçã0 feita de ~do com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
leme • preso de fle dia, para o deferimento do pedido. Dwante leu piem poderio a presentar suas oposições ao Deponham*
_ Nadem& da Propriedade Industrial aqueles que ee julgarem prejudicadas com a eenoseshe do regiam requerida
Termo a.° 713.163. de 29-9-65
Indústria Metalúrgica "Mubea" Ltda.
São Paulo

"18:03EA“ •
Ind. Orasileira

789

•
Claus 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, auto
móveis auto-caminhões, aviões, amor
tecedores. alavancas de cambio. braços
breques, braços para veículos bidcletas. carrinhos de mão e carretas canil
abonares, :anu ambulantes, caminhões
carros. tratores, carros-berços canos
tanques. carros-irrigadores. carros. carroças, carrocerias chassis. chapas zirCaiares para veiculos. cabos de veiculo:
corrediços. para veículos. direção desb
gadeiras. estribos escadas rolanes, ele
vadores para assageiros e ara carga
engates para carros. azos de directo
freios, fronteiras para veiculos guidão
locomotivas, lanchas, motociclos. mola:
motocicletas. motocargas moto furgões
rodas para bicicletas, raios para bicicle
tas. reboques. radiadores para veiculo,
manivelas, navios ónibus. para-choques
para-lamas. para-brisas. pedais o:tett*:
rodas para veículos, selins, tricides
rantes para veículos, vagões. velocicie
das, varetas de contrôle do atogador
acelerador. tróleis. trofeibus. varaes
carros e toletes para Garros
Termo n.9 713.164. de 29-9-1965
Materiais ara Construção Nova
América Ltda.
São Paulo

iarcialmente trabalhado. ferro em bruto,
m barra. tarro aunganés. terra velho
tuna es bruto ou pardalmente cabahado. gusa temperado gusa Goleava.
'minas de metal lata em tõlha. tanto
ti falha, latão eis chapas. farte em
ergalhões liga metálica •IimaVias.
da:mesta manganês. metais uac trabalados ou parcialmente trabalhados . ta,
ata ar massa metais estampados
:ietab para solda piquei. ouro. zin,.4,
•orruciN.rine, list. are sólhas
Têrmo ri.• 713.167, de 29-9-1965
Eletro Fab Indústria e Comércio de
Máquinas Ltda.
São Paulo

"ELETRO-PAB"
Ind. Brasileira
Classe b
Máquisas para soldas
. .
Tétano n.° 713.168. de 29-9-1965
Man Indústria e Comércio de Artigos
de Borracha Metais e Madeiras Ltda.
São Paulo
NADA
, N ee

fonas de partidas, saltos, solas e solados
te corracha. surdinas de borracha para
aplicaçáo aos "soa telegráficos e tele&
tacos, travadores de porta, tigelas
tigelas, tampas de borracha para conta
gõtas, tiras de borracha para ela oura.
ção de substancias com em
Tértno n.o 713.169. de 29-9-1965
Silena — Perfumaria Industrial Ltda.
São Paulo

SPIL GREEN
:Ind. Brasileira

Ire. &ter, esmaltes estereatom fenol fila
meei sensibilizados para fotografias. %.
xadores. tormot, tostatos industriais. tos.
foros Industriais tluoretoin galvanizado.
giz glicerina: hidratos htdrosultirost
Impermeabilizantes. ioduretom lacas
massas para pintura, magnésio, soercurto: nitratos, neutralizadores nitroce.
mios.: óxidos. oxidantes. óleos para
_viatura. óleo de linhaça: produtos gut.
micos para impressáo. potassa induz.
papéis emulsionáveis para a to.
.es, gelatina para • fotografias e pintura.
kogra ta. papeis de turnesol. papeis heiográficos e beliocopistas. peliculat
4CUSIVPII. papéis para Sstogratia e aaãases de laboratório. otginentoa. potassa.
pós ntetádcos para a comi:foz:Cão do
•Intaa, °reparações pare totogratias.
-irodutos para niquelar. pratear e cromar. produtos para diluir tintas prosstato: reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro, sais, salicifatos, secantes,
aficaras, soda cáustica, Witi0ea malucas de uso ind, istrial, solventes, sultatos: tintas em pó aquidas, sólidas
ata pastosas para madeira, terro. parecontruções. decorações. couros, te..idos. fibras, celulose barcos e vaicuins talco industriai Miner.
Têrnio n.o 713.171, de 29-9-1961
ENCO — Engenhari ae Comércio
Limitada
São Paulo

Ciasae 48
Para distinguir: Perfumes, • .sséncias extratos, água de colónia, água de toucador, água de beleza áaaa de quina
água te rosas, água de alfazema. água
para barba, loções e tónizos para os
cabelos e para a pele. brilhant.na , bandolina. "batons" cosméticos fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelo creme revanescente cremes gora
durosos e pomadas para limpeza da
pele a "maquilage", lepilatários, desodorantee, vinagre aromático. pá de arroz
e talco perfumado ou não, '..spis para
pestana e sobranceiras, prepados para
embelezar cilios e olhos. carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido periumado
ou não,- sabonetes, lenufricios em pó,
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perta.
me; escóvas para dentes, cabelos, unhas
e cilios, saquinhos perfumado. preparaPRORROGAÇÃO
dos em pó, pasta. liquidos e titolos
praa o tratamento das unhas, dissoli"E
ventes e vernizes, removedores da cuti
cuia glicerina er 4umada para os cabelos
e preparados para descoloir unhas
cibos e pintas ou sinais atificiais, óleos
Classe
para a pele
Cálculos, projetos, desenhos e plant4
Tétano n.° 713.170. de 29-9-1965
para refromas
e construçõzs
......._
Lasbic Importadora e Exportadora
Têrino
n.•
713.172,
de 29-9-1965
Limitada
Tinturaria Industrial de Tecidos
São Paulo
TIT S.A.

Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha
borracha, artefatos de borracha para
veículos artefatos de borracha não incluídos em outras classes: Arruelas. a'r
golas. amortecedores, assentos para ca.
deiras, borrachas para aros. batentes de
cofre, buchas de estabilizador buchas
buchas para fumei°, batente de porta
batente te chassis, bicos para mamada
"NOVA AMERICA"
ras, braçadeiras, bocais, bases para te.
Ind. Brasileira
'atoam borrachas para carrinros industriais, borracha para amortecedores
Classe 50
bainhas de borracha para rédeas, cochim
Impressos para uso da firma
— de motor, camaras de ar, chupetas. cor.
dões massiçoa de borracha, cabos para
Tèrmo n.9 713.165. de 29-9-196
ferramentas chuveiros. calços de bar
.instrutora Gradus Ltda.
racha, chapas e centros de mesa cor• São Paulo
das de borracha, capsulas de borracha
parac entro de mesa. calços de borraLASBIC
%URUS"
cha para máquinas, copos de borracha
Tall. Brasileira
Ind.
klza sileira
para freios, dedeiras desentupideiras
discos de mesa, descanso para pratos
Liaste 1
Clame 33
•
encostos, etnbolos. esguichos estrados Absorventes, acetona. ácidos. acetatos
bens,
Construções, administração de
esponlas de borracha em quebraiacto agente: quirsicos para o tratamento •
compra e venda de Imóveis e
para orneiras, tios de borracha lisos orac,lio de fibras tecxios couros e ce
loteatnentos
'temas de borracha, guarnições para fulosa água oz. álcool, albumina em
automóveis guarnições para veiculos. lustriain alumiai° em pó araoniaco
Tiamo n.0 713.166, de 29-9-1465
Macheias para escolares, laminas le sati-iacrustantes. anti-oxida ates anti
Fundição Pentágono Ltda.
borracha para degraus, listas de bor ixidantes. anti-corrosivos. anti-detonan
stio Paulo
racha, manoplas. maçanetas, proteto res, azotatos, água aidulada nau
res para para-lamas, protetores de Irumuladores. água oxigenada par,
para-choques, pedal do acelerador, pe 'ins Industriais, amónia: banhos pare
TAGONO.
dal de partida, paras para businas lalvanizacao benzina. benzol. betumes
I:214 Bra sil ei ra
pratinhos. pneumáticos. pontas de bor- icarbonatos de sódio. de potássio; ca
..14110, 5
racha para bengalas e muletas, rodas /traem carvões carbonatos C819'.125
Aço em mia, açc preparado 44( massiças, rodizios, revestimentos de lares, celulose rhapas foroontalca,
doce aço Pare tipos. aço fundido açe oorracha. rodas de borracha para mó. sapa and neatiats lemas erma
parcialmente trabalhado. aço pálio aço vela, sanfonas de vácuo, suportes te composições extintores de incêndio do
trabalhado. couraças. estanho bruto ou motor manta do pedal do breque. re -o corrosivos cromaras. corantes crio
refinado bronze. bronze em bruto ou 'embalo e isolador, suportes. semi, -otos: descontrates desincrustantes dis
parcialmente trabalhado. bronze de pneumáticos. suportes de cambio sais. =aventes: emulsões fotográ ficas elmo
manganês brotos ele ob. SM= es
barra eu, fio efuter.br era bruto ou
narelehnente weparado dmente
PREÇO DO NCMERO DE HOJE: CR$ $0
t* ilco. cabal e.... bruto ou parelalment.

N(0"

Indústria Brasileira

São Paulo •

PRORROGAÇÁO
Ind.

bilis

Classe 1
Preparações quimicas (tintas) para
tingir tecidos
_
.
n." 713.173, de 29-9-1965
Osvaldo Bettio
São Paulo

ALAN ÚRISC
Ind. Brasileira
(;!asse
aureatas
Discos gravados oit
eletrônicos em geral

