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SEÇÃO III
ANO XXIV - N.° 24

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 1968

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N.9 130.748 - Máquina para tornear barras de ferro, aço e outros
Requerente: Construtora de Máquinas Castor Ltda.
Expediente do Diretor Geral
N.9 130.801 -• Disposição para meDespachos empedidos de reconN.9 392.377 - Marca: Eucatex Piso informação do S. I., resolvo recon- lhorar a deposição das tontas em
sideração:
Flutuante - Requerente: . Eucatex siderar o despacho que indefeew o prelor automáticos - Requerente:
4f
Sociedade Anônima Indústria e Co- pedido, para o fim de exigir esclare- Sch nellpressenfabrik Aktiengsellsoliaft
Rio, 19 de fevereiro de 1956
mércio - Recurso: Eucatex S.A, In- cimentos quanto ao documento de Heidelberg.
dústria e Comércio, sem direito ao fls. 9, denominação da sociedade.
N.9 130.949 Processo e aparelho
O Sr. Diretor Geral acolheu os uso exclusivo da expressão Piso Flude fabricação de eletrodos de grade
Exigência:
pedidos de reconsideraçao apresenta- tuante.
- Requerente: Westinghouse ElectriC
dos nos processos abaixo mencionaTêrmo n.9 437.120 - Manoel Bap- Corporation.
N.9
395.965
Marca:
CIEL
Re
dos, a fim de reformar as • decisões
querente: Compeeas Importadora e tista Sampaio Netto - Mantenho a
N.9 130.961 - Circuito de deflexão
anteriores:
Exportadora Ltda. - Reconsidera- exigência.
vertical - Requerente: Telefunken
Termos:
ção: Shell Brasil S.A. (Petrólew .
Patentverwertungs: G. M. B . H.
n•n•,...nnn
N.9 131.074 - Sistema de projeção
N.9 342.074 - Marca: Novazolin
N.9 395.964 - Marca: CIEL - Re=
Divisão de Patentes
audiovisual - Requerente; Panayo- Requerente: Laboratórios Hosbon querente: Comrieças Importadora e
tis Constantine D irnitracopoulos e
Sociedade Anônima.
Exportadora Ltda. - ReconsideraEXPEDIENTE DO DIRETOR
Constantine Demetrius Pezaris.
N. 371.390 - Marca: Time de co- ção: Shell Brasil S.A. (Petróleo) médias - Requerente; Rádio S.A. Reconsideração: Móveis de Aço Fiel
N.9 131.102 - Aperfeiçoamentusem
Rio, 19 de fevereiro de 1066
Marink Veiga - - Reconsi- Sociedade Anônima.
ou referentes a tampas múltiptas de
deração: Time, Incorporated.
• N.9 445.202 - Marca: Pioneiro g ravadores magneticos • e processo de
Notificação:
N.9 423.016 - Marca: Oven Limp Requerente: Restaurante Pioneiro LiUma vez decorrido o prazo da re- fabricação dessas tampas - Reque- Requerente: B. T. Babbitt, In- mitada - Reconsideração: Anderson,
rente: N. V. Philips' Gloeilampendústria Química S.A.
Clayton & Co. S.A., Indústria e Co- consideração previsto pelo artigo 14 fabrieken.
da Lei n.9 4.048, de 29 de et•:,.zernoro
mércio.
N.9 131.451 - Ap erfeiçoamento-s em
O Sr. Diretor Gerál negou acolhide 1961, e mais dez dias para evenmento aos pedidos de reconsideração
N.9 468.314 - Marca: Uma - Re- tuais juntadas de reconsideração, e chaves blindadas - Requerente: Coapresentados nos processos aoaixo querente: José de Oliveira Miranda. se do mesmo não se tiver valido mercial Jakko Técnica e Industrial
mencionados a fim de reformar as
The Pyramid ituober Company - , nenhum interessaao, ficam notifica- Limitada.
decisões anteriores:
No pedido de reconsideração do des- / dos os requerentes abaixo mencionaN.9 131.546 - Máquina para aplicar
pacho que declarou caducidade da dos a comparecerem a êste Departa- um conector
el'étrico a um condutor
Tèrmos:
marca Evenflo, registrada sob núme- mento a fim de efetuarem o paga- elétrico
em uma p asição intermediámento
da
primeira
anuidade,
dentro
ro
235.906.
Mantenho
o
aespacho
1n1,9 354.043 - Marca: Sul Wasil
ria entre suas extremidades - Re-- Requerente: Cooperativa Central de fls. 50, que declarou caduco o do prazo de sessenta dias, na forma q uerente: Amp. Incorporated.
registro,
negando
provimento
do
parágrfo
único
do
artigo
33
do
ao
pediAgrícola Sul-Brasil.
N.9 131.589 - Aparelho de proN.9 359.180 - Insígnia: Ancora do de reconsideração do cl.wacho. Código Propriedade Industrial,
para que sejam expedidas as res- cessamento e separação de doc miem.
Comercial S.A. - Requerente: AnA. J. Renner S.A. Indástria do pectivas
cartas patentes.
tos - Requerente: The National
cora Comercial S.A.
Vestuário - No pedido de 'reconsiCash Register Company.
deração
do
despacho
de
deferimento
Privilégios de Invenção deferidos
N.9 363.618 - Marca: Polidisen - do têrmo
N. 131.618 - Ap erfeiçoamento em
250.520, marca Rádio
Requerente: Indústria Farmacêutica Renner, don.9
Têrmos:
Alo'sio Hugo
eletrodos de célula de combustível
Endochimica S.A. - Reconsidera- Jungbluth. -requerente
-- Requerente: Leesona Corporation,
Reconsidero o despaN. 129.517 - Processo de fabricação: Laboratório Climax S . A.
N.9 131.736 - Sistema de circuiN.9 365.265 Marca: Embraco - cho conceSsivo da marca Rádio Ren- ção e aperfeiçoamento em vedação
para o fim de exigir do reque- estanque a gás - Requerente: GeneRequerente: Embraco Emprêsa Bra- ner,
tos para a transmissão, em freouenrente a prova de que pode usar o ral Electric Company.
cia p ortadora de sinais noticiosos,
sileira de Construções Ltda. -- Re- patronímico Rerner, uma vez que não
N.9 130.334 - Recipiente Com tam- por via de uma linha de alta t-nsão
consideração:
American Marietta consta do seu nome o referido patropa - Requerente: Wilhelm Waldherr. entre um mínimo de três estações.
Company.
nimico.
N.9 130.372 - Dispositivo para ali- - Req uerente: Siemens & Halske
AkN.9 366.261 - Título; Casa Rica
mentação de invólucros luminosos tiengsellschaft,
Cia.
de
Cigarros
Souza
Cruz
- Requerente: Nectharino Pereira Recorrendo do despacho que deferiu com gás - Requerente: Societe TriN.9 131.927 - Processo e aparelho
Pinto de Mello. - Reconsideração: o têrmo n.9 381.318, titulo: Charu- flux.
Metalrica S.A. Indústria de Artefa- taria, Engraxataria
N.9 130.379 - Dispositivo semicon- para medir material hidrogenado e
Loterais
Joguei
tos de Metais.
dutores e processos de fabricação dos Req ueretne: General Motor, CorpoN.9 373.165 - Marca: Slide -Pak do requerente Coltri e Grahl & Cia. mesmos - Requerente: Radio Corpo- ration.
Reformo,
em
parte,
a
decisão
de
- Requerente: Mendel Kelman.
ration of America.
N. 131.975 - Sistemas de comN.9 377.032 - Título: Padaria e fls. 10, no sentido de manter o registro
incluindo-se,
todavia,
a
clasN.9 130.425 - Medidor de líquidos pressor múltiplo para I nstalação de
Confeitaria Crystal - Requerente: se 33.
- Requerente: Bopp & Reuther refrigeração. - Requerente: WorPanificação Crista l Ltda. - Recurso:
thington Corporation.
Cia. Cervejaria Brahma.
Têrmo -n.9 466.358 - Marca: São G.N.9M. B. H.
130.593
Chave
automática
N.9 131.978 - Processo e dispositivo
N.° 378.257 - Marca: Cromaço - Benedito -- Requerente: Elizario Car- de Iluminação - Requerente: KataRequerente: Cromaço Importadora de doso da Silva. - Tendo em vista a lin Rosznyai Rozsa e Roberto Breu- de tratamento el 4 trico de peças por
meio de electrodos - Re q uerente: La
Ferragens Ltda. - Reconsideração: proposta da Divisão de Marcas, resol- man.
Soudure Electrique Languepin.
Cia. Brasileira de Materiais Co- vo reconsiderar o despacho que nonN.9 130.682 - Reator de alta temcedeu registro a marca São 13medito, peratura
braço.
- Requerente: Universal
N9 132.026 - AperfeiçoamentosN.9 387.378 -- Marca° Itapoã - para a classe 41, no sentido de aguar- Oil Products Company.
em disjuntor pneumático para comdar solução do termo 409.090
Requerente: J. Marques Castro.
N. 130.686 - Contrôle de impres- p ressores de ar - Requerente: ClN° 389.164 - Marca: Caninha
Têrmo n.9 340.054 - Marca . Pla- são de tipo para máquinas de escre- rei S.A.
Campeirinha - Requerente: José centubex - Requerente: Merz & Co. ver - Requerente: Sperry Rand CorN.9 132.491 - Aperfe içoamentos em
Corrêa do Prado Junior.
ca-renische Fabrik - Considerando a potation.
ou relativos a p rocessos e a equipa-
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EXPEDIENT'È
,

As Repartições :Públicas
•
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
j$, liais, diariamente, até as
DIRETOR GERAI
15 hora.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- As reclamações pertinen.
C ..+E. F E DA sEçAo oe reeowçZo
F E 00 SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
(es à matéria retribuída, nos CHE
FLORIANO GUIMARAES
MURILO FERREIRA ALVES
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, à Seção de Redação,
SEÇ Ã O lb
das 13 às 16 horas, no máxi 111.oSo d. publicidade do lexped..m. do Ompartorn•otill
mo até 72 horas após a saída
Iii.olona i de Propriedade l000•trla. do Mmistdarini
da Industria • Comércio
dos órgãos oficiais.
nas Orlem. do Dt partem( nto k irr ft nse Nacional
Impresso
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
ASSINATURAS
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para O REPARTIÇÕES E PARTICULARES 1
FUNCIONÁRIOS
exterior, que serão sempre
apitai e Interior:
Capital e . interior:
anuais, as assinaturas poder4 :soo
Cr$
Semestre
Cr$
6
COO
.
e-, ão tomar, cai qualquer' Seme.;!re
Cr$
O
OCO
Ano
.
12
000
época, por seis meses ou i.un Ano
Exterior:
Exterior:
ang.
Cr$ 10.000
Cr$ 13 000 Ano
As assinaturas vencidas Ano
poderão ser suspensas • seP1
aviso "préViO.
vão impressos' O número do das. jornais, devem os as.
•
Para facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e o simt p lts providenciar a respectiva renovação com antetes a verificação do prazo i'de ano em que findará.
A fim de evitar solução de' cedência mínima de trinta
validade de suas assinaturas.
na parte superior dá enderêço continuidade no recebimento (30) dias.
Mentos destinados ao tratamento térmico de sona móvel para materiais
- Requerente: N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken.
N.9 132.495 - Aperfeiçoamen t os no
fornecimento de erergia, de alta, eficiência e auto modulada, para a - soldagem automática e semi-automática
pelo arco voltaico - Requerente:
Glenn Pacific Corporation.
N9 132_505 - Aparelho para 'fornecimento de calor e proessso de
vulcanizacáo de borracha com um
tal aparelho - Requerente: DUnlop
Company Limited.
N9 133.309 - Nova _T,áqui:a para
montagem e rebitagem de correntes
em geral - Requerente Jos . Sabo.
N. 134 028 - Novo aparelh e , combustor para fogõ e s, fórnos ind
e outros - Reguei Pn te: Arnobio Edgard Ribeiro.
Modêl os de utilidades deferidos
Termos:
N 9 111.627 - JhaVe intereuprora
de comando a distancm para apa relhos elétricos em - R ti.tuerertte: Luiz Carlos Sheet.
N9 130.311 - Novo tipo cis t ene'.
radeira para assoal o e - Reeuerente:
Sylvio E. • Naswatv.
Exigências
Termos corrr •exigencias a eerrprir:
Ne 120.732 - fel f.z José de:•Souza.
N.9 135.377 - W. R. Grace 82. Co.
N. 104.000 - Amaral te Catiinos
S.A. Indústria e Comércio de Produtos eletrônicos.
N. 133.10 - The Mayta .g C mipany.
N. 134.552 -- The Carborm,dum
- Company.
N.° 136 1.547 - eixigÈnio do Brasil
Sociedade Anônim
NP 136•645 - Elenri Fehlinann.

EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
DE PATENTES

N. 124.233 - Esso Reseaten and
fengineering Company.
N.° 125 664 - (nternationa n Business Machines Corporation.
N. 131 413 - orlando Scap,ro.
N.° 126 146 - José Pires.
Recurso
Republicado
Int:ometal S. A. Indústria e Comércio - Recorrendo do despacno que
de feriu o têm° 118.169, mo eletlo de
utilidade de Giacamo Luporini.
Arquivamento de processos
Foram mandados arquivar os sef-,mintes proces.s :s
•
The Na tural Rabber
N.9 98.684
Producers' Reseaech Assoeiation.
N° 114.196 - José Alberto Larracha. Cia. Fábrica de BoN.Y 127.693
• tões e Artefatos de Metal ... .jafrne Pereira e RoN9 127.726
sa lino José Mechitos.
NP 131.659 - Douglas Cal lx,to. •
N.9 132.153 - Douglas Calixte.
N. 132.532 - Jehn W. E.appen.
N. 132.759 - Cesar Monteiro de
Lima.
N.9 135.707 - Earocio Lopes dos
Santos.
N.9 135.727 - Indústrias e Comércio Luiz XV S A.
N.o 13R 72. 4 - Francesco 3a-i11.
N.9 160.856 - Metalúrgica Albion
S.A. - Arquivem-se os processos.

(Rep. por ter saldo com incorrte,:ões•
Rio, le de fevereiro de 19,3i
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo ar-t igo 14
da Lei n.9 4.048, de 29 de dezembro
de 1961. e mais dee dias para eventuais juntadas de reconsideaceão, e
do mesmo não se tendo valido ilehum
interessado, licam notificados ar requerentes abaixo mencionados a comparecerem a este i)epartainerro a tim
de efetuarem o pagamento dt-, pri-.
meira g noidade. dentro do prazo de
sessenta dias, na forma do pantgrafo
único do artigo 33 do Código da Propriedade Industrias, para oue .sejam
expedidas as respectivas cae,as patentes.
Privilégio de invenção deferidos.
• Têrmos:
NP 133.195 - Apc.-teieoarrentos em
pastas lubrificantes destinadas a abrasivos revestidos - Requereme: Erwm
Meyer e Carlos A Seibel.
NP 133.406 Nova disponçao em
proteção higiénica .- Requerente:
Giordano Bruno Bismarck. •
Modelo industriai • indeferido
Termo n9 140.144 •-• Nomo modelo de carroceria para ônibus ou veículos de transporte coletivo - Requerev»- - Csmpanhf a Americana Industrial de Ónibus. S.A.
Divisão Jurídica
'Brasileira) - r.n. cleferido eir, face
do parecer técnico, e não deferido,
EXPEDIENTE DO DIRETOR
17 de
conforme publicação do
Rio, 19 de fevereiro de 1966
dezembro de 1065
Exigcncias
Exige'-t:r.f.as
Termos com exigências a cump.ii:
Termos e processos com exigências a cumprir:
N.9 86.080 - Placido Affonso
Milles Laboratories, Inc - No pediN Q 121.704 - • Deutsche Geselis-Jiaft de caducidade da marca Acteon, número 192.195.
Fur Schacliingsbekamffu ng M.E.H,

e 15Mre

--e

.45 'flepaiti0: , s . Phblicas
cingir-se-ao às assinatura*
anuais rerionadas até 28 de •
fevereiro de ca -da ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos - órgãos competentes.
- A fl.-) de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, solicitamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Departamento de imprenso Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgõos aficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da assinatura. •
O funcionário- público
federal, para fazer jus ao descont* indicado, deverá provar
esta condição no alo da assinatura.
- O custo de cada exem.
piar atrasado dos OrgãOs
ciais será, no venda avulsa.
acrescido de Cr$ 5 se do mes•
mo ano, e de,Cr$ 10 pGr ano
deCocrido.
Produtos Vicente raa. - No pedido de caducidade 13 marca Ka/loced,
n.9 194.204.
Laboratório Cloreti 5.A. - No
pedido de caducidade da marca Ganadol n.9 197. 2: C
Fábrica Trianon de Bebidas Ltda.
- No pedido de caducidade da marca Broadway ne 9,10
Servix Engenha ria S.A. Titular
do registro 207.26:: renrea Servix Diga sôbre a imteerostr.
Alfredo Gomes / --- 'No pedido de
caducidade do reeistra 222.487 - Titulo.
Cia. Antartmi-i Paulista Indústria
Brasileira de 11tIvrles e Cenexos iTitu'ar do retro 9 " 150, marca.
Diga sóbrio a eresimelneão,
Olin Mat hiesn e ceienecol Corporae-ducidade do
tion - No netiel .
registro ri o 257 '-';') r) "':1 "ca.
Cia. Antártica Paulista leclustria
Brasileira .de P eb i das e Conexos Diga
Titular do re gistr o '1-1radia-idade.
sôbre o peeI ie o
Ouaker State flI ReT1ninie Corpor a ti on _ N o nacto
ieer.isideracão
do • desoacho ?1 " d .f.,' " oo li to do tèr.2'l5 , n '?*rn'
mo n.o
Eder Jor re - eo .,oeete Or tèrmo
n.o 426,959
Walter sev,sto, _.* N .N pedido fe
de defereconsideee -^^
, marca.
rimento do t A--. 1" TênT105:

•fr't 5, Co AkfiN9 929.2 3 " esngselisehfet
N.9 39 (1 227 -- r or liaria Santa
Cruz Lida
Damsfe.
N • •;-r47 . 9o/
Tridl5StriP, e
N ° .3 9Q .
Com á rr ,o. S .
t'
e
'n
42 ^-^TI'
Comérei n 5 A.
Ne 362 -F21 - 1-.) 1 et lé fe (Z allo S A.,
'c-'' Pecas para
IndiN g t ri » P Co'"'
Automóveis
N.9 363.355 - P.:3 1 )" . ) Uniã.ci S.A.
Transport e s e Comercio.
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N. -389.970 Perro Coutinho &
Companhia.
N. 9 395/78g I-- eil-tPA,- Indústria
e Cdméi. cid 'de Produtos Agropecuários S;A.'
N.9 , c102.994
Bordin, 7.'essari &
Companhia Lirnit,adu.
N. 9 422.214 - Fábrica de Móveis
e Colchões Liberty Ltda.
N. 427.704 - lilemp S.A. Indústria e Comércio.
N. 9 432.319 - Confecções karvel
Limitada.
NO 434.510 - Reléelo Mondaine do
Brasil S. A.
N 9 447.008 - Edgard Maurício
-Wanderley.
NO 447.966 - Cia. Mineira de Sabão e óleos.
N9 448.565 - Cia. Brasileira de Estruturas Cobe.
N9 448.641 - Tusa Cia. *Agrícola
- Comercial e Construtora.
N O 455.938 - Laboratório Leo do
Brasil S. A.
N 9 449.814 - Caren Representações
Ltda.
• N9 457.348 - Comercial e Construtora São Paulo Mujim Ltda,
DIVERSOS
Alimentícios Paulo A. Groetzner

S. A. - no pedido de desistência do

thrmo 447.226 - marca Rainha de
Joinville - Face a informação Arquive-se o p edido de desistência e prosseguindo-se como de direito.
Termos:
N9 403.979 - Vulcab Artefatos de
Borracha S. A. - Arquive-se.
N9 449.591 - Irmãos Clemente Arquive-se o p resente pedido face a
petição de fls. e o termo de depósito
467.1599.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRAN SFERÊNCIA E LICENÇA
•

DIVERSOS

Rio 1 de fevereiro de 1966
Indústria de Bebidas Cinzano S. A.
- no pedido de apostila no registro
282.191 - Anote-se, mediante apostila, o contrato de exploração já anotado no registro 232.070.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PRORROGAÇÃO
Exigências

Têrmos com exigências a cumprir
N9 275.017 - Irea - In dústria de

Roupas e Afins S. A.
N 9 362.767 - Arcilio Santo Valsec-

chi e João Valsecchi.

NO 444.876 - Lojas Assumpçáo S.
A. Comércio e Importação.
N 9 446.875 - Chocolates Kopenhagen S. A.
NO 626.569 - Humble Ofi & Refi-

ning Company.
NO 6466.773 - Abel R. da Costa &
Cia. Ltda.
NO 646.774 - Abel R. da Costa &
Cia. Ltda.
N9 653.267 - Sher vin-Williams do
Brasil S. A. - Tintas e Vernizes.
N 9 653;966 - Sher vin-Williams do

Brasil S. A. - Tintas e Vernizes.
NO 654.0663 - Santiago & Cia.
Ltda,
N O 687.353 - Emprêsa Gerin de
Bebidas S. A.
N° 710.955 - Odilon Augusto Pe-

reira.
N9 727.526 - Org anização Metro
S. A. Indústria e Comércio.
N° 727.858 - In dústria de Acumu-

Fevereiro de 1966' 627

queira, Mauro da Silva' Afaújo e' Nau'N.° '670;693 .Fatiesil
ro da Silva Araújo.
N. 725.915 --„ ,Barki,Roupas S,À. querente - Fábrica Nacional de
No 725.145 ---, Johnson & Johnson. Engrenagens, S.- A. - Fonseca
N9 725.430 2"-' Indústria Alimentí- Classe 21:
cia Heloman Ltda.•
N.° 674.954 - Costa Real
Requerente - Cooperativa Vini
DIVERSOS
cola Garibaldi Ltda. - Ch.,^5e 42
N." 692.553 - Couraça - Re
Marca: Pitt Chem - Req. United
querente Alumínio Couraça So
Stated Steel Corporation.
Termo nO 684.012 e n9 do Registro ciedatle Anônima - Classe 11.
317.091.
N.° 692.554 - Couraça - Re
Torno sem efeito o despacho supra querente - Alumínio Couraça So
uma vez que só poderia ser despa- _ciedade Anônima - Classe 11.
chado após a anotação da transfe'N.° 697.222 - Samara - Re
rência, para o fim de prorrogar agora
quando foi anotada a referida trans- queronte - Indústria de Rendas
ferência.
Samara Ltda. - Classe 24.
NO 725.130 - Req. Alvarus de OliN.° 68.158
Josal - Regue
veira - Indefero o presente pedido
de prorogação, em face do registro rente - José Saler & Cia. Ltda.
- Classe 40.
ter vigência até 31-12-1966.
N.° /01.012 - Totalia - ReN9 422.029 - Panobra S. A. Comércio e Indústria (Req.) - Aguardo querente
Lagomarsino - S.p.A.
solução do pedido de transferência. - Classe 17.
N 9 444.552 - -Req. Companhia City
N.° 704.060 - Wun-Up - RePaulista de Terrenos e Melhoramentos
- Aguarde solução do pedido de ano- querente - Timsons Limited Classe 6..
tação de transferência.
N 9 459.064 -- Req. Rádios Assump- - N.° 705.240 - Coexco - Reção S. A. - Aguarde solução do pe- querente - Cia. para Expansão
dido de anotação de transferência. da Construção Coex . co - Classe
N 9 459.065 - Rádios Assumpção n.° 16.
S. A. (Req.) - Aguarde solução do
pedido de anotação de transferência.
N:° 727.943 - Sana Mancha N O 643.600 - Req. Micronal S. A. Requerente - Oswaldo Dantes
Aparelhos de precisão. - Aguarde dos Reis - Classe 48.
solução do pedido de anotação de
N.° 728.066 Matinée - Retransferência.
querente - Cia. de Cigarros SouN9 695.052 - IBRAS - Indústria za Cruz - Classe 44.
Brasileira de Seringas S. A. (Reg.)
N.° 725.655 - Saragosey - Re- Aguarde solução do pedido de alteq uerente - Confecções Saragossy
ração de nome.
N O 695.053 - Req. IBRA Indú- S A. - Classe 36tria Brasileira de Seringas S. A. N.° . 725.660 - Hortelã Extra
Aguarde solução do pedido de altera- Confiança - Requerente - Doces
ção de nome.
N O 725.625 - Agea Aktiengesells- Confiança S. A. Indústria e Cochaft - (Req.) - Aguarde-se a so- mérc'o - Classe 41.
lução do pedido de anotação de transN.° 725.714 - Iracema' - Referência.
q
uerente
•- Salvador Leoni
N 9 725.622 - AGEA Aktiengesellschaft - (Req.) - Aguarde-se a al- Classe 23.
N.° 725.839 - Iracema - Reteração de nome.
PRORROGAÇÃO DE MARCAS
Foram mandadas p rorrogar os seguintes têrmos abaixo mencionados.
NO 400.639 - Elefante - Req. Destilaria Ypiranga, Comércio e Indústria. - Classe 42.
N 9 401.898 - Filtron - Req. S. A.
Brasileira de Tabacos Industrializadoe
Sabrati. - Classe 44.
N O 406.457 - Suave Creme - Req.
Drogaria Nacional Ltda. - Classe 3.
N O 407.677 - Mystic Foam - Req.
Dumas Milner Corporation se 46.
N 9 507.997 - Delbisin - Req. a
Novaquitnica Laboratórios S. A. classe 3.

querente - Brasil Oiticica S. A.
- Classe 41.
N.° 725.862 - Aclamo - Joalheria Afiam° S. A. - Classe 13.
N.° 725.865 , - Brilhante - Req uerente S. A. Moinho Santista
i ndústrias Cernis - Classe 22.
N.° 725.883 , -- Sa p eca - Re
nuerente - Fábrica Nacional de
BeMdis Ltda. - Classe 42.

'.12'6.099 Símbolo de Paris - Requerente - Rica Flora
S. A. Indústria e. Comércio Classe 48
N.° 726.102 - Biocalfon - Requerente - Instituto Medicamen.t
ta Fontoura S. A. - Classe 3.
N.° 726.103 - Ovarialina
Requerente - Farmácia e Labos
ratório Paulista de Homeopatia
Dr. Alberto Seabra S. A. - Classe 3.
N.° 713.837 - Everest -- Requerente - Lojas Everest S. A.
- Classe '37.
N.° 726.104 - Mavorte - Requerente - Labortterapica Bristol S. A. Indústria Química e
Farmacêutica - Classe 3.
N.° 726.105 - Lopopostin Requerente - Laboraterapica
Bristol S. A. Indústria Química
e Farmacêutica - Classe 3.
N.° 726.106 - Pneumatrat Requeernte - Laboratório Procampo Ltda. - Classe 2.
N.° 72(3.107 - Curaseptil -

Requcernte - Laboratório Procampo Ltda. - Classe 2.
N.° 726.108 - Supraton Requeernte - Laboratório Procampo Ltda. - Classe 2.
N.° 726.109 - Viglycol - Requerente - João Gomes Xavier
& Cia. Ltda. - Classe 3.
N." 726.110 Toruvit - Requerente - João Gomes Xavier
& Cia. Ltda. - Classe 3.
N.° 726.111 - 13eblucil querente - João Gomes Xavier
(5: Cia. Lbla, - Classe 3.
N.° 726 112 . - Protiston - Requerente - Laboratórios Biosintética S. A. - Classe 3.
N.° 726.113 - Katelkos - Recerente - Laboratórios Biosin/ética S. A. - Classe 3.
N.° 726.114 - Tireobiol - Requerente - Laboratórios Biosintética S. A. - Classe 3.
N.° 726.115 - Totivitamina Requerente - Laboratórios Riosintética S. A.
Classe 3.
.
N." 726.127 - Milani • - Req uerente - Indústria' de Bebidas
Milani S. A. - Classe.l.

N.° 726.128 •- Lanasport
N.° 725.885 - Fama FNI3 - Requerente Fábrica Nacional de Requerente - Lanifício Sulfio. g randense S. A. - Classe 22
Rn bidas Ltda. - Classe 42
N.° 725 045 - Claridge - Re• N.° 725.890 - Orania - Rhtueq uerente - Cia. de Cigarros Sourente -

Electrie,S. A..za Cruz - Classe 44.
Classe R.
N.° 725.135 - Prefab ReN.°
725.891
Textolite
N9 579.171 - Alfa - Req. Irmãos
Re- q i:„ . ente -• Casa Sano S. A. InVenturacci S. A. - Indústria e Co- q uerente - General Electric Comdústria e Comercia - Classe 5.
mércio - Classe 47.
nanl,
cIngse 1.

NO 581.239 - Phylax - Req. a Novaq uímica Laboratórios S. A. - Classe 3.
No 591.241 - Gamahist - Req. a
Novaquímica Laboratórios S. A. Classe 3.
No 602.186 - Sekurit - Req. Compgnie de Saint-Gobain - Classe 14.
N9 626.751 - Moscatel de Setúbal
- Req. José Maria da Fonseca Sucessores, Limitada. - Classe 41.
NO 643.367 - "29" - Req. Garnba
gorte S. A. Comércio e Indústria Classe 42.
No 647.476 - Hexabel - Req.
Buschle & Lepper S. A. Comércio e
Indústria - Classe 2.
qurente - Buschle ee Lepper S. A.
Comércio e Indústria - Classe

ladores e Baterias 'Poraquê"
N9 728.034 - Norma de Araújo Corrêa, Eliza S e q ueira Perret, Rosina Sequeira Fererira de Araújo. Lucy Se- ri.° 2.

N.° 725.136 - Prefab ReN.° 725.932 - Petit SuerdieeK
- Re q uerente Suerdieck S. A. q uerente - Casa Sano S. A. InCha r utos e Cigarrilhos - Classe dústria e C omércio - Classe 15.

11.0 44

N.° 725.933 - Sulco - Requerente - Suerdieek S. A. Charutos e c,inrrilhos - Classe 44.

N.° 726 049 - Gytex - Requerente - Marcos Produtos Químicos Ltda. - Classe 10
N.° 726.041 - Geran - Requerente - Marcos Produtos etlinVcos Ltda. - Classe 2.N.° 726 987 - Salutaris (S) Requerente - Companhia das
Águas Minerais Salutaris - Classe 43.

N.° 725.137 - Prefab - Re.
'q uerente - Casa Sano S. A. Indústria e Comercia - Classe 16.
N.° 725.138
Prefab - Requerente - Casa • Sano
S. A. In(1 ó-t,-'n e C omércio - Classe
28.
N." 725.144 •- Lemibi/ - Re-

q uerente - Cilag Chemie S. A.

- Classe 3.
N.° 725 146 - Guanicil - Req uerente -1 Cilag Chemie S. A.
Classe 2.
N.° 25.150 - Chicopee - Req ty rente - Chicopee Nl anufacturing Company - Classe
10.

N. 725.152 Chicopee 4.... Requerente - CliieoPee Manufacturing Company - Classe 34.
N. 725.153 - Chicopee - Ite-.
quVrente - Chieopee Nlanufacluring Company --Class e 21.
N.° 723.154 - Chicopee - Ree gerente Chicopee Manufaeturng Company - Classe 22.
' N. 723.1.55 - Chieopee - Re. )te
eitivopt.e 3/antd:.etti.
• inf‘ Company
Classe 23.
N.° 723.136 Chieopee - Re,
tideren!e - Chieopee lantifttettiring , 'ompany - Classe 3..
N. 725.234 -- Pampulha
Retmerente -. Companhia Curvelana Agro Industrial - Claçv 46.
N." 725.285 - - Curveta no Reuno-ente - Companhia Curvelana Agro Industrial - Classe 4L
N.° 725.286 - Curvelano tterente - Companhia Curvelana .1ro Industrial - Classe 46.
N° 725.318 -- Revere - Requerente - Minnessola Mining
And Manufacturing Company Classe 8.
X. 725.321 Carrier - Requerente - Carrier Corporation
- Classe 6.
N. 725.326 - Prismo - Re-.
(inerente - Prismo Safety Corporation - Classe-1.
N. 725.423 - Requerente - Nlesbla S. A. - Classe
n." 9.
-• N. 725.439 - Alcalitrat - Recite rente - Instituto Quimico
Campinas S. A. - Classe 3.
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N.° 725.441 - Wonder -• Requerente - Indústria e Comércio
Wander Ltda. - Classe 44.
N. 725.476 - Imaculada
Requerente - Zair Pinto do RU°
- Classe 42. •
N. 725.503 - latx - Requerente - Aliebolaget Electrolux Classe 49.
N.° 725.506. - Houghton's Requerente - E. F. Houngthon
tt Co. - Classe 47.
N ° 725 507 - Sabão Tartaruga
- Pequei-ente - Soares de Carvalho. Sabões e óleos S. A. Classe 49.
N. 725 510 - Nhonitô de Guararema - Requerente - E. lanograsio S. A. Distilaria Bellard
Cla,se 42.
N. 725.579 - Café Delicia Requerente - Torrefação e Moagem de Café Delicia Ltda. Classe 41.
•
N. 725.623 - Sompalin - Requerente - Farbenfahriken [layer
Aktiengesellschaft - Classe 3.
N. 725 924 - Apoiar - Requerente - Agfa Altienfesellschaft Classe 8.
N." 725 629 - Bromogardeno
Requerente - Laboratórios
/trinas S. A.
N.° 725.632 Isolin - Beque.
rente - Lecien S. A. Indústria
Farmacêutica - Classe 3.
N. 725.635 - Emblemática
Requerente - São Paulo Alpargata.- S. A. - Classe 36.
N.^ 725.645 - Rendez - Requerente - Irmãos Zaki Dib Classe 24.

•Prorregaeão . de marcas:
Foram mandados prorrogar os
seguintes têrmos abaix04 cpm as
apostilas indicadas pela' seVto.
N.° 546.168 . - Pinheiro - Requerente - Stallworth Pine Products Company - Classe 1.
N. 704 099 - C40 - Requerente - The Chillington Tool
Company Limited - Classe 12.
N." 725.888 - Cesa Brasil Requerente - General Electric
S. A. - Classe 3.
N.* 725.889 - Gesa Brasil Requerente - General Electric
S. A. - Classe 6.
N.^ 725.897 - Superball - Requerente - Waldemar Paula Freitas Santos e Antônio José Gonçalves Moreira Leite - Classe 49.
N. 726 086 - Anesthesico
Bayer - Requerente - Farbenfabriken' Bayer Aktiengesellscheft
- Classe 3.
N.° 725.149 - Salpix - Requerente - Ortho Pjarmacetical Corporaiion - Classe 3.
N.° 725.504 - Lux - Lux Requerente - Aktiebolaget Electrolux - Classe 6.
N.° 725.630 - Gel Guanidin Rectuerente - Laboratório Honoterápieu S. A. - Classe 3.
Insignia propaganda:
N. 661.148 - Procuradora
Brasilusa - Requerente - João
Dias da Silva - Classe 33.
.
Frase de propaganda prorrogada:
•
S. 725.917 - A Esquina da
Simpatia - Requerente - Barki
Roupas S. A. - Classe 23.

Expressão de propaganda prot.
rogada:
. N.° 725.687 - Bota-Fogo Seaál
- Requerente - Sears, noebuck
S. A. Comércio e Indústria Classes 1 a 9.
N.° 725.864 -- Tradicional QueRequerente
!idade Probel
Arma0es de Aço Probel S. A.
- Classe 40.
Nome comercial prorrogado
N.° 560.706 - Emprè.sa Jorna.'
llstica Brasileira S. A. - Bequerente - Kinprêsa Jornalisitca
Brasileira S. A.
N.° 725.884 - Fábrica Nacional tie Bebidas Ltda. - Regue.
rente - Fábrica Nacional de Bebidas Ltda.
N. 725.935 - Perfumaria Mascone Ltda. - Requerente - Perfumaria Mascotte Ltda.
N. 725.28'r - Companhia Cur,
velana Agro Industrial - Requerente - Companhia Curvelana
Agro Industrial.
Ttulo de estabelecimento:
N. 635.521 - Hospital Santa
Cruz - Requerente - Sociedade
de Beneficência Santa Cruz
Classe 33.
.
N. 698.156 - Centro Espirita
Pae Antônio do Bonfim - Requerente - Centro Espirita Pae
Antônio do Bonfim - Classe 33.
N. 725.715 - Tecelagem Iracema - Requerente - Salvador
Leoni - Classe 23.
N.° 725.048 - Bar e Restai'.
rente Corso - Requeernte - João
Norganti - Classes 41, 42 e 43.

LEI N.° 4.345 DE 26 DE JUNHO DE 1964
INSTITUI NOVOS VALORES DE VENCIMENTOS ?ARA OS
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO PODER EXECUTIVO

E DA OUTRAS PROVIDANCIAS
DIVULGAÇÃO N' 912
•

PREÇO' Cri 230
A VENDA,
Na Guanabara
Sedlo de Vendas': Avenida Rodrigues Alves IP

Agènda I: Ministério da Fazenda
Atende-is a pedidos peb Serviço de Reenabblzo Postei
Em Brasilie

Na avie do
lea.n•nnn•n•~1~.."
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PATENTES DE INiVENÇÃO
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

poderão ap

resentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados. pedido. durante 30 dias

TERMO N. 104.355
De 8 de agósto de 1958

tante derivado de iso uréia com ácido
halogenidrico; ou a hidrolise de um
benzemo-sulfonilauanidina da fórmula.

Requerente: C. F. Boehringer
Soehne Gmbh, firma industrial e comercial alemã.
"Processo de produzir novos anti-dia•
béticos de aplicação por via bucal".

—30 —NEI-C—N11-11
2

1.1

Pontos característicos

1. — Processo para produzir novos

H.

antidiabéticos de aplicação por via bucal, que são novas sulfonil-ureias
fórmula geral:

TERMO N.° 109.787
De 15 de abril de 1959

em 14 de outubro de 1958, sob número
767.095, e em 9 de março de 1959, sob
ti.° 797.884.

American Cyanatnid Company
=MO N.* 128.591
(Estados Unidos da America)
•
Titulo: Processo de preparar novos
rie 9 de fevereiro cre 1961
compostos compreendendo deoxi-tetradefinas substituidas.
Olin Mathieson Chemical Corporag,
1. Um processo de preparar novos tion — Estados Unidos da América..
compostos compreendendo deoxi-tetra-mTitulo: Processo de praparar Deu..
clinas substituídas tendo a fórmula I
zotiazin-3-onas e Denzotiazepin-4-

onas substituídas.

ou

o tratamento de uma benzeno-sul.
foniltiouréia da fórmula:

Pontos Característicos
1? — Processo de preparar benzOn
tiazin-3-onas e benzouazepm-a-onas
suostitumas na fórmula geral .L
e seus sais de adição de ácido, nos quais
RI e R2 são membros do grupo que
consiste de hidrogénio, nitro. amino, cia•
no e halogenos, com a condição que R
e R2 não sejam ambos hidrogénio ou
halogeno, e que quando RI é halogeno.
R2 não seja hidrogênio e vice-versa
R3 é hidrogênio ou metil, e R4 é hidrogênio ou hidroxi, caracterizado p ela rea
ção de um composto da fórmula gera,
I na qual RI e/ou R2 são hidrogèn o
ou um sal de adição de ácido dele, com
um agente de nitração, e, em seguida,
executar qualquer dos seguintes estágios,
em qualquer ordem d-sejada:
a) halogenar um composto 21a fórmula
b) reduzir o radical nitro de uni composto da fórmula I a um radical moino;
c) nitratar um composto da fórmula

com agentes dessulfurantes, após o que
o radical W. que representa um grima
omino p rotegido ou um radical conver
sível num grupo omino, como seja um
an que R representa um radical alcoila grupo nitro é converti-o num grilar;
os seus sais de adição áe ácido, na
al ciclo alcoila, caracterizado pelo tato amino,
qual mi é zero ou 1; X 4 Hidrogenia,
tendo
R,
nessas
fórmulas
o
mas
k compreender a reação de um benzelactiacal
alcoil inferior, alcoxi
mo significado que o acima especifica,
rios, indo ou tri-iluormatii; It e ta-.
só-sulfonilamida da fórmula:
do.
Meai leni! X-subsGituido
rios, ou tenil X-sbstituido, no qual
2. — Processo de acôrdo com o ponX tem a significação . :2.pra cama;
to característico 1, caracterizado por
A e uni radical a .coile,
m inferi?,
compreender a reação de 3-nitrobenzenoBN é um radical contendo nitrogesulfonamida cem lixivia cáustica e denio básico, tendo menos ue 12 Mornos
2'1711
pois, em isocianato n-butilico, o produde caroono, baSico, tenio menos os
2
to rracional é acidulado com nrecint
12 átomos de carbono, caracterizado
tacão de N- (3 -ratro-benzono-sul fonil •
pela reação de um com pUto da fór•
2.
Um processo, de acôrdo com o mula
N'-n-butil-uréia que é, então, reduzida
respectivamente um sal alcalino do mes- em hidrogênio em p resenca dum cata- ponto I, caracterizado pelo agente niclo com um éster de ácido isociâmizo lisa-l os metálico, corno p aládio, cristali tratante ser nitrato de potássio a um
ácido mineral forte e pala temperaura
da fórmula R — N = C = O, res- 7a ndo a N-(3-amino-benzeno-sulfonil
pectivamente cem compostos que podem N'n-hutil-uréia em meio aquoso, respec da misura ser de entre — 15°C e
IÇ°C.
•.d, o )
sob as condições reacionais, se conver- tivarnente alcoólico.
3. Um proce sso, de acôrdo com o
ter em ésteres isocianatos; ou a de um
(cHz)zi
3. — Processo de acôrdo com o pon,
ponto 1, caracte rizado por fazer a ha
isocianato benzeno-sulfonilico da fórto
característico
1,
caracterizado
pelo
mula:
loge nação com uma N-haio-amida na
S
I/
fato de se aquecer, durante algum tem- presença de um ácido mineral concen•
trado
numa
temp
eratura de 0°C a 20°C.
po, o sal de n-butil,amina da d,i(acetil4. Um proce sso. de acôrdo com o
m-amino benzeno-sulfeniI)-uréia e 'de qe
na qual n, X e ft. têm as significa..
ponto 3, caracter
pela N-halo-ami- ções já citadas, com
saponificar a N,-acetil-m-amino-benzeno da ser N-bromo izado
um compõsto
-succinimida.
da fórmula BN-A-Y, na qual Y é
sulfonil-N.-butil-uréia, assim obtida, em onto
5. 1Um
.proces
caracteso, de acórdo com o halogeno e A e BN têm as sitnifi.
r
meio alcalino, para formar m-amino-ben- pdução Com zinizado
por fazer a re- cações supra citadas, na presença de
c o metálico num oleio um agente de condensação basica ' e
zeno-sulfonil-butil-uréia.
fracamente ácido numa temperatura de recuperar o produto resultante e, se
se ouizer fazer reagir a base livre
respectivamente, uni composto benzeno4. — Processo de acôrdo com o pon• 10°C a 40°C.
sulfonilico, capaz de se converter em to característico 1, caracterizado pelo 6. Um processo, de acôrdo com o inicialmente formada cern um ácido
tal isocianato benzeno-sulfonilico sob as fato de se aquecer acetil-m-amino-ben ponto 1, caracterizado por fazer a re- para formar o seu sal de adição de
condições reacionais, com urna anima zeno sulfonil-etil uretana com ciclo- dução por contato da nitro-tetraciclina ácido.
R — NFI: ou a de halogeneto benzeno, hevil-arnina e de se saponificar a aceta- com hidrogênio na presença de um ca2? -- Processo, de acôrdo com o
ponto 1.9 , caracterizado por BN ser
sulfonilico da fórmula:
m-amino-benzeno sulfonil-ciclo hexil- talisador de metal nobre.
7. Um p rocesso .de preparar com radical . amino (alcoil-mferior) -a miuréia, em meio alcalino, para formar
di-(alcoil-inferlor)- omino, (11i•
ostos
da fórmula I, de acôrdo com cs no,
m-amino-benzeno-sulfonil-ciclo hexi 1. P
ciroxi-alcoll -inferior) -a In too di (hl.
uréia.
onto 1, caracterizado por RI ser cia droxi-a i coil-inferior) -omino ou radi•
ri o, fazendo reagir uni composto da
N-hete ro-ciclicos pcnto e ne-a*
Finalmente, reivindica nos termos daf órmula I na qual RI é animo, coto eonais, contendo
menos de 12 átoConvenção Internacional a priorida ie á rido nitros°, para formar um sal dia-. mos de carbono.
do correspondente pedido depositado na z ônio e substituir os radicais diazo com
3.9 — Processo de acôrdo com o
Repartição de Patentes da República m radical ciano.
ponto 19, caracterizado pela reação
; com um éter alcoil isoureia HN-C(-0- Federal Alemã, sob o n.° 8 45.676 Prioridades: EE
UU. da América, em de 2-feni1-1, 4-benzo-tiazin-3- nna com
' Alo)-NH-R e o tratamento do resul IVb/120, de 13 de -agõsto de 1957.
!2 5 de abril de 1958, sob n o 730.799 cloreto 3-di-metil-amino-propilico.
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PATENTES DE INVENÇÃO
P U! :".4:11ea ;) feita de acordo coto o art. 2$ do Codigo de Propriedade Inoustrial:
Da dad. da publicado) do que trata o presente artico, ("coara a correr o prazo para c deferimento do pedido, durante 33 dia*
ponerao apresentar tuas oposiçôeR ao Loosartamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
— Processo, de acoi
coal o
1.9, ca. actertiado polo imo tte
bens:oramo
oenzAt1azin-3-onas
pm—; inias terem a fórmula gerai

ponto

17

.

UM

te, e, s.: be quiser, adiar e-ou hidrogt-nar, parcialmente, na tripla ligaç •zo, o produzo cle oxidação assim
obt.ido. — Prioridade: 3r,-Bretanha,
cm 14-4-1950. n.9 13.2n — Seguemse os pontos de ns. 2 a 13.

31.1

•

P•

Te'RMO N.9 124.130
3
De 12 de maio de 1561
Requereate: RomosilaUclaf, sededoire anonima irancea, inau.teal e
TI/IMO N. 127.830
De 22 de março de 196,
comerciai.
caracteristicos de: "Proces— soPontos
fleouerente: J. Fe. Gergy
cie preparaçao de 11'.r.Os cortscoeS,.
a teroides" — Privilégio de invençao.
Produto e processo
c,. .at ter nematodos fluo . pa. as, ,....os.
Pontos CaractenVicos
— Produtos para JUI:11411V3 I
zuë..Jdos fito-parasoOrros caracterit.a- 1.9 — Processo de preparação de
dos por conter á a.e SO partes em
peso oe um bundo hetelociclico oe novos cdrticosteroides, cie formula gelai:
•
fórmula geral
4

/N
X/

C "" S

onde X é enxofre, oxigénio ou o
giupo NH; A represcau um lesto
etilenico, vinilênieo ou trimetiléalco, na qual R representa ton hidrogéeventoialmente substltuidos por res- nio ou um radical acna e R' é latias a
tos alquilicos de baixo peso molecular, e R significa um resto olquil

ou alquenil de baixo péso moieru,ar,
eventualmente substituido com nalogénio, grupos hidroxi ou clauogOnso
em combinação com:
ai 15 a 95 por cento em péso
de material veicular em pó e-ou;
b) 1 até 70 partes em peto de
um solvente orgânico que ferve acima de 409C e-ou;
ct 2 até 20 partes em péso de
uma substância superficialmente ativa da série de substâncias aniorrácamente ativas ou não lonegenicas. •
2.9 — orocesso de combater nematodos fito-parasitários, caracterizado
pelo emprego de sulfetos heterociclicos da fórmula geral I, definida
no ponto 1.9, como substitnelas ativas.
•
3.9 — Processo de combater nematodos " fito-parasitários, caracterizado
pelo emprego de produtos sentido
o ponto 1.9.
TÈRMO N.9 128 323
De 13 de abril de 1961
Rocie Products Limited — Inglaterra.
Titulo: Processo para a preparação de carotenoides — Privilégio de
Invenção.
1.9 — Um processo para a fabricação de carotenoides, caracterizado por
oxidar um polieno substituído da fórmula geral
vnJos.os.losook,'N","#o"."

na qual Ro representa um radical
6, 6,-tri-metil-ciclo-hexen-(1)41
4 ou 5-oxo-substituido, e R4 representa o radical 2, 6, 8-Ui-medi-ciclohexen (1)-11 que pode ser exosubstituido na posição 3,4 ou 5 e a linha
de trarms interrompidos indica que
a ligacão central pode ser facultati*somente, um laço duplo ou triplo
na presença de Um agente enolizen2,

. Our/47-1

"OH
caracterizado, pelo fato de se efetuar
uma halogenação seledva eia zi ua
16alfa-metil 3alla-hidrom 11,20-diceto
5beta-pregnana, aciloxilat em 21 a
21 %rialogeno 16alfa-metil 3alia-hidruxi
11-dIceto ftbeta-pregnant, obtida,
por ação de um sal de ácido orgânico, obter a 21-aciloxi 3alla-nidroxi
16alfa-metil 11,20-diceto 5beta-pregnana, oxidar a função alcool em 3
deste derivado adicionado, que aá a
21-acilovi 16alfa-metil 3, 11,204riceto
5beta-pregnana, cuja dibromuração
produz a 21-aciloxi 16alfa-metil 2alfa,
4beta-dibromo 3, 11,35-triceto 5bete.pregnana, que se transforma, por dupla desbromidratação, em 21-aciloxi
16alfa-metil 3,11,20-triceto delta 1,4pregnadieno (derivado adiado da 18
alfa-metil 17-descai prerinisona) e
passa deste para a 16aUa-metil 17
alfa-desoxiprednisolona pelas reações
seguintes:
— bloqueamento das duas funções
cetônicas em 3 e 20 sob forma de
disemIcarbazona,
— redução cetônica em 11
— e liberação das funções cetóniars em 3 e 20, podendo a naifainetil-17-alfa-desoxi predniselona obtida ser acPada para a obtenção dos
seus ésteres.
2.9 — Processo, segundo o ponto
1.9, caracterizado pelo fato da halosenado seletiva se efetuar por bromuradio em 21 da ltialfa-metil 3
alfa-bidroxi 11,20-dIceto 5beta-pregnana, por adio do bromo em metano!, em presença dro um agente de
enolizadio, tal como o cloreto de
acetila, por exemplo.
3.9 — Procero, seoundo os contos
1.9 e 2.9, caracterizado pelo fato do
solvente empregado para a acilotd-

loção da 21-bromo • 16alia-inetIl 3alfa- pos que parocipam as tormaçao ao
ltidroxi 11,20-diceto 5be*a-pregnana complexo, um muco grupo carboxilico
ou de acato sulfúnfeJ, especialmente
ser a dimetilformamida.
4.9 — Processo, segundo o ponto uni oorie.o)ondente á formula:
1.9. caracterizado pelo fato de se efeatar a clibrornuraeão em acetato de
et-na.
5.9 — Processo, segundo o ponto
1.9, ciracterizado pelo fato da dupla
desbromidratação ser realizada pela
dupla brometo de litio-carbonato de
titio em dimetilformamida
6.9 — Processo, segundo o ponto
IP, caracterivario Tilo de se prenarar
a disemicarbatora-3,20 da 16alfametil 17-desooinredn4 sona por aça°
do clorldrato de entinto-buiria em
presença de um anente tampão, tal
como o bicarbonato de soda, por
exemplo.
7.9 — Processo , segundo o ponto
que Bi é um resto benaônico que
IP. caracterizado pelo fato de se reali- em
apresenta, em posição orto em relapor
ioduotiva
zar a balcrona-ão sel
ção ao grupo azo, uni grupo oxi ou
ração. r Ft7e e'l')-r renv7 tr n iodo sôbre carboxila, é o resto de um compoa fialfa-hidroxi 16alfoonetil 11,20- nente de copulação ligado ao grupo
direto 5beta-preonana, em presenra azo em dosIção vicinal a um grupo
de cloreto de cá lcio e de cal viva os) ou omino, 71 é uni número inteiro
no matannl. Onfàig. se Isolor o deri- de, no máximo. 3. em ~colai rY3
vo-10 21-tilinanf o formado por dis- compostos complexos de cromo cu
r0 00á o da cal em P4CR'Se na égua cobalto de tais corantes.
2 — Processo, conforme especifiacidulado nor um ec ido direlo os sais cado
no ponto 1, caracterizado pelo
Oldro-sol ilvels do cal e fazer reaoir fato de
se fazer reagir um composto
n sal Fi l mlinn cin um á eido orftfintco
de cromo ou cobalto de uni
4shre esto oerivalo tlitotiodo num complexo
monoazo-corante, o qual contém, um
Rol000to neutro. nora °Mor
unico grupo de ácido sulfOnico e cor.
Pal f a - bldroxf to-alainetil 11,20- cobalto empregado como o material
como° sego..rman,,q111
responde à fórmula:
— Precosso. seoundo o ponto 7.9,
H2N —R—N—N—X
roract•ritado nolo fato do sal aba- na qual R representa um radical
notássio
e
o
benzènico
, contendo um grupo hiser ^ Re ' tnin
""
drozila e ligado, na posição-orto, em
soloonto Ror a acotnna.
Fmn n i ment a , a do positante reivindi- relação à ligação azo e X representa
ca da Acts,,fin rnm a com/enteio In- o radical de um componente de e.»
tettio r imel e 0 4 enn f nrrni4 p de com pulaçâo ligado em relação ã ligação
n ard em 91 do ("Mio() da ?modelado azo, na posição-orto, a u mgrupo
o qual composto complexo de
Tnoustriel, a nrinridolo dos corres- droxila,contém
uru átomo de cromo
nondeti ten ne.cti4oe. cleposdlo4na na metai
cobalto ligado em ligação com1:?Proartit"n e . %tontos da Franca. em
ás Buas moléculas de monoozo0,,1 11 ia ~ I n de 1e4O e 16 do meio plexa
com 2:4:6-tricloro-1:3:5-triodo l een, Rot) na na. 827.235 e 827.304, corante,
dna
e
amônia ou uma omina orgârespectivamente.
nica, a qual não tem natureza corante e contém, pelo menos, um grupo
de ácido carboxilico ou ácido sulfôniTeRatO N9 104.266
co por cadeia aromática, hexa-naembrada, para formar um produto de
5 de agesto de 1958
condensação, contendo um radical
monocloro-1:3:5-triazinico.
Remetente: Ciba Societé Anonyme, firma industrial e comercial 3 — Processo, conforme especificado
no ponto 1. caracterizado pelo fato
por um lado, se condensar um
Processo nora a fabricacao de azo- de,
complexo de cromo ou cocorantes metalíferos' (Privilégio de composto
balto de um monoazo-corante, o qual
Invent:1°1.
contém um Único grupo de ácido sultônico e correspondente à f6órmula:
Pontos Caracteristicos
1 — Processo para a fabricação de
novos compostos complexos metálicos
• N9'
o*--;lk
s
de monoazo-corantes, caracterizado
pelo fato de que: se condensa cloreto
fio\ 4'1•10
d• i**
dant/rico. par um lado, com uns moi
CA, e
de um oxicomposto que apresenta
grupos salificantes o mais fortemente.
ionimdos, como sejam grupos de
ácido sulfetnico ou carborflicos, tun
composto mercapto, amontoe° ou uma
omina que, caso seja aromática, encerra por núcleo aromático hexamombrado, pelo menos um grupo de ácido na oual R representa um radical Insulfônico ou carbooflico, com dissocio- droxibenzênico ligado à ligação azo,
cão de 1 moi de 11C1, e se condensa na posicão-orto, em relação ao grupo
aq uele. Dor outro lado, com 1 moi de hidroxila, It representa o número inum composto complexo metálico de teiro 1 ou 2 e 7C-DIFICn-IH2n-1 ••e1:2-corante de um monotiv.o-corante presenta o 'radical de um componente
junto a um gru po —241/-cin-lH2n-1 de comutação ligado à ligarão azo,
contido no mesmo. de modo a con- numa posirão viclnal, um relaráo a
sonotr um átomo de cloro no cloreto um grupo hidroolla, o oust/ composto
eienurfco. sendo aue o referido mo- complexo de .metal contém um 6+ mut.,
noazo-corante encerra, além dos gru- do cromo co cobalto ligado em liga-
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acórdo 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
e .deferimento
do pedido, dUrante, O Was
podertto apresentar suas oposiçaies ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem
prejudicados,
ção complexa às duas coléculas de
trionoazo-corante, e, por outro lado,
amônia ou uma omina orgânica -que
não tem natureza corante e contém,
pelo menos, um grupo de ácido sulfónico ou ácido carboxilico por cadela aromática, hexa-membrada, em
qualquer ordem de sucessão com uma
trrha/ogeno-1:3:5-triazina, especialmente 2:4:6-tricl oro-1:3:5-triazina, de
modo a formar um produto de coudensação, contendo um radical . monoharogeano e especialmente um naonocloro-1:3:5-triazinico.
4 — Processo, conforme especificado no ponto 3, caracterizado pelo fato
do composto complexo de cromo ou
cobalto, empregado como o material
de partida, conter no monoazo-corante, em adição aos grupos provocando
a formação do complexo, um grupo
omino adiável ligado ao radical do
componente de copulação e o dito
composto ser condensado com uma
2 :4-dicloro-1:3:5-tr1azina da fórmula:

fato do material de partida ser uni
TERMO N9 126.254
composto complexo de cromo ou code 31 de janeiro de 1961
balto de um orto: ortce-dioxi- ou
orto-hiciroxi-orto'-amino-monoazo-corente.
. Parke, Davis & Company — Esta8 — Processo, conforme especifica- dos Unidos da América.
do no ponto 5, caracterizado pelo
Titulo. "Processo para produzir
fato de se empregar, como o mate- novos compostos de Oxazolina".
rial de partida, um composto complexo de cromo ou cobalto -1:2 de
Pontos Caractristicos
um monoazo-corante da fórmula:
1 — Um processo para a produção
de um composto de oxazolina de fórmula
.„
011

I

Of

nas quais X representa um átoma
de oxigênio ou um grupo NH e A
representa um resto lenha ou benzeno-azo-benzenico, eventualmente
substituido por atmos de alogenca
grupos alquila, alcoxi, hidroxialquila,
nitro, Cornar e

( 4'

Ivrazt
caracterizado por compreenaer â reade um composto de base Schiff
na qual n é o número inteiro 1 ou 2, ção
de fórmula
R representa o radical do benzeno, o
qual está ligado à ligação azo, na
Forma treo com um agente exidante
posição-orto, em relação ao grupo brando, em um meio solvente; em
que HET representa um radical neterociclico de fórmula

alt‘Z

no
na qual Y representa um grupo animo
livre ou o radical de um ácido aminobenzeno carboxilico ou sulfonico
ligado por seu grupo amino, sendo a
condensação efetuada eit maneira tal
que apenas um dos dois átomos de
cloro da cadeia triazinica entra em
reação.
5 — Processo, conforme especificado no ponto 3, caracterizado pelo fato
de se condensar o composto complexo de metal, empregado como um
composto complexo de cobalto *ia
Cromo-1:2 de um monoazo-corara e
da série de benzenopirazolona ou da
série de benzeno-azo-acilaminonaftol
e contém um único grupo fortemente
acidulado, comunicando hidro-soluaflidade e, em adição aos grupos provocando formação de complexo, um
grupo omino adiável, com uma 2:4diciorotriazina da fórmula:

-

cl

rep resenta o radical de uni componente de copulação, o qual está ligado à ligação azo, numa posição vicinal, em relação a um grupo hidroxila e contém um grupo de ácido 'jul.
fônico.

2 — Processo aa acordo com o
ponto 1, caracterizado porque o agente oxidante é um composto de halogênio que fornece um ion halogênio positivo em solução aquosa.
3 — processo de acordo com o acei9 — Processo, conforme especifica- tos 1 e 2, caracterizado porque o
do no ponto 4, caracterizado pelo fato agente oxidante é N-brono-sucinimide se empregar, um dihalogeno-com- da.
posto da fórmula:
4 — processo de_ acordo com qualquer dos pontos procedentes, caracterizado porque o composto de base
de Schiff tem a Rirmo 11L-trec.
5 — rfocesso de acPrdo com o ponj\\
to 1, 2 ou ,3, caracterizado porque o
composto de base de Schiff tem a
W.
fõrrna L-trec.
\IA
6 — Processo de acôrdo com os
pontos 1, 2 ou 3, caracterizado porque o composto de base de Schiff
tem a fórma D-trec.
Prioridade: Estados Unidos da
América, em 8 de fevereiro de 1960,
sob o no 7.738.

I

na qual A representa um Momo de
hidrogênio ou um radical do benzeno,
contendo um grupo de ácido sulfeenico.
na qual Y representa um grupo arai no livre ou o radical de um ácido
aminobenzeno sulfônico ligado oelo
grupo amino. sendo a condensacáo
efetuada de maneira tal, que apenas
um dos dois átomos de cloro aa cadela triazlnica entra em reação.
6 — Processo conforme es pecificado no ponto 4. caracterizado pea-,
fato do material de partida ser yorn
posto complexo de cromo de um ortocerboxi -orto'-hidroxi-monoaeo-coranrente.
7 — Processo, conforme eeecificado no ponto 4. caracterizado oe:e

R e R, representando &tomos ae raldrogenio ou grupos alquila, /adro.
xialquila, ciciocaiquita, arilo ou arala
quilo, caracterizado pelo fato de consistir em diazotar u'a ariana de formula A-NH2 na qual A tem a mesma
significação dada • acima e copular o
derivado dlazoico assim obtido com
um composto de uma das formulam

OH

TÊRMO N9 127.004
De 23 de fevereiro de 1961

1 — Processo para preparaçao de
10 -- Processo para a fabricação corantes das iórmulas gerais:
de um composto complexo de metal
OH
de um monoazo-corante conduzido
su tatancialmente conforme descrito
em aoalquer um dos exemplos acima.
Finalmente, a depositante reivindica de acôrdo com a Convenção In.
ternacional. e de conformidade coro
o art. 21 do Código da Propriedada
Industrial, a prioridade dos corresp:ndentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da Suíça. em 6
de agesto de 1957, e 23 de dezembro
cle 1957, sob os ris. 49.185 e 54.102
respectivamente.

nas quais X tem a mesma significa
ção dada anteriormente.
2 — Procesesso para colorir fibras
a base de poliéstes caracterizado pelo
fáto sobre as referidas fibra ser apita
cado um corante tal como o definido
no ponto 1, flor impressão por tina
atinente 6., pressão em presença de
um veiculador, ou por tingimento sob
pressão.
Prioridade: França, em 1 de junho
de 1960, sob o no 819.998.

1
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de ao:1rd° com o art. 26 do Códieo 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
podam apresentar suas oposiçbes ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
TERMO — N9 132.314
Dta — 4 de setembro de 1961
Requerenie: The Procter & Cambie
Compeli. — Estados Uniaos ahemerica.
etetulo: Composição Ditergente Liquida.

animas detergentes que consiste de
etSO4 — R (0C2114) xSO4 —, em
que x é um inteiro de 1 a 5, R (—)
— 803, R sendo um radical alquila
contendo de 9 a 16 átomos cie carbono, e suas misturas; ,c) de 3 por
cento a 10 por cento de um sal de
um anion hidrOtropo do grupo que
comeste de tolueno sulfonato, benPontos Caractertst:cos
zeno sulfonato e xileno sulfenato:
td) de 3, b por cento a 8 por cento
1. — Uma composição detergente de
sólidos de um silicato com a comliquida suart.auc.aeueoce empiaa e posição
8102; M20, a relação em
concentraea; catate.eerzatta por con- peso 8102:
sendo de 1, 6: 1,
ter, corno ingrealentes easenc-ais: a) a 2, 6: 1, emM220
que
13
do grupo M20
de 3 por cem° a lu por eme° ae tun é selecionado do grupo
formado por
Óxido cie aluna alhatica tere.ária, sódio e potássio; (e) de 10 por cmtemer a formula gelai eiliter43NO, to a 30 por cemo de um sal do anion
em que RI é um raeical alqula con- Piroloslato
: e o balanço sendo, substenao de 11) a 16 atomos ae carouno tancialmente,
• (1) água, os cations
e a2 e R3 sao escolhidos cada um, dos sais dos ditos anions detergendo grupe que consiste de radicais me- tes, dos sais dos anicau; I.idrótropos
tia . e etha, peio menos eerea de o()
sais do anion pirofosfato senpor cento do referido óxido de mi- edodos
selecionados do rgupo formado por
na tendo radicais aquila itl cum sun potássio, sódio, etanol amónio e triecomprimento co ceada de 12 atOn103
aménto, a razão molar entre
de carbono ; (b) de 3 por cento de otanol
total de cetins potássio e alcanol
um sal de tun anion deeergente sin- amónio
os catinons sódio serolo
tético, não sabão, centendo de 9 a maior de eque
16 átomos de carbono no rad.cal al- 6. — Uma3:1.
de acbrdo
quila, sendo soluvel na proporção de com o pon.o 5,composição
caracterizado porque
pelo menos 3 por cento em uma so- rio óxido de imbue
lução aquosa de 3 por cento Calda de um, radicais metila.R2 e R3 são, cada
dimetil dodecil amina, 3 por 'cen.o de 7. — Uma composição de acbrdo
tolueno sulfonato de potássio e 10
o ponto 5, caracterizada porque
por cento de pirofosfato de potássio com
o anion detergente é R (—) — 803,
e sendo estável em solução alcalina: R
sendo radicai alquila que contém
(c) de 3 por cento a 10 por cento
a 16 átomos de carbono.
de um sal de um anion hidrópropo: de8.9 —
Uma composição de acórdo
(d) de 10 por cento a 30 por cento C31n o ponto
5, caracterizada porque
de um sal de um anion pirolosfaM o enion detergente
mistura
e o balanço sendo, substancialmente, de R —• (—) — 803ée uma
—, R
(e) água, os cations dos sais dos re- sendo um radical aquila RSO4
contendo de
feridos anions detergentes. dos seis 9 a 16 átomos de carbono.
referidos anions • ridrótropos e dos 9. — Uma composição de acôrdo
referidos pirostosfa:os. sendo escolhi• com
o ponto 5, caracterizado porque
dos no grupo que censiste de posássio o anion
hidrótropo é o Muno sulfosedio, etanol enteio, dietanol amonio e trietanol amónio, e .a razão tr a to. •
molar entre o total dos cations po- 10. — Urna composição detergentássio e alcanol am ialio. e os cations te liquida substancialmente linepida
sódio, sendo maior do que 3:1.
e concentrada. caracterizada por con2. — Uma composição de ac5rde ter, como ingredientes essenciais: (a)
com o ponto 1. caracterizado porque ae 3 por cento a 10 por cento de um
o anion hidrótropo é selecionado do óxido de amina alifática terclárie de
grupo que consiste de toluene sulfa- formula geral HIR2R3N0, em que
nato. benzeno sultanato e xilema sul- R1 é um radical alqui l a cont endo de
fanato.
10 a 16 átomos de carbono e R2 e R3
3. -e Uma composição de acbrdo são, cada une radicais //infla, pelo
com o ponto 1, caracterizada porque menos cérea de 50 por cento do refeo anion detergente não sabão é sele- rido deito de nmina tendo radicais
cionado do gruno oue consiste RSO4, R1 com um comprimento de caleia
R (0C2H4) SO4, em nua x• é um in- de 12 átomos de carbono; (b) de it
teiro de 1 a 5.R (-1 803. R ando um nor cen'.•o a 15 por cento de um sal
radical alquila conteado de 9 a 16 de sódio de um entoo detergente. não
átomos de carbono e suas misturas. sabe° se le cionado do runo que em4. — Uma comnoricão de acordo siete de RSO4 —, R (0C2114) xSO4 —
com o ponto 1. caracte rizada norque em que x é um Inteiro dee 1 a 5. R
— SOx. R sendo um radical
no óxido de salina te/marfa. L2 e 13 —
alquila eme contém de 9 a 18 átemes
são, cada um, radiceis metila.
5. — Uma corrnosicão detergente de carbono, e suas misturas: (c) de
liquida substancia l mente Molde e 3 por cento a 10 por cento de to l ueconcentrada. ca r^cterizsda por contar no sulfoneto de potássio; (d) de 10
como ingredientes essencia i s: (a) de ror cento a 30 por cento de pirofos3 por cento a 10 por cento de um fato de netessio; e o balanço sendo.
óxido de rm lna terciá-'s
ni tMt i ca
substancia l mente. (e) Arrua.
tendo a formula geral R1R e R3NO. em 11. — Uma camoosicáo detergente
aue RI é um raeical a l aulle conten- liquida substancia l mente ihnnida e
do de 10 a 18 Momos de carhonn e oncentraea. ca eacterizada Dor 'onR2 e R2 são. csda um, eelecionndnR ter, como ingredientes essenciais:
do eru po nue coneiste dos remarei (a) de 3 nor cento a ln NI- cento
metila e etila. nela menos cerce de e n um óxido de tintine adleitice tar50 por cento d eeee e-Mn
de prese., eie -ia temi () a farmula Rezai re1i/2/3
tendo rad‘ce l e RI cem um c e mnri- NO — em nue RI é um r e l l e.al s l
mento d e ceeele de 12 eterno d e care n de In a re átnmnn -evitn
bono; (e) de 2 nor cen ter a 15 ror en ee oro, e R2 e R3 se°, cala um.
de
cento de um d aterg enta /I % Sa h nn se- ee diesie meter,. nele rri.rtnq ell
lecionado entre os sais do grupo de 30 por cento do referida do óxido de

emitia tendo radicais R1 com um 4 — Composição detergente de
comprimento de eedeia de 12 atolem l acórdo com o ponto 1, caracterizada
de caroono; (b) .de 3 por can.o a porque o detergente aniemco soluvel
15 por cento de um sal de sódio de ! Rzirn é tuna mistura de um deterum tinem detergem*, não sabão, se- . gente anfólito e um detergente não
lecionado do grupo que consiste de anfoilto.
RSO4 —, R t0C2I14) rtS0 —, em 5 — Composição detergente de
que x é um inteiro de 1 a 5, R — 'acercio com ponto 4, caracterizada
(—) — S03, ee sendo um radical al- porque o detergente anfóNlito e um
quila contendo de 9 a 16 átomos de ' beta trnino dipropionato de alquila,
carbono, e suas misturas; (c) de 3 ,e o detergente não entedito é R 1004
por cento de tolueno sulfonato de po- 114) 3304M, e os cations dos ditos detássio; (d) de 3,5 por cento a 6 por tergentes anfóllto e não anfedito são
por cento de sólidos de um silicato , escolhidos do grupo que cosiste do
com a composição 8102: Na20, sua ! sódio, potássio, trie:anol anbnioo e
razão em peso sendo de 1,6:1 a 2.6:1: 'misturas deles, e porque H2 e R3 do
(e) de 10 por cento 30 por cento de óxido de urina são ambos radicais
pirofosfato de potásio; e o balanço Imetila.
sendo, steesancialmente, (f) água.
6 — Composição detergente de
1 acórdo cem o ponto 1, caracterizado
porque o detergente soluvel Razim
TERMO — N 9 132.316
é um detergente não antedito.
Data — 4 de setembro de 1961
— Composição detergente de
acbrdo com o ponto ', caracterizada
Reque,ente: The Procter & Gamble porque o detergente não anferlito é
The Procter & Gamble Comparty R (CC2H41 3N04H em que M é es— Estados Unidos da América.
colhido do grupo que consiste de
Titulo: "Xampu contendo óxido de cddlo, potássio. trletanol Imbui° e
Amina".
lmisturas deles. e em que R2 e R3, do
Pontos Característicos
óxido de anina, são ambos radicais
motila.
1 — Urna composição detergente.
especialmente adptada para xampu 8 — Uma composição detergente esde cabelo, por seu efeito na reduçao pecialmente adaptada para xam en de
de eletrificaçao es.ática de cabeio cabelo, par seu efeito redutor de eleseco penteado, caracterizado por trifieação estática co se Dentear o
compreender: de 5 por ce.nto a 20 cento a 8 por cento R (ue2N4)
por cento de detergente enleai% no- eis'ir essencialmente de: de 4 por
luvel em água, tendo a forma nula ?SOM; de 4 por cento a 6 por cento
Azem. ougue R á um grupo hidró- RN (C2N4 COOM) 2; de 5 nor cenfobo em água, tendo formula Rzeun to R, 10 por cento de R (CHI) 2N0:
em que H é tua grupo hidrófobo ac- o restante sendo substancialmente
ene() contendo de B a 18 átomos de 'ciem: R é um radical alquila contencarbono, pelo menos 50 por cento dos do de 10 a 18 átomos de corbono,
radicais contendo 12 átomos de car- eSelo meno450 por cento de R conbono. X é um grupo anienico, E e tendo 12 átomos de carbono, e M é
uma ligação intremediária. e hl é um escolhido do grupo nue consiste de
estiou para neutralizar a carga do treitanol enenio. sódio. potese lo e
grupo anitnico, o dito Raz= sendo miteuras deles. o rh de dita composital que não mais que 15 por ceIro ção detergente estando entre 7 e 8.
da dita composição detergente é um 9 — Uma com posição detergente
detergente não safólito e não mais especialmente adotada para xampu
que 10 por cento da dita composição •de
por seu efeito na reducão
detergente é um detergente "mfolito: de cabelo,
e/etilficeção estetica ao se "ende 2 por cento a 15 por cento de tear
cabelo seco. car e cterizada Dor
óxido de anina tendo a formula — consistir
eesercialmente de: 4 por
R1R2R3N — O. em que RI é um ra- cento a 8 por
REO4M; dt 4 por
dical alquila variando em comprimen- cento a 6 porcento
t o de Rzt (C2114
to de cadela de 10 a 16 átomos de COC)M) 2: de cen
5 nor c anto a 10 por
carbono, e R2 e R3 tão. cada, esco- cento de R (CH3)
2N0. o restante
lhidos do grupo que consis l e de ra- sen d o substancialmente
água: R è um
dicais matila e ene pelo menos 50 radical alquila contendo
IA a 16
por cento dos ditos .(Sxidos de anine átninne de ca^bono. nelodeienos
50
tendo radicais RI com comprimento Dor cento de R cent enee 12.4 tornos
de cadeia de 12 Mornas de carbono; de carbono. e M é eece l lrido do erue pelo menos 60 por cento de égua: Do nue consiste de trietennl emento,
a relação em peso do óxido de ant- sódio,
e misturas de l es. n nh
era para o detergente não anfõlito l a ditaroteesio
comun.:deão detergente (citansendo maior que 1:2. o ph da com- edo
entre 7 e 8.
p osição detergente sendo menor eme
8.5. oprém alto bastante pare dar 10 — Uma comnosicão detergente,
uma solução homogênea isenta de especialmente adpteda para xamnu
p recipitado de óxido de anina e de- d e cabelo . por seu efeito na radlinã.o
tergen t e ani tmico reaajdos entre si, de eletrificacão estética de cabelo saco
e não inferior a ph 6.5.
ao pente^r. ca recterbuida por consis2 — Composieão detergente do tir essencia l mente d e :
nor tente
acetrdo com o ponto 1, caracterizada a R por cento de R (0CeFf 1 ) eSel4M:
noraue o detergente ani"Mico eteu• de e nn e r ent() in nnf emita d a R.
vel Reine A um detergente anfiSlitn. (CHI) PNO, o reseante sprui r aybs.
tnac i "Imentc &ene R see do um ra3 — Com e osicão detereente
de acôrdo com n nonto 2, cs ranteri- (Peei al ati n a contendo de In a 16
e tomee, nela nymne 50 nor c ento de
re d e noreue o &temente arfeeito

tal de a l nuil bete inieneieeonionete
cantendn 1? Ilt omna de carbano. e
de ereione escolhidos do gruno nue 14 é e-cn i nian da nrilYin nua enviei/.
conRiRte de sello. pnr4qpia. trioprial te da Meter al an Anin. sA dia nol4aq10
On t
i l " r ^m..n duin e m iQ t uras Oleg. e r‘orfrie e m i-sum .' .1 "•••• n
R2 e Re rio &Jen de anina são am- "nricão detergente estando entre 7

bos radicais metila.

e 8.
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715 cil7, de 7-10-1965
i
e Comércio
e Derivados
são Paulo.

WIBELER
Ind. brAsileire
Classe 48
Es;C)..eis
para
cabelos e pentes
_
fértno n. o 715.918, de 7-10-1965
Cartoplex Indústria e Comércio de
Embalagens Ltda.
São Paulo

Termo n.° 715.924. de 7-10-1961
Edrom Comércio e Indústria em
Artefatos de Ferro Ltda.
São Paulo

Termo n. 0 715.927, de 7-10-1965
Confecções "L.Z." Limitad›
São Paulo

Ind. .tsrasjlejra

EDBOM
Ind.
brasileira

Liasse 35
-.ara distinguir: Artigos de ..,estuáricis
Classe 33
e roLpas feitas em geral: Agasalhos
¡ventais. dr oarca tas. anáguas blusas,
Transporte
Dotas, botinas. blusões, boinas, babaTermo n. 9 715.932, de 7-10-65
douros, bonés. ca p acetes. cartolas, caraA.
H. Robins Company, Inc.
ouças. casacão. coletes, capas, abalai
Estados Unidos da América
zacheco/s, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações. carpinhos, calças.
le senhoras e de crianças, calções, calcat. camisas, camisolas, camiseta scuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
'as. casacos, chinelos, dominós, acharpe., fantasias, fardas para militares. CO'
Classo 3
caiais, fraldas, galochas, gravatas. gor.
MA logos de !ingeria, jaquetas, laquês
Preparação medicinal estimulante os
i
respiração
uvas, ligas, lenços. mantõs, meias
maiôs, mantas, mandrião, manilhas. paTermo n.° 715.933, de 7-'10-65
letós, palas, penhoar, pulover. pelerinas,
ougas ponches. polainas, pijamas, pu. Empresa Cinematográfica Produtos Associados Ltda.
nhos, perneiras, q uimonos, regalos,
Guanabara
susp ensórios, saldas de banho, sandálias
suspensórios saidas de banho, sandálias.
meteres, shorts. sungas, stolas ou s/acics.
tuler, toucas, turbantes, ternos. uni
formes e vestidos
Termo n,° 715.928, de 7-10-1965
"Primei" Prmotora Internaciona de
Importaçã e Exportação Ltda.
Classe 32
São Paulo
Urna pelicula cinematográfica
Termo n.° 715.935, de 7-10-65
PRIMEL
Laboratórios Perfarma Ltda,
Ind. Brasileira
Si:o Paulo

Classt 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês. bronze em pó, bronze em
CARTCTLEX
barra, em . tio, c:iumbo em bruto ou
Ind. brasileira)
parcialmente oreparado. cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
Classe 38
Embalagens de papel e papelão
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em biuto
Termo n.9 715.919, de 7-10-1965
tonsabe — Consórcio Santamaren,se em barra, ferro manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabade Bens Imóveis S/C,
lhado. gusa temperado. gusa maleável,
São Paulo
lâminas de metal, lata em folha, latão
em f5lha, latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, limaraas,
magnésio, manganês, .metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados. fut.
tais em massa, metais estampados.
IND. BRASILÚRA .
metais , para solda, níquel, ouro, zinca
corru;ado e zinco liso co, &ilhas*
Termo n.° 715.925, de 7-10-1965
Classe 16
Hospital e Maternidade "Vila Maria'.
Para distinguir: Materiais paar comeu• Sociedade Asônima
Çães e decorações: Argamassas, argila,
São Paulo
areia, azulejos, batentes, balaustres, blo.
cot de cininto, blocos para pavimentaROSPITAL E
ção, calhas, cimento, cal, cré. chapas
NATEBBIDADE'
Isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
LA MARIA. S/A.
chapas para coberturas, caixas dágaa,
caixas de descard .... para etixos, edificaClasse 50
Vias premoldadas, estuque, emulsão de
Nome Comercial
Impressos em geral, papéis de carta,
base asfâltico, estacas, esquadrias, estrucontratos, papéis de ot,cioio, cartões coTêrmo n.o 715.926, de 7-10-1965
turas metálicas para construções, lama
merciais, envelopes, p ropectos, recibos,
Sikar Indústria e Comércio em
Ias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
faturas, notas, letras p romissórias, notas
Artefatos de Ferro Ltda.
de câmbio, apólices, títulos societários,
de junção, lages, lageotas, material iso•
São Paulo
pl anejamentos, promoções, investimentos
lante centra frio e calor, manilras, masc e mp reendimentos de qualquer natureza,
sas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, procougone. debêntures, cheques, anúncios,
r SUOU publicidade e p ropaganda em geral
dutos de base asfáltico, produtos para
'Ind. Brasileira'
tornar impermeabilizantes as argamasTermo n.o 715.929, de 7-10-1965
sas de cimento e cal, hidráulica, padre
Indústria, Comércio e Artezanato
gulho. produts betuminosos, impermeaClasse 5
•
Icearte S.A.
bilizantes líquidos ou sol: outras formas
São Paulo
para revestimentos e outros como nas Aço em bruto, aço preparado, aço
vimer*ação, peças ornamentais de ci- doce, aço pari tipos, aço fundido aço
mento ou gesso para tetos e paredes. parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
1C
f
papel para forrar casas, massas anti- refinado, bronze, bronze em bruto ou
'Ind. EgUleira
ácidos para uso nas construções, par- parcialmente trabalhado, bronze de
quetas, portas, portões, pisos, soleiras manganês, bronze em pó, bronze em
•
Classe 40
para portas, tijolos, tubos de concreta barra, em fio, chumbo em bruto ou
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan- parcialmente preparado cimento me- Móveis em geral. Estofados. Colchões
ques de cimento, vigas, vigamentos e tálico, cobalto, bruto ou parcialmente •
Termo n.° 715.930, de 7-10-65
vitrõs
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
Aaron Ackermenr
parcialmente
trabalsado,
ferro
em
bruto
Têrmo n.9 715.920, de 7-10-1965
Guanabara
Auriccrio S.A. Indústria, Comércio, em barra, ferro manganês, ferro velho.
•gusa em bruto ou parcialmente trabaImportação e Exportação
lhado, gusa temperado, gusa maleável
São Paute
lâminas de metal, lata em fêlra, latão
O' LAL1
em fôlha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, limalha&
Ind. Brasileira!
magnésio, manganês, metais não trab a
-lhadosuprcimentbalhdos,•
Clases 32
Classe 41
tais em massa, metais estampalos, Revistas, jornais, propaganda em rádio
Goiabada e marmelada
metais para solta, níquel e zinco
e televisão

CONSABE

Termo n.° 715.931, de 7-10-65
Transportadora .BabiIonia Ltda.
Gu rmbara

-n•••••

DOPRAlvi

Volta ao Brasil
,Em 8 Dias

PRORROGAÇIO

EZPI/g55

Indtastr' a Brasileira
Classe 41
Para astinguir: extrato de carne coocentrado
Termo n.° 715.936. de 7-10-65
Srenissima Grai. 0.e Loja do Estado de
São Px.ilo

PRORROGAÇAO
1/22RDADE.

hadtlFtria Braeileira
Clisse 32
Para d:stinaiiir: jornais revistas, bole.
fins. almanaques. Todos os impressos
Termo n ^ ã5.937 de 7-10-65—
Gabriel Gonçalves S. A. Importadora
de Ferragens e Louças
São Paulo

PRORROGACAO

CASA GONÇALVES
Tityj,)

1
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•MARCAS DEPOSITADAS
Publicaçãà feita de acardo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
Calma o prazo de 60 dias para., deferimento do pedido. Durante êsse prazo poderão anresentar suas oposições ao Departarunto
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
pôs para limpeza e polimento para fins
aciontolagiros, lixas luva e dedeiras
de borracra limas para ossos. lancetas
massas plásticas para fins odontoltigt
'cos. máscaras para anestesia mesas de
operações, mesas para curativos, marPROBROGAÇIO
mios artificiais perturadores. pes e bra
VILLA MATRIAt
,os artificiais perfuradores ósseos. pia
Indústria Brasile4ra
eis ara obruraçõer de canais, orcem
nas, inceis para garganta, pinças asa
tõmicas, rolos cirúrgicos de lâ de pau.
Classe 4
ruge e rodas para desgaste dentário
Para distinguir: Geio
ganadeiras sandaraca ceda e crina pa
ra soturas. satCO3 para gélo e bolsas
Tênno n.° 715.942, de 7-10-65
Indústria e Comércio Mazzoni Ltda. para agua quente, sondas, seringas pa
ri lavagens e micções serras, serras pa
Sio Paulo
ra raquiotemia. termômetros, tesouras
trepanos, ventosas, verniz isolante para
fins orlontolegicos
Termo a.° 715.944. de 7-10-65
ISÃO
Polima — Artefatos de Borradia S. A.
Indústria Brasileira
São Pai."

Termo a.° 715.941. de 7-10-65
Termo n.° 715.934, de 7-10-65 .
Empresa Cinematográfica Produtos' As- Fábrica de Gelo "Vila Mathias" S. A.
São Paulo
saciados Ltda.
.
Guanabara

Nome comercial
Tàrmo. n.° 715.938. d.: 740-65
Tira Harari Haber
Sáo Paulo

VOLTA AO UNIV&R%
'Indústria Brasileira

...Mim 40
Abrasivos, preparados para dar brilho
em rolos, carbureto de sulca. abrasivo
cera em p6 ara lustrar madeira, cera
para polir cêra para conservar e Pah:
móveis e assoalhos, composições para
limpar vidraças preparados para coa.
çervar o escorregamento das correias
massa para encerar. pasta para lustra
CONORETEX 10
e conservar calçados, p6para limar
NORDESTE
prata, p6 para limpar talrerea orepa
rados tiara conservar couros
Indústria Braaileira ••n
Térmo n.° 715.943, de 7-10-65
Foranest — Comercial e Importadora
Classe 16
Ltda.
Para custraguir: Materiais Ge construSão Paulo
ções: argila areia, azulejos, argamassas.
batentes balaustres. cafres, cimento cal.
cré, caixas de descarga, chapas isolara
tes. caibrai, caixilhos, colunas, chapas
para cobertura, caixas daqui: ecli‘ica
çao pré-moldadas, estacas, esquadrias
f6rros. iriso!. gesso, grades janelas, itrOuse 16
melas de metal. ladrilho2, lambris luvas
de junçào, lages, lageotas mataria ! mo Para distinguir: Abaixa-linguaa abrelautas contra frio e calor manilhas ma• bocas. aden6tomos, atastadores, agrafos
deiras para construções, mosaicos pro para ossos. agulhas para inieçass. algo
duros para tornar impermeabibranter as dão hidrófilo, alicates, amálgama& apa
argamassas de cimento e cal hidráulico radorea aparadores para fias médico
pedregulhos, placas de Pavimenla:ão cirúrgicos, aarelhos ara massagens apa.
peças ornamentais de cimento ou gesso refilo* de pressa° arterial, aparelhos de
para tetos e paredes parquete& portas diatermia. aparelhos de raios ultra-vice
portõs, persianas, pisos papei rara tor- leia, aparelhos de Raio X. aparelhos
rar casas saladeiras para porta tijelos. de infra-vermelho, aparelhos de surdes
tubos de can:reto. telhas, taccia tubos assentos para enfermos, ataduras, bisde ventilação. tanques de .t.:uxento. vice pedras preciosas e suar imitações. aidõr
mento, venezianas e %Mirei
Jarra, Mn arado, grades de disco,
turia, cadeiras para clinica médica. ca.
Tèrmo n.° 715.940, de 7-10-65
deiras de rodas, cambiais bidr6fila, caTecelagem Albitex S. A.
nulas, cataplasmas de feltro. cera para
incrustações e articulações. céra colaa.
San Paulo
te. cintas para qins clinico& cintas um.
batais. colheres cortantes compressas
compressas de tecidos. cost6touros. cure.
tu dentes artificiais, dentaduras, de
pressores dilatadores. duchas. drenes
elevadores. espéculos. esponjas, estufas
espátulas. escapelos. escopros, extrato
ias estayadutes. iios de linho peou te
Mas. lacas, gachca para músculos, ce
em Nome uma Marca uma Garantia
talilasetros. gazes crodivas. goivas. gás.
ao, grampos para imbuas, guta-percha
Classes: 22, 23, 24. 36 e 37
histerermetros irrigadores instrumentos
Sinal de propaganda
de subsondu ceutroicas

-

Classe 36 ,
Para distinguir: camisas
Termo n.° 715.939, de 7-10-65
Coacretex do Nordeste Usina de
Concreto Ltda.
São Paulo

›-PORAWSzT

PO LINA
Indústria Brasileira
•
Classe '39
Para distinguir: Artefatos de borracha.
borracha, artefatos de borracha para
veiculos. artefatos de borracha náo incluidos em outras classes: Arruelaa argolas. amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros. batentes
cofre, buchas de estabilizado: buchas
buchas para lumela batente de oorta
batente de chassis, bicos para ma:nadei.
ras. braçadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para carrinho:, inclua
truns, borracha para amortecedores
bainhas de borracha para rédeas cochar
de moto. câmaras de ar. chupetas. cor
dões massiços de borracha, cabos, para
ferramentas, chuveiros. calços de bar.
racha, chapas e centros de mesa. cordas de borracha. capsulas de borracha
para centro de mesa, calço, de borra
cha para máquinas, copos de borracha
para freios. dedeiras. demtoupideiras
discos de mesa, descanso oara pratos
encostos. émbolos. esguichas estrados
espontas de borracha em quebralactc
para torneiras, fios de borracha lisos
fôrmas de borracha. guarnições uni
lancheiras para escolares, laminar de
borracha para degraus. listas de borra.
cita para 'anela: e para oortaa Imiçéit
de borracha. manopla* ma-anetas oro
teores para para-lamas. ~emes M
para-choques, pedal do acceeador pe
dai de partida peru oara butuas
oratinhos pneumáticos, pontas de hm
móveis. guarnições de borracha tara
•utoaa6veia guarnições oar. velei:loa
racha para bengalas e usuieras rodas
cassicas, roclizo.a, revestimentos de
borracha, rodas de :sorractis para móveis. sanfonas de vácuo. suportes de
motor. sapatas do pedal de 1:regue. se*embalo e isolador. suportes semi.
pneumáticos. suportes de -smbio. NusMau de partida. saltos, molas e solados
de borracha. surdinas de borracha tara
aplicação aos fios telegráficos e tetef6.
tacos. travadores de porta. tigelas
tubos, tam pas de borracha para conta.
gotas, tinas de borracha para elaboraçlio
cirúrgicos para operações, liquidas e

Trino n.° 715.9.15, de 7-10-65
Indústria de Calçados Dacie R A.
São Paulo

OAROTA-AUGUSTA
Indústria Brasileira
Classe 36
Para distiguir calçados, artigos de v.r.a
tuários e roupas feitas: Aip@rcatas, co'
tas, botinas, blusas, casacos, capas, an
tas, calças, camisas, chinelos, gwochas
cne.as maiôs, polainas, puiovers, sana*
lias, sapatos, sapatos desportivos, uni
formes e vestidos
Termo n.° 715.946, de 7-10-65
Sonksen Chocolates S. A.
São Paulo

PR0RROGAC10
fv1.00 AMARELO bRANCO VIRO

Ouro

amessre,s, altAes.aas

Classe 41
Para distinguir: Bombons, criocolates.
doces, balas, caramelos, pasteha .,. confeitos, drops, pralinés e torr&-s
Tênno n.° 715.947, de 7-10-65
Ceticinios Vernizzi Ltda,
Minas Gerais
rLATICI RIOS
"VERNIZZI" LTDA.,

nome comarca/
Tênmos na. 715.948 a 715.950, de
7-10-65
Sociedade Industrial de Borracha
Biastic S. A.
São Paulo

I NDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha
borracha. artefatos de borracha para
veiculo*. artefatos de borracha ele fs.
chiados em outras classes: Arruelas, ao
golas. amortecedores. assento@ para ca.
deita*, borrachas para aros. batentes de
cofre, buchas de estabilizado, buchas,
buchas para lumelo. batente de aorta,
batente de chassis, bicos oura ~dei.
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tas, braçadeiras, bocais, bases para te.
Termos os. 715.951 a 715.954, de
doutos bunas. capacetes, cartolas : cara .
/donas, borrachas para carrinhos indus!metal, matrizes. caixas 1e /rural, tipos
7-13-65
•
triais, borracha para amortecedor.,. Sociedade Industrial ale os., 'racha Edstic pinas. casacão coletes. capas, chales; de metal, letras
augarismos de me-ai,
cache-3(S, calçados. chapéus, cintos,'
bainhas de borracha para rédeas. cochirn
rótulos de netai e etio,uetas
S. A.
-cintas, c ombinações. Corpinhos, calças
de motor, câmaras de ar, chupetas. cor .
São Paulo
de senhoras e de . críanças, calçôes calClasse 16
dões massiços de borracha, cabos para
ças, camisas. camisolas,. camisetas, Para distinguir: adornos para prédios
ferramentas. chuveiros. calços de bor•
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
racha, chapas e centros de mesa. corTermos as 715.955 a 715.9'57. de
das de borracha, cápsulas de borracha
saias, casacos, chinelos, dominós, achar
7-10-65
pes, fantasias. ..tardas para militares, copara centro de mesa. calços de borra,
Indústrias Petracco
cha para máquinas, copos de borracha
'agia:si, fraldas. galochas, gravatas, m orS. A.
1:15TRIA 8RAS/LEMA
São Paulo
ros jogos de (ingeria, jaquetas, laquês
para freios, dedeiras. desentulardeiras.
discos de mesa, descanso para pratos
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias
encostos. êmbolos, esguichos estrados.
Classe, 39
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas. pa
esponjas de borracha em quebrajacto
PETRACCO—NICOLI
Para distinguir: Artefatos de borracha :cós, palas penhoiu . pulover, pelerinas.
para torneiras, fios de borracha lisos. borracha,
artefatos de borracha para paugas. p onches polainas, p ijamas. pu
Indústria
Brasileira'
fôrmas\ de borracha, guarnições para v e
iculos. artefatos de borracha não in nhos. p erneiras, quimonos, regalos.
•
móveis, guarnições de borracha para
robe de chambre, roipão, sobretudos.
automóveis, guarnições para veículos. cluidos em outras classes: Arruelas, ar suspensórios, saldas debanho.. sandálias
Class.
16
golas. amortecedores, assentos para ca
lancheiras para escolares.
minas
as e
surteres shorts. sungas. stolas ou slacks Para distinguir: Aclamas os-a vé,I1os
borracha para degraus, listas de borra- 'letras. borrachas para aros batentes di
toucas. turbantes. ternos, uniformes
da borracha, manoplas, ma;anetas. isso, cofre, buchas de estabilizador buchas
Classe 11
e vestidos
tetores para para-lamas, oaatessres de buchas para furnelo, batente de porta
Para distinguir artetatos metal: Dispara-choques, pedal do ace l erador pe- batente de chassis, bicos para mamadei
Classes: 31. 36 e 39
tintivos, placas, gravuras, guarnições
dai de parti'da. paras para bus n nas ras, braçadeiras, bocas bases para te
Expressão de propaganda
de meta. 1, matrizes, ...aixas de metal, tipratinhos pneumáticos, poucas de bar. 'done& borrachas p ara carrinhos indus
pos dc metal. letras e algarismas de
Termos os, 715.958 a 715.960. de
racha para bengalas e mu'etas, rodas tilais, borracha p ara amortecedores
metal, rótulos de metal e etiquetas
massiças. rodizios, r e v esmentos de bainhas de borracha- para rédeas. cochila
7-10-65
borracha, todas de borracha para mó- de motor, câmaras de ar. 'chupetas cos
Inclasrias Petracco Nicoli S, A.
Classe 17
veis, sanfonas de vácuo ata rrorts. de racha, chapas e centros de mesa cor
São Paulo
ziarac
entre
de
mesa
calços
Artigos
p ara escritório, almofadas para
motor, sapatas do pedal de orNue. sede borra'
sembaio e isolador, supor tes, semi. iões massiços de borracha cabos para
cadinhos. almofadas para tintas, abridores de cartas arquivos, borrachas,
pneumáticos, suportes de câmbio. san- f er r amentas chuveiros, calços de bor
berços para mataborrão borrachas para
fonas de partida. saltos, solas e solados das de borracha cápsulas de borrache
colas, brochas p ara desenhos, cofres,
de borracha, surdinas de ,anrrac.:ra para cha para má q uinas, copos de borrach:
canetas, canetas tinteiro, canetas para
aplicação aos fios telegráficos e telefõ arra freios. dedeiras dasenturadeira:
desenho cor t adore , de p apel. carbonos,.
nicos, tra vadores de p o.aa, tigcjas discos de mesa, descanse P ara Pratos
carimbos. carimharlows. cola para papel,
tubos, tampas de borracha na r a conta encoatos embalos. • esguichos estrados
gotas, tinas de borracha p ara elaboraaão esponias de borracha • em quebrajact‘
coiadores, compassos, cestos para corres p ondência desenhadores, duplicadode substancias guirri:as
para ornerras. tios de borracha lisos
res
datadores. estojos para desenhos,
f
ôrmas de borracha. guarnições pare
Classe 36 •
estojos p ara canetas estojos com minas,
automóveis guarnições para veiculos
es q uadros estojos para lápis, espetos,
Para distinguir: Artigos- de vestuários 'ancheias p ara escolares laminas de
estiletes p ara p apéis. furadores, fitas
e roupas feitas em 'gera.: Agasalhos, a orracha p ara dagraua listas de bar
p ara máquinas de escrever, grafites
aventais, alpargatas. anaguas, blusas. -acha manoplas ma,anetas, caoteto
orna la p iseiras g oma arábica. grampea- •
botas, botinas, blusões. boinas, baba- res p ara fiara lamas, p rotetores de
dores. lá p is em geral lapiseiras, ma. douros, bonés, capacetes. cara:ias. cara- Para-cho q ues Dedal de. acelerador,
coe
quinas p ara a p ontar lápis, minas
puças, casacão, coletes. :opas. chales dal de Partida paras para businas
INDUSTRIA BRASILEIRA
para
grafites, minas para penas, máquinas de
cachecols, calçados. chapeu.s. cintos Pratinhos p neumáticos pontas . de bor
escrever,
ináctainas
Classe 17
de calcular. Maquicintas, combinações. corpinhos. calças racha rara bengalas e mulatas, rodas
am de sornar máquinas de multiplicar. de senhoras e de crianças calções. cal .naw r ças, , calizios .revestimentos de Artigos para escritório, almofadas para mata-gatos
porta -tinteiros. porta-carimças, camisas, camisolas, camisetas
carimbos, almofadas p ara tintas, abri hos, porta-lápis.
oorta-canetas, portacuecas, ceroulas. colara boa.. cueiro, p:embalo e taolador suportes, semI deres de cartas, arquivos, borrachas cartas,
neumáticos, suportes de câmbio san.
p rensas p rendedores de papéis,
saias, casacos. cainelos. (laminais. ecflar. rwtol sapatas' ao p edal do breque, re berços para mataborrão, borrachas para oerceveios p
ara Papéis. perfuradores,
pes. fantasias, fardas para ailitares
Jeis sanfonas de vácuo suportes de colas, brochas oara desenhos, cofres r éguas, raspadeiras de borrões, vendia
/egiais, fraldas, galochas, aravatas. gor
ac ha NI C1:15 de borracha p ara int> canetas. . canetas tinteiro, canetas para Para mimeógrafos, tintas e tinteiros
ros, jogos de (ingeria. auctas, laquês fonas de partidas. saltos, solas e solados desenho, cortadores de papel, carbonos.
luvas, ligas, l enços. narnass. meias.
Termo n." 715.961, de 7-10-65
carimbos, carimbadores, cola pára papel,
• maiôs. mantas. mandrião. aamulhas. Pa- de borracha surdinas de borracha para coladores. com p assos. cestos para cor- Fortrade Comércio Exterior do Brasil
aplicação
aos
ç
ios telegráficos e telefõ. resp
letós. p alas. isenhoar pu'av-r pelertnas.
Ltda.
travadores de porta, tigelas res.ondência desenhadores. duplicado,
txmchâ. p olainas. 1:.iianms. pu- tnrcos.
datadores estofos para desenhos
i g elas' tampas de borracha para -conta
nhos. • p erneiras. guinams.
estojos p ara canetas. estofos tom minas.
o
regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos, gõtas tiras de borracha para elabora. esquadros estojos p ara lápis, espetos.
FORTRA-D-il
;Mo
de
substâncias
anil:nicas
estiletes p ara p anéis, furadores. fitas
suspensórios saidas de h anha. sandálias.
,
3ao
Paulo—Capital
Classe 31
Para máquinas de escrever, grafites
suetares shorts. sungas. a' .-)as ou slacks.
Para distinguir os seguintes
a
rtigoá
Para
la
p
iseiras
g oma arábica, grampeatoucas. turhapte.s. ternas. aniforrnes
para veículos: Anéis de ,./iação para dores. lá p is em geral, lapiseiras, rna
e vestaos
Classe 33
junções, arrie ,as,
as,
baiões, bu- 'ninas ' p ara a p ontar lápis, minas para
chas, barracas de c e impar 1aa, cordoa g rafites minas p ara p enas, rnáqulnas de Para distinguir• Ser v,çka de ;mportação e
1
Classe .31
lha correias 1e traia:ai ,são. canaletas, .screver má g ninas de calcular, maquiexportação
co hm-t--is
Para 1 stinguil Os seguintes artigos
m
lonas dia.' acima para nas de soes,ar má q uinas de multiplicar
Termo n ° 715.962, de 7-10-65
v,ja,ão para
v c ri ação, lonas, fitahos, lanas para mata-gatos p orta. tinteiros. porta-carina
Fortracle Comércio Exterior do Brasil
çoe,. dam,
mangumras moias para ve:Isção,
ria-bantes, bujões ,
Poses; lápis aorta-canetas. porta'
chas -)ar•
-artas nren , as . p rendadores de papéis
São Paulo
t, —1
"'". L'Pões tubtnacôas par.
• /
lf rre ve fos p ara p acOis. perfuradores
,O•r,':
dações
tr.m
;:adas
/
as nans r as p adeiras de borrões. stencils
oh aati r as :it
FORTR.,r C3MtRCIO
para
s
(..iasse 36
ve.lação
p ara mimeógrafos. tintas e tinteiros
1,-»; .ona.s
Para tf:st:aguai Artigos de • vestuários
"TRIO} 13 BRASIL
mangueiras .i n ara
pm,ta- t' o tiPs
Classe 11
Agasalhos 1 .
Ír rÃ
nas, taan,o,-s. ',:i-)1.,cões,
‘yel
-s, aventais, mpargatas aná g uas, blusas
tandas
!'botas
. ino tmas, blusões, boinas. baba- Para diminguir artefatos de meta l. Disintivos. placas. gravuras. ga 3.1,i ,-;&s de I
Nome °men il

elaste
is.,0

I
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. .
Térmos as. 715.963 e 715.964, de
7-10-65
Irmãos Daud 6 Cia. Ltda.
São Paulo

i.

_

Tèrmo n.° 715.967, de 7-10-65
Marcenaria Andorinha Limita4
Guanabara

ANDORINHA
INDÜSTRIA BRASILEIRA

pieuesoescia
AS

.5.54"29.
aad 250
mou,cral simsyceIRA
Classe 36
Para criatingulr: Artigos dP vestuanoa
e roupas teitas em gera,: Agasalhos
aventais. alpargatas. anaguas. blusas.
botas. botinas. blusões. barrias. babadouros, bonés. capacetes, cartolas. carapuças. casacão, coletes. cepas. chatas.
cachecol& calçados. Ch‘PeIlS, cintos
datas. combinações. corpinhos. calças
de senhoras •• de crianças calções, cal
cari. camisas. caraiso as camisetas
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros
saias. casacos, dainelos, imainós. achar
pez. fantasias. fardas oara militares
legiais, fraldas. galochas. gravatas gorros. jogos de !ingeria. iauetas. laquês.
'luvas, ligas, lenços, mantas melas
maiôs. mantas. mandrio. n . arailhas, paletó& pelas. penhoar mi:over pelerinaa.
peugas. pouches. adianta pijamas. punhos. perneiras, quimonus. regalos.
robe de chambre. roupa sobretudos
suspensórios, saldas de 'anuo. sandálias.
sueteres, shorts. sungas. stnias ou Mack&
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Classe 23
Para distinguir: Tecidos de sarja

14asse tU
Móveis em gera, de metal, vidro. de
iço, a.adeira, estofados ou não. inclu.
sive móveis ara escritórios: Armários
trinamos para banheiro e para roupas
usadas, almo ladas, acolchoados para
móveis, ban.os, balcões, banquetas
bandejas, domiciliares. berços. iii.nenbde
cadeiras., carrrir.hos para chã e cale
:onjuntos para terraços, jardim e praia
majuntos de armários e gabinetes para
:opa e cozinha, camas. cabides, cadeiras
giratóttas, cadeiras de balanço. caixa
dispensas. til/urges. divans. discotecas.
de rádios, colchões, colchões de moias
de madeira, espreguiçadeiras. escavam
Mas, estantes, guarda-roupas, mesasmesinha& mesinhas para radio e televi
são, mesinhas para televisão, molduras
oara quadros, porta-retratos, poltronas.
matronas-camas, prateleiras. porta-chapéus, sofás, sotts-camas, travesseiros e
vitrines
Têrmo n.° 715.968, de 7-10-65
Recaucap de Pneus Ltda.
São Paulo

• Qasses: 8, 46 e 48
Titulo de estabelecimento
Têrmo 21.9 715.966. de 7-10-65
G S — Comércio e Insign la de •
Máquinas e Recuperação de Pneumáticos ntda.
São Paulo

BRASILEIRA

Classe 6
Máquinas e suas partes integrants

Tèrmo a.° 715.973, de 740-61
(Prorrogação)
Fábrica Lucinda S. As
Paraná

j.PRORROGAC-AI
41,

piiicidstria Brasile-kW
Biscoitos, bolachas, massas alimenticiaa;
talharim feito com ovos, macarrão dei
semolina, pastilhas com avos. caranietu&
balas, confeitos, doces para pinNeirinhos,
bombons finos, chocolates, conservas,
doces secos, em cati i e ca massa,
massa de tomate, proa:lutos de cereais,
de trigo, de centeio e •be cevada, fubá
de milho e cangica
Ténue: n.° 71'5.974. de 7-10-65
Salibras — Cia. Brasil-ira de Sal
Espirito Santo

-1

racha para enfèrmos

Têrtno n.° 715.970, de 7-10-65
Panificadora Mimosa do Tuctinivi Ltda.
São Paulo
-

RECATICAP DE
PNEUS LTDA.

Tèrino n.° 715.965. de 7-10-65
Organizações e Bazares Dandy Ltda.
Guanabara

ORGANIZAÇÕES E
BAZARES DOU

nes, braçadeiras, bicos de mamaderash,
bcos de borracha para afanas. borracha
para bis odonto'ógcos, borracha para
amortecedores. bocais de borradta para
extrair leite de selos. cémaras de ar.
cabos para ferramentas, chapas e centros de mesa, caceteies. cápsulas de irarracha para centro de mesa, contagotas de borracha, colchões de borracha, cintas umbelicals de borracha, chupetas. cordões maciços de borracha. 1.scoa para mesa. desentupideiras, dilatadores de borracha, drenos de borraen
elásticos. elásticos para calçados. encosto. esferas, esguichos. fios de borracha, guarnições de borracha para automóveis, guarnições de móves, asufladores de borracha para pós, lavas de
torracha. maçanetas. mamaderas de
borracha. manopla& snochlas, paninhos
de borracha para cama de crianças, pera
para buzinas. pratinhos de borracha,
pneumáticos. porta moedas de borracha.
protetores de borracha, protetores de
borracha para bicos _ de mamadeiras.
ponteiras de borracha para benga:as de
enfermos, revestimentos de borracha
para automóveis, rodas de borracha.
rodos de borracha, rõlhas de borracha
saltos e soados de borracha, sacos de
borracha para aparelhos de verificar
pressão arterial, sacos de borracha pura
água quente. seringas de borracha, tapetes e tampos de borracha aara forrar
mesas, tildas. tubos de borracha para
irrigação, tubos duodenais, tubos de
borracha endotrapéias. tubos nasais de
borracha para oxigênio e vasos de bor-

141140SA DO litTCURUVI

Bradleira
Nane comercial
Têrtno n.9 715.969. de 7-10-65
Recaucap de Pneus Ltda.
São Paulo

RECILITCA)
Indtzstria Brasileira

Classe 39
Para distinguir artefatos de borracha
na oincluidos em outras classes: Aros
de borra( ha para velculos. assentos de
borracha. armilas de velculns almofadas de borracha almofadas etrargicas
ee borracha. anéis de borraera acoitadores Nie borracha atomizadores de boi'.
racha. ataduras de borracha. amirarlores
de borracha. bacias, bases para telefo-

Classe 41
Sal tino, grosso. peneirado. moldo •
refinado
Tèrmo n.° 715.975. de 7-10-65
Ernesto Neugebauer S. A. — Indústrias
Classe 41
Reunidas
Rio r;rande do Sul
Substancias alimenticias e acus inoarados. Ingredientes de al s me:aas Essências alimentícias
Têrmo n.° 715.972. de 7-10-65
Unia" de Caridade São nontricis
Cuanshrrn

Classe 31
Insfania

ClasseII
Açúcar, bolas, biscoitos. bombons, cacau. caramelos, chocolaes. confeito& erames de leite. cremes al;menticio& dr•es
doces de frutas. farinhas alime"ticins.
goma de mascar. grânulos !e rre em pó.
massas alimentícias. pasnihAs e trbress
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Termo n.° 715.971, de 7-10-65
Ary Haro dos Anjos
Paraná

7iibrandviddk'aj

Termo n.° 715.979, de 7-10-65
Cia, Industrial Celulose e Papel
Guaíba "Celupia"
Rio Grande do Sul

Termo n.° 715.983, de 7-10-65
Zsmilton Pereira Marques
Minas Gerais

Termo n.° 715.987, de 7 liJorna " Indústria Química e Farm I
Ltda.
São Paulo

t sa

LENTOZImA

tindústria Drasileiral

.

Classe 42
Vodka

Indústria Brasileira

Classe 3
Uma especialidade farmacêutica in
da nas infecções •
Termo n.° 715.988, de 7-10-55
Amilton Pereira Marques
Minas Gerais

Termo n.° 715 976, de 7-10-65
A, Teixeira de Deus' ea CIa. Ltt
Rio Grande do Sul

Classes: 4, 32, 38 e 50
Classe 41
Indústria e comércio de subs'âncias de Um produto alimentícios
(geléia seal)
origem animal e vegetal ou mineral,
Termo n.° 715.984, de 7-10-65
em bruto ,ou parcialmente preparadas,
Laboratório Climax S. N.
jornais, revistas e publicaOcs em geral,
São Paulo
álbuns, programas radioaanicos, peças
.ndústria Brasileira
Indústria Brasileira,
teatrais e 'cinematográficas, papé.s e seus
artefatos,
impressos
e
cartszes
em
geral
Classe 46
•
v„,„,
Classe 41
Termo n.° 715.980, de 7-10-65
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Um produto alimentício (geléia
Prússia. alvaiade de zinco, abrasivos Ler`
S. A. Indústria Farmacêutica
São Paulo •
/algodão preparado para limpar metais.
Termo n.° 715.994, de 7-10-.5
detergentes, esorensacetes, extrato de
cP
Indústrias Químicas Anhernbi S. A.
anil. fécula para tecidos, fósforos
São Paulo
PRORROGACÃO'
aára e 'de madira, g goma para lavanderia. limpadores de luvas. liquidos de
_
branquear tecidos, liquido! mata-Iondis
t ras para roupas e mata óleos pare roa
Indústria Brasileira
pas, oieina, óleos para limpeza de orarbranquear roupa. salicato
:Toe,
pós
de
I de sódio, soda cáustica sabão em pó.
tabelo comum, sabão de esfregar e saClasse
c.-ss
eip
ponáceos, tijolos de polir e verniz Uni prouuto farmacêutico mass-a.si nas
Classe ,s
para calcador
avitaminoses ,estados carenciais, slesnuUrna
Urna especialidade farmacêutica inditrição e convalescenças
Termo n.° 715.977, de 7-10-65
cada nas infecções
ábrIce de Botões e Pérolas S. A. —
Termo n.° 715.981, de 7-10-65
Termo
n.° 715.985, de 7-10-65
Perlona Indústria, Comércio, ImportaAmilton Pereira Marques
Cia. Ltda.
Demétrio
Peres
ção e Exportação
Minas Gerais
Classe
São Paulo
Minas Gerais
Artigos da classe
Termo n.° 715.991, de 7-10-65
PRORROGAÇÃO
Indústrias Reunidas Irmãos Soina
3. A.
mot.
São Paulo

Ite e

FIVENUTRE

,trs

DISPROVIRAL

05 '

tx,\

Perglass
Indústria Brasileira

Classe 28
Chapas acrilicas
Termo n.° 715.978, de 7-10-65
São Paulo Alpargatas S. A.
Não Paulo

ti(Co
N,

O

V4 "-o

t:ucaliptonina

DEMETRi0 PERES & CIA.LTDA
•
São Paulo

PRORROGAÇÃO

OMEGA

Classs 3
Um produto farmacêutico indicado no
IND. BRASILEIRA
tratamento dos estados gripais, bronqui\-(N
tes, broncopneumonias e suas manifes.1dsse 38
tações
Classe 41
Aros 'para guardanapos de pape(
Termo n.° 715.986, de 7-10-65
Um produto alimentício (ge;eia real)
a g lutinados. álbuns (em branco) álbum
Laboratório Legrand Ltda.
'saia retratos e autógrafos. balões (ex.
Termo n.° 715.982, de 7-10-65
São Paulo
:elo para brinquedos) blocos oara
Jorna Indústria Química e Farmachitica
Ltda.
correspondência blocos para cálculos
iloros pare anotações bobinas brochas
São Paulo
's rir'
ricIacsnas Posi
rrasioccuandl e rnntZ
' assas •5 na pelâc cadernetasarteiras,
'adars
nos caixa, do carão .aixas oara pas
cattõe• de visitas cartões coIndústria Brasileira, nelaris.
merciais sari'e • índices confia' cara
Indústria
Brasileira
Classe 33
e em branco mira desenho, cadernos
Classe 3
tonna, cadernos de p apel melimetrado
Atividades recreativas, esportivas e eduUm
produto
farmacêutico
indicado
na
Classe 3
cacionais e prestação de serviços de asescolares cartões em branco. cartuchcia
g nas hiperacidez gástrica . e suas manifesta- de cartolina. cravas p lanoarsficas ens
;Macia a veículos, garagens e lavan- Um produto farmacêutico
ções
damas A n I....1,ranca, ca rretéis
infecções
derias
de pias

o‘df(1\Lr%

4kS

AMBRE-ZIMA
1-11,xxccx( )

BENE

E
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•
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Publicação feita de acordo cem o art. 130 do Código da Propneciade Industrial. Da data da publicação começará
• sarro o prazo de 10 d i as para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar VIU oposições ao Departamento
nodosa& da l'enprtedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados' co13 a 001101XI00 do registro requerido
tc]ao. envelopes. envólueras para cha
iates de papei, encardenaçáo de papei
papelao• etiquetas. tolhas indicas
Maus de celulose, guardanapos. livro.
1300 Impressos. livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrao, ornamento.
de p apel transparente. pratos toPeb
alhos. papéis de estanNo e de alui:unto.
papes sem impressao. papéis era branco
para impressão, papéis fantasia. menos
peru torrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta. papel crepon. papel de
sedei, papei impermeável, papel em bobina para irapressão. papel encerado.
Papel higiênico, papel impertneavei.
para copiar, papel para desenhos. pa.
pel para embrulho impertneabilizadn
papei para encadernar, papel para as.
cravei% papel para imprimir papel lia
latina para embrulhos. papei celofane.
pape, celulose, ra pei de linho, papei
absorvente. papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel. rótulos de papel. rolos
de papel transparente sacos de papei
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
Term on. Y 715.990, de 7-10-65
Almeida. Comércio e Indústria 3e Ferro
S.A.
Guanabara

PRORROGAÇÁ.6

e t) ° 4)

Oç r .

(Oi
-

a.?

41

e em branco para desenho, cadernos
eszolanes, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas pianográticas, calemos de lembrança. carretéis de paaelPo. envelopes. envólucros para cha•
muros de papel. encardenaçao de papel
ou papelão, etiquetas, :Calhas indices
t6'.has de celulose. guardanapos, livros
não impressos. Livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
ie p apel transparente. pratos papeli
nhos. papeis de estanho e de alusuinio.
,oapéis sem impressão. papes em branco
oara impressão. 'papéis tantas:a, menos
Para forrar paredes. pr.pel almaço com
MI sem pauta. papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel em bo
bina para impressão. papel encerado
papel. higiênico, papel impermeavel
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho . impermeabilizado
papel pára encadernar, papel para escrever, papel para Imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane.
papel celulose. papel de linho, papel
absorvente, lupel para embrulhar taPaco. papelão, recipientes de papel, rosetas de papel. rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de pa
serpentinas, tubos. postais de cartão
e tubetes de papel
Térmo
715.993, de 7-10-65
Vidraçaria Caluti Ltda.
Guanabara

CAPA]

\a". ".ç

Classes: 5. 6. 7. 8 e 11
Metais não trabariados ou parcialmente

trabalhados usados nas indústrias; máquinas e suas partes integrantes; ináqUiaas de agricultura e suas partes integrantes: fogões e fogareiros de tear
e sinos
Termo n.° 715.992. de 7-1045-Indústrias Reunidas Irmãos Spina

Classe 14
Artigos de vidraçaria, papelaria e
brinquedos
Ténno a.* 715.996, de 7-10-65
Weldesa — Comércio, Importação e
Representações Ltda.
São Paulo

te radio ião:padas de paine l de rádio.
zranstu.ssores de rádio, rec • Vores de
rádio. dispositivos recep:ores e transmus -res Is rádio, radar. transmissores
ae Televisão, receptores it televmác
ctispositivos para vulcaniza;Aa de pneu.
ataneos, lAmpadas para (*levita° e l.tm•
?adds elétr i cas, tubos ou va l vu.as e
licuo oara rádio e tampadas de terevi.
São tom:agrai:as elétricos. combisaçCes
rád:r televisão fonógrafo, tomadas, aoatacas. pinga, espalhos de plásticos
pare e:etricidade, tios eietricos, chaves
elétricas, interruptores, ch-lver de tornadas. tusivei. pinos, para ronialas e
:campainhas eletri‘a•

ri:rmo n.° 715.994. de 7-10-65
Com p anhia Fia Luz. de Fósforos de
Segurança S. .A
À.
Guanabara

PRORROGAÇÃO
Com pluottA Ft AT LUX. Re de Jaleco

pHos ptipROS DE SEGuRteigA

•nn ft(,,

GitétITIFIP

nano n.° 715.998, de 740-65 N
Companhia Edit.:ara Médico-Biológica
Brasileira
São Paulo

Revista Briálleirã:
14/
lede Pesqui
sas
r-Médicas e Bioldgi___
••n•n•••.

Classe 32
Unia revista especializada
Termo n.* 715.999, de 7-10-1965
Bracco Indústria Chisnica S.p.A.
Itália

/800CZ
• Classe 3
Um produto farmacêutico indicado nas
laringe-tráqueu brosqultes e coqueluche
Termo n. o 716.000, de 7-10-1965
Indúsnia de Meia Myrop S.A.

São Paulo

COLIBRI
Classe 46
Fósforos
Termo n.° 715.995, de 7-10-65
(Prorrogação)
Chase Brasa G Copper Co. Incorpomed
'Estados Unidos da América

FwancoaDst3
nt 771. *: d. 1

Indústria Brasileirh.
Classe 36
Meias
Tênia° n.' 716.001, de 7-10-1965
Rivadávia Sampaio Campos
Guanabara

PRORROGAÇAO

S. A.

São Paulo
1

'PRORROGAÇÃO

1301;3ERTO
aRAsit g IRA
Classe 33
.Aros para guardanapos re rafael
aglutinados. álbuns (em branco) albuns
pira retratos e alztógrafos. balões (ex.'
eetn para brinquedos) blocos para
corr.spondência bioco ,ara cálculos
blocos para Tc:lotações bobinas brochu
xas não morestan cadernos de escre
ver. %soas' Dom dortni.enU,s carteirss
casas
Cri.04•15,1 enntrneas
nos. :lixa . de enrtáo
para Da
pelaria cartões le
.carete comerciais- •
itu.lveA couta: car
adira, cahrnos de p-pel mei:c:eira&

k•,

,,, .v..,.^„.- ‘.••

,

Indústria Brasileira

•

Cl-asse 3
Para distinguir: Carregadores de las
:cria automático. oobinas de reatância
soldadores de resistência e:étrica faia.
et de corrente de aouecimento por In.
fução, transharmadores, reqmadme- de
Joltagem. tubos ou válvulas serit:eado
-ai.. válvulas, Pilhas, foto ti/tricas arlgos. acessórios e equipamento tom,
gráfico. a saber: equipment° icto flash
inclusive lâmpadas, foto-flisb" e na.
fletores Para as wesenas, unidade. fornecedoras de força pare foto flash. e
meios eornaolar corrente da fotolash chim°. ir calibradores d. Mn.
:recos. precloadores de Poeira toares
IP corrente
eletro-estáticn, aselosets
aios s,eloridade, sistendas cl
-..municactic por micro-ondas máqui•
tf:: Testadora . le fadiga YU ?lnsaço.
aperadas eletromagnhicame lie, antenas

0/1C;04
011144%
-

Classe 11
Montagens metálicas e argolas de suspensão para escovas de roupa: canos
tubos 3e latão. cobre e liga sem ferra.
parafusos para fixar em conjunto nu n i os
e folhas de serra e partes de latão form.okes.,Ir
jadas para válvulas de radiador
Tèrmo a.° 715.997, de 7-10-65
UOSTP2 Mel -‘k
Companhia Editõra Médico-Biológica
Classe 2
Brasileira
Acerandide acetate ele ninnnia ácido arSão Paulo
cnieo crictalirado fénico pe.

Revista Brasileira
de Hernatoloolia

"a fim* veterina doa Diedro SalicIlko
• exaltaras() netuhr». 4Irall, sara tina
cinitarlc! fins rt• •• ricula y lic açaS em
p ó nlerrien calcinado aintsmo azul ele

-netilonnueis rem rts, oarara, - inseto.,
nrefmatc le :Autora e de

-ssinrs -n.

Classe 32
revista especi.dizada

carrdpaticidas.

VIISa5 aara anilraba Produt os oara dea•p fir hervas .1 . n nAnc cerre • n ira enxertos, balsam4. para tias VetennallOa, to-

▪
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data du publicação começar* a
garrar - "Tu.° de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderio apresentAr suas opotições a0 DePaa~te
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a conceadio do realstao requerido
hão desinfetante, desinfetantes, .defumaTermo n.° 716 .004, de 7-10-1961
dores, inseticidas eia po. liquido. solide; Dietricia e A. Produtos Dietéticos e
e em pasta, preparados para destrui'
. Nutricionais
larvas. linhaça em po, visos contra
Guanabara
lagartas e moscas, remédios coutas
aftosa dos gados, sabão veterinário, sais
para fins man-cuias, sannanos e veten.
Wulos, raiz de t18119ó, adubos natutais,
artiNciais para a agricultura, cola em
\\1°3
papel para aparinai moscas
Têrmo n.9 716.002, de 7-10-1965
.çç\C4
Dimiricia S.A. Produtos Dietéticos e
Nutricionais
Guanabara

Uatesinho com Dietil
é Mais Café

C'J()
c,'2)

ç)'

Classe 41
Produtos alimentícios e dietéticos
Produtos alimenticios e dietéticos
Termo n.o 716.005, de 7-10-1965
Termo n.o 716.003, de 7-10-1965
Dietricia S.A. Produtos Dietéticos e Produtos Farmacêuticos Finérgisa S.A.
Nutricionais
Guanabara
Guanabara
Classe 41

HEPTOCARDIO
Indústria Brasileira-

Classe 41
Produtos alimentícios e dietéticos

Termo n.° 716.008, de 7-10-1965
Fagos — Administração e Participações Ltda,
Guanabara

Classe 33
Serviço de administração e participações em geral
Termo n.9 716.009, de 7-10-1965
Pedro Lomeu Charles
Rio de Janeiro

Classe 21
litulo de Estabelecimento
Termo n.° 716.015, de 7-10-65
Livraria e Papelaria Livro Verde Ltda
Rio de aneiro

SANTA FÉ

fr Ae LIVRO VERDIel

INDÚSTRIA BRASIMIRA
" Classe 42

...intui° de estabelecimento

Artigos da classe
Termo n.o 716.010, de 7-10-1965
Pedro Lomeu Charles
Rio de Janeiro

ege

Termo n.° 716.010, de 7-10-65
Pevena Peças — Veículos Nacionais''
S. A.
Rid de aneiro

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 3
Classe 46
Uma especialidade farmacéutica indiArtigos da classe
cada no tratamest da terapêutica
Termo n.9 716.011, de 7-10-1965
cárdio vascular
Empresa Fluminense de Adubos S.A.
Termo n.9 716.007, de 7-10-1965
Rio de janeiro
Discom — Distribuidora Comercial
Limitada
Guanabara

Indústria Brasileira

Classe 21
rara distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores. alavancas de cânibio barcos.
breques, braços para veiculos. bicicletas, carrinhos de mão e carretas. caminhonetes, carros ambulantes, camitwiões.
carros, tratores, carros-berços. carrostanques. carros-irrigadoes. carros, caroçae, carrocerias. chassis, chapas circulares para veículos. cubos de veiculos.
torrediços para veiculos, direção. desiiiras. estribos, escadas rolantes ele-lamas, para-brisas pedais. pantões.
odas para bicicletas,, raios para bicicle
as. reboque, radiadores para veiculos.
lodas para veículos. selins mciclos. ti.
ntes para veiculos, vagões veluzipe, varetas de contrõle do afogador e
)eelerador, tróleis. troleibus varaes de
carros, toletes para carros

Classes: 32, 38 e 50

CISNE

Termo n.° 716.006, de 7-10-1965—
Adamar — Comércio e Importação
Limitada
Guanabara

Indústria Brasileira

Termo n.° 716.014, de 7-10-196f
Duarte, Santos 8 Cia. Ltda.
Rio de Janeiro

Classe 2
Classe 36
Artigos
da classe
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos ---) et o n.9 716.012. de 7-10-165
aventais, alparcatas, anáguas, blusas, Empresa Fluminense de Alubos S.A.
douros, bonés. capacetes, cartolas, cara
Rio de Janeiro
ouças. casação, coletes, capas. chanca
babaoras, botinas, blusões, boinas,
EMPRESA'
cachecols. calçados, atapetas. cintos
cintas, combinações. carpinhos. calças
FLUMINENSE1
de senhoras e de crianças, calções. calDE ADUBOS S.
ças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
saias casacos, chinelos, dominós. acharNome Ciamozcia
oca. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gol.Termo n.o 716.013, de 7-10-1965
rua fogos de 'ingeria. laquetas, laquês. Mercantil e Industrial de Bebidas Ltda.
luvas, ligas, lenços. mantõs. meias,
Rio de Janeiro
maii5s, mantas. mandrião. manilhas. oa¡cieis. palas. , penhoar. pulover. pelerinas,
ocupas, ponches, polainas. pijamas. piu
nhos, pèneiras. quirnonos. regalos,
-obe de chambre. roupão. sobretudos
INDÚSTRIA BRASIIZMA
sinpensórios, saidas de banho. sandálias.
sueteres. shorts, sungas. stolas ou slacks.
Classe 42
tuler. toucas. turbantes. ternos, uniArtigos da classe
formes e vestidos

001

Classe 21
Artigos da clasa.
Têrmo n.° 716.017, de 7-10-65
Pevena Peças — Veículos Nacion2.is
S. A.
Rio de aneiro

PEVENA - PEÇAS
VEICULOS
NACIONAIS S. A.
Nome comercial
Tertno n.° 716.018, de 7-10-65
Veslambra Moto Peças Ltda.
Rio de Janeiro

_VESLAMBRA:
Classe 21
Artigos da classs,.
•••••••
Termo n. 9 716.019, de 7-10-65
D. G. Ribeiro
Rio de Janeiro

;ANCA ZUMBA
INDÜSTRIA BRASJIEIRA,
Classe 42
irtigos da classe

640. S Xtae
felra 4
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Térnio n.° 716.0:0 :1; 7.10.-35
D. G.
Ria dc

Ti:.eno n.° 716.ú27, 3; 7-10-65 \
!Ramin.)
Indástria e CO:1 , ;:" •
co Soare

1

Ti.

716.033..1e 7-10-1965

;16.036.

E. :Oro Gira ,Naut,..) Ltda.

; 10 19p5
dd S

54o Paulo

Iva

k . r1 siam bue0

Café ROSIL •
indústria br6slle1ra
Classeb: 42, 43 c 5:1
Sinal de prop.12andn
Têrm on.° 716.021. •Ie :-10-65
Sociedacl ? Industriai "Barratodas - Ltda.
Rio de 1,:n
•

Classe 41
Café
'nrino n 716.037, de 7-10-1965
A - Comercial Ceres Ltda.
São Paulo

Mu.

Classe 41

Ins:gnia comercial
Termo n.° 716.028. de 7-10-65

PALAVRINHA

O Rápido de Caxias Ltda.
Rto i:e Tanro

/NDOSTRIA BRASUZIRA

RÁPIDO DE CÁXIAS
Clw.se 11
Artigos da ..1asse
Têrmo n.° 716.022. ,17 7-10-65
Fernando Oliveira Cru: /". Cia. Lt3a.
Enir:to S .nto

'BRASIL
Classes: 3 e 45
...belec1inento
Urino n.° 716.023. dc 7-10-65
Cotur Conctnições Turistizas
MU.>

/1310CREV

Lt3a.
Gapnahara

COMETA

Classe 16
Artigos da classe
Têrmos ria. 716.024 e 716.025, de
7-10-65
Metalúrgica Nossa Senhora da Piela
S. A.
Espirito Santo

FIO

15
Art1gos da classe
Termo n.° 716.031. de 7-10-1965
Eclitóra Cr..flização Brasileira S .A.
Guanabara
o

INDÚSTRIA BRASILEIRA'
Classe 3
Artigos da classe
Classe 11
Artigos da classe
Têrmo a.° 716.026, de 7-10-65
Ramiro S. A. Indústria e Comércio
Espirito Sento

PADRÃO
indústria brasileira.
•
, Classe 42

MEG1D0
indústria brasileira

C:LSSC

METALPENkEllaIJILJif
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 32
Uma revista impressa
Termo n. o 716.032. de 7-10-1965
Jayme Cniqueira Esteve* \

Guanabarz.

TOULOUSE
indústria brasileirí
...lasse 40

Pàrt'r.:

Indústria brasileira

São Paulo

Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, anis. bitter. brandy. conhaque, eer.
vejas. Earnet, genebra, Qin, boiei. tico.
INDUSTRIA BRASILEIRA.
rei. pecar. punch. pimpertnint. atuns
sucos dd trutas sem álcool, vinhos ver.
Classe 39
muth, vinhos espumantes. vinhos
Artigos da classe
quinados e whisky
Tênia, n. v 716.030, de 7-10-65
Têxmo a.* 716.035, de 7-10-1965
Felipe Armas Caça e Pesca Rio Ltda. Nortis Ltda. — Sociedade Nordestina
Guanabara
de Materiais de Escritório
Pernambuco

INDUSTRIA BRASILEIRA

:INDÚSTRIA BRASILEIRA

CERES'

Usas* 2

Classe 50
Artio.s da clase:c
Termo n. •3 716.029.z.: e. 7-10-65
Cometa Eql.:;winentos e Pneumáticos

FARMÁCIA,

ALCOBAA

Classe 32
Unia revista
Térm n.° 716.034. de 7-10-1965
Bar e Lancres Padrão Ltda.

imveis esteilados

Cassa 17
Artigos para escritório almofadas para
carimbos, almofadas para tintas. abri.
deres de cartas, arquivos, borrachas.
berços para mataborrão, borrachas para
cotas, brochas para desenhos. cofres.
caneta& canetas tinteiro. canetas para
desenho, cortadores de papel. carbonos,
carwhos. earimbadores, cola para papel.
cotado.-es. compassos. cestos para cor.
respondèricia. desenhadores, duplicado.
res. datadores. estojos para desenhos.
estolas para canetas, estola com minas.
esq uadros. estofos para /tipis, espetos.
estiletes para papéis. furadores. fitas
Para máquinas de escrever. grafites
Para lapiseiras, goma arábica. garapa.
dores. lápis em gerai, lapiseira& asa•
quinas para apontar lápis. minas para
g rafite& minas para penas, máquinas de
escrever, má quinas de calcular, maga'.
nas de somar, máquinas de multiplicar
mate-gatos. porta-tinteiros. Porta-cario'
corta-lápis, aorta -canetas. Parta.
, rtnt. prensas. prendedores de Papéis
..reevelos oara papéis. perfuradores
-14 mtas, ras p adeiras de borrões. ~elle
Para mimeógrafo; tintas e tinteiros

St..6 ...ancias e preparações cpuenicas mar

das na agricultura, ea boeticuifuta. Os
veterinária e para fins sanitário& G
saber: adubos, ácidos eanitarlos. água,
desinfetantes e para fins sanitários,
apanha-mosca e insetos (O guria
papel ou papelão). álcali& bactericidas,
baraticidas. carrapaticidas, cretki, creu,.
talim creosoto, desodorantes, desinto.
tante& defumadore& exterminadora dg
pragas e hervas daninhas. esterilizam
ta. embrocaçikes para animais, enxertos, farinhas de moa, fertilizantes. tos.
tatos. tormicidas. fumigantes. fungid•
das, glicose para fins veterinários. guiso
no. berbicida& inseticidas. insetifugos
larvicidas. microbicidas, medicamenta
para animais, aves e peixes. óleos de.
sinfetantes e veterinários. Petróleos ma
gut:iria e desinfetantes. Pa pei fumega.
tório. pós inseticidas. parasiticidas. Na*
gicidas e desinfetantes. preparações •
produtos inseticidas, fermicidas, desta;
fetantes e veterinários raticidas, rem&
dias para fins veterinários, imbões vete.'
diários e desinfetantes, sais para fiai

agricolas. horticulas, sanitários e vetei

rinários, sulfatos, superfosfatos. v2:1
para aves e animais. venenos
• insetos, animais e herva daninhas
Térreo n.• 716.038, de 7.10-1965
Modesama — Móveis e Decorações
Santa Marta Ltda.
Riq de Jaseiro

'

Indústria

Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, dO
metal, de vidro, de aço ou de madeiro(
estofados ou não, armários, almofadas
acolchoados para móveis, bancos, bati.
quietas, berços biombos, cadeiras, carda
nhos para chã e café, copa e cosinha,
camas, cabides, cadeiras giratórias, ar
deiras de balanço, colchões de mola. dto

vau, discotecas de madeira, optado
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çadeira, escrivaninhas, mesinhas para
televisão, guarda-roupas, mesas, molduras para quadros, porta-retrtos, poltronas-camas, prateleiras, porta chapéus.
sofás-camas, vitrines
Termo n.0 716.039, de 7-10-1965
lambelizer Ltda. — Cosméticos
Rio de Janeiro

Jam e czer
Indústria Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. ex.
tratos, água de colônia água de toucador. água de beleza. água de quina
Água de rosas, água de sitazema. água
para barba. loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina..bandelina. "batons" cosméticos. fixadores.
de penteados. petróleos. óleos nara os
cabelos, creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
peie e "maquillage" depilatórios desodorantes. vinagre aromático. no de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana . e sobrancelhas. preparados para
etnbelezar cílios e olhos, cantam para
e rosto e pata os lábios. sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
ou nao. sabonetes. dentitricios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos. pentes. vaporizadores de perfume; escoavas para dentes. cabelos unhas.
e cílios: dum de louro. saquinho parai.
suado. pre parados eu) po. pasta. liqui.
do e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes. removedores da
euticula: glicerina perfumada para os
cabelos e p reparados para 'descolorir
unhas. cílios e pintas ou sinais artaciais. óleos oara a peie

douros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
puças, casacão, coletes, capas, chaies,
cachecols, calçados, chapéus, cintos, 1
cintas, combinações, corpinhos. calças I
de senhoras e de crianças, calções. cal-1
ças. camisas, camisolas, camisetas,;
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, crinelos, dominós, acharpes. fantasias. tardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gora
ros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês.
luvas, ligas, lenços, manhas.meias
maieir. mantas, mandrião, mantilha
s, pa.
letós, palas. penhoar, pulover. aderirias.
peugas. pouches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos
suspensórios, ameias de banho, sandálias
sueteres, shorts. sungas. stolas ou alacks
touca, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
Tern' on.c 716.042. de 7-10-1961
Antônio Gonçalves da Cruz
São Paulo

Termo n.° 716.045, de 7-10-65
Moura, Comércio e Indústria
Pará

z.

•
•

a

o's it9.4S5'4

ce.
e.S•
'
01
k.>
e
Classe 41
Café torrado e moldo
Termo n. 716.046, de 7-10-65
Imobiliária' Walmor Ltda.
Guanabara

Classe 13
Adereços de metais, preciosos. seupreciosos e ,suas imitaçoes, adereços de
pedras preciosas e suas imitações. adiu..
nos de metais preciosos seini-nreeiàsos
e suas imitações, alianças ané,a artigos de fantasia ar metais preciosos,
balagandans de (acama prectosos ou
semi-preciosos, waudelas de metais pre-iospa. berioça , es de metal precioso.%
or. -1...2 de saciai precioso, ou semiprecioso, bules de metais pret, osga,
carteiras de metais preciosos. co.ares
de metais preciosos ou serni-ort ciosos,
contas de metais preciosos copos de
metais preciosos, dedais de m a tais preciosos diamantes lapidados tio Ge ouro,
fio de prata. fivelas de metais preciosos. galreteiras e metais preciosos. lóiaS,
jóias falsas lantelolas de ite r ais preciosos medalhas de metais ,3reciosoS

*LOS AN GELES 4'
Classe 41
Massas alimentícias
Termo n.9 716.043, de 7-10-1965
Indústria Textil Triplex Ltda.
São Paulo

IInIIXSTRIA BRASILEIRA'

aa,°

PrO.rrOgaç0

NDUSTSILErn

Tèrmo n. 9 716.049, de 7-10-65
Incodiam — Diamantes Comércio •
Indústria Ltda.
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 16

semi-preciosos e suas imitaeaes palitos
de ouro aedras preciosas para jóia. pedras semi-preciosas 'ara io , as. pérolas
e , imitações de parolas. pratos cie metais preciosos serviços tl* chá e de cata
de metais preciosos serviços de icor
de meta, precioso, serviços de retrescos
de metal precioso. serviços de salada
sorvete 'de metal precioso sor..eiras
de frutas de metal precioso serviços de

Para distinguir: Materiais para constria
ções e decorações: Argamassas.' argila.
areia, azulejos. gatentes. balaustres. blo.
coo de cimento. bloros para pavimenta.
erlio, calhas. cimento. cal, cré. chapas
solaates caibros caixilhos: colunas'
chapas para coberturas. -caixas daqui. metal precioso. taças de metais orcela.para coberturas, caixas dáqua. sos, talheres de metais preciosos noa..
Brasileira eaixas
caixas de, descarga para eixos. edifica- bulos de metal. turmalinas alaidadas
vasos de metais preciosos
ções premoldadas. estuque emulsoo
base asfáltico. estacas, esquadrias. estru.
Termo
n.° 716.050, de 7-10-65
Classe 23
turas metálicas para construções. lame.
King's Boliche S. A.
Tecidos em peça
Guanabara
tas de metal. laerilhos. lambris. luvas
de junção. laqes. 1ageotas. material iso
Termo n.° 716.044, de 7-10-65
Termo n.c 716.040, de 7-10-1965
Lanchonete Flor de São João Ltda. Aquerium — Engenharia de Piscinas e , ante contra trio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, maaccessórios Ltda.
Rio de Janeiro
Guanabara
deiras p ara construções, mosaicos, prOduros de base as 4áltieo. produtos para
INDVSTRIA BRAS/LE'Iltit
tornar imperrneabilizantes as argamas
ias de cimento e cal, hidráulica. pedra
Classe 49
gulho. produtos betuminosos. itnpermea
Boliche
INDVSTRIA BRASILEIRA
hilizantes liquidos ou sob outras tormas
INDUSTRIA BRASILEIRA ,
716
052, de 7-10-65
9
Termo
n
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. p lacas para pa- Ferragens Carvr 11 - - '-imércio e IndúsClasse 38
tria S. A.
Classe 41
Impressos parcialmente escritos para se- vimentação. eças ornamentais de ei
GuaTa',a.sa
Sanduiches, pudins, doces, bolos, cro- rem preenchidos em serviços de enge- mento ou gesso ara tetos e paredes
quetes, empadas, sorvetes, tortas, piz- nharia de piscinas, a saber: promis- oapel para forrar casas massas anti
zas, saladas, sucos de trutas, café, cho- sórias, c-Negues, papéis de correspondên- rcidos para uso nas construções. par
colate, chá, leite, biscoitos e pães
cia, duplicatas, faturas, recibos e noras atletas, portas. portões. p!SOS. soleiras
para port a, tijolos tubos de concreto
fiscais
Termo na, 716.041. de 7-1(a-1965
telhas, taeos, tubos de ventilação. tan
mousw.rausLum
Modas Petit Chat Ltda.
Termo n.° 716.047. de 7-10-65
ques de cimento, vigas, vigamentos
Guanabara
Companhia Indústria Papéis e
vitrais
Cartonagem
Classe 32
Termo n.° 716.048, de 7-10-65
Guanabara
PETIT CHAT
uira
Almanaques annarlos.
Para
disting
King's Boliche S. A.
albrins Impressos, cartazes catálogos.
Guanabara

Flôr de São João
,

TRIPLEX
Indtistria

AQUARIUM

cl
IMMO

indústria brasileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas 'citas em geral: Agasadios
aventais. alpargatas. anáguas. blusas
botas, botinaa, blusões, boinas, 3aDa-

KING'S
Indústria Brasileira
Classe 38
Papel higiênico

BOLICHE s. A
Nome cocncrcial

tornais nacionais e estrangeiros. publinções impressas rev;- • n ; prooramas em
tácito. televisão lejk vi programas ra-

diofônicos. peças íia'k . ais e cite atog raficas Inclusive nrodução administraaão de prndwAr e d i ctokiiicno de filmes cinemarográlcos
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MARCAS DEPOSITADAS
PUblfcação feita de acórdo com o art. 133 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
cama aprazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante êt$E) prazo poderão apresentar suas
oposições ao DepartamentO
Nacional C.a Propriettade Industriar aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro
requerido
Termo n.° 716.051, de 7-10-65
C. Barillari 6 Cia. Ltda.
São Paulo
,

d

Sipui

..IISIAG

;

de câmbio, apólices, títulos societários,
planejamentos, promoções, investimentos
e empreendimentos de qualquer natureza,
ceugons, debêntures, cheques, anúncios,
publicidade e propaganda em geral
Termo n.° 716.056, de 7-10-65
Geraldo José do Carmo
Rio de Janeiro

In

Classe 13
Titulo de estabelecimento
Têrrnos ns. 716.053 a 716.055, de
7-10-65
Ferragens Carvalho Comércio e Indústria S. A. 1
Guanabara

Termo ta.° 716.062, de 7-10-65
Bar e Lanches Gianni Ltda.

"GIANNI"
'Ind. ,drasileira:

Classe 32
Para distinguir: Albuns, almanaqueL
Classe 32
aluados. boletins,' catálogos, jornais
Programas radiofónicos e de televisão
livros, peças teatrasi e enernatográricas
Termo n. 9 716.064, de 7-10-65
porgramas de rádio e televisão, publi
Lautocar — Lavagens Automática de
cações e revistas
Carros Ltda.
Termo n.° 716.057, de 7-10-65
São Paulo
Indústria de Biscoitos Gopouva Ltda.
São Paulo
. • Lku T LH ry
Classe 41
Biscoitos e bolachas
C.--Braarieira
Termo n. 9 716.058, de 7-10-65
Estamparia "Mãe do Céu" — Indústria
e Comércio Ltda.
Classe 30
São Paulo
Alavancas de freios, amortecedores, anteparos, barras, de eixo, barras de freios,
br açadeiras de eixo, braçadeiras de
DO Cr.a
mola, capotas, carrocerias, freios, molas
e paralamas
Termo n.° 716.065, de 7-10-65
Vesel Vendas e Serviços EspecializaClasse 11
dos Ltda,
Estarnpos de aço ou de metais usadas
na indústria
São Paulo
Termo n.° 716.059, de 7-10-65
Lavanderia Cristal Ltda.
São Paulo

Classe 11 .1,
Para distinguir: Ferragens e ferramentas de Nada a espécie, cutelaria em geral e outros artigos de metal não inclui
dos em outras classes : alicates, alfan.
ges, alavancas. arruelas. argolas al.
dravas, armações de Metal. aariclores
Cie lata. arames lisos ou farpalas, aparelhos de chá e café, assadeiras açucareiros. brocas. ' bigornas, :baixelas. ban.
delas, bacias, baldes, hoMbonieres, bules. colheres para pedreiros carleadas
correntes, cabides, craves aremones
chaves de araalsos. cone:idas para encanament: as caixas de • Matai para por.
de 7.3ao jarras rnachanUaaas, molas para
portas. alar-!os, marretas, matrizes,
, "CELIVI'LL"
marmitas aa.valhas navalhaa para barInd. brasileira
bear. mias., oce pr('' gOS picaretas,
porcas. parafusos pratos. porta gelo,
poseiras. parta pao aorta jóias, porta
Classe 33
frios, paliteiroa aaariaa, tasteles, rol.
danas. ralos ara ra mas abites e regaServiços de lavanderia
dores, raladore ... srr ,as, arroz-as, sacar
Termo n.° 716.060, de l'..10-65 radhas, tesouras a lhad eira s torquesas Indústria e Comércio de Refrigeração
tenazes, travad e j - rela' de Urame torBemont Ltda,
neiras. trincos taaas par;, n encanamen.
São Paulo
tos. trilhos cara no-taa de correr, ta.
Classe 8
(128, travessas vi` s n )% vaajlhames t
Aparelhos de ar refrigerado, aparelhos
[fali
de ar condicionado, geladeira, aparelhos
de refrigeração, sorveteiras e ventilaCasse 16
dores
Para distinguir: Caixa i tonujo quaTermo n. 9 716.061. de 7-10-65
drada, caixa s: r-dunda, calha
colonial, ça lha 1-11.) r.,: tangular, telha Retificação de Rolamentos Rolamec
Ltda,
para
r , ,a ,r)r)Hura e ca :ha
São Paulo
•
:+f)
Impressos , tr. q --a

contratos ralaas at'
merciais cavei. •
faturas

e .-wta
-•10'.o.

"R011.42,",:C"

Ind.

brasileira

cartões co-

inectos.

",

fl

,

ADMINISTRAÇIO)
DE EMPRESAS

"RADIO 1240"2"

Brasileira

ACORDE

Classe 41
Lanches de alite, queijo, salame, presunClasse 33
tos, mortadela, salsichas e churrascos
Administração cle empresas
Termo n.° 716.063, de 7-10-65
Termo n.° 716.068, de 7-10-65
Rádio Page" Serviços de Chamados Car-Tar Indústria de Produtos QuimiaQi
Ltda.
Ltda.
São Paulo
São Paulo

In. Braaileira

indústria

Temo n.9 716.067, de 7-10-65
Salim Abdalla Salum
São Paulo

"VESEL"
Ind. »brasileira

Classe 47
Combustíveis, lubrificantes, álcool motor, carvão, gás hidrocarburetos, gás
metano, graxas, lubrificantes, óleos lubrificantes óleos destinados à iluminação e o aquecimento, petróleos, gasolina, querosene, gás liquefeitos, gás
%tirano e propano
Termo n.° 716.066, de 7-10-65
Cataratas — Restaurante Drinks
Turismo Ltda.
São Paulo

"CATÁRATIS"

Ind.. brasileira
Classe 41
Pimentões e beringelas rec-aeadas, batata fritas, maionezes, rizotos, lasanhas,
cnazarronadas, pizzas, saladas, feijoadas,
arroz, feijão arroz de braga, bife a
rnilaneza, ravioli, gnocchi e charrascos

"LON"
; Ind. Braeileira`j
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul aia
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivo!
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato dsl
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de unadira, g goma para lavand
daria, limpadores de luvas, liquidce de
branquear tecidos, liquidas mata-gordui.
ras para roupas e mata óleos pare rodai
pas, oleina. óleos para limpeza de ou»
ros, pós de branquear roupa, aelicatci
de sódio, soda cáustica sabão em pós
sabão comum, sabão de esfregar e sad
ponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados
Termo n.° 716.069, de 7-10-65
Car-Tar Indústria de Produtos Quimicosi
Ltda.
São Paulo

Ind.
.VAUrilitleira

Classe 46
Para distinguir: Amido, anii, azul da
Prüssia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato da
anil, fécula para tecidos, fósforos da
cèra e de madira, g goma para tavane
daria, limpadores de luvas, liqutchs dl
branquear tecidos, liquidas - mata-gordw
ras para roupas e mata óleos pare rasa
pas, oleina, óleos para limpeza de mas
roa pós de branquear roupa, &alicate
de sódio, soda cáustica sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e Mo
p onáceos, tijolos de polir e verniz
Telho n.9 716.070, de 7-10-65
Confecções Magister Ltda.
São Paulo
"71At,i1 3Ttai

Ind. brasi,letra
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuariol
a roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpargatas, anáguas, blusas.
botas, botinas. blusões, 'Joinas, babadouros. bonés. capacetes, cartolas, cara.
pinas/ casacão, coletes, capas, chales,

RiC)

exta-felra 4
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Publicação feita de acôrdo cora o art, it>0 do Código eia Propr,edade
correr o prazo de 60 dias para o deferimento Oci pedido. Durante i - re prazo po:
Nacional da Propriedade Industrial aqueles qite se julftarem
•
Iecols, calçados, chapéus- cintos,
is, combinações. corpinnos. calças
;enhoras e de crianças. Laições, calcamisas, carnisoiat, camisetas.
:as. ceroulas, colarinnos, cueiro,
s, casacos, candeios, iounnos, echar.
fantasias, tardas para ,ialitares, co.
ais, fraldas, galochas, 'gravatas, gorjogos de lingerie,
¡James,
is, ligas, lenços, mantem, meias,
mantas, mandrião, rrandlhas, pa3 1 palas, penhoar, puiover, pelerinas,
poucnes, 'polainas. pijamas, pus, perneiras, quimouos., regalos,
de chambre, roupa°, sobretudos,
ensiárivs, sardas de °anho. sandalias,
ares, shorts, sungas, .stolas7u slackg,
-ucas, turbantes, ternas, uniformes
e vestidos
Termo n.° 716.071, de 7-10-65
Romeu Garcia dos Santos
São Paulo

Termo n.° 716.074. de 7-10-65
Bazar Queridinha da P:nba
.
São Paulo

o

r ; :

Termo n ° 716 C:77, de 7,10-65 .
Bar e C..:té Arrastão uda.
157a)

rt yEu„jp.rug

In ;

ilra
' eleira

Térmo n.° 716.082, de 7-1'049X§1
Indústria e Comércio de Máquinalt,.'
"Mecanárás" Ltda.;
-.1
São Paulo

'Sraaileira

15
Para distinguir: Artefatos de cerâmica
Glose 41
porcelana, faiança. louça, louça vidra
da e outros para uso case ro adõrno Lanche,s de alite, ci acijo, salame, morfins industriais e artisticos, inclusive tadela, presunto. salsichas e h'
instalações sanitárias, adobes. adornos — —
Termo n.° 716.078, de 7-10-65
aparelhos de i antar almoço, sobremesa
Panificadora Eldorado Ltda.
chá e café artigos de louça. baras de
São Paulo
latrina, balaustres para iardins,
deiras de porcelana para candieiros
banheiras, bilhas para vinhos, botelhas
"ELDORAPQ".
botijas, bules, bidês, caçalas para inõ
Ind. brasil eira
lho. canos de barro para toga°, colunas para jardim. soaras canecas. com
poteiras. confeiteiras cubos descanso:
21dsse. 50
para guarda-chuva espremedores para
'rutas, funis, trigideiras de barro, gla
impressos para uso 5a firma
boa. iarros, iardineirai para tard.m, Ia
Termo n. 9 716.079, de 7-10-€5
f HT015-TRI9?
va dedos, inantegueiras, molheira: peInd. Brasileira
Importação Exportação e Tariscnn
destais de tampadas pires, porta-facas.
Brasil' e Portugal Ltda.
potes. pratos. puxadores, receptáculos,
São Paulo
saladeiras.
saleiros,
serviços
de
chá
e
Classe 32
café, tabuletas, terrinas, tubos, urinéo.s.
gramas de ta. visão e radiofônicos
rios e smaras
BRASIL FORTIJUAL
Têrmo n.° 716.072, de 7-10-65
Termo n.° 716.075, de 7-10-65
Brasileira.
: I
undicão e Modelação Ivai Lltda.
Frarnir Indústria e Comércio de ArteSão Paulo
fatos de Metais Ltda.
São Paulo
Classe 33
Turismo, importação e exportaçtão de
mercadorias em geral
"FRLIC.R"
"IVAI"
Ind. brasIldira
,
Termo
n.° . 716.080, de 7-10-1965
Ind. tsrasilei ra
Tecnasa — Técnicos em Administração
Classe 5
Salarial e Relações Industriais S/C.
Aço em bruto, aço preparado, aço
Limitada
Classe 5
doce, aço para tipos, aço fundido aço
) em bruto, aço preparado, aço parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
São Paulo
e, aço para tipos, aço fundido aça refinado, bronze, bronze em bruto ou
cialmente trabalhado, aço pálio, aço parcialmente trabalhado, bronze de
nado, bronze, bronze em bruto ou manganês, bronze em pó, bronze em
TEC 14 Agi...-.
cialmente trabalhado, bronze de barra, em fio, chumbo em bruto ou
TECN1 T ÇL0
iganês, bronze em pó, bronze em parcialmente preparado cimento mesDiaN
em fio, chumbo em bruto ou tálico, cobalto, broto ou parcialmente
lajáR1541e
cialmente preparado cimento me- trabalhado, couraças, estanho bruto ou
RIELAQ_B
i-Nru-sril Ai s sioj
m, cobalto, bruto ou parcialmente parcialmente trabalsado, ferro em bruto
)alhado, couraças, estanho bruto ou em barra, ferro manganês, ferro velho,
INDA,
:ialmente trabalsado, ferro em bruto gusa em bruto ou parcialmente trababarra, tento manganês, ferro velho, lhado, gusa temperado, gusa maleável,
Nome Civil
a em bruto ou parcialmente traba- lâminas de metal, lata em fôlra, latão
lo, gusa temperado, gusa maleável, em fôlha, latão em chapas, latão em
Têrmo n.° 716.081, de 7-10-1965
Mas de metal, lata em fôlra, latão vergalhões, ligas metálicas, limalhas,
Zanetti — Acabamentos para
fólha, latão em chapas, latão em magnésio, manganês, metais não trabaConstrução Ltda.
;talhões, ligas metálicas, limalhas, lhados ou parcialmente trabalhados, meSão Paulo
tnesio, manganês, metais não trabatala em massa, metais estampalos,
los ou parcialmente trabalhados, me.
metais para solla, níquel e zinco
is em massa, metais estampaios,
Têrmo n.° 716.076, de 7-10-65
metais para solla, níquel e zinco
Garage e Posto Cacique Ltda
Tertno n.° 716.073, de 7-10-65
São Paulo
Fexal" Agencia de Informações
"CAQICtin"
Secretas Ltda.
Ind. orasileira
São Paulo
Classe 47
ACABAMENTOV PARA' CONSTRUCÓFV1TOA'''
Conaoustiveis, lubrificantes, álcool moTIFULL"
tor, carvão, gás hidrocarburetos, gás
orasileirs
metano, graxas, lubrifitantes, óleos lubrificantes, óleos destinados à iluminaClasse 16
ção e o aquecimento, petróleos, gasoClasse 33
Artigos da classe, com exclusão de
lina, querosene, gás liquefeitos, gás
revestimntos de pedras
butano e propino
Informações secretas
•

MEMIMAIIMMIIM1~111

or.ta da publica:ri:o começará a
:a o
s co Departamento
re.ti•12, requerido

ClaAJe

Classe 6
Aqueceuores de água de alimentação —
bas de ar para pneumáticos, boa l,as
p.i.m., máquinas de cortar frios,
para gazolina. de incêndio e elétr
betoneiras, brocas elétricas. burrinh, e
insuflarlores de ar.- buchas quando p. -e
de máquinas, caldeiras a vaor. carb,, dores, carimbos de tôrno. carneiros
dráulicos, cavadeira: p4i m. core
dores de tôrno p.1 In.. chumace'i'
mancais de ano-tricç'ão, coletores
dinamos e motores. compressores, co
densado,es, eixos quando parte de 1,,aquinas, émbolas q uando paere de
quinas, engenho de serra r.trioei..he de
cana, engrenagens quando pa.:te de má.quinas,- freios quando parte d. má:minas, guinchos de fricção, guinchos pa,,i
caçambas de arrasto. guinchos de transporte aéreo. geradores a gazolina, guei•
dastes, limpadores de cano p.i.m.,
quinas de imprimir, lubrificadores
do parte de máquinas a vapor,
quinas de lavar roupa. máquinas de eus:
tura, máquinas de furar radial e hol.,zontal, máquinas para o fabrico e aca
bamento de latas ou outros recipiente•
Letálicos, maquinas borracheiras e máquinas texteis, máquinas de tirar cortiça, máquinas ara limpar e aliar tacas.
Molas para máquinas, máquinas trigo
riçicas. máquinas de rotular, martelos a
vapor, moinros e nós não agricolas,
motores de combustão interna, elétricos
e a gás, motores para bicicletas e motocicletas, pentes quando parte de máquinas, enteadores de teares, rolos para
estradas, serras mecânicas, serras hidráulicas, serras de fita. tôrnos -mecânicos, tôrnos de revólver, tõrno automático, tornos verticais, turbinas tubulações para fialdeiras, válvulas e ventiladores quando parte de máquinas
Termo n.° 716.083, de 7-10-1965
Magazine Lu-Sil Ltda.
São Paulo
LU-SIL '44r -

Ind. Bras1le%rs0
Classe 36
Para dztinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, olpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba-,
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
poças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas,
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toscas, ceroulas, colarinhos. Ligeiros,
saias, ca.sacua, Lanados. dUtIIIIIÚS. acharpes. fantasias. tardas para militares, colegiais. fraldas. gaiushas. aravatas, gorfaa. jogos de ninem jaquetas. saques.
luvas, ugas. lenços, mantos, meias.
maa5s. mantas. mandrião. mantilhas. naktós, palas. acabou' pulover. palermas.
pragas. pouches. pominas pijamas. 'ninhos, perneiras. quimonos, regalos.
robe de chambre. ro ,pao. sobretudus
stispensónos, saidas desunho. sandaaas
susteres, shurts. sungas. atolas ou starks
toucas, turbantes. ternos. uniformes
e vest.dos
Térmo s.° 716.084, de 7-10-1965
Indústria de Caixas Mundial Ltda.
Uma gaveta do tipo caixa registradora
São Paulo •

tos, farinha de unos. fertilizante,: foitatus. tonmicidat tungsadas. rucnigan.
es, gaLuse para tns vetem:anus, guii
nos, nerbiudas, insentugus, ianadoas
uncrobicams, mo. ) sameatos para animais, aves e pema,
oitos desintetantas
: veterinários, g e •róleos sanitatios
desintetantes. papei tumegatoriu pós
laseticadas, paraguaias. tungictdas e
dest arstaates, preparações e proautos
insencsaiss, germicidas, desinfetantes e
vetennanos. raticidas. reinadios 2dta
tina veterinarios, sabões veterinários
desintetantes. sais para tina aorausaa,
aorticinas, sananos e veterinanos. si:trato& supertostatos, vacinas para aves
acusais. venenos contra insetos, ara
mais e nervas danmaas
Termo n.' 716.086. de 7-10-1965
Verbania Indústria de Calçados Ltda.

Termo n.° 716.088, de 7-10-1965
José de Cariarei

Térmo n.° 716.091, de 7-10-1965
Edições Escolares Deseithocop LtJa

São Paulo

São Paulo

lot(0,..sco
Classe 9
Isstrumentos musicais, discos e et‘.
Termo n.° 716.089, de 7-10-1965
Sawaya, Pncton S.A. Lanificio
"io Paulo

Classe 32
Livros impressos, livros escolares pari
fins dulaticos
.Têrmo n.° 716.092. de 7-10-1965
Cruz Azul Quirnica S.A.
São Paulo

São Paulo
f

MUNIKAi.

DURIBI

lInd. brasileira
Classe 17'
Para distinguir: Abridores de carta, ala
vancas para registram:res, arq uivos. a,
:notadas para carimbos e pai tinta , ai
!tosseiras, aquarelas. apagaoures, apon
%adores, bersus ara mata-ourrao, aro
abas para cola e desenho. canetas. sa
netas tinteiros, canetas para desenhos
crotadres de impei. carimbos, carbono
compassos. caganita:aos caixas para cor
respondencia. coiadores, cortadores oi
papei datadores. densenhadores, descan
aos ()ara lapa e canetas. espeto para sia
peis, esponjeiras, astoioa para lápis •
canetas. estojos para minas de lapiseira
fichanos fitas para maquinas de ases&
ver grampos para papeis goma arábica
grampeadores. grampos para pastas, giz.
lápis em geral maquinas para apontai
lápis, inata-borrão, molhaduras, nume
andores, pegadores, percevejos para pa
pets, papelão e tabuas porta-blocos, pe
nas de escrevei, ponteiras para lápis..
para'usoa para livros pastéis ara tinta
de desenho, milhas para papei raspa
&iras. reguas. registradores separado
reg para livros. separadores para papeis
empano& tinta para escrever, tira-iinras
transferidor, tinteiros trenas e tilbuas
com moias para papeis
Termo a.° 716.085. de 7-10-1965
Poliadubos Companhia Mineira de
Adubos
Produtos e substancias quimicas para a
agricultura, veterinária e fins sanitários
Minas Gerias

LO SCARPONCINO
,Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas imas em geral: Agasalhos
aventais. olpargatas. anáguas. blusas
botas, botinas, INasões. boinas, baba
douros, bonés. capacetes. Cartolas. carapuças. casacão, coletes. capas. chales.
cachecol& calçados, chapéus. cintos.
cintas, combinações. corpinhos. calça:
de senhoras e de crianças, calLõss. calças. camisas. camisolas camisetas
cuecas, ceroulas, colarin lios, cueiros
saias. casacos, chinelos, dominós, echar
pes. fantasias, tardas para militares co.
legiais, fraldas. galochas, gravatas, gorros. jogos de [ingeria, jaquetas, iaouis
luvas, ligas. lenços, mantós. meias
maiôs. mantas. mandrião mantilhas pa
letós, palas. penhoar pulover pelerinas
penas, pouches. polainas pilamas pu
nhos, perneiras. quimonos regalos
robe de chambre. rolpao. sobretudos
suspensórios, saldas debanho. sandálias
sueseres shorts. sungas. *tolas ou s1acks
roucas, turbantes. ternos, uniformes
C vagados
Termo n.° 716.087, de 7-10-1965
Walter Vieira de Souza
São Paulo
Bebidas alcoólicas, refrescos e águas e
produtos alimentícios

Indústria Braeileira
Classe 36
Para cistingulr: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas. anáguas. blusas.
botas, botinas, bluabes, boinas. babadouros, Done& capacetes. cat.:alas. carapuças, casacão, coletes, capas, chaiea,
cachecols. calçados, chapeus, cintos
canas, combinações. corta:lhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. ca ,
ças. camisas, camisolas, camisetat
cuecas. ceroulas, colara:Na, cueiroa,
saias, casacos. esinelos, tintinas, achar.
pes. fantasias, tardas para m atares soleglais. fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de !ingeria. 'alotas. Saques.
luvas, Nelas, lenços, mantas. meias.
maiôs, mantas, mandrião i•sntlihas paletós, palas. penhoar. pulover. palermas,
pragas, pouchea, polainas pijamas, punhos, perneiras, quimano*. regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudo&
suspensórios, saldas de banho, sandalias.
suciares. shorts, sungas, caias ou alacks.
toucas, turbantes. ternas, uniformes
e vestidos
Têrmo n.o 716.090, de 7-10-1965
Indústria de Bebidas Birfort Douglas
Limitada
Indústria, de Bebidas Birfort Douglas
Limitada
São Paulo e'
VERDE BRANCO AZUL VERDE
•

Ind.Wgira

,16

3

70 12Irmin
.fitcl. Bras

Classe 2
Adubos, ácidos sanitários, ágna desinfetantes e para uni sanitários, apanha
milsca e insetos Ide goma e. pape. ou
panelão1,. alcalis bactericidas. baraticicia& carra paticidas. crcsol. crosotalina. creozoto. desocinrantes desintetante.s, defunadores. exterminadores de
pragas e hervas daninhas. ss:erelitantes. embrocações para imanais, etutet-

Classe' 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos. sair hitter branda conhaque. cer
vejas feroet. genebra. gin kumeL lico
res, acesas. ounch pimpermtnt. chulo
sucos dd frutas sem *leras! vinhos vet.

muth, vinho. espumantes. vadiai
quinados e whisky

Classe 42
Aguardente

Classe 2
Desin'etantes
Termo n, 716.093, de 7-10-1965
Skay S.A. Indústria, Comércio e
Representações
São Paulo

SKAY S A..
INDUSTRIA COMERCIO
REPRESENTAÇUS
Nome Comercial
Termo s.' 716.095. de 7-10-1965
(Prorrogação)
Socil Pró Pecuária S.A.
• São Paulo

PRORROGA&

P0 EDIL
Industria Brasileira

Classe 2
Substandaa e reparações gaiteira,
usadas na agricultura, na horticultuís
na veterinária e para fins santtános
a saber: adubos, ácidos sanitários
aguas desinfetantes e para fins saci
.arlos. apanha -moscas e insetos
aoma e °tapei ou pape ias)) akalli
aartencidas. taaraticidas. carrapaticklas
:rego!. creosotalina creosoto descaio
terminadores de Dragas e hervas doai
ahas. esterilizantes embrocações pari
mamata enxertos, farinhas de ossos
fertilizantes tostatos. 'ormicidas. funil
gantea fungicidas gasosa para
veterinários guano. herhicidas insenel
das: msetifugos larvicedas microtilsi
das, medicamentos para animais, avo
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peixes óleos desinfetantes e vetara caixas -para cobertuas, caixas dágua,

Cios, petróleos sanitários e desinfe- ca.xas de descarga para etixos, edificamtes, papel tumegatório, pós insetici- ções remoldadas, estuqeu, 'emulsão de
as, paraticidas, fungicidas e desinte. base asfáltico, estacas, esquadrias estru-ates, preparações e produtos tasca- turas metálicas para construções, lame-

idas, germicidas, desinfetantes e vetemarios, raticidas, remédios para fina
eterinários, sabões veterinários e de:ntetantes, sais para fins agrícolas.
orticulas. sanitários e veterinários,
ultatos, superfostatos, vacinas para
ves e animais, venenos contra insetos,
animais e hervas dadinhas
Termo n. o 716.096, de 7-10-1961

Sawaya, Pexton S.A. Lanifício
São Paulo
Classe 23
'ara distinguir: Tecidos em geral, te-Idos para confecções em geral, para
:peçarias e para artigos de cama e
lesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
aroá, casemiras, fazendas e tec.dos de

= em peças, juta, jersey, linho, nylon.
aco-paco, percaline, rami, rayon, seda
aturai, tecidos plásticos, tecidos imercneabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Termo n.° 716.097, de 7-10-1965
Alba — Mineração, Indústria e
Comércio Ltda.
São Paulo

las de matai. ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lages, lageotas, material Isolante contra frio e calor, manilhas, massas par revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, pr.,dutos de base asfalte°, produtos para
nrnar impermeabilizantes as argamaa
ias de cimento e cal, hidráulica, pedre.
galho, produtos betuminosos, impermea,
bilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
zonstruções, pers.anas, placas para pavimentação, peças ornamentais de dmento ou gesso para tetos, e paredes,
papel para forrar casas, massas anta
:lados para uso nas construções. par.
quetas, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concretd
telha, tacos, tubos de ventilação, tanque e vitrõ
Termo
n.°
716.099,
de 7-10-1965
,
Alba — Mineração, Indústria e
Comércio Ltda.

São Paulo
r

WLçnAL

Termo n.° 716.101, de 7-10-1965
União Vinícola Azinheira Ltda.
São Paulo

, tnss‘ °0
,

m

REPRESENTACCTES:â

.

t‘ l

o

t4To_

NI‘

OTTO DE MATERIAIS DEI?
v

,n'

,,o,c

CONSTRUÇÃO LTDA.

,_

Representações de terceiros de mate. -;
de construção em geral
Classe 42
Termo
n.° 716.109, de 7-10-1:6.;
Para distingua: Aguardentes, aperilàComérci oe Renresent2ors
'vos, anis, bitter, brandy, conhaque, cer- Margil
de Plásticos Ltda.
vejas, fernet, genebra, gin, kumel, licoBrasília
res, nectar. punch. pimpermint rhum,
socos dd frutas sem álcool, vinhos ver.
muth. vinhos spumantes, vinhos
quinados e whisky
Termo s.° 716.102, de 7-10-1965
União Vinícola Azinheira Ltda.

São Paulo

chapas para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, 'lambris, luvas
de função lages, lageotas, material tio.
tante contra frio e calor, manilras, mas4 ntes contra frio e calor, manilhas, ma- sas para revestimentos de paredes, maatentes, balaustres, calras, cimento, cal,
ré, caixas de descarga, chapas isolan,
es, caibros, caixilhos, colunas, chapas
era cobertura, caixas dagua, edi gicaâo pré-moldadas, estacas. esquadrias,
Orros, frisos, gesso, grades, janelas, ia-leias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
e junção, lages, lageotas. material iso-

eiras para construções, mosaicos. pra deiras para construções, mosaicos, aro.
utos para tornar impermeablizarues as diabas de base asfáltico. produtos para
rgamassas de cimento e cal hidráulico. tornar imperrneabilizantes as argamas.edregulhos, placas de pavimentação, sas de cimente. e cal. hidráulica, pedre
,eças ornamentais de cimento ou gesso. gulho, produts betuminosos, impermea
.ara tetos e paredes, parquetes. portas, bilizantes líquidos ou sob outras formas
.ortõs, persianas, pisos, papei para tor- para revestimentos e outros como nas
ar casas soladeiras para porta, tijolos, vimentaçâo. peças ornamentais de ciaipos de concreto, telhas, tacos, tubos mento ou gesso para tetos 'e paredes,
e ventilação. tanques de cimento, v'ga. lapal para forrar casas, massas anti5 eidos wira uso nas construções, parmento, venezianas e vare)
puetas.
portas. portões, pisos, soleiras
Termo n. o 716.098, de 7-10-4965
para portas. tijolos, tubos de concreto
Alba — Mineração, Indústria e
telhas, tacos. tubos de ventilação, tanComércio Ltda.
Nes de cimento vigas, vigamentos e
São Paulo
vitrós
UALSOLO
Ind.. brasil

eira

Classe 16
ara d.stingu i r: Materiais para constr.*.
.es e decorações: Argamassas, argila
reia. azulejos batentes. balaustres, blo
ps de cimrnto, blocos ara pavimenta
5o, calhas cimento, cal, cré. chapas
;olantes. caibres, caixilhos. colunas
hapas para coberturas, caixas Moita,
, •

Termo n.° 7916.100. de 7-10-1965
Conserirmq — Comércio de Máquinas
Limitada
São Paulo
C Uri S14:1.; tRik4

Ind. Brasileira
Classe 17
Máquinas de escrever, calcular e
somar

COMÉRCIO 6

ÍZEP2 ESE NT&
PLA ST I COS ILTu)

[Indj.itzasileira

'

rias de Construção Ltda.
Brasília

st (.°

X o rit)pkab,(3\)

braaileira

Classe lb
Para distinguir: Materia3s paai constru
ções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes. balaustres, blo
cos de cimnto, blocos para pavimenta
Classe 16
'ara distinguir: Materiais de constru. ção, calhas, cimento, cal, cré, .chapas
ões • argila, areia, azulejos, argamassas. isolantes, caibros, caixilhos; colunas;

Termo n.' 716.108. de 7-10-1965
ROL — Representações Otto de Mata-

'5f

I/INISSIMO
VINHO 11NTO
OF MESA

'RODEIOS DE
PINAS CASTAS
DE SÃO ROQUE

SE CO

I

MAGILDRO

Nome Coi,-r, ai
Termo n.° 716.110 de 7-10,i'..65
Copiadora Esperan ça r-rda • -- C°
PETBrasília

O

ARDORRID F ENGARRAFADO PELA

UNIÃO VINICOLA AZINHEIRA
Galeto de S‘o Antonlo

RaDoAn Rivarea Klm st

Caixa Postal . S9 SAO ROQUE • En de S. Paulo
~NUCA° • st.
taxou RN

.•

è

FRDOSTRIA BRASILX1R8

Conte* 950 cc

• .•

OLUNF ATE 1

•

REG AO .n ROR N •

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, aniz, bitter, brandy, conhaque, cer.
vejas, fernet, genebra. gin, kumel, licores, nectar, punch, pimpermint rhum
sucos dd frutas sem álcool, vinhos ver.
muth. 'vinhos espumantes. vinhos
• quinados e whisky
Têrmo n.° 716.103, le 7-10-1965
União Vinícola Azinheira Ltda.
São Paulo

uV

COPIADORA
'ESPERANP
LTD&
COM.
ORASILIA
Nome Comercial
Termo n.° 716.111, de 7-10-1965 I
CONCEL — Concreto Celular, Indátà
teia
Comércio, Lti1,1,
Brasília

_.lasse 12

Para fistinguin Aguardentes, aperaa.
vos, anis, bater, brandy, conhaque, cervejas, fernet, genebra, gin, kume/, lico
rei, nectar, punch, pimpermint, rhum
sucos dd frutas sem alcool, vinhos ver
muth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky

CONCRETO CELULAR,
INDÚSTRIA &

CoriRCIOIJN

Nome Comeveial
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Publicar...110 feita de acOrdo som o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
enimest o prazo de 80 dias para o &ferimento do pedido. Durante &se prazo poderio apresentar suas oposições ao Departamento
Macional da Propriedade Industrial aqueles que as julgarem prejudicados cora a concessão do registro requerido
Termo 11.0 716.111, de 7-10-1965
CONCEL — Concreto Celuiar Indústria 8 Comércio, Ltda.
Brasil+.

Tèrmo a.° 710.117. de 7-10-1965
Volkx Clube do Brasil •
Brasília
1111.I4ILNAS

Têm() n.° 716.122, de 7-10-65
• Pa!ácio dos Jóias Ltda
Brasília

1

TI

Tèrmo n.° 716.126. de 7-10-65
Cicerone Representações Reunida:. Ltda.
Brasilla

inrcsiescionsistie essSiLiA

o

Citavas autemostisricrs)

CICERONE
'INDÚSTRIA

BRASILEIRA

Classe 50 •
Casas pré-moldadas, guias, sargetas,
tubos, telhas, Impermeabiliza ias, tijolos
de cimesto
•
Têm° n.• 716.113. de 7 10-1965
•
Representação Txrd Catarinense Ltda.
Brasilin
11,

REPRESENTAÇÃO
TÊXTIL
CATARINENSE
LTDA
Nome Comercial
Têrrao n.° 716.114. de 7-1'./ã65
Pronal — Produtos Naciona's Laia.
BrasIlia

PRONAL
PRODUTOS
NACIONAIS
LTDA
Nome Comercial
Tênços na. 716 1 ç • 716.116, de
7- 10 - 1965
Autódromo Inter:,p, inflai de Brasilia
Brasi! a

VIAÇfi0
MACHADO
LTDP

Titulo

•

Nome comercial
Nome comercial
Têmi on ° 716.123, de 7-10-65
Térmo n.° 716.129, de 7-10-65
asil — Dstrib.:Idora d Sllen.lasos
Agrotec — Empreenctmentos Xis.)
':otnércio e Representações Ltda.
Técnicos Ltda.
13ra ima
Brasília •

DISSIL

Nome Comercial
Térmo n.° 716.119, de 7-10-1965
A Elegaste Modas Ltda.
Brasília

úlSTRIBUIDORA
DE SILENCIOSO
COMERCIO E
REPRESENTAÇGES
•LTDA

A ELEGANTE MODAS LTDA

Nome Comercial
Térino n.° 716.120. de 7-10-1965
Waldetnir 1Máximo Nepomuceno
Brasília

.44.444

Nom?. comercial
Tértno n.° 716.124, de 7-10-65
Silva
Cia. Ltda.
Brasilia

A GROTE C - EMPREENDIMENTOS
•AGRO- TÉCNICOS LTDA.,

Nome cumcrclal
Têrmo n.' 716.130. de 7-10-65
Nerival Stavola de Menezes e Arthum
José Lago Pacáeco Pereira
Bahia

PALADIUM CALÇADOS

BOIT E-JANGADA -DRINKS
4

Classes: 33, 41, 42 e 43
Têrmo n.° 716.121, de 7-10-65
Toão Henrique Atleta
Brasília

Cl sse :3

Classe 33

REPRESENTAÇÕES
REUNIDAS LTDA

LEMA,COMERCIO
E
REPRESENTAÇÕES

Titulo de Estabelecimento

PALÁCIO
DAS
JCSIAS

Classe 33 /
Expressão de propaganda
Térmo n.° 716.118, de 7-10-1961
Viação Machado Ltda.
Brasília

Classes: 16. 33 e 50

Titulo de estabelechuentt.

40.

' Classe 3t.
t nulo de estabelecimento
Têrmo n.° 716.125, de 7-10.65
Distribuidora Geral de Roupas Lttla. —
Roupag
Brasília

DISTRIBUIDORA
GERAL DE ROUPAS
LTDA 1ROUPAd‘
Nome comercial
Têrmo n.° 716.128, de 7-1063
Gêneros Alimentícios Represearações
Ltda.
Brasília
Nome comercial

tít40.
12ggfle0
'113alif

comprat-,
J.

•

Classes: 32. 33 e 50
Almanaques, anuários. álbuns Impressos
boletins, catálogos. folheto.s. i•irnais re
vistas, livros impressos, papéis iinpres
sos propaganda em rádios televisio
Jornais placas e luminosos Corretanera
e serviços a com.ssões
Térmo n." 716.131. de 7 10 65
Sociedaae Técnica Inclnstrial de
Elericidade
Batl'A

SOCIEDADE TÉCN ICA
INDUSTRIAL DE
ELETRICIDADE LTDA.
Non e totnorcial

e:r.ta_feira
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Publicação feita de acordo com o art. 130 do CócMgo d h fead 'sil. trai dtita da publindalo Começar*.
garre/ o praao de 00 dias para o deferimento do pedItto.'DUrantis efset Pteakk podada aprétentar Elas co0SkdeS ao Departamento'

Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem' prejudicados com a concesdo do regtstro requerida

:rimos ns. 716.1,32 e 716.133. de
1-10 .65

:ocicdácie Técn.ca Inicutrial de
Ltda.
Bahia
STIEL
Braeil
Classe 50
distinguir: Impressos para usó em
ues. duplicatas, envelopes, taturas
promissórias, papel de correspon
ia e recibos, impressos em cartazes
:as, tabuletas e s'esculos, bilhetes
Classe 8
sorte elétrica p/iluminação flores. Confecções de quadros, caixas.
s de uni modo geral, para tõda a
parte elétrica
-*eram n.° 716.134, de 7.10-65
ociedade Técnica Industrial de
Eletricidade Lua.
Pabia

Termo n. 9 716.137, de 7-10-1965
'Oficina de Consertos Recorde Ltda.
Bahia

OFICINA DE
CONSERTOS
REG ORDE
SALVADOR

BA.

Classe 33
Titulo
Termo n. 9•716.138. de 7-10-1965—
Farmácia Falcão Negro Ltda .
Goiás

(1 1.(SC

parte elétrina p ?iluminação. 1 -dtt . Confecções cie quadrai., uicalhá de um modo geral, para
[(ida a parte elétrica
'ermo ia 716.135 de 7-10-65
IL — Representações, Engenharia
Comércio e Indústria Ltd., .
3abia

zECIL -;EPRESENTAÇÕES, ENGENHARIA,'!
30MERCIO E INMSTRIA LTDA.

Norne
eï mo ri." 716.136, de 7-10-65

Peças Rira Veicalos Lisla .
13.1 na

REME011PECPS rta
VtiCM3 LIMITO
Nome e:ai:lerda!

EDIFiCIO PROF.'

Termo n.° 716.144, de 8-1O-4d
(Prorrogação)
Empresa Paladar S. A. Industrial, 0314A,
marcial e Importadora
São Paulo
-

PRORRO6ACAO,

FERREIRA LIMAI
Classe 33
Escola, lojas e apartamentos
Termo n.° 716.142 ,de 8-10-65
"Freios Previdente — Equipamentos e
Serviços Ltda.-

Industria Brasileira,
Classe 41
Para distinguir: Canela, pimenta, cra
mostarda, corantes culinários, erva do
e nóz moscada
Termo n.° 716.146, de 8-10-61
(Prcr-rogação)
Marian Dzieciolowski
São Paulo

Nome Comercial
Termo n.° 716.139, de 7-10-1965
Zuppa L- Engenharia e Construção
Limitada
Go ás

I

Termo n.° 716.141, de 8-10-65
Escola Remington S. A.
Guanabara

Classe 21
Expressão
Termo n.° 716.143, de 8-10-65—
• (Prorrogação)
Brascola Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇA0
'J ARI AN
Indastria Bresileir
11.••n•n•n... •

Classe 36 "41
Para distinguir: Artigos de vestuáricd
e roupas e'tas em geral: Agasalhoa.
psoRRoGgiÃO
aventais, alpargatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões. boinas, babar
douros, bonés. capacetes. cartolas, cara.
IMAS/IÇOUpuças, casacão, coletes. capas. chale;
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
INDUSTR I A BRASILURA
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, cala
ças. camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,'
salas. casacos. ' crinelos, dominós, achar
Classe 28
pes. fantasias, tardas para militares. co'
Para distinguir: cola a base de subsClasse 50
tâncias vegetais e minerais, para uso em legiais, fraldas. ganchas, gravatas, gorr
Construções Civis
ros, logos de lingerie, jaquetas, lacuês,
indústrias
luvas, ligas, lenços, mantós. mela;
Termo n.° 716.140, de 8-10-65
Terrno n.° 716.145, de 8-10-65
maiôr, mantas. mandrião, mantilhas, par
Asseçsoria Técnica Para Incorporação
(Prorrogação)
letós, palas. penhoar, pulover. pelerinaS,k
de Capitais — ATINC
Max Wirth S. A. Comissória e
peugas, pouches. polainas, pijamas. par
Guanabara
Mercantil
nhos, perneiras. quimonos, regalos,
São Paulo
robe de chambre. roupão, sobretudo;
suspensórios, saldas de banho. sandãIiag
sueteres, shorts, sungas. golas ou slackll
touca, turbantes, ternos, uniforme
PRORROGAÇÃO
e vestidos
Termo n.° 716.148, de 8-10-63 *
F. L3rna £1 Cia. Ltda.
São Paulo

thloúsTRiA BRASILEIRA

MAGAZINE ALVORECEM'.
Sa• Paula—Capital

Nu(L{ civil

Classe 41
Para distinguir: produtos amiiaceus, Classes: 12. 17. 22, 23, 24, 36,
amidos ou féculas .tapioca, raspa e
38 e 49
farinha de raspa
'Titulo de estabelecimento
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Pu.bileação falta de acOrdo com o art. 130 do Código da Proprieel...de industrial. Da data da publicação começará
. a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Dura.ite essa prazo p oderão apresentar suas oposições ao Departament2
Nacional da Propriedade Industrial aquélea que se Julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Termo n. o 716.147, tde 8-10-65
Têrmo n.? 716.150, de 8-10-65
Urino n.° 716.153, de 8-10-65.
sas de cimento e cal„ hidráulica, peei
Fulvia Confecç es e Comércio Ltda. Polenghi S. A. Indústria Brasileira de Kibon S. A. (Indústrias Alimentícias) gulho, produts. betuminosos, imperai(
Produtos Alimentícios
Sec Paulo
alizantes liquiclos ou sob outras torg
São Paulo
São Paulo
para revestimentos e outros como
vimentação, peças ornamentais de
Vê"
NOMINO
mento ou gesso para tetos e parech
papel para torrar casas, massas an
Indústria Brasileira
NWIUNAh
5:wr 130-11VA
PU LVI A
ácidos para uso nas construções, rx
Indústria Brasileira
quetas. portas, por es, pisos, solei
para portas, tijolos, tubos de concrt
Classe 41
13>
IL.,
telhas, tacos, tubos de ventilação, ti
Pare distinguir laticínios e produtos ali11110t• •••••:
lues de cimento, tr la9, vigamentos
/111r.- •
lerggi
mentícios em geral: Biscoitos, café, coa
vitress
Classe 3&,
dimentos, carnes em conserva, creme de
•
Temos
na,
716.156
a 716.159, de
fi ara cnsunguin Artigos de vestuários leite, doces e frutas era conserva. fari2.41. NT1411\5*A
e roupas teitas em geai: Agasalhos. nhas alimentícias, flocos de cereais, ge8-10-65
Efir.
aventais, alpargatas. anáguas, blusas. léias, legumes em conserva, leiet. rira
Drury's S. A. Distribuidora de P/
botas, botinas, blusões,í boinas, baba- zarela, massas alimentícias, manteiga,
dutos Internacionais
Classe 41
São Paulo
douros, bonés. capacetes, carti.las. cara- óleos comestíveis, pães, peixes em conPara distinguir: Picolé (sorvete) ci
puças, casacão, coletes: : Li--,pas, chatas,
serva, queijos e ricota
base de uva
ca checols. Calçados, ...ha pé Lis. cintos
Termo n.° 716.151, de 8-10-65
cintas, combinações; corniahos, calças
(Prorropco)
Termo n.° 716.154, de 8-1045
de senhoras e de crianç"ds. ca t ções. calEtalivio Penzo
ças, camisas. cai/uso:as camisetas Instituto de Angeli do Brasil Produtos
Terapêuticos
S.
A.
Mato Grosso
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
São Paulo
saias, casacos, cáinelos; . ti cft y.a:nos. achar
pes, fantasias, tardas para wilitares. co
legiais, fraldas, galochas, giavatas. gor
ros, logos de tingem, ./auetas laqués,
PRORROGAÇ5,0
luvas, ligas. lenços, m,i ..tõs meias,
BETESE
maiôs, mantas, niandriã. Mentilhas. paIndústria Brasileira
letós. palas, penhoar, pti,ovtr. .pelerinas,
peugas, ponches. acidam:as. eilainas, pummm me"
nhos. perneiras, quimonos. regalos.
robe de chambre, roupão. sobretudos,
Classe 43
Classe 3
suspensórios, saldas de "anho. sandálias,
Para distinguir: Bebidas não alcoóllei
(meteres, shorts. sungas,!volai ou slacks, Para distinguir: um produto farmacêutico
refrigerantes refrescos gaseificados i
toucas,- turbantes. ternos, uniformes
indicado no tratamento de artritismo
não, águas gaseificadas. sucos de frui
e vestidos
integrais, consentrados ou gaseificadc
Termo n.° 716.152, de 8-10-65
Teimo n.° 716.149. de 8 - 10 - 65
xaropes para bebidas refrigerantet
(Prorrogação)
Plásticos Haifra Ltda.
Filhos Ltda.
C. H. Slawka
Classe 1
São Paulo
São Paulo
Para distinguir: álcool

Classe 41
Para distinguir: Vinagre
Classe 12
ra
distinguir:
Aguardentes, aperil
Pa
vos, aniz. bitter, brandy. conhaque, eg
vejas fernet. genebra. gin, kumel, lic
res, atear. punch, pimpermint,
PRICOPER
micos dd frutas sem álcool, vinhos vi
Indústria Brasileira
muth. vinhos espumantes, vinhoi
quinados e whisky
Termo
n. 716.162, de 8-10-65
Classe 16
Para distinguir: Materiais paar constru. Bangalô — Planificação e Vendas S/
INDUSTRIA BRASILEIRA
São Pauis
It decorações: Argamassas, argila.
areia. azulejos, batentes balaustres Mo
cos de cimato. blocos para pavimenta
Classe 36
ção, calhas. cimento cal. cri, chapas
Para distinguir: capas, jaquetas, paletós isolantes, caibros, caixilhos: colunas
chapas erra coberturas, caixas dãgua
e casacos
caixas de descarga para eixos edificaTermo n. o 716.160, de 8-10-65
ções premoldadas, estuque, emulsão de
Classes: 16 e 33
Bangalô — Planificação e Vendas S/C base astáltico. es,:acrm. esquadrias estruSinal de propaganda
São Paulo
turas metálicas para construções. lameTermo ri. 716.163, de 8-10-65
las de meta, ladrilhos, lambris, luvas
Laboratórios Cassab S. A.
'te junção lages, lageotas. material Iso
São Paulo
BANGALC—PLANIFICAÇÃO
lante contra fido e calor manilras, mas
:as
nata
revesementos
de
paredes,
na'
VENDAS
s/c.
•
leiras para cai, s'ruções, mosaicos. pro
LABORATÓRIOS
lutos de base as,altico. Produtos narP
C A S SAB S/A.
Nome civil
tornar im p ermeabilizantes as argamas

PRORROGAC

Classe 28
Para distinguir: rec.pientes fabricados
le material plástico C§oos de material

plástico, revestimento 'confeccionados de
'ubstâncias animais, vegetas e minerais,
argolas. açucareiros, .'bandejas. bacias
1:aizas, cabos para ferramentas e uten'fim cruzetas, caixas ara acondicionamento de alimentos e de objetos ca.zas de material plástico para bateria
coadores, copos. caneCas, colheres, coe
chas, cesta de pão cestinha, descanso
para pratos. estojos, esteiras, enfeite paformas de doces, guarnições de matar ai
plástico, gartos, jarros, mantegueiras.
Orinós, prendedores de roupas puxadorei de móveis, pratos, paliteiros, pás,
porta-pão, pulseiras para relógios rebites, rodinhas. recip entes. suP orfes, sa
-leiros,tubga.vhmes,o
afearas. colas a frio, (e colas não induidas em outras classes), capas piásficas, carteira deplástico. bolsas de
plástico, sacolas de plástico pastas de
plást cos. capas para livros de plástico
capas para discos de 'plásticos, armações
para óculos e resinas

Classe 41
Para distinguir: Cate
Termo n.° 716.155, de 8-10-65
Pricofer Materiais Para Construção
I ida.
.
São Paulo

bangalô

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50

Nome comercial

