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As Repartições Públicas

EXP.E.DIENTE

deverão remeter o expecliitfile
destinado à, publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diariamente, até às
oca aviem Ger"
15 hora.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- As reclamações pertineriCHI" GA imolo os aeaoa.ol.o
emane oo sevev n do os PUBLICAÇõES
tes. à matéria retribuida;•ros
FLORIANO GUIMARÃES
MURILO FERR'g RA ALVES
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
perito, à Seção deRedação,
, saçÃo
das 13 às 16- horas, no máxi•moio de publicidade do expediente do Oepaittamante
mo até 72 horas após a tolda
Nacional de Propri•dad• Industrial do Minià teria
IndUatrla a Comercio
dos órgãos oficiais:
•
Oficinas
do Departamento dó Imprensa Nacional.
Impresso nas
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
ASSINATURAS
direito, rasuras e emendas.
• - Excetuadas as para o
FUNCIONÁRIOS
exterior, que serão sempre REPARTIÇÕES E. PARTICULARES Capital
e Interior:
Capital
e
Interior:
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquér Semestre . . . Cr$ 6.000 Semestre- . .• Cr$ 4.:500
Cr$ 9.0(X)
Cr .12.000 Ano
época, por seis meses ou um Ano
ano.
Exterior:
Exterior:
Cr$ 10.000
Cr$ 13.000 Ano .
As assinaturas vencidas Ano
poderão ser suspensos selai
aviso prévio.
vão impressos o número do dos jornais, devem os as.
1
Para facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e o sinantes providenciar a respectiva renovação com antetes a verificação do prazo de ano em que findará.
cie cedência mínima de trinta
validade de, suas assinaturas,i A fim de evitar:
>a parte superior do enderêço continuidade no c' ecebimento (30) dias.
•

da
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- As Repartições PúblicaX
cingir-se-ão às assinatura4
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as.À
iniciadas, em qualquer épveiiè,
pelos órgãos competentes..
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompa--,.
nhados de esclarecim.enM'
quanto a sua aplicação, soa.
citamos usem os interessado
preferencigjatente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Departu.
Mento de Imprensa Nacional.
- Os. suplementos às
çães dos órgãos ofiriais só se
fornecerão cios assinantes que_
as solicitarem no ato da ai:
,
sinatura.
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exem.
piar atrasado dos órgãos ofi.ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mes- .
mo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.

•

coletor de filamento continuo - N, 135.617 - Coro Products Co.
Cibo Societe AnonyN° 135.677
1V1onsanto Co.
9 133.5G3 - Processo para pulve- me . • .
9 135.706 - José Ignacio de Mesrliação eletrostatica liquidas - Kurt M.
;quita Sampaio Ladislao Reti 131asich e
-Oesterle.
'José Epitacio Passos 'Guimarães.
. -N9 133.536 - Novas disposições em
I
acoplamentos para tubos de desvio para N° 135.709 - Haroldo Marcondes
chuverinhos era chuveiros - Francisco 'Leandro..
N° 135.764 - Ciba Societe Anonyçarihos.
•me.
133.649
Arremassador
de
larN9
E° 135.789 - International Harve'sdos - International Harvester Co.
N° 135.353 - Aperfeiçoamentos em ter Co.
IV° 135.799 - Olin 'Mathieson CheMaldes para Costura - Luciola Lima
micai
Corp.
Verde
Guimarães.
•
N° 135.824 - joel Araujo Faria.
N 9 135.394 - Nova máquina para
N° 135.892 - Reá' Roller Bit Co.
fazer café - Josue Aiello e Alvaro
Lotito.
N° 135.988 - Farb.eniahriken Bayer
•
Aktiengesellscliaft.
. Modelo de Util:dade Deferido:
N' 136.387 - Nalco Chemical Co.
. N9 130.321 - Gravador manual de
N° 136.446 - N. V. Organon.
Artes
Gráficas
Gomes
de
Souaolso 'N° 136.472 - Allied Chemical Corp.
to Sociedade Anônima.
Nibb It Products AsN° 136.542
Nôvo modê/o de ma- sociation Limited.
N° 133.560
;aneta de porta para veiculos N° 137.160 - Rhone Poulenc SocieMotors Inc.
dade Anônima.
de
fel.N.° -133.651 - Niwo modèlo
N' 135.435 - Hercules Powder Co.
rolho para porta traseira de veiculo
N 9 134.671 - Guilherme Picco/o e
atilitário - Wiliys Motors Inc.
Anterior Afonso Martins. •
Privlégio de Invenção Indeferido:
N° 127.766 - John Arthur Potter.
9 131.169 - International flarves9 117.427 - Nova forma para
cubos de gelo - Trol Sociedade Anô- ter Co.
N° 133.699 - Western Electric Co..
nima Indústria e Comércio.
Incorp.
Exigèncias
N9 133.713 - Hidraulicos Manfro
Térmos' com exigências a Cumpria 1.imitada.
Monsanto,Co.
N° 134.503
9 121.986 - Amaral e Campos So13-1.691
Ernest
Scragg & Sons
Cimércio
e
ciedade Anônima Indústria
Limited".•
de Produtos Eletremios.
N° 134.826 - The Sunger Nlanulac- _ 1‘.1° 125.220 - Antônio Braga.
turing Co.
R. Grace 6 Co.
1n1" ,135.501
N9 135.538 - Comercia/ Solventr •N° 137.018 -" Amp Incorp.
N° 138.219 - Aldo
Corp.
N° 135.602 - Whiffen el Sons Limi- N° 87,894 - National Citem.Lal Pro• Iducts
ted
zno

N

t

N

N

N

N

N'

Baxter Laboratories
N° 104.005
Inc.
9 106.807 - N. V. Philips G/oeilampenfabrieken.
9 111.459 - The Black Clawson
N

N

N° 119.507 - Shell Internationale
Research Maatschappij N. V.
9 120.975 - N. V. Phiiips Gloeilampenfabrieken.
9 121.232 - Kefalas, A. S.
N° 124.158 - J. R. Geigy Socie.
dade Anônima.
N° 126.177 - Shell Research
N

N

E' ,127.450 - Chucai Seiyaku Kabushiki Kassha.
9 130.612 - Pittsburgh Plate G1ass
Cu.'
Diversos
9 129.820 - Mac Artigos de Proteção para Indústrias Limitada - Torno sem efeito O despacho de arquivamento. „Prossiga-se.
9 119.084 - International Latex
Corp - Arquive.-se:
Arquivamento de Processos:
Ficam os processos abaixo mencionados arquivados:
N" 136.083 - Imperial Chemical Industries Limarei,
N' 136.497 - José de Paula.
9 137.373 - Emanuel Bartunek.
N° 137.686 - Monsanto Co.
7
N° 137.826 - Me° Schincariol e Ricieri SquasSorn
N° 137.990 -`•- Gil Guerreiro e Antônio Azevedo.
. N' 137.993 - Alexandre Bernard'.
N° 137.994 - Alexandre Bernardi.
N 9 138.018 - Luigi Papa;
N" 138.034 - Takaèy Kumeda.
N

N

N

N

• N9 138.035 - Soutiens Morisco SO.
ciedade Anônima
Marcos Oswaldo Par
N.° 138.064
reiras Rodrigues Lima e Condido Bit.
tencourt.
9 138.101 - Gabriel Rebolo Mas.
sip.
Oscar Fiorentino.
N° 138.107
N° 138.149 - Raphael Dell Omo.
9 138.191 e Leopoldo Packer.
Leopoldo Packer.
9 138.195
N° 138.197 ---- Edmundo Mario Cavallari.
9 138.389 - Jacyra Duarte.
9 154.713 - Toshiya K.atSuda e
Milton Pendes Negrão Silva - Arquivem-se os processos.
Diversos
9 85.905 khein Chemie G. M.
B. li. - Nada há que deferir no pedido de reconsideração. Mantenho o
indeferimento.
N° 90.331 - Marie Louise Giraud
- Nada há que deferir no pedido de
reconsideração: Mantenho o inferimento.
9 92.473 - Unilever N. V. Nada há que deferir no pedido de reconsideração. Mantenho o indeferimento.'
Retificação de Pontos.
O termo número .104.792 - Provilégio de invenção para Processo para a
obtenção de 4 oxo 2 halogeno alquil
2,3 di hidra benzo 1,3 oxazinas de
Karl Thomae GMBH pontos publicados em 13-3-62, fica detirado das reivindicações o ponto n° 5.
Expediente da Seção de' Interferência
Dia 25 de abril de 1966
Notificação
g....bna 'vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo artigo- 14 da
Lei número 4.048 de 29 de dezembro
N

N
N

N

N

N

N
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1961, e , mais dez chas para evenN° 476.933 - Papafina e- Classe
No 482.716 - Alomucin -- Classe
N. 480.016 - Recapagem tuias juntadas de reconsideração, e do 42 - Indústria e Comércio de Bebi- 3 - • Farrniatra do Brasil Sociedade se 39 - Recapagem Minas Gemia
\
/ aneszno não tendo se-vai:do nenhum in- das Momesso Limitada.
Anônima Produtos QuMaicos FarrnacéuI, teressado, serão logo expedidos os cerN° 477.398 - Diário do Povo - ticos e Biológicos.
411. 450.194 - Morvic - classe &
tificados abaixo:
- João Carli Ballola.
Classe 32 - José /nocentini. Ins:gnia Comercial Deferida:
N. 460.028 - Guerreiro - classe
• Mracas Deferidas:
N' 479.026 - Alacoice - Classe 21
41 - José Vilemar Lima.
N*
469.520
Sodiva
Classe
33
- Indústria Mecânica e Comércio de
Térmos:
.
•
eSodivax- Sociedade Distribuidora de
N. 461.160 - G.R. - classe 16 Máquinas e Acessórios Macotec LimiValores Limitada- Artigo 114, con- Indústria e Comércio de Artefatos
i N9 1.19.445 - Cowan 3creen-Hy- tada.
: mar - Classe 6 - Companhia Federal
N 9 482.457 - Emulcor - Classe 16 siderando excluída do cliché a expres- de Cimento e Carpintaria "GR" Li. .
. !tle Fundição.
- Hirtz, Nuhrich Es Companhia Limi- são dndústria Brasileira» por não se mitada.
N. 461.801 - Maná - classe 21 -a
tratar de marca.'
1 N u 429.717 - Titanus - Classe 33 tada.
Eziuiqel Alves Cavalheiro.
..--- Titanus Publicidade Limitada.
N 9 482.459 - Modernit - Classe 16 • Nome Comercial Deferido:
N. 462.753 - Salão da Criança i N u 463.175 - Resedá - Classe 36 - Hirtz, Nuhrich E, Companhia LimiTérmos: •
classes 33 - 36 - 49 - Alcântara
- Rescda Comércio Importação e Re- tada.
presentações Limitada.
• N. 464.863 - Limpadora Interna- Machado Comércio e EmpreendiN' 482.475 - Maraves - Classe 19
mentos Ltda.
cional Ltda. - Art. 109 n. 3.
Ná 463.258 - Mar Dei Plata - - José Martmez.
N. 463.065 - Feliz Ano - cla.1ba
N. 3C4.553 -a. Fábrica de Artefatos
Classe 41 - Mar. Del Plata Lanches
N° 373.556
Tebasa - Classe 8 de Cimento Duropiso Ltda. - Fá- 42 - Engarrafadora e Distribuidora
Limitada.
- Telefônica Barberense Sociedade brica de Artefatos de Cimento Du- de Bebidas Pirassununga Ltda.
N9 464.352:- Flama - Classe 41 Anónima. '
•
ropiso Ltda.
Art. 109 n. 3.
N. a33.148 - Gatinho - classe 49
- Maria Leda Vital Leite.
N. 463.601 - C.M. Marinho * (Re- - Companhia Paulista de Papéis e
Nu ' 432.674 - Morumbi -:-- Classe
N u 464.979 - Aular --, Classe 40 21 - Marege, Licciardi Companhia. presentaees S.A.) - C.al. Marinho Artes Gráficas.
.- Ahlar - Decorações Lintada.
N 9 142.971 - Stereo 88 - Emile oRepresentaçes S.A.) -- Art. 109
N. 464.345 - Carnaúba - classe
• •
41 - Tomás António Brandão.
N' 466.405 - Imas - Classe 28 - H. Staub Sociedade Anónima RepreIndustrial e Mercantil Imex Limitada. sentações e Comércio - Sem direito
Titulo de Estabelecimento De- • N. 465.561 - Dermo-Trincin N' 466.915 - Goinafix - Classe .1 ao uso exclusivo da expressão eSteferido
classe 3 - Instituto Farmacêutico
•
- Pi g nento No o II amb ur go oçied
S
a- reo»,
N. 456.076 - lauffet Glória - Coral Ltda.
Clas- classes 41 - 42 - 43 - 33 - ComN. 468.a65 - Café Dubom - cias.
de- Anónima - Indústria e Comércio N u 452.891 - Canárii Real
- Com exclusão de 4.thiner».
se 42 - Assef Ei Companh:a Lim:tada. panhia Indústria de Grandes Hotéis se 41 - Raimundo Lelis de Souza.
N. 468.964 - Sociedade Agrícola
N° 462.600
600
Imunase - C!asse 3 - Art. 117 n. 1.
N' 467.6:-7 - Alteza - Classe 46
e Colonizadora Bom Jardim Ltda.
Laboratório
Climas
Sociedade
Ano- Comercio e Indústria de Produtos ruma.
N. 466.778 - Condomínio Edifício - Marca: Dora classe 41.
Everest - classe 33 - Flenryk ZvlAmalia Limitada. •
N°
462.691
Estrela
Classe
41
N. 471.286 - Edição Extra berman Engenharia Comércio e InNa 469.244 - Coles - Classe 24 -11ot Dog Estrela - Alimentos Li- dústria S.A. - Art.' 117 n. 1. Sem classe 32 - Editora e Publicidade
Egas La:puicks.
- Sem direito ao uso exclusivo direito ao gênero de comércio de im- Edição Extra Ltda.
N9 46).400 .- Scan - Classe 10 mitdaa
da
expressão
Hot-Dog».
presaos e da classe 50.
N. 472.665 - Café Grandezas do
•
Johnson{..; johns•on.
- N9 469.502 - Garça - • Classe .8 • N 9 468.861 - São Lazaro - ClasN. 468.281 - Contrai - classe 33 Brasil - classe 41 - Panificação
Grandezas
do BrasilLtda. •
. - A Instaladora Garça Limitada - se. 41 - Armazém São Lazaro Limi- - Control - Sociedade Controladora de Can t abilidaaa Auditoria e As- .\ N. 473 539 - Anavacin - classe 3
Com exclusão de dínamos.. . -- - • • tada.
N9 468.866 - Monte Mor - Classe suntos Fiscais Ltda. - Art. 117 - Instituto Pinheiros, Produtos Te.
N 9 459.912 - Carnbaci - Classe 21 - Oficina Mecánica Monte Mor n. 1.
ranéuticas S.A.
41 - Pasto de Carnes (..:ambuci» Li- Limitada.
N. 473.595 - Tavares - classe 41
N.
476
a21
Tipo
Granfnigrafia
mitada -- Coma exclusão de vinagre.
•
Nu 469.937 - Se Juca - Classe 41
- classes 32 - 33 - 38 - 17 - - H. Tavares da Silva.
• N u 470.014 - Trian9tno - Classe - L. C. Aguiar Barros, que lambem no
Tinogra f ia Granfnippo Ltda. N. 474.053
Cocisa - classe 16
.41 - Elias Nicolau., •
se assina Lamartine Canto Aguiar • Bar- Art. 117 r. 1. Com eclosão da clas- - "Cocisa" - Construções Civig
•N 470.212 - Omegu - Classe 41 ros.
se 50.
S.A.
•
•
-. A-Iod a-eira °maga Limitada.
N. 476 253 - Serralheria Artistica
N. 476.309 - Café Carnaúba N°. 469.976
Freitas - Classe 41
Na 470.574 .- Santos - Classe 8 - Francisco Pereira de Freitas.
- clasaes 11 e 33 - Juvenal de Ma- classe 41 - TtLG. Sandes.
- Nair° Santos Limitada.
N. 476 769 - Astros e Estreias da
N''. 470.546 - Farmácia de Plantão cedo - Ata. 117 n. 1.
Classe -8
N' 470..855 - Venus
N. 480.015 - Recapaaem Minas TV - cl asse 32 - Paulo Simão.
Classe
32
Standard
Propaganda
Venus» - Comercio e Indústria Sociedade Anônima.
Gerais - classe 39 - Recapagem • N. 477.376 - Abulin
classe.
•
de Artigos Elétricos Limitada -- Com
MiPas Gfra IR S.A. - Art. 117 n. 1. - Laboratórios Farmacêuticos Vi-3
•1\1 9 470.767 - Registro Ferrov:ário
exclusão de Litros de pressão.
N. 480.110 - Cine Apoio - clas- cente Amato Usafarma S.A.
- Classe 32 - Renato de Souza Freise 3R. - Hugo Schlesinger - Art. 117
N 9 470.935 - -liaubel - Classe 21 tas.
N. 477.413 - Oriente_ classe138
n: 1.
- Auto Daubel Limaacia.
- .Gráffea Oriente Ltda.
N 9 470.812 - Galeria Paulista 'N.
450
lia - Edifício América N. 479.629
N u 471.081 - Crepusculo - Classe Classe 42 - Galera Paulista de Modas
Belbobrás - classe
c 1 P , ,e 33
Mandei Wolak - Art. 11 - Mealtír g c Belgobrás Ltda.
41 - Fabrica de Café e Chocolate Sociedade Anónima.
117
n.
1.
Moinho de Ouro Sociedade Anônima.
N u 472.519 - Frenamo - Classe 3
Nome Comercial Indeferido:
N' 472.192 - Cordiozin - CCiasse
Marcas Tndeférida.s:
Laboratoires Laroche Navarron.
N. 468.666 - Pósto Brasil S:A.3 - Instituto Aletbeo Industrial de
- Javollo - classe '46 Automóveis e Servieos - Pitisto Pra.
N 9 474.443 - Xuvisco - Classe 42 - N.So142.982
Aplicações Szientiticas (1. AL 1. D.
e ledarle Anónima Lameiro.
dl S.A. Automóveis e Serviços.
- Distribuidora de Bebidas Colacy
A. S.) -Sociedade Anônima.
•
N. 172.199
Savoy - classe 46 • N° 472.193 - Corbixin - Classe Limitada.
Tituló rio Estabelecimento Ene_
Frederirn Frid1und •
deferido:
3 - Instituto Medico Industrial de • N u 475.027 - V - X - Classe 47
N. 449 939 - Siderbrás - classe
Aplicações Scient:ficas M. 1. D. - Quimica Industrial Moura Limitada.
N.
434.838 -- Eletro.Radio-Cent'e
N' 477.452 -.Makerli - Classe 46 21 - Siderúrgica J. Torouato S.A. - dane 8 - 5 P.-Briganti.
A. S.) Sociedade Anônima..
N.
452
417
Vibro-oMatic
clasAnô- Manoel Kherlakian Sociedade
N u 472.19-1 - Cordoxin Classe nima Indústria e Comércio de Calçados. se 6 - Máquinas Rodoviárias BrasN. 467.823 - Fábrica de Pararia
silriras S.A.
sas Pregos e Tclas Apo i o - classe
3 - Instituto Médico Industrial de
N u 479.977 - Elmo - Classe 46 . •
Aplicações Scientdicas (1. M. 1. D.
N. 461.158 - Netron - classe 8 11 - UnV,o Lae,tir sa Ltda.
Indústria Mineira .de Produtos Quí- laaaa roat Comércio e Indústria LiA. S.) Sociedade Anônima.
Frase de propaganda indefe•
micos Limitada.
•
,
mitada.
N 9 472.195 - Coroxia - Classe
..
•
N.
473.337
Etoile - classe 23
3 - Instituto Médico Industrial de^ N° 480.058- Anchieta - Classe 8
• N. 475.620 -. Flor de T.iz (fle.
- Etoile Modas Ltda.
Aplicações Scientificas 1. M. 1. D. - Anchieta Filmes Limitada.
zonito)
N 9 480.122 - lsoprem - Classe 16
Classe -33 - F. MUNI
A. S.1 Sociedade AnôMnia..
N. 474.330 - Ihper-Tacos - clasN° 472.260 - Probelito (Probel) - - Comércio e Indústria Muco Socie- se 16 - Tomer-Tacos - Indústria e & Cia. Ltda.
Comércio Ltda.
Classe 21 - Armações d% Aço Probel dade Anónima.
- Exigências
Sociedade Anônima - Com exclusão N 9 480.121 - Ventas - Classe
N. 474.828 - ADC - classe 38 da exp:essãu «Jipe» que .é marca do 16 - Ventas Sociedade Anônima Cons- rnclastaia dr Embalagens FarmacêuTêrnios co inexigèncias a cum.,
prir:
. opoente.
•
•
tiras ADC Ltda.
truções e Engenharia.
N. 476.812 .- Ma gazine 13andefranNu 480.528 '- Acnederma - Classe
N 9 473.692 - Caninha PastOtinha
N.°
460.987
- Ilecol --. Repta),
ta - classe 32 - Erotildes Dias de se/ilações e Comércio
.(BCL) - Classe 42 - Bebidas Ca- 3 Instituto de Angeli do Brasil Pro- Oliveira.
Ltda.
•
dutos Terapeuticos Sociedade Anônima.
• -•
nadá Limitada.
N. 477 421 - D D - classe 10 N.
468.496
Itoland
Waelch/i
N u 476.179 - Jambo -• Classe 41
1-Nn, aT,1cano.
N 9 451.660 - Rubi - CClasse 38
N.° 470.026
intlúatria .• de *
- Chocolate Prink Sociedade Anóni- - Estabelecimento Gráficr Bignardi SoN. 477.955 - Risval - classe 16 Co ndensadores lalanina Ltda.
--ma.
ciedade Anônima.
- Riwai Trdústria de Artefatos de
N.° 484.462
Edson Giani.
N 9 476.221 - Café Umuarama N9 482.130 - Cairo - Classe 40 Cimento Ltda.
Classe 41 - Café Invicta Limitada.
N.
.
N.°
465.446
Casa
Taurus Coes
479
839
Libo
classe
8
- Credi-Cairo Limitada.
N9 476.311- Cedros do Líbano marcial i m p ortadora 'Ltda.
Cia. Ltda.
N 9 482.463 - Talismã -- Classe 16 T-T S. (ui
Classe 16 - Fábrica de Esquadrias Ce- - Ilirtz, Nuhrich' E, COrn;anhia LimiN. 479.924 - Marno Chia - clasN. 482.407 - 'António Neves dros do Liabno Linatada.
tada.
se 26 - Lola Smith.
Junior.
.442
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Termos aguardando anterla.
ridades:
• N. 471.505 - Distribuidora, Indústria e Comércio de Artefatos
de Metais 7 Visões Ltda.
N. 407.902 - Comercial São
Dcmingos S. A.
N. 443.52.2 - J. H. Benecke.
Giannetti Lotti
.N.° 454.767
& Cia.
• N.° 455.030 - Joaquim Alves
-Santos Filho.
Jacob Sender &
N.° 461.005
Cia.
N. 467.530 - Anacleto Nogueira de Souza.
N.° 468.798 - Teleunião S. A.
Indústria de Rádios e Televisão.
N. 463.829 - Paschoal Ferrari
& Cia. Ltda.
Manoel Candido
N.° 468.867
Dourado Filho •
Auto Mar Ltda.
N.° 468.87.'.
Casa de PortuN. 469.165
gal.
N.° 469.243 - Egils Lalphieks.
Bronislawa OlesN.', 469.754
zynska Stepniak.
N.° 470.711 - Metalúrgica Wallig S. A.
N.° 479.195 - Indústria de
Óleos Vegetais Tupã Ltda.
.N.° 479.202 - Comatil Comercial Atibaia Ltda.
N. 479.268 - Metrópole Organização Trabalhista Ltda.
N.° 479.304 - BrascaP Artes
G.áficas Ltda.
N. 479.509 - Estevan Balogh.
N.° 479.575 - M. M. Cotilercial
S.A.
N.° 479.699 - Jayme Estevam
Benedetti.
Hissashi Ono.
N. 480.484
L'Oreal S. A.
. N. 480665
N. 482.071 - Cantina Alvorada Ltda.
Publicnes EduN.° .482.367
cacionais Ltda.
N.° 482.395 -- Construtora Norte-Sul Ltda. (Consul).
N.° 482.397 - Construtora Recife Ltda.
N. 482.413 - Pinheiro Mala &
Cia.

N. 482.443 - Iracema Peixoto
Rodrigues.
N. 482.937 - Fand Ibrahym
Yonen.

N.' 483.560 - S. A. Philips do
Brasil.
N.' 484.468 - Alvorada S. A.
Hotéis e Turismo.
N. 484.574 - Avon Cosméticos
Ltda.

N. 455.311 -- Magnedta S. A.

N.* 455.495 - Electrolandia Limitada.
N. 458.113 - Proquisa -- Comércio e Indústria de Produtos
Químicos S. A. -N.° 464.393 - Latnego InnAos
Indústria e Comércio Ltda.
N. 464.658 - Sociedade 51. M.
de Revestimento Ltda.
N.° 465.410 - Expresso Duque
de Caxias Ltda.
N.° 468.122 - Calçados Divino
Ltda.
468.318 - Antônio de Brito
Dantas.
N. •
- Indústrias de
Conser
vas Coral Ltda.
N.
468.361 - Cooperativa
União de Crédito Popular.
N.° 468.588 - Saturnia S. A.
- Acumuladores Elétricos.
N.' 4,68.620 - Atlas S. A. Incorporadora e Administradora.
N. 468.958 - G. C: Tavares
& Cia. Ltda.

Uada.

Maio de

N. 469.176 -- L'Oreal S. A.
N. 469.213 - King Mosaicos
Representações, Indústria e Comércio.
N. 469.239 - Indústria e Comércio de Tecidos e Rendas Leofil Ltda.
N. 469.920 - Comercial Agro
Pecuária Cabuçu Ltda.
N.° 470.673 - Guanauto Veículos S.' A.
N.° 470.674
Guanauto Veículos S. A.
N.° 470.676 - Guanauto Veículos S. A. N.° 470.687 - Sociedade Comercial e Administradora do ABC
Ltda.
N.° 470.699 - Victor Irmãos &
Cia. Ltda.
N.° 470:114 - Magnesita S. A.
N.° 470.715 - Magnesita S. A.
.N.° 470.824 -- Galeria Paulista
de Modas S. A.
N.° 471.268 - Cicero de Lie.
cena.
•

COLEÇÃO DAS LEIS
1965
Volunsa

Poder Legislativo
Leis de janeiro a março

I - Atos do

DIVULGAÇÃO N' 937

Cr$ 900
•
II - Atos do Poder Executivo •
Decretos de janeiro a março
PREÇO:

Volume

DIVULGAÇÃO N' 938

PREÇO: Cr$ 6.200

Volume III - Atos do Poder Legislativo
Leis de abril a junho
DIVULGAÇÃO N' 943

PREÇO: Cr$ 1.700
Volume IV - Atos do Poder Executiva
Decretos de abril a junta
DIVULGAÇÃO N' . 944

PREÇO: Cr$ 5.200
Volume V - Atos do Poder Legislativa
Leis de julho a setembro
DIVULGAÇÃO N' 952
PREÇO: Cr$ 2.200

Volume VI - Atos do Poder Executivo
Decretos de julho a setembro
DIVULGAÇÃO N9 953
PREÇO: Cr$ 6.000

Volume VII - Atos do Poder Legislativo
Leis de outubro a dezembro
DIVULGAÇÃO N9 957
PREÇO: Cr$ 4.000

Yohune VIII - Atos do Poder Executivo
Decretos de outufito a dezembro
•

DIVULGAÇÃO N9 958
PREÇO: Cr $6.500
A VENDA:

-

Na Guanabara

Vendas: Av. Rodriguez Alves. 1
Ministério da Fazenda
Ateride-se a pedida., pelo Service:: de Reeenty3lso Podai
Siçao ee

N. 403.975 - Provepa - Cia.
Paulista de Promoçõfit e Vendas.
N.* 429.965 - Rõhm - Indústria Metalúrgica Ltda.
N. 433.799 - Restaurantes Alinhuma
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Rat &amua
Na sede de 13 1 N

1966

N. 471.481 - Nebras Importa.
ção e Comércio Ltda.
N. 471.482 - Basilio Loureird
N. 471.922 - Alfredo dos Reis,
N.° 472.108 - João Gonçalve(
de Oliveira.
N. 472.366 - Indústria e Cot
mércio Metalúrgica Atlas S. A.
N.° 472.806 - Adalbeto Leite dl
Magalhães.
N.° 474.378 - Blemco S. A.
Importadora e Exportadora.
N.° 475.102 - Sociedade Co,
mercial Indústria e Imobiliária
Tobias Barreto S. A.
N.° 476.789 ' - SD - Tur Ltda.
N. 476.958 - Mano Doi Ltda.
N.° 477,041 - Fundições Técnica Nacional Ltda.
N.° 477.706 - Horts Cohn.
N.° 478.674 - Materiais de
Construção Irmãos Paula Ltda.
• • N.° 479.178 - Confecções Blue.
n d S. A.
N.° 479.215 - - Mayer Scheadlet
S. A. Indústria Mecânica.
N. 479.237 - Inpeel Indústrls
de Peças Elétricas para Autos LI.
mitada.
N.° 479.263 - Soc. Comercial
Italmotor Ltda.
N.° 479.4R3
Copil Comerciá
e Industrial Ltda.
N.° 480.030 - João Vieira de
Rocha & Filho.
N.° 480.034 - Paulo Mosco

N.° 480.049 '- M. Araujo & Cia.
N. 480.130 - Arnaldo Lopes.
N.° 482.169 - Comercial e Tm
portadora Rolemar Ltda.
• N.° 482.3-17 - Johnson & John.
son..
N.° 482.324 - J. R. Gonçalves
N. 482.377 - Nossagente Em
preendirlientos Ltda.
N.° 482.410 - Tarciso Silva.
N.°., 482.418 -- Indumeta
ti-ia Manufatureira de Metais LI
mitada.
• N. 482.434 - Angelo Narch
e Luiz Paulo Nogueira.
N. 482.455 - Indústria Medinica Borzan Ltda.
• N." 482.488 - Jipeças Ltda.
N. 482.496
Indústria e Co
mércio de Roupas Rio Tex Ltde
• N.• 482.516 - Viti Vinícola Ca
reser S. A.
N. 482.522 - Antônio Carld
de Paula Ramos Portellada.
N. 482.591 - Fábrica de Mu
lhas Hipodermicas Lider Ltda.
N.9 482.654 - Heleno Winterr
teln.
N.° 483.068 - Casa Dako Lida
N. 483.112 - Casa Paiva d;
Modas S. Á. N. 484.005 - Oliveira e Silve
Ltda.
N.° 484.313 - Alvaro Ferreirt
da Silva.
N. 484.325 - Adib Tufi Malte
e Emil'Beyruti.
N. 484.747 - Bruusyck. Corpo,
ration.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acõrdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
a 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 diaa
• porterack-apresentar ,suaa oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicadw.
wave.nn•nn•n.n

• 12. Processo de polimerizaçáo
de acôrdo com o ponto 1, caracterizado porque se polimeriza,
de estrutura muito regular, o éster
passando-o" a- polímero ,cristalino
metilico do ácido sórbicel.
13. Processo de polimerização
de acôrdo cbm o ponto '1,, carme,
tcrizado porque se politneriza
passando-o a polímero cristalino
com ,estrutura muito regular, o éster etílico -do ácido sórbico.
14. Processo de polimerizaçiio
de acôrdo com o ponto 1, caracterizado porque se polimeriza,
passando-o a polímero cristalino
com estrutura muito • regular, o
éster isopropilico do ácido sôrbico. ,
15. Processo de polimerização
de acôrdo com o ponto 1, caracterizado porque se polimeriza,
passando-o a polímero cristalino
com estrutura muito regular,- o éster butilico do ácido sórbico.
16. Processo de • polimerização

' 24. Processo de acôrdo com o auxiliar conectavel seletivamente a
ponto • 22, caracterizado porque o armação em primeira e segunda pesi• ças, e disposttivõ rosnam :)ara seguDe 31 de julho de 1961
solvente é heptano.
25. Processo de acôrdo coni o rar -o contra Peeo ao dispositi va de
auxiliar eni ,s qualqueo das
Montecatini, • Societá Generale
ponto a2, caracterizado porque o armaçãoi•
mencionadas.
.Per L'Industria Mineraria e .Chisolvente e unia base orgânica .se- posições
3 — Dispositivo ajustador de coa. . ' Mica — Itália. gundo Lewis que contem oxigênio tra peso de ac5rdo com o ponto 2,
'Titulo -L-• Polímeros dotados de
• 26. Um processo de acôrdo com _caracterizado em que o mencionado
estrutura muito regular, tt base de
o ponto 25, caracterizado porque dispositivo roscado inclui um mancai.
,ésteres e aCidos insidurados proo 'Solvente é escolhido- do grupo conectado atarrachado ao menciona.
vidos de • duplas ligações conjuque consisle de éler etílico, aniso]; do membro auxiliar de armaefm 8
gadas..
telraidro-furemi e éter dietilico outro dispositivo em - engatamento
atarrachado com o mancal e conecde dietileno-glicol. .
1. 0 l'rocesso de polimerização,
D
.processo
de
acôrdo
com
tado
ao contra esci.
27. 17 e
pára passar a-- polimeros dotados
4
—
Dispositivo
ajus:ador de contra
O ponto 22, caracterizado porque .
tle estrutura muito regular, de ésa ure uma
um. c ontra peso.uran
o solvente é urna base orgânica pesote
- teres que contem , pelo meno duas
o
positivo s ea
mação,dito dispositivo
segundo
Lewis
que
contem
nitroduplas ligações conjugadas e que
• contra peso a armação numa séria.
gênio.
de intervalos da mesma, caracterizaestão compreendidos ma fórmula
28.' Um processe de acôrdo com do pelo fato de compreender dispogeral RE CII — CII-C11 — C11o ponto 27, caracterizado porque sitivo auxiliar de armação tenda uma
COOR11 em que 111 e 1111, iguais
o solvente é escolhido do grupo primeira porção estendida- longitudiou diferentes entre si, represenconstituído p or piridino, dimetil- nalmente e uma segunda porção subs•tam um radical escolhido do grutancialmente transversal à primeira
anilino e trihutilamina.
po constituído por alquila, • ciclo
29.:
Processo
de
acôrdo
com
o
Porção,
e a primeira porção sende coalquilo, arilo ou . aralquile, evennectável
selelivamente à armaça f - de
o
porque
ponto 22, caracterizado
tualmente substituídos, que contal modo que a mencionada segoncia
solvente é uma fosfina terciária. porção é localizada ou relativamente
têm de 1 a 16 tornos 'de carbono,
acórdo com o ponto 1, carac30. Processo de neônio com osi adjacente ou distanciada da armacaracterizado ' porque a polimeri- de
•
porque se polimeriza, pontos 1 a 21, caracterizado por-, çao, a dispositivo para segurar e c iria
Fação é realizada entre, 100°C e terizado
a polimero cristalino que é efetuado em presença de um • tra peso à mencionada segunda pors : 120.C, em presença de um catali- passando-o
com
estrutura
muito regula, o solvente •hidrocarboneto e de um ção em qualquer posição ajustada da
lador que 'compreende tím com- éster dodecilico do
ácido sórbico. sol "ônin" do tipo ITInA-1 mXp, mesma.
-posto de um metal pertencente ao
Processo de polimerização em que 11 é uni radical hidroCar- 5 — Dispositivo ajustador de eónPrimeiro grupo .do sistema perió- de17.
acôrdo com o ponto 1; caracte- bonet o, A é um elemento escolhi- tra peso em uma espilhadeira teima
fico.
rizado porque se polimeriza, pas- do do gruno constituído por N. um contra peso e uma . armação dto
2.° Processo de acôrdo, cola o sando-o a polímero cristalino com P e S; X é iirn resíduo aniônico, dispositivo prendendo o contra pesa
à armação em intervalos fixos, e,arecponto 1, caracterizado porque se estrutura muito regular. o, éster em. n r n são números inteiros.
ens
de
terizado
pelo fato de compreender -ara
J.,timprega como catalisador , um dodecilito do ácido sôrbico
tendo
. 31. 1 Nlater i ois termonla-t i
somposto de titio.
18. Processo dc polimerização nolimeaos otairins de acórdo com membro
auxiliar
de
armação,.
•
porções
de
pernas
vertical
e
.,
„
po
3.0 Processo de acôrdo com o de acôrdo com ponto 1, caracte- O processo reivindicado nos
a mencionada porção de-urna
tal,
"
ponto 2, caracterizado porque se rizado porque se polimeriza, pas- - tos precedentes.
•
endo conectável a arruantapl rism
- de ,Çh5oorizeom
niprega como composto de litio, sando-o a polímero cristalino (loirazooeiosneagdunda posições
a em
A requerente reivindica
a porem) de
lutil-litio.
tado de eeirutura muito regular. acôrdo com o Ce nvencrío Internalalustadas, .
4.° . Processo .de acôrdo com
o -éster metilico do acrilato de clor aln s e, 21 do DecreM-lei perna vertical sendo localizada Toas.tivamente próxlma à armação na re- ponto 2, caracterizado porque se beta-estirila.
n.° 7-90 3 d e"2.7 de saôsto de 1945, I ferida primeira e relativamente diskmprega como composto ,de titio,
19. Processo • de Polimerização e y.,aa • daros000s, corrm:nondenie
nmi pa,arores, tente na mencionada segunda oos o
fluorenilditio.
acôrdo com o ponto 1, caracte- ned i
,oe cão, e dispositivo para prender o econ.
mos
5.° Processo de acôrdo com o de
rizado porque se polimeriza, paspeso à mencionada porção de PU"'-cp,tonsrl
ponto ?, caracterizado porque .se sando-o a polímero cristalino ten- ngp,rn rt.,“, no,o na 13 570 tra
na
vertical
tanto na primeira como
emprega, - como composto de libo,
18-4-06
na segunda posiçáo do mesmo, •ve.
1 7.335
estrutura
muito
regular,
o
ésdlinetilemida de titio.
riando-se dessa forma o ,amanhi, eia- .
etílico do acrilato de beta-es- Cr$ 55).
6.° Um processo de acôrdo com- ter
tivo da armação entre as primeiras
"
•
tirita..
o ponto 2, caracterizado porque; 20. processo de polimerização
e segunda posieões merM.one.das.
6 — Dispositivo ajustador . de cm--se emprega, corno composto :s de de acôrdo com o ponto 1, caracTÉRMO N ,134.265
tra peso em uma empilhadeira. tendo
Mio. um
porque se polimeriza,
uma armação e um contra pe.. u
de 20 de novembro de 1961 '
7.° Processo de" acórdo ('001 o terizado
pasaando-o a polímero cristalino
qual coopera MT) a armação para
- ponto 1,, cerrem erizado
porquese
coro estnitura muito regular, o ésRenuerent e — 'Clara toilionient formar uni •.com"p.artimento ajustável
emPrega, com o c.:,,ausador, unia
butilico • do acrilato de beta- Conmany' (Estados Unidos da Am'S- na mescma, dito dispositivo prencien- alquila de sódio:
,.
1 estirila.
rico). •-•• • • . ' do o contra peso à armação a inter• • 8.° Uni ,processo de acôrdo com
21. Processo de -polimerizactio 'Mu:o — "Disp ositivo ajustador de valos fixos do mesmo, earacterizaao
o . ponto 1.' Caracterizado 'porque ; de. aeórdo com o ponto 1, caracle- contra peso e emoilha rleira comwrao. tolo -fato de compreender disposillvo
.
auxiliar de armaeaM sendo aue a-orla
. se em prega como a lqui là de só- ri za do . porque se polimeriza, pas- dendo dito disnositivo"..
1 — Dis p ositivo aiustadra de contra melro e a segunda' porçass CO.
d io, sódi o - octila.
. 1 sumido-o. a -polímero cristalino com p eso
em emoliam:lei r a tendo um con- nectavels à armação e ao ccrilra peso
.9. 0- Cm processo de - acôrdo com estrutura muito • regular, o éster
nes e) e uma armação, dita cPsno-1respectivamente, em primeira e re, os pontos 1 a 8, caracterizado por-1 metilico do acrilato de beta-vi- tra
sitivo seaurando o contra _peso a gunda posições ajustadas da priu•ei.
' que . a polimerização é realizada nila.. .
maeão. em uma série -le inte rvVos ra e segunda porções, de modo ma o
mo. com da mesma. caracterle ado osso fass e:• • ,.. 9":npartimento formado entre a ar. entre .20"C e 100°C.-- '
. I '22. -Um processo de adit
- 10.. Processo . de polimerização os .pontos 1. a 21, caracterizado comnreender disp ositivo de armacar mação e o corara neso aumenta em ,
de acôrdo • com o definido ,nos , porque o p rocesso- de Polilllerjza- auxiliar conectáve l seleavammte è. I volume entre. as mencionada.s primeinda oo- ra e segunda' posições ajustadas'
podtos• 1 oi• 9, caracterizado por-' ção é• realizado • em presença de armaeão em primeira e segu
que 111 é uni . rlidical escolhido do um ou mais• solventes escolhidos sieões,.: e dispositivo para , segurni o -7 — Dispositivo ajustador de conpeso em uma empilhadeira rendo
grupo .que consiste de - metila e do p,runo constituído por . hidro. contra peso ao mencionam citsnost- tra
uma armação e um contra oeso, dita
carbonetos alifáticos, hidrocarbo- tivo auxiliar
de armação
em
qual. ções
.
fenila.
..
.. a..
DOS
n . . otmositivo segurando o -contra peso
11 .. Processo .de . polimerização; netos cromáticos e cornoostos coser
das
à armação
a' intervalos fixos da mesm
,e
, ajustador
2—
Dispositem coode acordo com os pontos 1 a 9,1 orgânicos que têm carac:erislicos Ira'
. piam ten d o um contra peso e uma ma_ caracteriaado pelo fato de com-, caracterizado porque BII é esco-' Wis ; c ris segundo I.ewis.
..• armar:Ec, dito d-sousitiso segurando preencier um dispositivo perpendicular
"
'Ilido do p rimo que consiste de • 23.
ihn orncesso de acordo
de armação, um iispositive
,..,com.
er,ntra
r/ração
per° nterváa :I
ai
a tato de de armacão. apoiado no mencloaadi
metil .
tila, isoprooila,. butila. o ponto 22. caracterizado -porque; los f •xos earacOrtsado pelo
t comor .. e,, , 1e* diapositivo de armação dispositivo perpendicular de armaea:
isobullia c hexadecila. •
, .
o 'Solvente é tolueno.
Tf.:11M0 N.° 131.323
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PATENTES DE INVENÇÃO •
Publocraao feita de actado cora o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
e 29 lia data da publicação de que trata o presente artigc, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido. durante 30 data
jpOdertio apresentar cum oposições ao Departamento Nacional da Proprienade Industrial aqueles que te ;ti/sarem prejudicados.
seletivamente, quer em uma primeira do um compartimento de bateria o i gitudinalmente espaçada da porção • fato de consistir em acncionar acido
deoxi-5'mosinico ao alimento.
posição onde urna porção do mencio- qual é alongado entre as primeaa e de armação fixa.
17 — Uma empilliadeira de aceado 4 — Uns processo para aumentar o
nado dispositivo auxiliar está locall• segunda posições ajustadas das me.nzado • em justaposição ao mencionado cloaadas porções de armação auxi- com o ponto 13, caracterizada em que sabor de alimentos, caracterfizado peio
a mencionada porção de armação fixa fato de consistir em adicionar aos
dispositivo perpendicular da armação, liar e mõvel.
quer. numa segunda posição onde a
12 — Uma empilhadeira tendo uma o mencionada membro auxiliar e o alimentos, ácido -deoxi-5'-guanilico.
mencionada porção está localizada armação principal ajustável com- mencionado dispositivo de contra peso 5 — Uni proce.sso para aumentar o
em caiação espaçada C9 (a dispasi- preendendo uma porção de armacao juntos formam um compartimento de sabor de um alimento, caracteriza°
tivo perpendicular da armaçâo, dis- fixa, uma porção de armação auxiliar bateria de tamanho ajustável.
pelo fato de compreender a adicto
18 — Uma empilhadeira de acôda de sódio deox1-5'inosinato rue dito
positivo para prender oc ontra peso e uma porção de armação móvel, a
•
à mencionada porção do mencionado mencionada porção auxiliar sendo fir- com o ponto 14, caracterizada em que alimento.
dispositivo de armação auxiliar em memente conectável às mencionadas é provida uma construção padroni- 6 — Um processo para aumentar o
qualquer das referidas posições ajus- porções de armação fixa e móvel em zada de armação ajustável de empi- sabor de um alimetnto, caracterizaao
tadas, e outro dispasitivo para pren- primeira e segunda ajustadas. carac- lhadeira,' os mencionados jogos ros- pelo fato de consistir na adição de
der o contra peso ao meapionado dis- terizada em que a mencionada por- cados e o mencionado outro dispo- deoxi-5'-guanilato sódio ao referido
positivo de arn-.cão perpend:rular ção móvel é distanciada da menciona- tivo roscado compreendendo uma sé- alimento.
em qualquer uma das posições ais- da porção fixa em primeira e segun- rie de partes permutáveis variando 7 — Um processo para aumentar n
tadas do dispositivo de armação au- da relações espaçadas longitudinal- ern tamanho e montadas seletivamen- sabor de um alimento, caracterizado
xiliar.
mente a fim de formar com a men- te para prover, em combinação com pelo fato cie consistir em adicionar
8 — Dispodtivo ajustador de contra cionada porção fixa um cornpartimen- o mencionado membro de armação deoxi-5'-inosinato de sódio e giutapeso . cm uma combinação de acirdo to de veiculo de tamanho variável. auxiliar, uma série de posições alus- mato de sódio ao respectivo alimento.
cum o ponto 7, caracterizado pek:
13 — Uma empilhadeira tendo uma veis longitudinalmente do dispositivo 8 — Um processo para aumentar
fato de que o mencionado para segu- armação ajustável compreendendo de contra peso relativo à porção de o sabor de um alimento, caracterizado
pelo fato' de consistir na adição de
rar compreendem uma séried e con- uma porção de ramação fixa, um armação fixa.
deoxi-5'-guanilato de sódio e glutajuntos roscados ajustáveis no com- membro de armação auxiliar, dispo- I•
19 — Uma empilhadeira de acta:do nisto de sódio ao alimento.
primento para prender o contra peso sitivo de contra peso, e dispositiao com
ponto 18, caracterizada em que 9 — Alimentos caracterizados pelo
aos dispositivos de armação perpen- para prender o dispositivo de contra cada o.
roscado e outro dispa- fato de serem sazonados com peto
dicular tanto na.menclonada primei- peso à porção fixa da armação e ao titivoconjunto
roscado
compreendem
um man- menos uni membro do grupo consismembro
de
armação
auxiliar
numa
ra como na seaunda posição ajustada.
cai
roscado
internamente,
de compri- tindo de ádico deoxi-5'inoe‘nico,
série
de
posições
de
ajuste,
o
mencio9 a- Dispwitivo ajus'ador de canmento 'predeterminado, e um parafu- ácido deoxi-5'-guanilico, acido demitra peso em uma combinaçaa de nado membro auxiliar caracterizado so roscado, de comprimento predeter- 5'-xantIlloo e seus sais básicos nao
acürdo com o ponto ti, caarcteorzado pelo fato de compreender um elemenconectado internamente por tóxicos.
em que o mencionado dispasi tivo para to ajustável apoiado na porção de minado,
meio
de
rosca
ao mencionado mancai. 10 —• Alimento caracterieado pelo
segurar e o outro disposit ivo mencio- armação fixa tanto na primeira como
fato de ser sazonado com acido deox120 — Uma empilhadeira de acórdo 5'-inosinico
nado para segurar combinam uma na segunda relação espaçada
série de elementos de paeafusos e tudinaimente, o mencionado disposi- com o ponto 19, caracterizado em que
11 — Alimentos caracterizados nelo
mancais roscados que podem ser tivo de fixação sendo adaptado para os mancais são atarrachados, presos fato de serem sazonados com ácido
montados seletivamente para segurar fiatir o mencionado dispositivo de externamente, ao membro de arma- deoxi-5'-auanilico.
o contra peso ao dispos:tivo de ar .. contra peso à porção de armação fixa ção auxiliar e à. porção de armação 12 — Alimentos caracterizados velo
mação auxiliar e ao dispositivo de e ao elemento ajustável em qualquer fixa, e cada parafuso lassoclado com fato de serem sazonados com deox1armação perpendicular em iano série posição ajustada ao mencienado mem os mesmos se estendem frouxamente 5'-inosinato de sódio.
através de urna abertura no disposi- 13 — Alimentos co sacterlead os neto
de posições espaçadas longitudinal- bro de armação auxiliar.
mente cio dispositivo de armaç á o per- 14 — Uma empilhadeira de acArdo tivo de contra peso e em conexão fato de serem sazonados com deoxi-5'
• com o ponto 13, caracterizado em que atarracliada com o correspondente guanliato de sódio.
pen dicular
o mencionado dispositivo de fixação manca], cada abertura no menciaha- 14 — No preparo de aliMentos, o
10 Dispositivo ajustador de con- para o mencionado dispositivo de do dispositivo contra peso sendo au- melhoramento do- sabor caracterizado
tra peso em urna empilhadeira ele- contra peso ao mencionado membro mentada para ajustagem do mencio- pelo fato de consistir em adicionar
trica tendo uma porção de -armação auxiliar de armação inclui um par de nado dispisitivo contra peso em um ao alimento Delo menos um membro
lixa, uma porção de armação móvel conjuntos roscados transversalmente
selecionado do grupo consistindo de
vertical.
e um compartimento de bateria for- espaçados estendendo-se através- de plano
21 — Uma empilhadeira de acardo. ácido deoxi-5'-inos inico, ácido deox1-5'
macio pelas porções de armação fixa uma porção do dispositivo de contra com o ponto 13, caarcterizada em caie .guanilico. ácido deoxi-5'-xentilico e
e móvel, dito dispositivo para ajustar peso e através do mencionado e/e- o mencionado membro de armação seus sais básicas não tóxicos ao alia posição da porção móvel de arma- mento ajustável em qualquer posi- auxiliar compreende uni membro em mento.
ção em relação à porção de' arma- ção ajustada do mesmo, e outro dis- L conectável à porção de armação 15 — No preparo de alimentos. o
ção fixa, caarcterizado pelo fato de positivo roscado disposto debaixo e fixa com seu elemento perpendicular aperfeicoamen to capaz de aumentar
compreender uma porção de arma- entremeio do par de dispositivo as- ajustável colocado adjacente ou es- o sabor, caracterizado pelo tato de
ção auxiliar colocada entre as . por- paçados transversalmente para co- paçado da porção da armação fixa. consistir em adicionar ao alimento
um membro, pelo menos, do grupo
ções fixa e móvel de armação e ajas- nectar o mencionado dispositivo de
consistindo de ácido deox1-5'-inosinico,
táveis entre as primeira e segunda contra peso à mencionada porção de
posições, onde a porção de armação armação fixa.
ácido deox1-5'- guani1ico a ácido demi•
TERMO N9 131.138
5'-xantilico e seus sais básicos não
auxiliar é disposta relativamente 15 — Uma empilhadeira de acardo
tóxicos. juntamente com giutamato de
contra ou afastada da porção de ar- com o ponto 14, caracterizada em que
- DE 25 DE JULHO DE 1961
inação fixa, e dispositivo para pren- o mencionado . membro de armação
der a porção de armação móvel á auxiliar compreende uma porção lon- Reuerente: Takeda Chemical In- 16 — No preparo de alimentos. o
: ancreficoamen to e melhoria do sabor
porção de armação auxiliar nas pri- gitudinal apoiada na porção de arma- dustries Ltda. — Japão.
meira e segunda posições desta e a ção fixa e unia porção essencialmente Titulo: Processo para Melhorar o caracterizado pelo fato de consistir
Porção de armação auxiliar à por- transversal à mencionada porção lon- Sabor de Alimentes e para Preparar ,ern adicionar ácido deoal-5ainosinico
ção de armação fixa, provando com
ao alimento.
gitudinal e recebendo o par de logos Condimentas Aperfeiçoados.
alimento. o
Isso um compartimento de baterial roscados transversalmente espaçados 1 — Ur- i processo para melhorar o 17 — No preparo de de
aumentar
aperfeiçoamento é canaz
o qual varia em tamanho entre as para importe do mencionado disposi- sabor de .• mentos, caracterizado pelo o
sabor, caracterizado pelo fato de
posições ajustadas da porção de ar- tivo de contra - peso, o mencionado fato de tonsistir em aicionar pelo , consistir
em adicionar ao alimento
inação auxiliar.
membro auxiliar sendo colocado se- menos uni membro do grupo consismembro, pela menos, do tiruno
11 — Uma empilhadeira movida a letivamente durante a montagem ,da tindo de •ácido deox1-5'-inosiniao, :um
de ácido cleoxl-5'-inosinica.
energia elétrica tendo um campar- empilhadeira com sua porção trens- ácido deoxi-5'-guanilico, ácido deox1- consistindo
deozt-5'-euanilico. acido deoxi-5'
timento de bateria ajustável no com- versai justaposta à porção de arma- 5'-xantilico e seus sais básicos não •ácido
=ilhoa e seus sais básicos não tópartimento, uma porção fixa de ar- ção fixa ou' distanciada longitudinal- tóxicos, aos alimentos.
ixicos, juntamente COM glutamato
mação, urna porção auxiliar de ar- mente do mesmo.
2 --• Um processo para aumentar' o sódio.
inação seletivamente conectá.vel à 16 — Urna empilhadeira de acardo sabor
de alimentos, caracterizar) peio 16 — No preparo de alimentos, o
porção de armação da empilhadeira com o ponta 14, caracterizada em que fato de
comportar a adição ao ali- aperfeiçoamento e melhoria cio sabor
fixa em primeira e segunda p osições o mencionado dispositivo da fixação
pelo menos uni membro sele- caracterizado pelo fato de consistir
de ajuste, caracterizado pelo fato ja compreende, em conjunto, uma série mento
cionado do grupo consistindo de ácido em adicionar ácido deoxi-5'-inosinico
compreender uma porção de arma- de jogos de parafusos- e manca is *as- deoxi-5'-inosinico. ácido deoxi-5'-gua- ao alimento.
ção do veiculo móvel aonectá.vel á cados em relação trian gular para en17 — No preparo de alimento. o
porçAo de armação do veiculo amei- nectar o disposi.ivo de can tra peso ao nilieo. adro dooxi-5'xantilico e seus aperfeiçoamento
e aumento do sabor,
bási cos não tóxicos, juntamente
liar em qualquer posição 'ajustada da membro auxiliar de arnio oOo e à par sais
caracterizado pelo fato de compreenceia gliaamato de sódio.
Domina, as mencionadas porções de ção fixa da arroa-O ei em ro'n r''- 3 - - Uni processo para aumentar o der a adição de ácido deox1-5'-guaarmação fixa e móvel juntas forrnan- nos primeira e s egando raanaão
actor de alimentos, caracterizado pelo nilico ao alimento.
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PATENTES DE INVENÇÃO
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Publicação feita da actirda com o art. 28 elo Código de Propriedade Industria:
.
29 -Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará, a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 C;all
•
#odrrão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicadoa.

1

., 18 — No preparo de alimentos, um é fornecida através o dito tanque de servatório de solvente para limpeza . a fluido do dito tanque; um reservatório
aperfeiçoamento suscetivel de au- lavagem para a limpeza a step de rou- seco cote um dapositivo are admiesão; do solvente para limepeza a saco cum
mentar o sabor, caracterizado 'pelo pas na dita máquina de lavar; e uma um filtro se comunicando com o .dito um dispositivo de achnisa-o; mim litro
fato de compreender a adição de válvula de passagem localizada no dito tanque de solvente; um conduto de ee comunicando cena o dito reservatóclecrxi 5'-lnosinato de sódio ao ali- conduto de retõrno e operável simultâ . abastecimento se originando do dito fil- rio de solvente; um primeiro conduto
mento.
com os ditos dispositivos de Co; dispositivos para circularem o sol- de abastecimento se -iniciando da d-to
19 — No preparo e alimentos, um neamente
aperfeiçoamento estinado a aumentar bombeamento para fechar o conduto de vente do 'dito tanque de solvente atra- filtro; dispositivos para circularem o
o sabor, caracterizado pelo fato de retorno levando a totalidade do solVen- vês o dito filtro e o dito conduto de solvente proveniente do , reservatório de
compreender a adição de deord-5'- te à passar para o interior dos ditos abastecimanto; um tubo de distribuição solvente através o dito filtro e o dito
dispositivos de admiosão através O dito ligado com o dito conduto de abaste- 'primeiro conduto de abastecimento; uni
guanilato ao alimento.
• 2 — No preparo de alimentos, um tanque de lavagem e os ditos dispo- cimento; e dispositivos de acoplamento tubo de distribuição ligado com o dito
• aperfeiçoamento para armarritar o sa- sitivos de descarga de volta ao dito para ligarem o dito tubo de distribuição primeiro conduto de abastecimento; urna
bor, caracterizado pelo fato de com- reservatório'. com os ditos dispositivos de admissão multiplicidade de segundo condutos -de
preender a adição de deoxi-S ainosidas ditas unidades de limpeza e para abastecimento Lgados com o d•to tubo
nato de sódio e glutamato de sódio 2. Aperfeiçoamento em aparelhagem ligarem os ditos dispositivos de adiais- de distribuição; um . dos ditoa segundo
ao alimento.
de limpeza a seco, caracterizado, por são do reservatório da solvente com os condutos de abastecimento ligados com
21 — No preparo de alimentos, um compreender . em conjunto um tanque de ditos dispositivos deAlescarga das ditas os ditos dispositivos de admissão de
aperfeiçoamento para aumentar o sa- ilavagem Para conter um veiculo de unidades de limpeza em conseqüência cada unia das ditas unidades de lauboi', caracterizado pelo de compre- Lavagem fluido, uma costa girava' no do que cada unia das unidades de um- peza; U111 conduto de retõruo ligado com
ander a adição de deoxi-5'-guanilato dito tanque para agitar as roupas no peza pode funcionar seletivamente como cada uni dos ditos segundo condutoá
de sódio e glutamato de sódio ao veiculo fluido no dito tanque e para uma unidade de limpeza a sêco.
• de abastecimento e conjugando os cora
alimento.
.
[extrair o fluido de e secar as ditas
4. Aperfeiçoada aparelhagem de hm- o dito reseevatóriO de so:vente; um pri.
A requerente reivinica de acórdo roupas, um dispositivo de admissão para
Mein) dispositivo de vá:vula localizado
com a Convenção Internacional e o descarregar 'uni • veiculo fluido do dito peza a seco com múltiplas unidades, nos ditos condutos de retomo para selecaracterizado por compreender; uma
Art. 21 do Decreto-Lei n9 7.903, de tangeu, os ditos dispositivos de admis- inuitailicidade de unidades de limpeza, tivamcnte dirigir o solvente dos ditos
27 de agósto . de 1945, a prioridade do são e de descarga sendo disposto para
) segundo cond.utos e abastecimento para
-correspondentePatentes
pedido depositado
naproporcionarem uni sistema de extrava. cada unidade tendo um tanque de lim- o dito reservatório de scavente ou os
o Japao, em
peca para alojar uru veiaulo fluido de
Repartição de
sarnento pelo . qual o veiculo fluido. cir. limpeza 'a seco, dispositivos para ag :ta- ditos d:spositivoe de admissão das altas
25 de julho de 1960, sob n9 32.837.
cu/a para o interior do dito tanque
de limpeza;, um segundo dis(N9 18.053 — 18-4-86 — Cr$ 5.000) tanque os ditos dispositivos de admis- rem as roupas no veiculo fluido do dto unidades
tanque,-um dispositivo de admissão para positivo • de válvula localizado ern cada
""são e a • tun uivei predeterminado no circular uni veiculo ftuido para o ince- um dos ditos segundo condutos de abasdito tanque se descarrega do dito ton. rior do dito tanque, uni dispositivo de tecitnento entre
ditos dispositivos. de
TERMO Ni, 129.534
que através • os ditos dispositivos de descarga , para descarregar um veiculo admissão da dita . unidade de limpeza
descarga para secar as roupas no dito fluido do dito tanque; um reservatório e c) ponto onde os dtoecondutos de
De 9 de junho de 1961
tanque, dispositivos para esgotarem o para solvente de limpeza a seco com retorno são ligados aos mesmos para
James D. Robbins e Richad A. Cur- interior do dito tanque eimultáncamente uni dispositivo de admissão; uni filtro seletivamente dirigirem o solvente para
extraindo o ' fluido de e • secando as se comunicando com o dito tanque de os ditos condutos de retorno ou os
da América.
tis — Estados Unidos '
l A perfeiçoamentos em apare- d:tas roupas; um reservatório de sol- solvente; um primeiro conduto de abas- ditos dispositivos de admissão das ditas
Tituo:
/bagern de Limpeza a seco, bem como vente para limpeza a. saco com um tecimento partindo do dito filtro; dis- unidades da " limpeza; dispositivos de
em aparèlho de filtragem e processo conduto de admissão, uni filtro em.- co- positivos para circularem o solvente do acoplamento para ligarem os ditos dis.
municação com o dito tanque, um coa- dito tanque de 'solvente através o . dito pos:tivos e admissão do dito reservapara eerem usados com a mesma>.
duto de abastecimento partindo do dito filtro e o dito primseiro conduto de abas- tório de solvente com os ditos disposi.
Pontos Caracteristicos
filtro, dispositivos de bombeamento para tecia/auto; uni tubo de distribuição liga- tivos de descarga das ditas unidade-a
1. Aperfeiçoamento em aparelhagem bombearem o solvente do dito tanque do cena
n o dito primeiro conduto .de de limpeza; terceiros dispositivos de válde limpesa a saco caracteriiaao por através o dito filtro e o dito conduto abastecimento; . uma multiplicidade de vula para seletivamente impedirem o •
compreender, em conjunto: um tanque de abastecimento; uru conduto . de re- segundo condutos de abastecimento li solvente de ser descarregado através
ligado com o dito conduto de gados cora o dito tubo de distribuição; os daos dispositivos de descarga das
d e lavagem para conter um veiculo tOrno
,
abastecimento e com o dito reservaditas unidades • de limpeza em cansea & . lavagem fluido, dispositivos para todo de solvente para limpeza a eg&o; um dos ditos segundo condutos de abas- qüência do que cada urna das ditai"
aparem as roupas no veiculo fluido
tec:mento l ligado com os ditos disposi_3 e dispositivos para ligarem o dito con- tivos , de admissão . de cada uma , das linIdades
limpeza pode se:etivanente
Ao dito - tanque, um dispositivo de au¡tussa° Para dirigir um veiculo fluido junto de . abastecimento com os ditos ditas unidade° de limpeza; um conduto operar . como" urna unidade de limpeza
para O interior do . dito tanque,' um dispos:tivos de admissão e o dito coa- de rad:imo ligado cum cada uni dos a sft.c'-'
lispositivo de descarga para descarre- d uto de admissão do dito reservatório ditos segundo condutos de' abastecimento 6. Aperfeiçoada aparelhagem de . 1.'mfiar um veiculo fluido do dito tanque com os ditos dispositivoe de ilescarga e conjugando-os com o dito tanque de peza a seco com múltiplas unidades,
é proporcionada urna cor solvente; uni dispositivo de válvula to- caracterizado por compreender: uma
ó: ditos dispositivos de admissão e des- désse modo •Carga sendo disposto
S para proprocio- rente' continua de solvente limpo' para adindo nos ditos condutos de retórno multiplicidade dc unidades de limpeza,
atirem um sistema de extravasão pelo limpeza a sêco através o dito tanque para se:etivamente dirig:r o solvente cada unidade tendo um tanque de fimOral o veiculo fluido circula para o de lavagem para a limpeza a sêco de dos ditos segunda condutos de abaete- peca para cotner • um veiculo fluido de
folerior do dito tanque através os ditos roupas na dita máquina de lavar; e cimento Para o dito tanque de sol vente limpeza a seco, dispositivos para agitar
dispositivos de admissão e a um nível urna válvula de. passagem localizada no ou os ditos dispositivos de admissão roupas no • veiculo fluida; no dito tanpredeterminado no dito tanque é des- dito conduto de retorno e operável si- das ditas unidades de limpeza; e dispo- que de limpeza, lon dispositivo de ad.
atçavés os multâneamente com os ditos dispositi- sitivos de acoplamento para ligarem os missão para dirigir' um veiculo fluidç'
karregado do dito tanque
ditoe dispositivos de descarga; um re- vos de bombeamento para fechar o ditos d spoeitivos de admissão do dito para o interior 'do dito tanque de umservatório de solvente para limpeza a conduto dearetoirnd levando a totalidade tanque de solvente com os ditos clis- peca, um dispositivo de descarga para
com um conduto de admissão, um do solvente à circular para o interior positivos de descarga das ditas unida- descarregar um veiculo fluido do dito
tár‘o
dos ditos dispositivos de admissão atrafiltr o se comunicando com o dito re- vês o dito tanque de lavagem e atra- des de limpeza, cm conseqüência do que tanque de limpeza, os ditos dispositivos
.i
. rvatório, um conduto de abastecimencada uma das ditas unidades de limpe- de admissão c descarga sendo dispostos
partindo do dito filtro; dispositivos vês 'os ditos dispositivos . de descarga za pode operar seletivamente como para proporcionarem um sistema de ex•
bombeamento para bombearem o de rctOrno -o dito reservatório'.
urna unidade de limpeza a saco.
travasamento pelo qual o veiculo flui/ •
do flua para o interior do d:to tanaue
lolvente do dito reservatório através o - 3. Aperfeiçoada aparelhagem de
ito filtro e o dito conduto de abaste- limpeza a saco com múltiplas unidades,
5. Aperfe içoada . aparelhagem de lim- de limpeza através os ditos dispositivo!.
cimento; uni Conduto de retenno ligado caracterizado • por compreender unia peza a saca com múltiplas unidades, de admissão e a um nível predeterinla
çotn o dito conduto de abastecimento multiplicidade de unidades de limpeza. caracteramdo 'por compreender: nina nado no dao tanque de limpeza se es5.
C com o dito reservatório Para o sol- cada unidade tendo um tanque de lava- multiplicidaderi de. unidades de .limpeza. carrega do .dito tanque de limpeza alva.
ente de limpeza a sêco e dispositivos gem para conter um veiculo de limpe- cada unalacje a tendo uni tanque de um- vês os ditos dispositivos de descarga*
4 acoplamento para ligarem o • dito za a saco fluido, dispositivos para agi- peza para conter um veiculo fluido dc um reservatório de solvente para lis
conduto de abastecimento com os ditos tarem as roupas no veiculo fluido no limpeza a saco, dispa:itivos para agi- peca a seco com um dispositivo de
ispositivos de admissão e o dito coo- dito tanque, um dispositivo dr. admis- lar roupas no veiculo fluido no dito admissão; um filtro se comunicando cora
$uto de admissão do dito reservatório são para dirigir um veiculo fluido para tanatie, um dispositivo de adm i ssão para o d:to reservatório de solvente; una
'gota os disposaivos de descarga em o interior do dito tangia., um dispositi- dirigir um veiculo fuido para o. iate conduto de abaetecimento se originando
eonseqüencia do que uma vasão conti- vo de descarga para descarregar um rior do d • to tanque, um dispositivo á do dito filtro; dispositivos para cir.
Iltla e solvente de limpeza a sèco limpo veiculo fluido do dito tanque; um re- (lesa:ira:a para descarregar ' um veiculo cularem o solvente do dito reservatório
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PATENTES DE INVENÇÃO
% Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
do pedido, durante 30 dias
1 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo,. começará a -correr o prazo para o deferimento
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Ilac1ona.1 da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
de solvente através o dito filtro e o roupas no veiculo fluido no dito tan- Vente; um primeiro conduto de abaste- primeiro conduto de abastecimento; uma
dito conduto de abastecimento; um que de limpeza, um dispositivo de ad- ! cimento se originando do dit filtro; multiplicidade de segundo condutos de
tubo de distribuição ligado com o dito missão para dirigir -uni veiculo fluido I dispositivos pariá circularem o solven- abastecimento libados com o dito tubo
conduto de abastecimento; e dispositivos para o interior do cleci t-a que de lim- te do dito reservatório do solvente de distribuição; um dos ditos segundo'
de acoplamento para ligarem o dito peza, um dispositivo de ,carga para através o dito filtro e o dito primeiro condutos de abastecimento ligado com
tubo de distribtfção com os ditos dis- descarregar um veiculo i.uiclo do dito conduto de abastecimento; um tubo de os ditos positivos de admissão de cada
positivo° de admissão das ditas unida- tanque de limpeza, os ditos dispositivos distribu:ção ligado com o dito primeiro uma das ditas unidades de limpeza; um
des de limpeza e para ligarem os d:tos de admissão e descarga. sendo dispostos conduto de abastecimento; uma multi- conduto de retôrno ligado com cada
dispositivos de admissão - do dito reser- para proporcionarem um sistema de ex- plicidade de segui2do condutos de abas- um dos ditos segundo condutos de abasvatório de solvente coai os ditos: dispo- travasamento pelo qual o veiculo fuido tecimento ligados com o dito tubo de tecimento e conjugando-os, com o dito
sitivos de descarga das ditas unidades flui para o interior do dito tanque de distribuição; um dos ditos segundo con- reservatório de solvente; um primeiro
de . limpeza em conseqüência do que limpeza através os ditos dispositivos dutos de abastecimento ligado com os dispositivo de válvula disposto nds ditos
cada urna das dias unidades de lim- de admissão e a um nível predetermi- ditos dispositivos de admissão de cada condutos de retórno , para seletivamente'
peza -pode operar seletivamente como nado no dito tanque de limpeza se uma daS ditas unidades de limpeza; um dirigir o solvente dos ditos segundo
:onduto de retórno ligado com-1 cada condutos de abastecimento para o dito
uma unidade de limpeza a séco com descarregado dito tanque, de limp.
uma corernte continua de solvente cir- através os ditos dispositivos de descar- um dos ditos segundo condutos de abas- reservatório de solvente ou os ditos
culando através o dito tanque de lim- ga; um reservatório tl.e solvente para tecimento e conjugando-os com o dito dispositivos de admissão das ditas unilimpeza a seco com um dispositivo de reservatório de solvente; um primeiro dades de limpeza; um segundo disposipeza.
admissão; uni filtro se comunicando com dispositivo de- válvula localizado nos tivo de válvula disposto em cada um
7. Aperfeiçoada aparelhagem de limdito reservatório de solvente; um prio
condutos de retôrno para seleti- dos ditos segundo condutos de abastepeza a sêco com múltiplas unidades, meiro conduto de abastecimento se ori- ditos
caracterizado por compreender; , uma ginando do dito filtro; dispeeitivos para vamente dirigir o solvente dos ditos cimento entre os ditos dispositivos de
multiplicidade de unidades de limpeza, circularem o solvente do dito .reserva- segundo condutos 'de abastecimento para admissão da dita unidade de limpeza e
dito reservatório de solvente ou os a ponto onde os ditos condutos de
cada un'dade tendo um tanque de hm- todo solvente através o dito filtro e o
dispositivos de admissão das ditas reteirno são ligados aos mesmos para
peza para conter um veiculo fluido de o dito primeiro conduto de abasteci- dtos
limpeza a séto, dispositivos para agitar mento; um tubo de distribuição ligado unidades de limpeza; um segundo dispo- seletivamente dirigir o solvente para os
de válvula localizado em cada ditos condutos de retórno ou os ditos
roupas no veiculo fluido no dito tan- com o dito primeiro conduto de abaste- eitivo
um
dos
ditos segundo condutos de dispositivos de admissão das ditas unique de limpeza, uni dispositivo de ad- cimento; uma multiplicidade de segundo abastecimento
entre os ditos dispositivos dades de limpeza; condutos de extravamissão paia dirigir um veiculo flu:do condutos de abastecimento ligados com
admissão da dita unidade de limpe- samento ligando cada urna das ditas
para o interior do dito tanque de lim- o dito tubo de distribuição; urh dos de
za e o ponto onde os ditos condutoi unidades de limpeza com o dito reser, peza, um dispositivo de descarga para
ditos segundo condutos de abastecimento
descarregar um veiculo fluido do dito ligado com os ditos dispositivos de ad- de retôrno são ligados aos mesmos para vatório de solvente; dispositivos de
tanque de limpeza, os ditos dispositivos missão de cada uma das ditas unidades seletivamente dirigirem o solvente para acoplamento para ligarem os ditos disde admissão e descarga sendo dispostos de limpeza; um conduto de reffirno li- os ditos condutos de reteirno ou para positivos de admissão do dito reservapara proporc:onar um sistema de extra- gado com cada um dos ditos segundo os ditos dispositivos de admissão das tório de solvente com os ditos dieposi.
vasamento pelo qual o veiculo flui para condutos de abastecimento e conjugan- ditas unidades de limpeza; dispositivos tivos de descarga das ditas unidades de
o interior do dito tanque de limpeza do-os com o dito reservatório de sol- de' acoplamento para ligarem os ditos limpeza; terceiro dispositiyos dg válvula
de admissão do dito reser- para seletivamente impedirem o solvente
através os ditos dispositivos de admis- vente; um dispositivo de válvula dis- dispositivos
de solvente com os ditos dispo- de ser descarregado através os ditos
são e a um nivel predeterminado no posto nos ditos condutos de retórno para vatório
sitivos de descarga das ditas unidades dispositivos de descarga das ditas unidito tanque, de limpeza- se descarrega seletivamente dirigir o solvente dos di- de
limpeza; terceiro dispositivos de vál- dades de limpeza em conseqüência do
do dito tanque de limpeza através os. tos segundo condutos- de abastecimento vula
para seletivamente impedirem o que cada uma das ditas unidades da
ditas dispositivos de descarga; um re- para o dito reservatório de solvente ou solvente
de ser descarregado através os lippeza em conseqüência do que cada
servatório de solvente para limpeza a os ditos dispositivos de admissão das ditos dispositivos
de descarga das' ditas unia das ditas unidades de limpeza Pode
sêco com um dispositivo de admissão; ditas unidades de limpeza; e dispositi- unidades de limpeza,
em conseqüência seletivamente operar como uma unium filtro em comunicação com o dito vos de acoplamento _para ligarem os
reservatór'o de solvente; um primeiro ditos dispositivos de admissão do dito do que cada uma das ditas, unidades dade de limpeza a séto com uma vasào
podem operar 'seletivamente vontinua de solvente circulando através
conduto de abasteciniento se originando reservatór'o - de solvente com os ditos de limpeza
uma unidade de limpeza a sêco o dito tanque de limpeza.
do dito filtro; dispositivos: 'para bom- dispositivos de descarga das ditas uni- copo.
bearem o solvente do dito reservató- dades de limpeza em conseqüência do com um fluxo - continuo de solvente cir11. , Aperfeiçoada aparelhagem de limrio de solvente através o dito filtro e que cada unia das ditas unidades .de culando através o. dito tanque, de lim- peza à séco, caracterizado por compeza
.
o dito' primeiro conduto de abasteci- limpeza pode seletivamente operar como
preender era conjunto: uma bateria: de
mento se originando de dito filtro; dis- um{ unidade de limpeza a seco com .10, Aperfeiçoada aparelhagem de lim- máquinas de limpeza; um reservatório
positivos , para bombearem o solvente uma corrente continua de solvente cir- peza a séco com múltiplas unidades, de solvente para limpeza a .eêco; Uni
do dito reservatório de solvente atra- culando através o dito tanque de lim- caracterizado por compreender: uma mecanismo de filtragem operacionalmente
vés o dito • filtro e o dito primeiro peza.
multiplicidade de unidades de limpeza, ligado entre o dito reservatório de . sol• conduto de abastecimento; um tubo de
•
cada unidade tendo run tanque de lim- vente 'e cada uma da dita bateria de'
9. Aperfeiçoada aparelhagem de lim- peza para conter um veiculo fluido máquinas de limpeza; e um anteparo ou
'distribuição ligado com o dito- primeiro
- conduto de abastecimento; unia multi- peza a sèco com múltiplas unidades, de limpeza a sèco, dispositivos para divisão separando a dita bateria de máplicidade de segundo condutos de abas. caracterizado , por compreender: uma agitarem roupas no veicula fluido no quinas de limpeza do dito aparelho de
tecimento ligados 'com o dito tubo de multiplicidade de unidades de limpeza, dito tanque - de limpeza, um dispositivo filtragem.
distribuição; uni dos ditos segundo con- cada unidade tendo um tanque de lim- de admissão para dirigir um veiculo
-:12,
Aperfeiçoada
aparelhagem
de
peza
para
conter
uni
veiculo
fluido
de
fluido para o interior do dito tanque
dutos de abastecimento ligado com os
- ditos dispositivos de admissão de cada limpeza a saco, dispositivos pare agi- de limpeza, 'um dispositivo e escarga limpeza a sêco, caracterizado por comuma das ditas unidades de limpeza; e tarem roupas no veiculo fluido no dito para descarregar um veiculo fluido do preender em conjunto: uma bateria de
" dispositivos de acop'amento para liga- tanque de limpeza, um dispositivo de dito tanque de limpeza,- os ditos dispo- máquinas de limpeza; um reservatório
rem (Já ditos dispositivos de admissão admissão para dirigir um veiculo fluido sitivos de admissão e -descarga senda de solvente para limpeza a seco:, um
do dito reservatório de solvente icei para' o interior do dito tanque de lim- para . proporcionarem um sistema de, mecanismo de filtragem operacionalmen-;
,os -ditos dispositivos , de descarga das peza, um dispositivo de descarga para extravasamento pelo qual • .o veiculo te' ligado entre o dito reservatório - de
ditas unidades de limpeza em coase; descarregar um veiculo fluido do dito fluido flui para o interior do dito tan- solvente e cada uma da dita bateria
qüéncia do que cada urna das ditas tanque de limpeza, os ditos dispositivos que de limpeza através os ditos dispo- de máquinas de limpeza; e um anteparo
unidades de limpeza pode seletivamente de admissão e descarga sendo dispostos sitivos de adpiseão e a. um nível prede- ou divisão separando a dita bateria de
operar como uma unidade de limpeza para proporcionarem tua sistema de terminado no dito tanque de limpeza máquinas de limpeza do, dito aparelha
a . .sèco com um fluxo continuo de sol- extravasamento pelo qual o veiculo se descarrega do mesmo; um reservató- de filtragem e o dito reservatóRà do
vente 'circulando através o dito tanoue fluido flui para o interior do dito tan- rio de solvente, para limpeza a -seco solvente.
que de limpeza através os ditos dispo- com um dispositivo de admissão; um ,13. Aperfeiçoada aparelhagem de'
de limpeza.
sitivos de admissão c a um nivel pre- filtra se comunicando com o dito reser- limpeza a séco, caracterizado por árin-,
8. Aperfeiçoada aparelhagem de lim- determinado no dito tanque de limpeza
de solvente; uni primeiro con-, preender em conjunto:' uma bateria de
:.peza • a' eêco com múltiplas unidades, ca- se descarrega do dito _tanque de limpe- vatório
duto de abastecimento Se originando do
, racterizado por compreender: uma mul- za através os ditos dispositivos de dito filtro; dispositivos. para circularem máquinas de limpeza; um reservatório
de solvente' para limepaza a sêco; Cada
tiplicidade de unidades de , limpeza,' cada descarga; um re,servatório , de 'solvente
solvente do dito - reservatório :de sol- uma da dita bateria de máquinas de
unidade tendo , um tanque de limpeza para limpeza a sêco com um dispositi- o'
vente ; através' .o dito filtro e o dito limpeza elevadas à uma altura geral. para conter um wiculo fluido de lim- vo de adm'ssão; um filtro se comuni- primeiro conduto de
abastecimento; um mente acima do dito reservatório' de
peza a: - séco„ dispositivos para agitarem @ando com o dito reservatório de soltubo de distribuição ligado com o dito solvente; um mecanismo de ., filtragem
.• -
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Publicação feita der acôrdo com o art. 1SO do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a

texzeZ ta prazo de GO dias para o deferimento do pedido. Durante Cse prazo poderão apresentar suas oposiçOaat ao Depwtamenté
- &acionai da Propriedade Indttstria/ aqueles que se julgarem prejudicados com a concusão do registro requerido
.. operacionalmente ligado entre O dito d spositivOs de filtragem que dividem dispositivos de admiseão e o .dita Seguia- ique se acopla hermeticamente com a.
reservatório de solvente e cada uma o dito tanque de filtragem incluirem go d:sposoivo de válvula é fubeco:, , e paredes do dito tanque de filtragem, o
o dito terceiro dispositivo de válvula é dito elemento tendo aberturas no mesmo
da dita bateria, de máquinas de limpeza; urna multiplicidade de elementos de
e uma divisão ou anteparo separando tro ,tubulares lixados pelas Silas extre- aberto, é dirigida pára o 'iinterior • dce; _m comunicação com áà ditas extremi.
a dita bateria de máquinas de limpeza midades abertas a um elemento qtO, se ditos, dispositivos coletores de resíduos dades • abertas dos ditos elementoà de
do dito mecanismo de filtragem e o acopla hermeticamente às 'parede.. do quando o dito •primeiro' dispositvo de filtro e -'dispositivos de moia dispostos
dito tanque de filtragem, abertura,. sen- válvu.a errige e o solvente para , o inte- no 'interior de cada um dos ditos ele- ,
dita- reservatório de solvente. . •
rior dos . d:tos segundos' dispositivos de mentos de -filtro para previnirem , o seu 14. ;Aperfeiçoada- aparelhagem de do Proporcionadas no dito elementos admissão
e 10 dito segundo dispositivo colapso e os ditos dispositivos coletoem
comunicação
com
as
ditas
extremilimpeza a sêmN caracterizado por Comde, válvula "é aberto e -o dito terceiro res de resíduos no crto tanque de residades
abertas
dós
ditos
elementos
de
preender em conjunto: unta bateria de
ouos compreendem umt eelmento de fildispositivo de válvula é fechado.
máqu:nas de limpeza; um reservatório
tro tendo uma abertura em Comunica21. Aperfeiçoado aparelho de filtra- ção com o dito escoadouro.
'de solvente para limpeza a seco; um
18. Aperfeiçoado aparelho de filtramecanismo de filtragem em comunica- gem para uso na aparelhagem de lim- gem para uso numa aparelhagem de
ção com o dito reservatório de sol- peza a saco, de acôrdo com o ponto limpeza a sêco, de: edil-do .com o pon- 26. Aperfeiçoado . áparelhO 'ele filtravente; um tubo de distribuição opera- 16, caracterizado pelo fato dos ditos to 20, caracterizado pe:O fato do dito gem para uso numa aparelhagem de
cionalmente ligado entre o dito meca- dispositivos coletores de detritos no dito dispositivo de filtragem , que divide o limpeza - a sêco, caracterizado por em
nismo de • filtragem e cada upa- da tanque de detritos compreenderem um dito • tanque de- filtragem 'compreender conjunto , compreender: um reservatódita bateria de máquinas de limpeza; elemento de filtro tendo uma abertura uma' multiplicidade :de elementos de fil- rio de solvente para: limpeza a sêco;
' e uma divisão ou antepara separando em comunicação com o dito primeiro tro tubulares fixados pelas suas . extre- um tanque de filtragem em comunicaa d ta bateria de máquinas de limpeza compartimento do dito tanque de fil- midades abertas a um elemento herme- ção com ó -dito reservatório, o dito
ticamente acoplado com e'is-:paredes do
do dito mecanismo de- filtragem e o fragern.
, tanque de filtragem, incluindo um diad-to tanque de filtragem, o dito ele- - posit.vo de filtragem - que' divide o dito
dito reservatório de ,solvente. "
19. Ape'rfeiçoado 'aparelho de fil- pento tendo aberturas no : mesmo em tanque de filtragem em arimeiro e
15. Aperfeiçoada aparelhagem . de
com as ditas extremidades
comunicação com
• limpeza aa seco, caracterizado por com- tragem para uso na aparelhagem de` abertas dos ditos elementos de filtro.' dundo compartimentos; os ditos dispopreender em conjunto: uma bateria de limpeza a seco, de actirdo com o ponto
sitivos de filtragem incluindo uma mul.
Máquinas de ,
limpeza; um reservatório 16, caracterizado pelo " fato . dos ditos
22. Aperfeiçoado aparelho de filtra- tiplicidade de elementos ,. em forma de"
dispositivos
de
filtragem
que
dividem
geM para uso numa, aparelhagem -tle tubo fixados peais , suas extremidades
de solvente para limpeza a sêco; cada
o dito tanque de filtragem inCluirein limpeza a 0.co, :de acárdo .com' o pon- abertas' a um elemento que se acopla
• uma da dita bateria de Máquinas de
uma multiplicidade de elementos de fillimpeza elevada -a uma" altura geral- tro tubulares fixados pelas suas extre- to 20e caracterizado pelo fato • dos ditos hermet:caniente, com_ as paredes do dito
- mente acima do dito reservatório de midades abetras a , um elemento que. se dispositivos coletores . de resíduos no" »eanque de filtragem; o dito -elemento
solvente; um mecanismo _ de filtragem acopla hernietiearnente êoni as paredes dito tanque de resíduos 'compreenderem tendo aberturas' no mesmo em comuniem comunicação com o dito --reserva- do dito tanqUe de filtragem, aberturas um elemento de' filtro, tendo uma . aber- cação com ao ditas extremidades -ober.
tório de solvente; um tubo de distri- sendo proporcionadas no dito clemente. tura em comunicação com o dito es- tas dos •ditos ' sacos de filtragem e . uma
• . multiplicidade' de •: partes elevadas; uma
.
'
-, buição operacionalmente ligado, entre o em :comunicação com ás ditas._ eitre, coadouro." '
nó dito tanque- se--acoplando com
.. dito mecanismo de ' filtragem . e cada midades abertas dos ditos elementos • 23. Aperfeiçoado aparelho de filtra- agaxeta
parte inferior da dito elemento; uma
: uma da dita bateria de máquinas , de de filtro, os diteis dispositivos' coletores gem para não numa aparelhagÈrn de abertura
liara a ditei , tanque de filtralimpeza; e uma : divisão ou anteparo de detrVos mi dito; tanque de' detritos limpeza a sêco, de :acordo Com 'o ponto gem incluindo
uma: multiplicidade . - de
separando -a dita bateria de maquinas compreendem um elemento de filtro 20, caracteniado pelo fato doà: ditos
.as ditas molas
de limpeza do— dito' mecanismo. de fil- tendo uma abertura em • comunicação dispositivos 1 de filtragem que dividem do . molas ein i• aspirai,
pendendo
da: '• tl : ta -..cobertUra ».'cercando
tragem e o . dito reservatório,, de sol- com o dito primeiro compartimento do o' dito ,tanque de' filtragem compreen;
as ditae • partes 'eleváclaà • ou salientes
derem uma multiplicidade de elementos quando -a -adita cobertura ". .,se encontradito tanque de filtragem; • epelas
suas
de
filtro
tubulares
fixados: 16. Aperfeiçoada aparelhagem - de
em -posição' dê.sse modo :retendo • o dito 20, ; Aperfeiçoado "aparelho' de "filtralimpeza a sêco, caracterizado por com- gem' para uso na aparelhagem de lim- extremidades abertas a um elemento elemento contra . a dita -gaxeta; .primeiros
que
se
acopla
hermeticamente,
com
.as
preender em , conjunto: uma fonte de peza a- sêco, „caracterizado Áport comdispositivos-.- de.. admissão : e . Um escoasolvente, para -limpeza a Seco; um, tan- preender eni', ,conjunia: "umai fontei.elé paredes do ditO "tanque de' filtraigm, o douro em connuOcação :com o dito. prique de filtragem se comunicando com solvente para limpeza a sêco;" um tan- dito elemento tendo agerturas no -mes- meiro comPartiMento; ': Segunda disPosi- '';`•
- a dita fonte; um dispositivo de filtra- que de filtragem . em comunicação com mo em comunicação com ao ditas extre- vos-de . admissão, e um • dispositivo de
gem dividindo o . dito- tanque "de filtra- a „dita ' fonte, o- dito -tainatié cle- filtra- midades abertas dos ditos elementos clç descarga eiticonninicação com o edito
gem em 'dois 'compartimentos; d:sposi- gem incluindo -um dispositivo de filtra- filtro 'e os ditos dispositivos cOletoreS Segundo •compartimentck • dispositivos
tivos para circularem o solvente' da dita gem 'dividindo o dito .tan9ue de filtra- de resíduos no. 'dito tanctue;de resíduos parà. circularem o- f solvente do dito •
,,de, filtra reseryatório de solvente para qualquer
fonte para' ,qualquer um dos ,ditos com- gem.. em • primeiro' é segundo comparti:: compreendem . um . :elemento;
partimentos do' dito tanque, de filtragem; mentos; primeiros dispositivos de, admis- tendo, uma abertura em ;comunicação um dos ditos 'primeiro ou segundo dis.'
um tanque de resíduo'. comunicável- são e -um escoadouro se comunicando com o dito escoadouro.
positivos" de admissão; um tanque de
resíduos coniunicávelinente ligado • com'
mente ligado -entre um dos ditos -com- com . o dito' primeiro compartimento;
partimentos do dito tanque de filtra- segundo dispositivos de adpIssão e um • 24. Aperfeiçoado apá7ellio .de
o dito • reservatório: . dispositivos 'coleto- gem e a -dita fonte; dispositivoe cole- dispositivo'.. de -descarga -em comunita- gem para. uso , numa aparelhagem de res de resíduos no dito tanque de resi-%
;com
o
paude:.actirdo
.1;-éco,"`
limpeza
a
. .tores de resíduos no dito tanque de ção Com 6 dlto segundo 'compartimento:
duos ' entreo dito escoadouro e a dite
aracterizado.
pelo fato dos ditos
20,
c
conexão . com o 'dito » reservatório; urn
'. 'resíduos; e dispositivos de , válvula ,para dispositivos para circularem o solvente to
que
dividem
filtragem
.
dispositivos
de
seletivamente dirigirem o,. 'solvente para da fonte Para qualquer um "dos 'ditos
primeiro , d'spositivo de.'. válvula para
o dito tanqüem 'de filtragem compreen- seletivamente dirigir a- solvente quer,
qualquer um dos ditos compartimentos primeiro., ou segundo , dispooitivos , ,, de derem :uma Multiplieidade de elementos
para 'o dito 'quer para o 'dito segundo
do :dito' tanque . de filtragem, . 0.s . ditos admissão; um tanque de: reduos conaudispositivos . de :válvula ' numa P° siçã° nicas/cimente 'Soado 'cont o dito escoa- de :file-o tubulares' fixados"' 'Pelas suas dispositivo de admissão:- um segundo disextremidades abertaà a um elemento': que
dirigindo o solvente 'da 'dito primeiro douro; o ditO tanque de 'resíduos „comi- sé acopla hermeticamente, com as pare- positiva de válVula seletivainente abrisdo e ou fechando -o -dito escoadouro; t
compartimento para- o outro dos ditos nicàvelmente ligado com -a dita fonte;
compartimentos desse formando filtran- dispositivos 'Coletores' '- de 'resíduos ' no des' do dito tánque de , filtrageá; o dito um terceiro dispos'dvo de válvula 'seleelemento
tendo
'aberturas
no
mesmo
em
tivamente fe,chando ou abrindo -o dito
do O dito solvente é recolhendo mate: dito tanque' de- resíduoã 'entre • o '.- dito
'nal nos 'ditos disPositivos . de filtragetio escoadouro e, a .... dita • conexão com a comunicação' com as ditas 'extremidades dispositivo 'de descarga 'end' comunicaás ditos dispositivos- de 'válvula - numa dita: fonte(' um Primeiro dispositivo de abertas:, dos" ditos elementos de filtro e ção com o dito segundo compartimento
segunda posição . dirigindo a fluxo de válvula *para , seletivamente , dirigir - -cr dispositivos de „mola , dispostos no inte- Cm conseqüência do' que o material
rior de .. 'cada um dos Oitos .' elementos acumulado no dito- dispositivo de 'fil. .
d . (nitro .conipartimento
solvente, -para -.qualquer Um doí - ditos
.
. solvente - dádito
seu colapso trágein, quando o dita primeiro dispopara a. dito ! primeiro compartimento primeiro ou : Segundo dispositivos / de de filtro para previnireni
•. . sitivo de válvula dirige o solvente para
' dessa fornia removendo com 'um jato de admissãO; um segundo - dispositivo de, ou andamento. solvente o dito material acumulado dos válvida seletivamente abrindo ou .fe-. '.225:' Aperfeiçoado aparelho de, filtra,' o interior ,dos ditos primeiros disposi-o
ditOs dispositivos de '• filtragem e diri- chando o dito esedadouro; e um ter- gema para uso ' numa aparelhagem de tivos de -admissão e O dito segundo
gindo-o para o interior do dito tanque ceiro dispositivo de válvula . seletiva- limpeza a sêco, acôrtiO com o ponto dispositivo de válvula é fechado e o .
de resíduos, o dito solvente :'sendo • re- mente abrindo ou fechando as ditos 20, caracterizado pelo fato dós ditbs dito terceiro dispositivo de válvula ê
tornado à dita fonte.
disposTvos de descarga em Cománica- dispositivos de filtragem que dividem aberto, é descarregado para 'o interior
dispositivos coletores 'de de-17.: Aperfeiçoado aparelho de filtra- ção com o dito Segundo comparti- o dito tanque .deofiltragem compreen- dos ditos
quando a dita primeira ;válvula
_ gem para uso na aparelhagem de lima- mento em conseqüência do que o mate- derem .uma multiplicidade de elementos tritos'
para O Interior do
.
pelas suas dirige• o solvente'
- pezaoao séco, de acordo com o ponto rial recolhido nos ditos dispositivos de A. f ltro `tubulares fixados
16, caracterizado pelo fato dos ditos fdtragem, , quando os ditos primefron` extremidades abertas ' ute ' elemento dito segundo dispositivo de admissão
•t
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acõrdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
I 29 Da data lia publicação de que trata o presnite artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dista
poderá° apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrie' aqueles que se julgarem prejudicados.
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e o dito segundo dispositivo de válvula é aberto e , o terceiro dispositivo
de válvula é fechado.
227. Aperfeiçoamento em processo
para a filtragem de material solvente
para limpeza a sêco, para ser efetuado
em conjunto com uma aparelhagem de
limpeza a eéco ou um aparelho de filtragem como acima especificado, caracterizado ‘ por compreender as etapas
ou estágios de fornecer-se um tanque
de filtragem com um dispositivo de
filtragem dividindo o tanque de filtragem em primeiro e segundo compartimentos separados com um tanque de
resíduos ligado com o segundo compartimento; dirigindo o solvente para
o interior do segundo compartimento,
através .o dispositivo de filtragem e
para, o exterior do primeiro compartimento, dessa forma recolhendo o material num lado do dispositivo de filtragem; dirigindo a seguir o solvente
para . o interior do primeiro compartimento', através o . dispositivo de filtragem e , para o exterior do segu
ndo
compartimento através o tanque de resíduos, dêsse modo descarregando o
material recálhido .no dispositivo de
Veragem e para o exterior do segundo
Compartimento através o tanque de re.
siduos, dêsse modo descarregando o
material recolhido no dispositivo de fil-

tragem para o interior do tanque de filtragem, como acima especificado, ca- tragem como acima especificado, caresiduos.
•
racterizado por compreender as etapas racterizado por compreender as etapas
28. Aperfeiçoamento em processo de prop'orcionar uma fonte de solvente de fornecer-se uma fonte de solvente
para a filtragem de nraterial solvente para limpeza a sèco; fornecendo-sern um para limpeza a sêco; colocando-se um
para limpeza a séco, para ser efetuado tanque de filtragem com- um dispositivo agente de filtragem no solvente; proem conjunto com a aparelhagem de de filtragem dividindo o tanque de fil- porcionando-se . um tanque de filtragem
limpeza a sêco ou um aparelho de fil- tragem em primeiro e segundo com- com tan dispositivo de filtragem divitragem, como acima especificado, ca- partimentos separados com um tanque dindo o tanque de filtragem 'em primeiracterizado por compreender as etapas de resíduo,' ligado com o segundo- com- ro e segundo compartimentos separados
de proporcionar ' uni tanque de filtra- partimento; dirigindo-se o solvente da com um tanque de residuos ligado com
gem com um dispositivo de filtragem fonte para o interior do segundo comdividindo o tanque de filtragem em partimento através .os dispositivos . de oo segundo compartimento; dirigindo-se
solvente da fonte para o interior do
primeiro e segundo compartimento se- filtragem e para fora do primeiro com- segundo
compartimento, através o disparados com um tanque de resíduos p artimento, dessa forma recolhendo o positivo de
e para o exterior •
ligado com o segundo compartimento; material num lado do dispositivo de do primeirofiltragem
compartimento, dessa fordirigindo-se o solvente para o interior filtragem; a seguir dirigindo o solvente
do segundo compartirnecto, através o da fonte para o interior do primeiro ma recolhendo o material de um lado
dispositivo de filtragem; a seguir diri- compartimento através os dispositivos dos dispositivos de filtragem e deposigindo o solvente para o interior do de filtragem e para fora do segundo tando o agente de filtragem sôbre os
a seguir dirigindo o solvente
primeiro compartimento, através o dia- compartimento através o tanque de re- mesmos;
positivo de filtragem e para fora do síduos, clêsse modo descarregando, o da fonte para o interior do primeiro
segundo compartimento através o tan- material recolhido no dispositivo de compartimento, através os dispositivos
que de resíduos,- dessa forma descar- filtragem para o interior do tanque de de filtragem e para o exterior do seregando o material acum...lado no dis- residuds: removendo o material do sol- gundo compartimento através o tanque
positivo de filtragem para o interior do vente no interior do tanque de resíduos de resíduos, dessa forma' rearrajanclo-se
tanque de resíduos; recolhendo o mate- e retornando o solvente para a fonte; o agente de filtragem descarregando-se
rial no tanque de resíduos e -removen- e removendo o material do tanque de o ' material recolhido nos 'dispositivos
de filtragem no interior do tanque de
do-se o material do mesmo.
resíduos.
resíduos; removendo-se o material de
29. Aperfeiçoamento em processo
30. Aperfeiçoamento em processo solvente no interior do tanque 'de resípara a filtragem de • material solvente para a filtragem de material solvente duos e retornando o solvente a fonte:
para limpeza a sèco, para ser efetuado para limpeza a sécia, para ser efetuado e , removendo-se o material do tanque
em conjunto com a aparelhagem de em conjunto • com a aparelhagem de de resíduos.
limpeza a sèco, ou um aparelho .de limpeza a s'éco. ou um aparelho de III(N9 17.868 — 18-4-66 — Cr$50)

ARQUIVOS
DO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E NEGÓCIOS INTERIORES
Repositório de doutrinas, decisões administrativas,
pareceres, acórdãos dos tribunais judiciários, elabon
ração legislativa, legislação, acompanhado de índices
analítico e alfabético. Publicação trimestral,

Preço: Cr$ 300
ameres atrasados r

Departamento de Imprensa Naciona%
, tem à venda a coleção de ARQUIVOS desde 1943,
exceto os ,números 1 e 16, já esgotados
A VENDA
tia Guanabara

Seçáo de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1 •
Agência I: Mmistério da Fazenda
Atendè-se a pedidos pelo Serviço . de Reenabbiso Postai
Em Brasília
Ma sede do D.I N
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MARCAS DEPOSITADAS
Publiessão feita de aoárdo em o art. 130 do Cádigo da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr oprimo de 90 dias paca o deferimento do pedido. Durante 9oie praso poderão apresentar suas n.poektes ao Departamento
, Kadonal da Propcieda2é- Indttstria1 aqueles que ao folguem prejudicados com a concessão do registro tequerido

Termo n.° 725.062, de 18-11-65
Esporte Ilustrado Ltda.
Pernambuco

Esporte . Ilustrado
Classe 32
Para dist : nguir: Álbuns, almanaques,
anuários, boletins, catálogos, jorna:s,
livros, peças teatrais e cineMatográficas, programas de rádio" e televisão,
publicações revistas, folhinhas Impressas e programas circenses
'Termo -n. 9 725.063, de 18-11-65
Nordeste Propaganda "Luminosos Ltda.
Pernambuco

Nordeste Pro-pa.gandai
Luminosos Limitada
Nome comercial
•Termos as. 725.064 a 725.066. de
18-11-65
H moca Limitada
Pernambuco

funis, fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frig.deiras; ganchos,
grelhas, gar'os, ganchos para quadros
gonzis para darruagens; insígnias; limas, lâminas. liroreiros, latas de lixo;
jarras; machadinhas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos, darretas, matrizes; navalhas; puas; pás, pregos, parafusos, picões, porta-gelo; poj eiras, porta-pão, porta-jóias. paliteiros.
panelas, r-Oldanas,-ralos para pias, rebites, regadores; serviços de chá e café.
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; tesouras, talheres atlhadeiras, torqueze,
tenazes, travadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos para j.irtas de correr, taças.
travessas, turibulos: vasos, vasilhames
e:verruma
Termo n.° 725.067, de 18-11-65
Gorelik i Tessler Ltda.
Rio Grande do Sul

Madeireira Serrana

Teimos ns. 725.071 e 725.072, de
18-11-65
H. L. Borba
Guanabara

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Classe 50 •
Termo n.° 725 . 073, de 18-11-65 .;
"Banco Comercial S. A.
Guanahãra

Classes: 4, 16, 11, 33 e 26
-B A.N C O
Titu'o
Termo n.° 725.068, de 18-11.-65
Brasifeirãn
Exportadora Paranaense de Madeiras
Nome comercial
Ltda.
Classe 6'
Paraná
.Termo n.° 725.074, de 18-11-65.
Para assinalar e distinguir genericamente os artigos da classe, a saber: MáICCA
luternation Congerss And
Convention Association,.
quinas e suas partes integrantes r , O inHolanda
cluídas nas claws 7, 10 e 17
4...lasse
Para distinguir: Aparelhos de pé, apa
relhos de g refrigerado. aquecedores
abat-iourw'alto-falantes, antenas, bate
Classe 50
rias businas., barometros. chuveiros elé
Artigos da classe
tricas, bobinas chaves elétricas: chave:
Nome comercial
Termo n.9 725.075, cie 18-11-65
automáticas. comutadores, chicotes- pa
ICCA
luternation Congerss And
Termo
n.°
725.069, de 18-11-65
ra automóveis cabos e condutores ele
Convention Asmciation
tricos. diais, enceradeiras. espremedores Exportadora Paranaense de Madeiras
Hdanda
Ltda.
elétricos, fogões, máquinas fotográficas
Paraná
faróis, geladeiras. interruptores, isola
dores. aparelhos de intercomunicação
limpadores de parabrisas. luzes trazeiras
para veículos. lanternas, mostradores
microfones. panelas elétricas, aparelhos
Indústr Brasileira
de refrigeraço, rádios, -i'efletores, sorClasse 4
veteiras. aarelros de televisão, válvulas, Madeiras de h:ida espécie, em toras, servoltimetros. e velas e:étricas
radas, resserradas, laminadas e compen— -- Classe 33
Sinal de propaganda
Classe 11
sadas
Ferragens, ferramentas de tõda espécie
Termo
n.° 725.076, de 18-11-65
Termo n. 9 725.070, de 18-11-65
cutelaria em geral e outris artigos-de
'‘fetalUrg'ca Ajas Ltda
Irmãos
Paciornik
6
Ci?
metal a saber: Alicates, - alavancas, arRio de Janeiro
Paraná
mações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brotas, bigornas, baixelas,
bandeijas, bacias, baldes, birribonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, coINIYOSTRIA BRASILEIRA •
lheres para pedreiros, correntes, cabides:
chaves; cremones, chaves de parafusos.
Classe 16
. conexões para encanamento, colunas.
Artigos da classe
caixas de 'metal para portões, canos de
Termo n.9 725.077, de '18-11-65
mead. chaves de fenda chaves isglesa.
EVA — Engenharia .Venda Adminiscabeções. canecas. cipos, cachepots,
tração de Imóveis Ltda.
centros de mesa, coqueteleiras. caixas
Guanabara "
para , acondicionamento de alimentos.
caldeirões, caçarolas, Chaleiras. catetei.
ras," conchas coadores: distintivos, do
bradiças; enxadas. enxadões. esferas
engates, esguichos. enfeites para arreios
INDúSTRIA BRASILEIRA
estribos, esferas para arreios, espuma,
deiras; formões, 'vices. ferro para cortar
Classe 16
• Classe 46
Capiná, ferrolhis. facas, facões, tedia•
Artigos
da classe
Sabão
duras ferrO comum a carvão; ferateiras.

--IIMECA

COMERCIAL S. A.

Exportadora

_Paranaense de

Termos na, 725.078 e 725.079,
18-11-65 -Banco Cetnercial S. A.
Guanabara

de

Classt 33
' Sinal de propaganda
Classe 33
Insgnia comercial
Termo n.° 725.080, de- 18-11-65
Enfersa Engenharia Ferroviária S. A.,
Guanabara
4nIr
qNt•‘"

1CCA

Madeiras Ltda.

EXPASA
-

ia

1C C A — INTERNATIONAL
CONCR.ESS
CONVENTION ASSOCIATION

AJA X

•

EVA

Nome comercial
Teimo n.9 725.081, de 18-11-65
Enfprsa --- Engenharia Ferroviária S. A.
Guanabara

ENFERSA
ninfTSTRIA BRASILEIRA
Classe 21
Artigos da classe
Termo n.° 725.082, de 18-11-65
Representações Dusan Ltda.
Minas Gerais

-.IEGUINHO
Classe 42
Para 'distinguir: Aguardentes, aperiti•
vos, aniz, bitter, brandy. conhaque, cair'.
vejos fernet, genebra, gin. Isumel,
nectar, ‘ punch pipernunt. rhunt,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, vermouth vinhos espumantes. vinhos
quinados e wh:sky
-
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Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade ,Industrial. Da data da publicação começará a
Sorra o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante atile prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se utarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.° 725.083 de 1811-65
IVIabel Comércio e Representações
Ltda.
Guanabara

_
Tarado n° 725.084, de 18-11.5
Equitnec, Máquinas e Equipamentos
" Industriais do Brasil Ltda.
Guanabara

Classe 37
brancas. para cama e mera:
Wiaachoados para camas. co'zaa.s -cobertores, esfregões, fronhas guardanapos, Jogos bordaios, logos da toaJbas
lençóis, mantas na . casas MAN' . para
malha panca ia rratos ta abas de
rosto e Ninho, toalhas de maaa. toalhas parePslantar toalhas aa.-a chá e
cafè. toalhas para banquetes guarnições para /cama e mesa, toaihinhas
(cobre pão)
Termo n.° 725.085, de 18-11-65
Indústria de Bebalas e Vinagres
"Vinalco" Ltda.
Guanabara

• f,IINICA DE

.Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes

RADIO-DIAGNOSTICU

Terno n.° 725.087, de -18-11-65
Carbon El-Co Arte fatos de Carvão
Ltda.
São Paulo

Classe 8
Título de estabelecimento
Termo n.° 725.091, de 18-11-65
Clínica de Rád o-D:agnóstico Ltda.
Guanabara
CLINICA CE
RADIO-DIAGNOSTICO

Classes: 22, 23, 21, 25 e 35
Expressão de propaganda
Termo n. 725.097, de 18-11-65
Inter-Americano S. A.
Guanabara

f-.AnifIcio

Nome comercial

Classe 6
Escóvas de carvão para dinamoa
para partida de automóveis e para
quaisquer outros fins
n.° 725.088, de 18-11-65
Carbon El-Co Artefatos de Carvão
Ltda,
São Paulo
AMARELO

CRUZEIRO
Classes: 8 e 36
Título de estabelecimento
Termo n.° 725.093, de 18-11-65
Lanifício Inter-Americano S. A.
Guanabara

CANNES
Classes: 22, 23, 24, 28 e 16
Expressão de propaganda

Classe 42
Vermute

,

MIAMO

Kr,o'04

'GALERIA)
e

Tê11120

Tèrmo n.° 725.086. de 18-11-65
Indústria de Bebidas e Vinagres
"Vinalco" Lida
Guanabara

c›R'Sç'tv

"[the

Termo n.° 725.092, ele 18-11-65
Albino Nogueira de Faria
Guanabara

ARC.O

-

Termo n.° 725.096, de 18-11-65
Lanifício Inter-Americano S. A.
Guanabara

Termo n. 725.090, ele 18-11-65
Clínica de Rád o-Diagnóstico Ltda.
•
Guanabara

EC

EL
Roupas

sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver..
mouth, vinhos' espumautes, vinhos
quinados e wh:sky

NeEen

Classe 6
Escovas de carvão para dínamos e
para partida de automóveis e para
quaisquer outros fins
Tarmo n.° 725.089, de 18-11-65
"Inuserial" Comércio e Indústria Ltda.
Rio de 'bueiro

Termo n.° 725 094. de 18-11-65 •
Lanifício Inter-Americano •S. A.
Guanabara

PONZA
Classes: 22, 23, 24, 28 e 36 /
Expressão de 'propaganda
Termo n' 725.095 de 18-11-65
Lanifício In‘er-Americano S. A.
a
Guanabara
jr(00

22, 23, 24, 28 e 3x
Expressão de propaganda

Classes:

• Termo n.• 725.098, de 18-11-65
Sedan S. A. — Serviços Especializado'
4e Automóveis Nacionais
Guan-hqra

•Q,1"""/
Classe 3a
Serviços especializados de automóvel',
compreendendo compra. venf la e' troca,
assiatência técnica, consertos e reparos
Termos na. 725.099 a 725.119, de
• 18-11-1965
Banco da Província dei Rio Grande
do Sul S.A.
Rio Grande do Sul

PROVINCIA
INDUSTRIA BRASILEIRA

*O 01 sistoki 4 VINAGUIV1144.1C01404

.

Mo 4bcame
nnnn•' .1.

48

.C. MO
.4 orno.* ta neer

•

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes. . nele]
VOS, ant. bater, brand ycerCles.se 41-,
vejas ferret. aenebrz coo lt-tirae! tico
Xarope para a preparação de refresco res, nectar, punch pipermint, rhum,

1;;11
Classes: 22, 23, 24, 28 e 36
Expressão de propaganda

' Classe 19
Para distinguir artefatos de. horracha
lã oincluiaos em outras classes. Aros
.e borra, ha , para veiculos. assentos de
%arracha aroolas de veiculo, %Imotafas de borracha almofadas abalroem
N. borrara:1 anéis . de aorracaa cometa
:ares te aorracha atomizadores de borachst -aswairait it borracha. 4 tocadores
ie borracha bacias, bases vara telefea
les braçadeiras bicos de mamacterash.
Ocos de borracha para anatas, borracha
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Publicação feita de adirei° com o art. 130 do Código da Propriedade' Industrial. Da data da publicação começará a
de 60 dias para o deferimento do pedido, Durante &se prazo poderão apretentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requeri.do

COrTer G prazo

para .ins odonto/Ndos, borracha para sas alimentícias. mariscos, manteiga, ções ,arruelas, barbantes, bujões, bu- cades de material plástico, revestimos-.
amortecedores- bocais de borraasa para margarina, marmelada, macarral, mas- chas, barracas de campanha, corlds, tos confeccionados de substâncias aniextrair leite de seios. câmaras de ar sa de 'tomate, mel e melado, mate, -mas- correias cls. transmissão-alaistas, co- mais e vegetas: Argolas. açucareiros,
cabos para' ferramentas, chapas e cen- sas • para m:ngaus, molhos, moluscos. berturas de lonas,' diafragma para veda- armações para ócclos, bules, bandejas,
tros de mesa, cacetetes. cápsulas de bor. mostarda, mortadela, nós moscada, no- ção, fitilhos,' lonas, lonas para --freios, bases para telefones, baldes. bacias, bol'racha ' para • centro de • .mesa, conta, zes, óleos comestíveis, ostras, :ovas, mangueiras, guarda-sol de praia, pesta- sas, • caixa, carteiras, chapas, cabos
.'• gotas . de borracha:. colchões-- de borra- pães, paios, pralinés pimenta, pós para nas, tampões, tubulações para veciaões para ferramentas e utensilios, cruzetas,
-•
'
e • tendas
. eha, cintas umbelicals de borracha, rim- pudins, pickles, peixes, presuntos,
caiXas. para -acondicionamento de aliClasse 23
' petas.' cordões maciços de borracha.' bi- tês. petit-pois, pastilhas,. pizzas pudins:
mentos caixa de material plástico para •
cos para mesa. desentupideiras, dilata- queijos, rações balanceadas para ani- Para distinguir tecidos cru geral, teci- baterias, coadores, copos, canecas, con' dores de borracha; drenos , de borrac.a mais, requeijões, sal, saga. 'sardinhas; dos para confecções em geral, para chas, capas para álbuns e para livros,
elásticos: . elásticos . para calçados.' en- sanduiches, sorvetes, suci de tomate e de tapeçarias e para artigos de cama 'e. cálices, cestos, castiçal( para velas,
costo, esferas. esguichos. " fios de borra- frutas, torradas, tap:oca,,támáras, talha- mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim, caixas para guarda de ibjetos, cantis
cha, guarnições de borracha para ' auto; rim, tremoços, tortas, tortas para alicas"miras, fazendas- e tecidos de chos, coadores para chã, descanso para
lã em peças„, juta, jersey, linho, nylon, pratos, copos e, copinhos de plásticoos
móveis, : guarnições de móvei. muna'
mento de animais e aves, torrões
dores de borracha para '• pós, 'uvas de
paco-paco, percal:na, rayon; seda para . soraetes, ca:xinhas de plástici
toucinho e vinagre
borracha. maçanetas, . mamaderas . • de
natural, tecidos plásticos,' tecidos' imper._ para sorvetes, colhcrinnas, -pasinhas,
Classe 42
borracha. enanoplas. "mochlas, paninhos
meáveis. tecidos de pano couro,
garfinhos de 'plástico para sorveres for.;
,- de borracha para cama de crianças. pesa Para 'distinguir: 'Aguardentes, aperitiveludos :
•
minhas
dt plástico paia sorVetes, discas,"
vos.
anis,
bitter,
brandy,
conhaque,
cer4' Para • buzinas, pratinhos . . de • borracha.
• Classe 21 •
vejas..
isoles,'
genebra,
gin,
Inane],
embreagen
de material plástico, ersba=
• -pneumáticos..porta moedas de borracha.
nectar,` punch pipermint, rhum, Para distinguir: . Veículos e 'suas partes lagens de material plástico para sorve-,
protetores de borracha, protetores de
integrantes: Aros para bicicletas, autoborracha -para bicos de mamadeiras. sucos de frutas sem álcool, vinhos: ver. móveis, auto-caminhões, aviões, • amor- as, estojos para objetos„espsmas dá,
mouth, vinhos espumantes, vinhos
• ponteiras de borracha para benga:as de
tecedores, alavanca. -de .cátnbio, bardos. nylon_ esteiras, enfeites para autons6..
quinados e wh:sky
enfermos, revestimentos • 'de borracha
',regues, braços para veículos. ,bicicie- veis, massas anil:ruídos, escoadores de
Classe 46
para automóveis. rodas - de. . borracha
taa, carrinhos de Mão e carretas. coai- pratos, funis, fôrmas para doces, fitas,
rodos 'de borracha, reaas de " borracha Para distinguir:, Amido, anil, azul da ahonetes,-carros ambulantes, camiasões, para bolsas, acas, guarnições guarnis.:
saltos e so'ados de borracha; sacos de Próssia, alvaiade de zinco, abrastvor carros, tratores. carros-berços; cargos- nições para porta-blocos. guarnições
• borracha para., aparelhos de • verificar algodão preparado para limpar metais. tanques, carros-irrigadoes, carros. car- para 1:quidificadores e para batedeiras,
pressão arterial, sacos de borracha ' para detergentes, espremacetes, extrato de oças, carrocerias, chassis, chapas cir- de frutas e legumes, gearnições de ma-'
. água quente, seringas de borracha, ta- anil, fécula para. tecidos, fósforos de culares para veiculos. cubos de veiculos, teria! plástico para utensílios e eibletos,
- petas e tampos de borrac h a para forrar céra e -de madira, g goma para lavan- corrediços para veículos, direção, ,deslS. guarnições para bolsas, garfos, galerias
mesas. Melas, tubos de borracha para deria, limpadores 'de luvas, liquido. de gadeiras, estribos: escadas rolantes. „ eie- para -cortinas,, , ferro laminados, plásirrigação, tubos duodenais, tubos de branquear tecidos:, líquidos mata-posda vadores para passageiros e para 'carga. ticos, lanehe:ras,„ mantegueirai. malas -41
horracha . endotrapéias, tubos nasais de ras para roupas e mata óleos para rou- engates para carros, eixos de diseção. orinóis, prendedores de , roupas, puxadoborracha
para oxigênio vasos de bar- pas, oleina, óleos para limpeza de ear freios, fronteiras para- - veículos, guidão. res de móveis. ; ' pires, , Pratos,
•
sus, pós de branquear roupa, talicatc locomotivas, lanchas,' Motociclos.. molas. res, pós de , cosinha, pedras 'pomes alai-,
' racha . para enfêrmos.
de sódio, soda cáustica sabão em pó. motocicletas. - motocargas. moto furgões. gos protetores pari `,dOcumentos,
, • Classe :43
kguaa minerais, águas gasosas: . ártifi- sabão comiuu. -sabão de esfregar e ia- manivelas, navios. -'43:111itia.- parhachocrues, xadores de água pára ..uso doméstico,.
. • fiais, bebidas espumantes sem álcool, pooãceos, tijolos de Polir • 'verniz para-latrias, para-brisas, pedais, pautem*. porta-copos, . porta-nique:s, porta-notaaa,
para calçados
guaraná. gasosa. 'essências para refriporta-documentos, placas, rebites rodi-,
rodas para bicicletas,. ra.sss para
Classe 10 a
gerantes,: refrescos, refrigerantes. aodas,
tas. reboque, .radiadores para veicules. nhas, reciplentá, suportes, suportes para
s sucos de frutas e xaropes " • Móveis em gerai, de metal. vidro, de rodas para velculos, selins, rrieclos, ti- guardanapos,;' saleiro, . tubos, tigelas,
aço,' madeira, estofados ou afim incha rantes para veículos, vagões, velocipe- tubos -para ampolas, tubos para seria.'
•
. . Classe 44
Cigarros, ' acendedores . para' cigarros, sive móveis para escritórios: Armários des, varetas de contrade do afogador e gas,' travessas, tipos de material plásaromatizados para fumantes, bolsas .para armários para banheiro e para roupas acelerador.: tróleis. troleibaa, varaes de tico, sacolas, sacos, saquinhos, msilha. •
'flano, bolsas para rapé cachimbos, cru'- nadai. almofadas.' acolchoados Para
carros.. toletes sara :arrua
mes para acondiciinamento, vasos, xt.,$.
: *iras pare 'fumo. charutos: cigarreiras. móveis, bancos, balebea, banquetas
Classe 27'
•
caras, colas a frio e colas são incluídas '" cinzeiros, estojos para cachimbo, filtros bandejas domiciliares, berço, biombos. Cabos para utensílios, cestos para cos- em outras classes, para borracha. par.
, para piteiras, fosforeiras de bolso. • is- cadeirria, carrinhos para chá e café tura, cestos para pães, caixas para costumes, ,para 'marceneiros, para sapaqueiros. paria para cigarros, .piteiras. zoais:Mos para doindtórios, conjuntos acondicionamentos, caixas par -enfeites, teiros, para vidros, pasta adesiva' para
• ponteiras de cachimbos. porta-Charuto& ama sala ,de lanha e sala de visitas estojo., guarnições para uten.sillos,
- , material plástico é mgerai
conjuntos para terraems, jardim e praia
rapé. ascos' para fumo
'•
peneiras, sta'des, suportes para fil• "
Classe 29
conjuntos de armários e gabinetes pare tros, sacos, telas para assentos ,k • ca- Basculhos,, escovas para roupas, esfre.
Clásae .41 .
_
cope e coaMba, camas, cabides. cadeiras •
deitas e esteiras
gões, vassouras de fibras, espanadores,
A/cacho:iras,. alerria,; . alho,' espargos, aastórias, cadeiras de balanço, cairmo
. Classe- 26 . _espanejadores, vassouras e vassourinhas
açúcar,- alimentos , 'para : ,animais, amido, de- rádios colchões, colchões da molas.
•
Game' 2.5
amendoas, .ameixas, amendoim,' araruta, Amenas, divisões, divans, discotecas Puxadores,' plantas e !auras artificiais, '" • vasos, baldes, b ondeias cabides depa, arroz, atum, aveia, avelãs, ázelte
de madeira. espreguiçadeiras. eacrivani- redes cabos caixas, "colheresde ' pau, Para distinguir: Arvorou de natal, bibIal para .e
• 'tonas, banha, bacalhau; batatas, `balas. abas. estantes. guarda-roupa& ',meias.
ucros be
& hes'
biscoitos,' bombons, bolachas. :baunilha, mealahas, mesinhas para rádio a televi- coronhas para espingardas, .-envól
11carres
"
para
garrafas,'
espremedons
de
frutas,
café em pó e em grão, -camarão, canela, são,' mesinhas para te/aviado, molduras
Itartazea.'. &piava estatueta a
elas. facas, leques, 'pratos e
. :fiv
eataaspas. gravuras, frutas de \ vidro. 11.
• ma pau e em pó, cacau, carnes, chá, par* quadros. poeta-serrar" poltronas,
prendedores de roupas
caramelis, .chocolates, confeitos, • cravo pokroaas-camas, prateleiras. porsa-chaaura sde ornatos, /estries, fotogsalata
• Classe 20... , - •
cereais; cominho, creme de leite, cremes paus. sofáa, sofás-camas. triveastime e
de louça, figuras para enfeitas
Ancoras bóias, bóias para redes, 'cintos boloe de malversados, batizados, cases
alimentitios, croquetes, compotas, canvitrina)
de natação, ganchos para botes e dispo- magos e outras .quaisquer comemora•
Oca, coalhada, castanha, cebola, condiClasse 4.5
•
• intatos- para alimentos, . 'colorantes, Plantas, sementes e, mudas para agri- sievos para arriá-los, paractodas salva- Ma, gravuras, imagens, letreiros, mavidas. toleras para remos; vigas e . ~Fim, atatinetea, obras artistica*, abusa
- chouriços, dendê, doces, doces de • frucultura, horticultura e floricultura:
Vergas
'
de pletora. painel,' • e cartazes para do-tas, espinafre, essências alimentares; cáflores naturais
• Claese 30
:
• padas, ervilhas, enxovas, extrato de - toêcorações e par aezposidlo, projetos,
Armações de guarda-chuvas e guarda- mostruários de mercadorias diversas e
• mate, farinhas alimentícias, favas; féClasse 18
sóis, bengalas, , barbatanas para os mesa para propagandas. suportes artístico.
culas, flocos,' farelo, fermentos:- feijão Revolver, espingarda, bacamarte.
figos, frios, Sruras Seeas naturais e cria- bina, pistola, garrucha- mosquetão, fu- mos, cabos e ponteiras para 'bengalas, para vitrines. estatuetas para adornos
' e para fias artísticos, cabaleis.
• rabeadas, glicose, goma de mascar, ' gor- zil, munições, espadas, espadais, craaba'. capas de algodão para os • mesmos,
duras,. grânulos, grão de biel.. 'gelatina, dinamite, nitroglicerina, trinitrina, pól- capas' és seda, guarda :chuva, guardas
•• vasilhas e vasos
vora; fogos de artificio,
•
'sóis e sombrinhas
C.lame 24 .` :goiabada, geléias,. -herva - doce •sbeiva
Classe 28 .
• mate,, hortaliças, lagostas', línguas, leite
Afamares, atacadores para espartilho'
.
Classe 31 ^
condensado, le:te em' pó, legumes eml Para distinguir os seguintes artig)s para Pará distingair: ,Artefatos de material e - calçados,' ataduras de algodão ,par
conserva,. lentilhas, linguiça, louro,
kikt" SOMO zaga
veicules: Anéis de vedação para jun- plástico e, de nylon: ReciP:eigfal'
, . Anã- radickn '

•ettR
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artamento
l a k.h'oPtredede Induitriai erieleTe que ak julgaram prijurhaticles som a

Xracilmia d

nais., bandeiras, bordados, braçadeiras.
borlas, cadeados , caas ara móveis e
pianos, carapuças para cavalos, cor
dões, debruns, là, fitas torros franjas
festão, feltro para órgão. fofos :talardate& lamparinas, mochilas, mosquiteiros. nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
panos para enfeites de móveis, não
. fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passamaries, pavios, rédeas, rendas redes, 'sacas, sinhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não 'catado' parte de móveis. artigos 'asma
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta
seda, raiou lã pelo • fibras não
incluidos em outras classes
Classe 22
Para distísguir: Fios em geral, para
bordado e aricotageni; tios na gerai
ara tecelagem pe uso comuna; fio de
lá ou élo em meada ou novê1o, torcida
ou alo; fio de li ou pé/o,. em meada
ou novèlo. para . bordado, costura, cro
chá k trica; linhal para bordado, coa
tura, croché e tricô
Termos ns. 725.120 e 725.122 de.
1841-1965
Fertilizantes Magnecal, Indústria e
Comércio Ltda.
Espirito Santo

g

Classe 4
Cal
Cassa 46
.Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prüssia, alvaiade de Zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, esprernacetes, extraua de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cêra e de mag ica, g goma para lavanateria. limpadores de luvas, liquidas de
branquear tecidos, liquidos mata-gordo
ras para roupas e mata óleos para rouaas, o/eina. óleos para limpeza de car.
ros, pós de branquear roupa, salicato
3e sódio, soda cauatica sabão em ?ó.,
sabão comum, sabão de esfregar e Taponaceos, tijolos de . polir e verniz
para calçador
Têrmo n.9 725 .123, de 18-11-1965
Prado Fernandes el Reis Ltda.
e Guanabara

a

g

g

~ata»
Classes: 13, 14, 15 25 26, 27
23, 35 38, 33e 49
. Titulo de Estabelecimento

Têrtnos as. 725.124 a 725,126, de
18-11-1965
Prado Fernaudes 6 Re:s Ltda.
Guanabara
..Alaarautabut
WWNWWW

conceseéo

do registes requerido

carrocinhas, chocalhos, caneleiras para
esporte, donsinós, damas, discos de arremisso desportivos, dardos para limpamento. estingardaa de brinquedo, M.
puras de aves e animais, loeffielraa, para esporte. jógos de foot-ball de mesa
logos -de armar, luvas para eaporte,
miniaturas de utensilios domésticos, mas.
caras para .esporte, nadadeiras para es.
porte, anchas, patinetes, piões. patacas
revolver de brinquedo, .raquetes, rédea
de metal para pesca snookera, trans
tênis de mesa, tômbolas, tamboretes
tacos, tornozeleiras para esporte, tacos,
bolas e : mess para bilhares, vagonetes.
varas para saltos, varas para pesca.
tarrafas. e iscas, zadrês
Cassas: 13, 14 15, 25, 26
27, 28, 35, 38 e 49
Sinal de propaganda
Termo n.9 725.127, de 1811.1965
Lupa — Assistência Técnica de Aparelhos Eletro Domésticos Ltda.
' Guanabara

LUPA
INIDIYSTRIA BRASILEIRA

Classe
Aparelhos cinematográficos aparelhos
fotográficos, discos gravados, lâmpadas.
f2rrro elétrico fios filmes revelados, 11quidi%cadores máquanas falantes, pilhas,
cristais de rádios, enceradeiras geladeiras chuveiros elétricos, projetores, lustres, rádios, saqueies, tomadas e
"
válvulas
Têrmo na° 725.128 de 18-11-1965
Malhas Sonnery Ltda,
Rio Grande do Sul

•
INDUSTRIA ÚRASILEIRA_,

Classe 2
•
Adubos: &eidos sanitários, água desin
fetantes e para fins unitários, apanhe
tnõsea e insetos Ide gaia e papel st,
papelão) sicalis bacterrckaa, barata
cidas carrapaticidas, cresci creaotala
na, creozoto. 'desodorantes desinfean•
tes defunadores. exterminadores de
Dragas ,.e hervas daninhaa. esterellian
tes, embrocaçaiet para animais tares.
tos. farinha de ossos. fertilizantes toa
fatos, tormicicias. fungicida*, tuenigara
tes. glicose para fins veterinários. gua.
nos, herhicidaa itisetilugos, larsdcidas
microbicidas medicamentos para ani
mais aves e peixes, óleos desinfetante:
e veterinários oetreaaos sanitários
desinfetantes papel fumegatório P6'
Inseticidas oarasiricidas. fusigicidas •
desinfetantes. preparações • produto'
Inseticidas. germicidas. desinfetantes
veterinários raticidas reenadioa para
, fias Veterinários, sabões veterinários e
desinfetantes, sais ara fina garfadas
.horticulas sanitrios e veterinários Itd
fatos anperfosfatos. vacinas para aves
e animais venenos contra inaetos an,
mata • iteres& dantnàae

p

SONNEU
industria brasileira

Classe 25
Arvores de natal. bibelots, bolas para
enfentes de arvores de natal. cartas
geográficas. cartões postais, cartazes,
distile:ars, desenhos artistica& desenhos
de calcornania para tecidos, estátuas
s statuetas. estampas, gravuras, frutas de
-adro, figuras de ornatos. festões foto
ambas frutas de loucas, figuras para enfeitar

bolos de aniversários bei:Nados

g

-rsamentos e outras uruariner caibamoratões gravuras, nInage i l, letreiros ma:colina, magnetes obrar artísticas, obras
de pintura painéis e cea aazes Iara de,
-orações e para ainasição nrojetos
nostruárioa de mercadorias' diversas. e
Iara propagandas,, su portes artistico
sara vitrines estatuetas Taro adornos
e para fins artísticos e tabo/etas

Chau 49

Para distingu- ir: Brinquedos, logos, pai,
tatemposi em geral artigos para fins er
a lusivamente desportivos-' Aittomaveit
aviões de brinquedos bercinhos hone
honec-oa, haralhon bolai rara ao
las os esportes, carrinha., caminhões

Termo n.9 725.129, de 18-11.1965
Boliche São Paulo Diversões Ltda.
São Paulo
a:a:a:4a

eea
Classe 41
Preparados alimentícios; arroz, fenjáo,
saladas, massas ai:mentidas, Peixes,
carnes, legumes verduras, frutas, doces,
pudins, tortas, café, chá, chocolate molhos, Ovos, derivados de carnes,
sucos de frutas
Termo n.a 729.130, de 18-11-1965
Alvarus de Oliveira
Guanabara

„

• O 1/
09

0n1%

.0

4911c,u
Classe 33

Titclo de Estabelchnento
Termo n.° 7 25.131. de 18-11-65
Serralheria Piedade Ltda,
Guanabara

SERRALHERIA
PIEDADE LTDA.

Classe 33
Utilizar-se, em cartazes, tabuletas, anúncios, reclames, papéis avulsos, papéis da
firma e im p ressos para seu talo exclusivo
Classe 36
_
Para dhstingriir: Artigos de vestuários
Termo n.° 725.132, de 18-11-65
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Panificadora Rainha do Tuturuvl Ltda,
aventais alpargatas, anáguas, blusas,
São Paulo
botas: botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés. capacetes, rao1es. carapuças. casacão, coletes, capas, abales,
cachecol& calçado& allapéus, cintos
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolat camiseta^
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros
saias, casacos, chinelos, domines, achar,
pez. fantasias, fardas para militares co.
caiais, fraldas. galochas g ravatas, gor
roa. logos de 'ingeri& lavetas, laquês.
luvas. li gas. lenço, -atas meias.
maiõs, mantas, mandrião, mantilhas, paetós, palas. penhoar, pidover, pelerinat.
leugas, pouches. polainas - pijamas, punhos, perneiras, quinionos, regalos,
robe de chambre. roupão, sobretudos,
Suspensórios . saldas de banha sandálias,
anatares. shorts. sungas. stolas ou slacks, Substâncias Classe 41
alirnenticias e seus prepara.
toucas, turbantes, ternos, uniformes
dos. Ingredientes de alimentos. Essêne vestidos
cias alimentícias
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Tértno n.° 715.133, de 18.11-65
M. Francisco S. A. Representações
Comércio Indústria
Guanabara

parcialmente trabalhado. aço pálio, aço • armações para óculos, bules, bandejas
Tênno .n.g 725.140, de 18-114.
refinado, bronze, , bronze em bruto . ou bases para teleasnes, baldes, bacias, boa
Alvaro
Pedreira de NIendonça •
.
.
parcialmente trabalhado, bronze de sas caixas, carteiras Chapas, cabos
Guanabara
.
manganês, bronze em pó, bronze em para ferramentas e utensílios, ',astutas
Clae: 46 uvoshrdlr
barra. " em fio, chumbo em bruto ou caixas para acondicionamento de ' aliparcialmente preparado cimento me. mentos, caixas de material plástico Atra.
parcialmente trabalsado, ferro em bruto baterias, coadores, coas. canecas, , coem barra; ferro manganês, ferro velho. liares,. conchas, cestas para páo, ,cest
gusa eia bruto ou parcialmente traba- nha.s -capas para álbuns e para livro Classe 41
lhado,
gusa temperado, gusa maleável. adices, cestos, castiçais para ; -veias'
Vinagre
lâminas de metal, lata em Uva, latão caixas- para guarda de objetos, cria
Térmo n.° 725.134: de 18-11-65
em folha, latão em chapas, latão em chos coadores para chá, descanso rase
(Prorrogação)
vergalhes, ligas metálica% limalhas pratos, copos e copinhás , de plástosc
recidos e Artefatos Kalil Sehbe S. A. magnésio, manganês. metais não' traba. para , sorvetes. caixinhas de plástica
Rio Grande do Sul
INCOSTRIA BRASILEIRA
lhados ou parcialmente trabalhados, me- para sorvetes, . colherinhás, pasinaaa
gartinhos de plástico para sorvete, for.
tais em massa, metais estampalos,
Classe 46
•
minhas de plástico para sorvetes discos
metais . para .solla, níquel e zincc
Anil, detergentes e sabão comum
embreagens de material wastico ernba•
Classe 15
lagens ..de material plástico para sorveTermo n.° 725.141, de 18-11-65
iPRORROGAÇÃ6
Para distingu:r: Miefatos de ceâmica, te estojos para objetos. espuma., , de, Joluison' 6 Johnson da Brasil, Produtor
Cirúrgicos Ltda.
porcelana, faiança, louça vidrada Para aylon, esteiras.. enfeites para automó- •
--São' Paulo
uso caseiro, aparelhos de chã; de café, 'eis massas anti-ruidos, escoadores de
--f
de jantar, serviços de refrescos e de pratos, funis, formas pare doces, fitas
isolantes, filmes, fios de celulose. techos
bebidas a saber: abajures de lampião, para" bolsas, tacas, guarnições, guarni.
açucareiros. apanha-moscas, bacias de çõesi , para chapetas e mamadeiras, guar
latr:na. handeijas banheiras, biscoiteiras niçaes para porta-blocos • guarnições
bidês. botijas, bules, cafeteiras Canecas para • liq uidificadores • para batedeiras
castiçais, chavenas,. centros de 'mesa.. de trutas e legumes, guarnições de' mia
-compoteira. cubosê, descansos porce- terial plástico para ctensillos -e objetos
lana, escarradeiras, espremedores, filtris guarnições para bolsas, gastas. galerias
funis, garra ças, globos, jard:neiras pr. para cortinas; jarros,- 'laminados piás
ros, jarrões, lavadedos, lavatórios lei- ticos, lancheiras mantequeiras, ssalas
teiras, maçanttas de porcelana, znante- orinlas, vendedores de roupas puxado.
Classe 36
Para castinguir: Artigos de vestuários guelras, molheiras, moringas, 4,;1itef,ros rei para móveis, pires, pratas, palitei.
e roupas feitas em geral: Agasalhos, pedestais, pias. pires; polvnhajáres; roa; pás de cosinha, pedras pomes. artiaventais, alpargatas. maguas. blusas. porta-facas, potes, puxadores, - receptá- gos, p rotervas para doca:untos.
botas. botinas, blusões. boinas, baba- culos, sale:ros; serviço de chã; taças sadores. , de agua para aso domasticc
porta-fiqueis, porta-notas
douros. bonés, capacetes. cartolas. cara, para café, travessas, terrinas, orinóis taarta-a0Pbsa
porta-documentos, piadas, rebites, rodi•
Classe' 3
vasilhas, vasos sanitários e xicaras
pinas. casacão, coletes. capas, abales
nhas, recipientes, suportes supartes para Um prodUto farmaceutic-o indicado como
cachecol.% calçados, chapéu 3. cintos
Classe 16
guardanapos, saleiros tubos tigelas," anti-helmintico, em forma de Tc:nas
dntas, combinações. corp.nhos. calça'
de senhoras e de crianças, calções. cal Pare distinguir: Materiais para constru- tubos para ampolas. , tubos para • serin- ccc..:rmidos, pó, granulado, ampolas, aogas, travessas. tipos de material plás- positórios 'e elixir
ças, camisas, ca solas. camiseta.s ções e decorações: Argamassas, argila, tico, sacolas. sacos.. saquinhos
'vasilha
cuecas, cerbulas, colarinaos. cueiros areia, azulejos, batentes, balaustres, blo-Termos ns. 725.142 e 725.143, de
saias, casacos, o:anelos. lainós, echar. cos de cimento, blocos para pavimentar mes para acondicionamento, vasas, ata
18-11-65
caras, colas a frio e col;s titio incicidas
pes, fantasias, fardas para militares, co ção, calhas. cimento. cal, cré, chapas em 'Outras classes, para borracha, -para
Johnson
Johnson
.
caixilhos„
colunas.
,
isolantes,
caibros,
legials. fraldas, galochas, gravatas, gorEstados Unidos da América
-costumes.. para rnarcineiros, para sapachapas
para
coberturas,
caixas
dágua,
ros, jogos de angarie. laaetaa, leques,
teiros, para vidros, pasta adesiva paia
Luvas. ligas, lenços. mantat meias caixas de descarga para etixos, edifica- correias,' pasta .
e pedras para afiar
maiôs, mantas. mandrião, mantilhas, pa- ções premoldadas, estuque, emulsão de rebolos, adesivos
para' tacos, adesivos
base
asfáltico,
estacas,
esquadrias,
estruletós. palas. penhoar. pulover. pelerinas,
aara ladrilros a adesivos para 'azulejos,
turas
metálicas
para
construções,
lamepeugas, pouches. polainas, pijamas, puanéis, carretéis par tecelagem' 'e .auarnhos, perneiras, gulmonos, regalos, las de metal, ladrilhos, lambris, luvas lições ,de material plástico para iradas.
robe de chambre, roupão, sobretudos, de junção, lages, lageotas, material isotria geral de olásticOs.
suspensórios, saldas de banho. sandálias. lante contra frio e calor, manilhas, massas
para
revestimentos
de
partdes,
maTêrmo
n,c 725.139, de 18-11-65
Classe 3
sueteres, aborta, sungas. atolas ou alacks.
deiras para construções, mosaicos, proVassilios Venieris
Como marca genérica para astinguir estoucas, turbantes, ternos, uniformes
dutos
de
base
asfáltico,
produtos
para
Guanabara
pecialidades farmareutiras
-e vestidos
tornar impermeabilizantes as argamasClame 10
sas de cimento e cal, hidráulica, pedreTermos ns. 725.135 a 725.138, de
Como marca genérica para distinguir
gulho, produtos betuminosos, impermea' 18-11-65
especialidades farmacêuticas
Casa Sano S. A. Indústria e Comércio bilizantes líquidos ou sob outras formas
DE DETIZAÇÃO ATLAS
para
revtstimento
e
outros
como
na
paTermo
n.g 725.144, de 18 - 11 - 65
Guanabara -vimentação, peças' ornamentais de , ciCilag Chemie S. A.
mento ou . gesso para tetos e paredes,
Suiça
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, parAORROGAÇÃ-Ci
quetes, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de vintilaçáo. tanAues de cimento, vigas, vigamentos e
INDUSTRIA
• vitrõs.
ClLAG A. G.
BRASILEIRA
Classe 28
SCHAFFHOUSE -SUISSA
Para distinauir: Artefatos de matelas
Classe 3
plástico e de nylon: Recipientes fabri
t...1asse 5
La.. 'produto farmacêutico indicado no
, cados de material plástico. revestiraan
Classe .2
trat§mento do tubo ' gastrintestinal, da
Aço em bruto. aço preparado,
tos confeccionados de substancias ara
doce, aço para tipos, aço fundido aço mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
vesícula e vias biliares
insign:a de comércio
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Termo n.° 725.146. de 18-11-65
Cilag Chernie S. A.
Sulça

PRORROGAÇÃO3

,

il4 raChEt.

.

111

CILAG A. G.
,SCHAFFHOUSE

•

.a.

•SUISSA

Classe 2
.
Para • distinguir: kiubos. ácidos sant
tárlos, aguas deSinfetantes e 'ira tine
sanitários, apanha moscas e inietos
goma . e pape ou papelão). !meterias
das, baraticidas Carrapaticidas creosot
creosotalina. creosotos, desodorantes
desinfetantes, defumadores esterminado
rei de pragas' e hervas daninhas ter
rilIzantes. tosfausi, torrnicidas,, tungici
das, funtigantes glicose para- finei vete
rInarios, herbicidas. inseticidas insenti
Enos. larvichias microbicidas medica
meatos ara animais, aves e peixes. filen
lesistetantes e Veterinários petróleo
unitários e desinfetantes, papel lume
gatório, pós inseticidas. Ningicidas
desinfetantes. preparações e nrdoutm
inseticidas, desinfetantes e veterinários
•raticidas, remédios para, fins sanitário.
e desinfetantes- pira tina agricolas, hor'
ticu!as. sanitários e. veterinários vacina
para aves e animais. venenos contra In
actos, animais e hervas <tatuaras
Termo n.° 725.147, de 18-11-65
Johnson 6 Johnzon do Brasil, Produtos
Cirúrgicos Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

sé'

indústria Brasileira
Classe 10
Suturas para 'aplicação na cirurgia
Termo n° 725 . 148, de 18-11-65
Jr. Johnson 6 Johneon do B-asil, Produtos
‘-- • Cirúrgicos Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

APX

:~i150

KALMONERVE
Proprietária

passamaries, Pavios," rédeas, rendas .redes. sacas, sinhantnhas para vestidos
telas, tampos , para almofadas, não Na lendo parte de móveis. artigos estes
feitos de algodão, cantam°, linho, luta
•PRORROGAÇÃO
seda. raiou . lã pelo e fibras não
.
incluidos em outras classes
.• Classe 22
Fios em geral, para 'bordado e ,tricota.
gera; tios em geral para tecelagem
Proprietária '---uso comuma .tios de' lã • ou pêlo em
Ortho Phannaceutical Corp.1
meada .ou . nOvelo. torcida ou , não; tios
\‘
Lioendada:
de lã Ou pelo eM meada ou novel:
Cia. Johnson & Johnson do Brasa,
para' bordado." costura.' crochê ou rico
„.. Produtos Cirúrgicos --linhas
'Costura, para bordar e para
•
tricotagern
Classe 23
Classe 3
Para distinguir: C'eones em ,peça, cana,'
Um produto farmacêutico indicado no
braia de linho em peça, dainauo . de ai.
tratamento de fins ginecológicos
odão em peças. ‘azendas de lã, flane
'Termos ns. 725.150 a 725.155, de . tas de lã .em peça„ fazendas de seda
em peça, leundas de. linho em peça
18-11-65
Chicopee Manufacturing Corporation gorgurão rie.seda em peça, lersei de algodão e de seda em peça,, linhos,
Estados Unidos da Amérsa •
dos em , peças, musselina em peça,' opala em peça, organdi. pelúcia. perca!, ris,
PRORROGAÇÃO,
cadinho ,em Peça, "'raiou em peça, sarja
em peça, sedas. setins em peça,' tecidas
-,CHICOPEÇ1
de algodão, 'de alpaca, de lã. de pêlo
de Cânhamo: de , ranaio, de fibras sinté
ticas de cânhamo, de linho, de sécia em
Classe 10
peça e casemiras
Para" distinguir artigos e petrechos para
fins cirúrgicos e hospitalares, preservara-,
Termo n o 725.156, de 18-11-65
vos, sacos e capacetes para gelo. boi'
Chicopee Manufacturing Corporation
sas de água quente. sondas. irrigadores
Estado% Unidos da América.
seringas de borracha. tubos de borracha para trrigadores, guta percha: luvasrPe borracha, dedeiras para fins cirúrtit
PRORROGAÇÃO
cos, cintas umbelicais, máscaras , taa-a
ioroformicar, ataduras, drenos, aspara.
CRICOPEE
drapos, bugias, adenótomos. abaixa-1h
quas, aparadores . conta gotas. goivas
Manufacturing Corporation
protetores para seios._ tira leite, assar
tos para enfermos, ' tundas, meias eu
ricas para cirurgia e cintas iimbelicni,
Classe 3
Classe 37
Roupas brancas. 4>ará cama • mesa: Sdastâncias químicas e outros preparados
kcolchoados para camas• c..!. L.as, co. para serem usados na _medicina e na far• . :ores, . etregões. fronhas gaarlana mácia. VJelnas e b °culturas para sa
aos toma horda
,aos •
roa:bas rcm usdas na inedien e na farmácia
ençóve.arnantas
aainas
a: para
Termo n.• 725.165 de 18-11-1965
-asinha e oanos ". :os. toe'bas 41/4
^usto e banho, toalhas de m,-aa. usa Grafnrax Importadora e Di.rihalflora
Limitada
'tias para jantar toalhas para chá e
São Paulc
café. toalhas para banquetes guarni.
,bes para cama e mesa, toalhanhaa
(cobre pão)
Classe- 34
QUIV9ç QUIMIIES,, ggen3.99"tti.t.X
Para distinguir 'os sguintes artigos: Cor
aliados, cortinas, capachos, encerados
CW-.1%00
1MIT-E)1914S
UION
MII!1493'?")C41-4141
, 1M4 •
CktOltEX:OULPMIE X Kit."0.14à13,
.strados,- iintilcos. oleados.' passadeiras
t.r.MrepeX.Ouimiíey:otiimi:nit4uor
e lii T1
koi;Citittf
aanos para assoalhos, paredes e tapetes
ituusnrxku"
NO E
TIPEWRITER
Claase 24
".91
Elá
-PrIamares, atacadores para espartilho
VI MITE -10MPN
30.16t'
e calçados. • ataduras de algodão para
'CW1,4
a
OUlAiY
iiversos Fins ex acto para fins medict
'kf,,' Q,011*RTEX anIS.E
4.1.0179
.•
NOW
OUr"
mis. bandeiras, bordados braçadeiras
TEXpil
91_UtAITE
'arlas cadeados caas ara _móvCis •
Rso
• manos carapuças para cavalos' cor
cgt- v 44_1
3Oes debruns. Já Firas forros imita.
INDÚSTRIA BRASIL" R
festão. ,telrro para .6roão, 'tolos 'galar.
leres lam parinas, mochilas rnosquirei
nesgas, ombre i ras e enchimentO,
Iara rou pas de homens e senhoras,
Classe' 17
•
lanas coara enfeites le móveis, rija F'tas para máquinas da escrever, somar
'atendo. p'arte dos mesmos, palmilhas'. calcular; reg'stradores e papel carbono
'ferino n.° 725.149, de 18-11-65
Ortho Pharmaceut:cal Corporation
Estados Unidos da América

_

Ortho Pharmaceuticed

Licenciada:
W•
(Cia. Johnson 8c Johnson do Brasa;
Produtos Cirúrgicos
Classe 3
.tim preparado farmaceutico indicado no
tratamento" dos espasmos. convulsões,
Insónias e, nervos

•

Termo n.° 725.164,, de 18-11-1961
Supermercados Sesv-Lev S
São Paulo

•SUPERMERCADOS
• SERV-LEV
Nome Comercial
_

LUZA RA
• Classe 50
Artigos da classe
Termo n.° 725.167, de 18-11-1965
Imobiliária Bandeirante Ltda.
Rio de Janeiro

BANDEIRANTE
Classe 50
Artigos da classe
Clásse 39
Artigos da classe
Termo n.o 725.169, de 18-11-1965
Dia:adiu:da:a We'der de Aparelhos
"")esportivos Ltda.
Guanabara

DISTR1 UIDORA
WEIDER DE APARELHOS
ncoORTIVOS LTDA.
'Nome Comercial
Termos ns. 725.170 a 725.173 de
18-11-1965
D' oribuieora Wealar de Aparelhos
Desn."-trvn

Guanabara'

WEIDER
INDVSTRIA BRASILEIRA

• Class?. 3

Arti gos da •clasSr.
•
Classe 5
da classe
• Classe 49
ria ciasse

'

PREÇO DO NuMERO DE HOJE: CR$ 50

—

-Termo n.0 ,725.166, de 18-11-1965
• copiadora Luaara Ltda.
Rio ,de Janeiro

•

•- Classe 41
Artigos da classe

