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de Processos REVISTA DA PROPRIEDADE ForamArquivamento
mandados arquivar os seguia=
tes processos abaixo mencionados.
.
INDUSTRIAL
Nt 113.640 - Armand Citroen (que
também 'se aúna A. Citroen).
9 115.999 - Metalin Metalúrgica
Farbwerke .HoeZI,St
- Diretor
retere-se ao mês de março de 1966. 1 1n19 ,116.7f9
Geral do Departamento Na- Aktiengeztilschaft Vorm, Meister LUCus Indústria'. Limitada. •

ATOS DO DIRETOR GERAL
Rio. 4 de maio de 1966
N
• O Senhor Diretor-Geral, tendo • presente o Mandado de Penhora *expedido cional da Propriedade Industrial. .
•
ti 8:li ning.
N 9 116.102- Závody Vyrobu Vzdnpelo MM; 'juiz-Presidente da 18 , Junta . Sr. Diretor da Divisão de Orçamento N9 120. 458
•Allmanna- Sve-;ska chotectinickych Zarlzeni Nárorni Po'
de Conciliação e julgamento do Estado do M.I.C.
nik.
Electriska Aki.. nc,aget.
da Guanabara, a favor de Ublracy
•
i'4' 119.525 - Vangel Gyula.
- tiooker Chemical Cor•
Senhor
Diretor:
N.
•
•
o
•
Barroso de Alencar e contra a empreza
• N 9 119.563 - Vicent Schawarz.
pd:ation.
Editora Senhora S.A., da data de • 2 C.omun1eo-vos, para .. os devidos fins,
N. 121.503
Soc:eté Anonycne dez
de fevereiro de 1965, •com relação ao que a renda deste Departatiaento rela-'' N4 .124.0.5 -- The .Dow Chern:cal Usines
Chausson.
•
fundo de comércio representado pelo uiva • ao Mês de março p/passado,. foi N.P124.136
, -*- Altuninium Labdrato- N9 121.563 - Alvaro Coelho da 511-•
nome de fantasia Senhor, tudo confor- a Seguinte: Cr$ 74.473.400.•
va. . .
I
Limited.
. .,
me processo no 1.152 de 1964, para(
N 9 133.877 - Carlos Abeim Cha-•
N9 125.806 - Ciba Societé Anony•
garantia da divida de*Cr$ 762.500 (seyes .
me-.
tecentos e sessenta e dois mil e quiN 9 134.026
is.. 126.293 - The Champ:on Paper
André Starno.
nhentos cruzeiros); diferença existente ,
Divisik, de Patentes
N? 134.173 - Wlllibald Rudert.
And 'Fibre C.ompany,
entre o valõr da avaliação e a divida
! N . IV .83b - ãyntex . Sociedade Ana- No 134.174 - Willibald Rudetr.
real, determinon que fôssem procedidas . EXPEDIENTE DO - DIRET0ic nima
•
,N°'134.292 - N. -V. Philips' Gicrael.
as anotações . devidas nos processos se- • .
'Iampenfabrieken.
N°
128.110.
,--ChicagoBrigge
.8
• Dia . 4 de maio de 1966' '. * • 1
guintes:
N 9 134.485 - Mauz 8 Pfeiffer.
Irou Company.
N 9 134.697 - Saia Viscosa Societli
de
Invenção
Indeferido
.
Privilégio
Registro
n."
291.477
registro
-•
I N9 128.243 - Americo Deffar.
.
Nazionale
número 292.558.
N° 128.343 - Mies Laboratories, sa S.p.A.Indústria Applicazioni Visco*
- Termos:
.
termo número
Registro a" 292.612*
•• I Inc.
N. 120.498 -- AperteiçoarnOtos In-' N .' 128.655 - j; R. Geigy Sacie; 1 N°... 134; 751
394.668, - registro n° 311.876.
De Minas Comércio
.
tioduzidos em ou. relativo a. palmilhas dade Anm:ma. .
Termos:.
'e • Indústria de Roupas Sociedade Ano.
N. 428.325, termo. 503.259 e regis- pata Calçados . - Flano Gavilan •• Bel- • N° 128.764 .... Montecatini, Società nin3a.
monte,
tro 302.797. •
.
. Generaie Per L'Indústria Mineraria e • Pl 134.799 - Pirelli Società Per
Azioni
N. 124.869 - Aperfeiçoamentos de ra.;nanica. .
1 Nu .134.803 - Pire/11 Societê Per
Günther Wagner.
gravatas-borboleta - Manufatura. de N° 149.122
Exigência
N° 129.849 - Farbenfabriken Bayer Azion1.
e Lenços Duplex S.A.
•
convidado: British , Ern/eto Corpo- Gravatas
N. 135.053
Aktzengellschaft.
Jorgen Vilhelm Kyed.
Aperfeiçoamentos em
Limited, a comparecer a este De- N. 124,870
130.154 - Saia Viscosa - So-• N° 13.5.309
D'Augostino p coin.
partamento; a fim de tomar conhecimen- gravatas - Manufatura de Gravatas ietá Nazoinales Indústria Aplicaiioni panhia:
p lex S.A. •
to d o p edido. decaducidade da marca: e Lenços, Du
.
Viscosa S.p.A.
N° 135.533 - Virgilio Cardoso Pina.,
Ermeto: registrada sob * n° 282.017 N° 130.571 - Owens - Corning 1 1\1" ' 135.592 - Alenxandre L snik.
'Garantia de Prioridade
dentro do prazo • de sessenta . dias
Fibeerglas Lorporation.
N 9 135.616 •-••*Montecaticti*- Sotietàrequerido pela 'firma -- Ermeto Equi-N 9 131.089' - Spencer Chemical InGenerale
Per L'Indústri- Mine ar•
,,
N.
178.387
Povilhadeira
Injetora
pamentos Industriais Ltda.
- • •
me.
PG -L-- Pedrito Silva e Guilherme An- ternatiwal
.•••n••n• n
N 9 135.672 - F. Hoffmann-La Rara
tonto Campos Bastos - Arquive-e. de N9 .131.194 . ' Shell Internadonale
Maatschappll N. V..* •
• che Cie Societé -Anonyme (F. Hoff.
acôrdo com o ..artrgo g. do Código da1Research
. Diversos
N' 131.468 - Imperial ChemIcal In- mana-La Roche Cs Co., Aktiengesells.
Lambem' - Processo Propriedade Industrial.
Ernst Josef
'dustries Lim.ted..
chaft)
G.833 de 1965 --,- assunto - petições N. 178.586 - Cabo RemovI •vel para i N9 131.777 - -United States Ru'bber
• N° '135.750 - Lace Oáginals, Inc.
..„...
entregues a Delegacia Regional de Sào Panelas
.
Dr.' Alc1ndo Tavares • Cor-lCompany.
Paulo - não. atendidas - Arquive-se...deiro Campos .- Arquive-se de acõr-1 N9- 131,976 - • Dunlop Rubber Co.tn- N9 135.835 *-- Lambretta do Brasil
'Sociedade Anônima . induitrtas Mecani.
Despacho em pedido de recOnsideraoãe do com o •artigo 99 do Código da Pro- pany Limited.
cas.
United States Rubber Company - priedade Industrial.
I N9 132.184 - Ferbwerke Hoechst ANI* 136.760 - JaroaTav Boubin.
Recorrendo do despacho que indeferiu
'1
Dispositivo para De- Akdengesel1sc.haft Voem. Meister LuN. 178.628
N..137.198 - André Gabri M 9
o termo 108.371 - marca: Royal.
mus
&
Breming.
amuei
S
tai.
S
Usando da atrIbuNão que me faculta sodorar Vasos anitários -o artigo 14 da lei 4.048 de 29 de de- Rodriguez Alvarez - Arquive-se de N. 132.31/ - Continental 011 Com- I N° 162.065 - Toyofumi Tm:lona:1
..
i
n ider
s o o d espa . acõrdo com o artigo 9° do Código da'pany.
ZeM O d
C 1961 , reco
N' 133.617. -- Montecatini, Società - Arquivem-se os processos.
cho que indeferiu o pedido • a fim ue Propriedade Industrial.
•
espachos
em
Pedidos
de
Reconsiderai
Generale Per ',Indústria Mineraria e
conceder o registro da marca: Royal:
1Exigências
r
ChuniCa e Società Pe Azion Ferrania. ração.•
depositada sob número 108371. RepuO Senhor Diretor da Divido
N 9 136.245 -- The Dow Chemical
de Pas
blicado por ter saido com .incorreções.
te ntes acolheu os pedidos de reconsid
'1-erinos com exigências a cumprir: Company.
N9 136.474 - Monaanto Cheinical deraçáo abaixo • mencionados, a fim de
Unilever N. N.
• N' 'A:8/7
reformar as decisões anteriores.
Company.
.
Nu 99.153 '- Camilo Zechinato
Retificação
Diversos
Pont de Ne
I.du
• N 9 98.5t9 - E.
ITermos:
O quadro demonstrativo das rendas mours
Company .
Dunlop Rnbber ComN. 133.821
arrecadadas a cargo deste Departamea97.846 - PrIv1141,› de invençh
Torne-se sem efeito o - N°
•3:1 - Societé Qes Us,nés pany LimIted
Aperfeiçoamentos em processo de
to, -, Lei 4.505 de 30-11-1964 - Dia- N°
ivame
despacho
de
arqu
nto.
fabricação de p rodutos cerâmicos e eles,
rio °lidai de 30 de novembro de 1964 Chimique, Rliónr-Poulenc
I

•

•

-
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Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diariamente, até às
15 hora.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
çscrito, à Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, no máximo até 72 horas após a salda
dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer
época, por seis meses ou um
ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos .seta
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de
validade de suas assinaturas,
na parte superior do elide rêço
-

As
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As Repartições Públicas
Icingir-se-ão às assinaturo,
anuais renovadas até 28 do,
-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e as
DIRETOR GERAL
iniciadas, em qualquer época,
, \ ALBERTO DE BRITO PEREIRA
' pelos órgãos competentes.
cHapa GA atolo oa forowdZo
cetafre co ararnnço oa puouc.sçaas
- A fim de possibilitar a
FLORIANO GUIMARÃES remessa de valores acompaMURILO FERREIRA ALVES
nhados de esclarecimentos,
DIÁRIO OFICIAL
quanto a sua aplicação, soli.;
EEÇÃO III
citamos usem os interessada
Goono da ~Mediado d• ilaxpadlanIto do Copartamant•
preferencialmente cheque ou
Olaammal da Propriladadlil Loduatrlajldo Maniataria
vale postal, emitidos a favor
da Inddatrla • Camarela
do
Tesoureiro do De parta.
Impresso nas Oficinas cio Departaintnto de Imprensa Niscfortal
mento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só sã
..
ASSINATURAS
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da as- .
FUNCIONÁRIOS
REPARTIOES E PARTICULARES I
sinatura.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
Semestre . . . Cr$ 6.000 Semestre . . . Cr$ 4.500 - O funcionário público
Cr$ 9.0G0 federal, para fazer jus ao desCr 12.000 Ano
Ano .
conto indicado, deverá provar
Exterior:
Eíterior:
esta condição no ato da asAno
Cr$ 10.000 sinatura.
Cr$ 13.000 Ano
- O custo de cada exem.
vão impressos o . número do dos jornais, devem os as. piar atrasado dos órgãos ofitalão de -registro, o mês e o sinantes providenciar a res- ciais será, na venda avulsa,
ano em que findará.
pectiva renovação com ante- acrescido de Cr$ 5 se do mesA fim de evitar solução de cedência mínima de trinta mo ano, e de Cr$ 10 por ano
continuidade no recebimento (30) dias.
decorrido.
•

EXPEDIENTE

) -

mentos refratários, tais como tijolos e t Companhia Industrial Brasileira de N° 160.496 - Borgs Fabriks Aktie- N9 163.326 - Western Electric Co
Incorporated. congêneres --Requerente: Societé Ano- / Calçados Vulcanizadgp Vulcabras So- bolag.
nyme Des Etablissements R. Go,squard ciedade Anônima gpoente do termo N o 160.538 - Unilever Limited.. N9 163.327 - Western Electric Co
N o 160:924 - Francisco Ferreira Incorp.
La Oiene Industrielle Recorrente: número 154.808).
Duracour Sociedade I Nunes.
Cerâmica São Caetano Sociedade Anô- N o 154.808
Western Electric Co
N° 163.328
nima -- Reconsidero em parte, defiro Anônima Industria e Comércio.
N 9 160.979 - Devon Mahseredjian. Incorp.
N° 111.516 ---Shell Research Limia . forma dos novos pontos..
Ns. 163,329 - 163.330 - 163.331
N o 161.583 - L'Atelier Móveis e
N° 101.123 -- Privilégio de inven- ted.
.
- Western E.lectric Co Incorp.
Decorações Sociedade Anónima.
ção - Processo para a fabricação de N9 112.693 - Julio J., Marandi.
N° 163.350 •- Vicente Quinta AlN 9 161.717 - Tomasiello Domenieo
novas hidroxi-alcod-pepiredmas - Re- N9 126.218 - Indústria de Meias António.
faya.
querente: Ciba Societe Anonynae.
Pegaso Sociedade Anônima.
N° 163.457 - Shell International*
Li162.019
Lingerie
Estitav
N
9
• N° 132.786 - Privilégio de invenção N° 126.433 - Jorge Humberto PiReséarch Maatschappij N. V.
mitada.
•-• Dispositivo de alimentação de cartão zarro e José Amarante Junqueira.
N9 163.484 - Victorino Soares de
N 9 162.217 - Gaston Ronaain Berde registro - Requerente: The NatioAzevedo.
gerioux.
126.675
1.
R.
C.
Liraitec.
9
N
nal Cash Register Company - Em face
da informação reconsidero o despacho N o 129.651 - Dino Bachechi, Pier I N' 162.248 -- Francisco José L'Ab- N° 163.590 Indústria e Equipa.*deferimento » para que se prossiga-se. Angelo Cerfoglio e Enrico Tagliagambe bate Jr.
mento de Caça Submarina Orca Lial.
O Senhor" Diretor da Divisão de Pa- N' 129.866 - Sandoz Sociedade Anô- N o 162.252 - Metalúrgica Staiger tada.
tentes, negou acolhimento. ao pedido de nima.
Sociedade Anônima.
N • 163.915 - Soc. Poulista de Arte
• reconsideraão no processo abaixo menN° 130.543 - Porcelanarte Sociedade
N° 162.425 - United States ,Steel fatos Metalúrgicos Sociedade Anónima .
cionado. mantendo a decisão interior. Anônima Indústria e Comércio.
Corp.
N • 163.916 - Erensto Engel.
N°131.072 - Reheis Co Inc.
N 9 162.550 -=.- Standard Electrica
N° 163.917 - João Baptista de Al
Têrmos:
Robertshaw
Fulton
Sociedade
Anónima'.
N 9 131.315 .
meida.
N° 100.060 - Privilégiode invenção Controla Co.
N 9 1. 62.601 -.- J. J. Cartoluno So- Sabonete e Sabão de partes. ajustáN 9 163.929 - Nisio Castanheit
ciedade Anônima Alumink> 5mpress.
veis •e com 'receptáculos - Requeren- N° 131.528 - Chuniti Ykemoto.
Cardoso.
162.662
-J.
J.
Carto:ano
So132.185
Sandoz
Sociedade
AnóN
9
N
9
te.: Alfredo Ernesto Becker.
N° 163.957 - 41 Fisons Pharmaceun
alma.
ciedade Antõn'ena Alutninio Impress.
Exigências
cals Limited.
N°
162.710
Fábrica
de
Cigarros
N 9 132.506 - Peter Skjode KnudN° 163.961 - Bertha Inez Sina.
Caruso Sociedade Anónima.
Térmos com exigências a cumprii sen e Erik Jo hansen. •
N°
162.901
Brasipel
Companhia
General Electric Co (opoente do tér- N 9 133.428 - Emilio Orlando de Brasileira de Papel Indústria e Comér- EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Tomraaso.
mo número 129.653).
INTERFERB.NCIA
cio.
N 9 129.653 - José Sanchez Jr.
Monsanto Co.
N o 134.209
162.902
Brasipel
Companhia
N•
W5derson Sociedade Anônima• Indús- N° 134.219
Dia 4 de maio de 1966
Aster Indústria e Co- Brasileira
de Papel Indústria e Cornértria c Comércio . (Opoente 'ao térmo nú- m0rrfr. Limitada.
Notific4ão
mero 130.493).
N° 135.067 - Irmãos Yadaya Se- d'".
Philips
GloeiV.
N.
N 9 130.493
ciedade Anônima Fundição e Mecâni- N9 162.917 - Indústria e-Comérc•o Uma vez decorrido o P razo de re
lampenfabrieken.
previsto peso artge 14 da-consideraçã
ca.
Aro Sociedade Anônima.
lei número 4.048 de 29 de dezembro
Ba- N 9 162.928 - Celso Paciello.
Walita Sociedade Anônima Eletro N° 136.103 - Roberto Dela
N° 162.946 - Eduardo Mello da de 1961 e mais dez dias para eventuias
Ind. (Opoente de têrmo n • 133.315). dia.
.1 juntadas de. recursos, e do mesmo nãc
N 9 133.315 - Henrique Gustavo
N 9 136.171 - Fa.,enfabriken Bayer Costa.
Aktiengesellschaft.
"a"-"Nrcia.
.N° 162.947 - Coc Companhia In- tendo valido nenhum interessado serãc
logo expedidos os certif:cados abaixo:
Valita Sociedade Anônima Eletro N 9 157.903 - José Medeiros Neto.
.
dústrial Cabp.
Marcas Deferidas
•
% gtid. (Opoente do têrmo n o 136.967).
N 9 159.144- V. M. Corp.
N° 162.978
Celso Pacciello.
N° -163.325 - Western Electric Co N' 143.654 - Ladi - Soc. d s Vi.
N° 136.96 7 - Edua:la Caracena N. 160.046 - Unilever Limited.
N9 160.358 - Alfredo Rodrigues.
Incorp.
nhos Unidos Limitada -- Classe 42.
Matco.
•
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N° 453.775- - Tridenti - J. 6 P.
NP 474.373 - A M A - Matteucci NP 473.211 - Atlas - Irmãos! N° 474.696 - Casa Regina - Arnald
Cunha - Classe 46.
- Çoats Limited - Classe 22 (com ex- & Amadio Ltda. - Cl. 5.. ! lo Rizi Lippi - Classe 36.
NP 473.238 - Café SocietY - Osclusão da expressão ..de toda a espéN.9 476.410 - Novosol Bronzart waldo
• Exigências
Soares Portes- Cl. 41.
cie).
Ind. e Comércio de Produtos de Tou- N. 9 - 473.594
- GM UM • Ind.
N. 9 465.353 Catop - Metalúrgi- cador Ltda. - Cl. -48.,
Termos com exigências a cumPrirti
Com. de Metais e Materiais PiasNP 477.893 - Helveki - Eletrô- eticos
ca Wallig Sociedade Anônima - ClasN 9 405.259
Fábrica de Tintai
Ltda. -- Cl.
nica
Helveki
Ltda.
Cl.
8..
se 8 (com exclusão de aparelhos 'para
.
•
N.9 473.964
Cometa - São Paulo Castelo Liinitada. •
bombear).
•
N.9 477.960- Otolin - Usinas Chl- Alpargatas S.A:. - Cl. 32.
N9
•
"
455.957
Orlando
'Ramalho
Jan.'
N.9 '474.067 - Jabora - Irrnaos
N 9 ,465.684 - Vanguarda do Sul - micas Brasileiras S.A. - Classe 2.
. • domo
João. Alves •Pitta
• N. 9 474.963 - Fucoma - Paul Fun- Sarturi & Cia. - Cl. 42. "
Oswaldo Andreozzi
,Classe 32.
N.9 475.196
Revista Côr de Rosa I\19„ 473.165 := Adão Gonçalves.
N9 466.076 - Arten - Produtos - ke & C.9 GMBH - Classe 14.
Adão Gonçalves. .
S.A. - ClasN° 473.166
NP 472.519 - Frenamo
Labo- - Jornal dos , Sports
Químicos Arten Limitada - Classe 3.
. N9 455.869 --Stel Sociedade Anônla
Laroche Novarron - Clas- se 32. •
' N° 466.165 - Vidrem - Vidrem ratoires
se 3.
•
-*
NP 476.886 - M'ess Mess Co- ma Administração e Comércio.'
Comércio de Vidros e Embalagens Li•
mércio
Ind. de Aparelhos Elétricas ..
Nome
comercial
deferido
'
•
mitada - Classe 14.
Diversos
Ltda. - Cl. 8.
NP
473.228
Tinturaria
e
EstamNP 480.349 - 111 - Casa 111 de •- Termos aguardando anterioridade: ['
Nç' 467.133 -- Fermenta do Brasil
.-- Editora- e Importadora Musical Per- paria Cruzeiro do Sul S.A. - Tin- Cereais Ltda. - Classe 41.
e Estamparia Cruzeiro do Sul NP 455.256 - Santa Rosa - Lojas I\f° 403.611
Rodney Hent Machk •
mata do Brasil Limitada - Classe 32. turaria
S.A. - (Art. • 109, nP 2).
ne Co..
Santa Rosa Ltda.
Cl. 11.
N9 467.937 - Peer - Kristinus
NP 456.355 - Supérgloss - 'Tin- • N° 453.881 - Ipasa Imobiliár • a Agrid
Títulos de estabelecimentos
Kommanditbesellschaft - Classe 44. tas Supercor Ltda..- Classe 1.
cola Petropólis Paulista Sociedade Anew
deferidos
.
N° 469.924 - Comercial Agro
457.692 • - .Elanco -- Eli Lilly nima.
.
.
Pecuária Cabuçu Limitada - Classe
NP 473.241 -- Casa Santa Isabel and CP - Cl. 3.
•
.• .N 9 465.499 - `Condoroil Tintas Scs.
Lazaro Aiub Hijjar - Classe 12,
41. .
•
N .9 458.500 - Real Crose - Gran- ciedade Anônima.
IP 470.931 - Szulirn Froilitengarten 22, 23 (art. 117, n. 9 1), "sem direito ja Guanabara
S.A.' -CI. 19.
• N9 467.549
•Para Refrigerante* '
ao
gênero
de
comércio
de
tecidos
da
Pomar - Classe 36.
N.9 458.847 - Iracema -' Jovino : Sociedade Anônima,
classe
23):
N9 471.572 - Urbacid FarbenBatista
de
Lucena
Cl.
41.
.
N. 9 482.750' - Casa - Dardazio N° 467.987' - Companh:a Paulista fabriken Bayer • Aktiengesellschaft - Casa • amázio Laticínios Ltda. - NP-464.527 • Drogalabor - Drodos Cafeicultores Indústria de ;Café Soo
galador
Ltda.
Classe
3.
Classe 2.
Classe 41 (art. 117, nP 1)
Isofi: luvei Copac.
N9 472.516 - Petrogen - Samuel
N. 9 484.963 - Fanei Incorporadma N. 9 465.798 - Flexylon
•••
S.A.
Fios
Cabos
e
Materiais
Isolane Administradora de Imóveis - Nel• S. Byers ,-- Classe 8.
N.°
469.'037-Toro
'Sociedade
Anô.
tes - Cl.. 8.
.
Nç' 472 .889 - Interiors - Pedro son . Epaminondas de Almeida -- C1.- N.9 466.224 - Ki Luz - Fabrica afina Indústria e • Comércio.
33
50
(art.
117,
nP
1,
nas
classes
Cabr,-J, - Classe 32.
N° 469.052 - Torci Sociedade • Aliem
de Velas Marpol Ltda. - Classe 46.
-1n1 9 473.016 - Unidades Infantil -- 33, 38).
nima Indústria e Comercio.
N. 9 467.068 - Elixir Eupeptico
NP 475.635 - Kamia - Magazine Laboratório Químico Farmacêutico AlA o 469.‘59 - Toro Sociedade Ana.;
Editora Unidade Limitada - Classe 32.
fredo de Carvalho Ltda.Clas- nima indústria e- Comércio.
•
N9 473.058 - Fichar - Saturnia Kamia Ltda. •- Classe 36. •
N.9 477.441 - L • M - Manoel se 3..
• Sociedade Anônima Acumuladores EléN° 473:011"- Aziz Abras Junior .4
Kherlakian .Ind. e Comércio
•
tricos - Cases 17.
NP 467.211 - Simone -. Migue: Companhia Lmitada.
de Calçados -- Classe 39. Galdino de 'Oliveira Classe 41. .
N 9 473.090
Tinturar:a e Calcam
Marcas indeferidas
N.9 477.580 - Montreal - Montreal NP -468.928 - FlFexprint - San- dragem de Tecidos Dalva Limitada.
Abílio da Montagem e Representação Industrial dera Associates Inc. - Classe 8.- - • N9 4/3:186 - Publicações -Educa.
NP 463.889 - Viblock
S.A. - Classe 11.
N. 9 _469.010 - Saturno - Gráfica •cionais Limitada. 5-••
Silva Gonçalves - Cl. 6.
.•
N. 461.823 - Porbras - Auto Me- N. 479.041 - Idra - Fornecimen- Saturno Ltda. - Classe, 38. .
N9 473.193. - Luiz Aires de Sou.1
tos Industriais' e Representações Fier
cânica Porbras Ltda. - Classe 21.
N° 469.971 - Freddy -.Comércio
N. 464,004 - Premena
Mecâ- S.A.- - Classe 6.
de Confecções Freddy Limitada - ClaS•N° 473.195 - Borges 8 CompaN.9 480.355 - Pavias - Pavias Pa- se
nica Prementa Ltda..- Classe 6.
'
nhia.
N. 9 471.637 - Cipel - Cipel Co- vimentação Ltda. 1-- Classe 16.
• N 9 470.333 -- Brasiliana
Classe
N. 9 480.461 - Café Sorriso - Elmércio e Indústria Irmãos Pereira Li48
Sophie Dolega. Dzialiewig. •:• • N° 473.196 -- Telelux Aparelho*
miro Rezende - Cl. 41.,
mitada - Classe 46 (insignia).
N9 470.759 - Imperial - Indústria acuo Domésticos Limitada. •
/ N . 473.309 - Embalex - Emba- N.9, 482.145 - Joalu - Confecções de Papeis Imperial Limitada - Classe
N° 473.254 -- D.pan Terraplenagem
Joalu
Ltda.
Classe
36.
lex Comércio Ltda. - Classe 17.
e Obras Limitada. •
N. 9 482.148 - Acne - Metalúrgica 38.
N. 465.758'- Emblemática - SaarN9 473.2647
Francisco de Carvad
gers do Barsil S.A. Fábrica de Bebi- Técnica e Comercial Acar Ltda. N° 471.351 -- Octapressin
Saridoz
'
lho Chaves.
•
Cl. 11.
das - Classe 42.
Sociedade Anôn.ma - Classe 3.
. N.9 470.105 -- Cordonel - The N. 9 482.388 --' Cereja - Ind. e .,N° 471.589
S.
5.-.-.
Aplicações
N,
9
473.318
São
Paulo
Alparga.
Goodyear Tire & Rubber C. 9 - Cl. Comércio Ting Ltda. - Cl. 41.
Técnicas indústrias Servo System Limi- tas Sociedade Anônima.
• 31.
N. 9 483.150 - Lady - Scala Edi- tada - Classe 5.
.
N° 473.319 - São Paulo Alçarga.
tora e Propaganda Ltda..- Cl. 49.
NP 471.636 - Sabão Massinha
N9 - 472.484- - Mulher - Armando tas Sociedade Anônima.
Cipel Comércio e • Indústria Irmãos N. 9 483.593 - Rochedo - Imperio Cabral Nobrega -' Classe 32.
dos Filtros Ltda. - Cl. 15.
N9 473.321 -- São Paulo Alpw-gai
Pereira Ltda. - Cl. 46.
N.9 432.783 - A B C,- União Fs.- N.9 441.507 - Ferradura - Com- - N.° 472-485 - 'Idem -- icem Indús-• tas Sociedade Anônima.
.
' bril Exportadora S.A. U F E - CI. sorte - Cia. Nacional de Sorteio de tia e Comércio de Estruturas e MáquiN° 473.559 - Cebec Sociedade AnaBens e Hipotecas - Classe 38.
46.
nas Sociedade Anônima - Classe 16. nina Engenharia e Indústria.
NP 435.459 - Barryrev - Marietta N.. 441 N. 9 441.678 - Benvinda
N9 472.583 - Brasilab - EquipaN° 474.522 -- Sindicato. dos Trabad
do Brasil Ind. e Comércio Ltda. - - Edison Medeiros - Classe 42.
mentos Atômicos Brasilab' Limitada - lhadores em Empresas Ferroviárias da
Classe 1.
N.
9 443.432 - Sanai - Constru- Classe 8.
Zona Mogiana
NP 442.536 - Motom - Motom tora Sanai Ltda. - Cl. 16. •
Aktiengesellschft Zurich ---• Cl. 6.
Admirai 3\1 9 472.734 - Opa - Cipa ConsN° 477.442
N.
9
454.927
Adniiral
Manoel Kherlakian
N.9 464.820 - Italbrasil - Fáb.
trutora Imobiliária Paulista Sociedade Sociedade Anônima Indústria e Cotnér.
de Calçados Italbrasil Ltda. - Clas- Corp - Classe 8.
. Classe ' 16.
•"- cio de Calçados.
.
se 36.
•
N. 9 460.853.- Rio-Jornal - Pedro Anônima
N° 473.471 - Ortema - Ortema
N° 479.028 - Phelipe Salim Akkarl.
Pinto
da
Mota
Lima
Classe
32.
NP 465.739 - Viva Color - Pro- NP 461.209 - CBC - Cia. Brasi- Organização 'Técnica de " Eletricidade e •- N 9 468.159 - Foresti Rotundo
4
dutos . Químicos Guarany S.A. - leiras de Caldeiras e Equipamentos Máquinas Limitada - Classe .8.
- Companhia Limitada. • .
Cl.. 1.
N° 473.544 - SeLf Contained N.9 466.712 - Urano - Eduardo Pesados - Classe 11.
N° 469.959 - Schering Corp. .
Rangel de , Holanda Borges --,- Clas- N. 9 461.661 . - Calunga
Walter Cebec Sociedade Anônima' Engenharia
470.776 - Restaurante Smart
e
Indústria
Classe
8.
• - - Limitada.
se 41.
Balsimelli - Cl. 2.
NP 467.706 - Avia - Lanches Aviz N. 9 463.852 - Pabryon - • Têxtil N° 473.621 -- Bossa -Nova
Bar
1\1" 472.471 - Tecidos Oineda Lira!,
Ltda. - Cl.`41.
Paulo Abreu S.A.. - Cl. 23.
e l Lanches Bossa iNova Limitada - tada.
••
•
N. 9 468.817 - Verbênia - Geny N.9 468.502 - Taity - Raimundo Classe 42‘.
Dei Cano -- Cl. 48.
Barbosa de Deus - Cl. 41.
NQ 475.596 - Poços de Caldas
N.
472.871
Máquinas Rodoviárias
-NP 468.938 - Prime of Walles - N. 9 471- .059 - Gazeta da Serra Rád
io Difusora de Poços de Caldas Li- Brasileiras- Sociedade Anônima.
Kristinius Kommanditgesellschaft - Hildo D'Abrigo - Cl. 32.
mitada
Classe 32. N° 472.930 - Manoel Arabrosio
Cl. 44.
.
N.9 471.163' - Manikraft - Mani- N° 447.142 - S.N. - Verreirie lho Sociridade Anônima Indústria e CoN. 9 469.1'2T. - Blinde' - Santa kraft Ind. 'de Papel e Celulose Ltda. Souchon 'Neuvesel - Classe 14:
mércio,
Lúcia Cristais Ltda. - CI. 2.
- - Cl. 17.
N.9 470.082 - Fanal -- Fanal Fáb.
N.9 471.825 - Neve Azul - Deita
Insígnia Indeferida
N* 473.325 - Dieta Sociedade Anã. •
Nac. de Lustres S.A. - Cl. 11.
Soc. Comercial Ltda. •- Classe 2.
nima
Produtos Alimentícios.
•N9
472:486
Icem
Sociedade
AnóN.9 471.704 - Fana -- Fana S.A. N. 9 471.829 - Alabama - Ind. de
N.°
473.326 - Dieta Sociedade AnôFábrica Nacional de Tubos - Cl. 5. Parafusos Alabama Ltda. - Clas- nima - Icem Indústria e Comércio de
NP 473.135 - Colacet
CibaSo- se 6.
Estruturas e Máquinas Sociedade Anô- nima Produtos Alimentícios.
N9 47:3.328 - Dieta Siciedade Ariew"
ciété Anonyme - Cl. 1.
NP 472.659 - Tez Ovelha - Al- niina - Classes 6 - 7 -* 16 - 33.
nima Produtos Alimentícios.
NP 473.279 - Cica - Cia. Inclus- berto Lopes -- Cl .23.
trial de Conservas Alimentícias Cica NP 472.983 - Velox - Industrial Titulo de Estabelecimento Indeferido
W 473.339.-.- Dieta SOcigdade Anó- Cl. 41.
•
- Japs Ltda. - Classe 21.
N9 468.182 - Aurora do Norte nima Produtos Alimentícios. • - t
N2 414.157 - Barão de Monte N. 9 473.047 - Star. Rubino.de OliSanto - Bar e Restaurante Barão veira S.A. Ind. de Pp,pel e Papelão Transportes Rodoviários - Severino
N. 473.334 - Industrial Panificado..
de Monte santo Ltda..
Cordeiros Ramos - Classe 33.
Cl. 41.
- Cl. 38.
na Sociedade Anónimo.

2180 Têrça-feira 10
Fábrica de Linhal
9 473.355
Adonis Limitada:
Aktiebolaget Bofors.
N 9 473.365
Mustapha Amad
N° 473.525
lho tZ Irmãos.
N° 473.531 - Bronislawa Oleszynta Stepnialc.. • '
N 9 473.607' - Sinterisa Sinterizagão
kle Metais Limitada.
N 9 .473.623 - Lampei Artéfatos Me• ..
balúrgicos Limitada.
Kyriakos SoI\I° • 473.646
tieclacle. Anônima;
N 9 475.016 - Condoroil Tintas Soltiedade Anônima:.
Condo• Ns..,475'.019 - 475.021
leoil Tintas Sociedade Anónima.
N° 475.877 E. Mosele Sociedade
Anión:ma Estabelecimentos Vinícola,'
Indústrias "e Comércio.• f N° 477.239 - Estabelecimentos A
Modelar' Sociedade Anônima Comércio.N° 477.319 - Produtos Químicos
Nilu Limitada.
N° '482.400 - Helio, Fernando V.
N

-

lela

•

' .

N,° 482:609 - Casa Diana Paolucei
Sociedade Anônima Comercial e Imporlladora.

• EXPEDIENTE ' DA SEÇÃO. DE
• i • TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
, .

-•

Rio • 4 de maio de 1966
" 1 Transferência e Alteração de nome
de .titular de processos;

-„

--Forairi mandados averbar .as. setilintes • transferências e as seguintes
alterações de nome dos titulares dos
.
Mencionados processos.
Panobra .S.A. Comércio e Indústria .- Alteração de nome da marca:.
Cropmaster -- número 122.568:- da
.
•"titular. .
.
Vitor Guedes Indústria e Comertio S.A. R. L.- Transferência para
aeu nome dás marcas - Borboleta aúmero 153.734. - Borboleta - regisniunetro 153.735 - Borboleta
• •
tio' 153.860 :••
Tenneco . Chemicals, Inc Altera-o de nome da marca - Three Little
33ottles' - That Built The Plant número 174.274 - da titular.
Braalleira de Chocolates gransferência para .seu nome da -mar-ge, A Joperiêza Ipê - número 194:57£.
Transportes Glória . S.A. - Transparência para seu nome da marca:
Glória - número 211.860.
'gomil Sociedade Mecânica para In! 'dústria e Lavoura 'S.A.
'Alteração de nome da titular nas
marcas:• •
"S" - número• 196.951.
.c• "S" - número 202.355.
' Tornax - número' 210.202. •
Somil - numero 242.173.
Lidaflex - número 242.192.
eráo - número 243.242..
' Somil - numero 243.671.,
número 246.514.
Cyclop
Cyclop - número 247.859.
Flexomil - número 266.015.
Lida - número 282.452.
Somil - número 296.044:
número 296.045.
Flexomil
Dahlberg - EletrOnics, Inc. fransferêncii para seu nome da mar-ta: Dahlberg - número 257.811. .
Farid - Soubhia Transferência
¡para seu nome da . marca: W'ngston
a- número 267.276.
8. A. Moinho Inglês - Alteração
ide nome de um,titulo - Moinho In•
numera 269.994.
glez
Invictus - Rádio e Televisão Ltda.
r- Alteração de nome da -marca: Ri!soe - número 286.699.
Kiddicraft (Holdings) Limited
,
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Seja' Companhia de "Administração
EXIGÊNCIAS •
é Participação Industrial - no peoraft - número 292.922 da titOar.
Socieda'
Soutiens e Cintas Darling
Tenneoo Chemicals, Inc. - Trans- de Anônima - - no pedido de averba- do de averbação de contrato do re•
ferência para seu __nome da Marca: çAo de contrato de . registro 1764318. gistro 256.748. - Cumpra a exigén•

Alteração de nome da marca: If.iddi-

Odorex - número 293.768.
Usafarme, S.A. Indústria Farmacêutica - Alteração de nome da marca: Vitacin --- número 294.681 da titular.
• The Sydney Ross Co - Transferência para seu nome da marca: Sivrari
-número 300.605.
Societé Das Usines Chemiques
ne-Poulenc r•- Transferência e alteração de nome da marca: Gardefiline
- número .307.368.
número 308.150.
Flushex
C. da Silva (Vinhos) , S.A.R.L. Alteração de mime da marca: Dalva
- número . 688.549 - da titular.
,
.
Exigências

Thorque $.A. Indústria e Comércio
de Máquinas Elétricas No pedido
de averbação de contrato da patente
privilégio de inde número 54.901
venção - Cumpra a exigência.
Allinquant S.A. - No pedido de
averbação de contrato da patente de
número 63.310 - privilégio de invenção - Cumpra a exigência.
Indústrias Quhnicas 'Metro Clora
Cloro- S.A. (Eiclor) - No pedido de
averbação de contrato da patente número 63.468 - privilégio de invenção
- Cumpra a exigência. .
, American Can International Inc. -Metalgráfica Canco S.A. e American
Can International, Inc .- - Tôdas as
três requerentes nos pedidos de averbação . de contrato da patente 67.235
- privilégio de invenção - Cumpra
as exigência .s
Metalgráfica banco S.A. - No pedido de averbação de contrato 'da patente 68.784 --- privilégio de invenção
- Cumpra a exigência. •
'No pedido de transEthison Inc.'.
ferência para seu nome da patente
número 68.785 - privilégio de invenção - Cumpra a exigência.
,Cilag - Chemie S.A. - No pedido
de transferência pari seunome da
patente 73.254- -- privilégio de invenção.
• Chicopee Manufacturmg Corporation: no peedido de patransferência
patente 72.292 - privilégio de invenção - Cumpra a exigência.
Luiz Comenale Ippolito e José Machado Alves - No Pedido- .de transferência do têrmo 86.648 Modêlo
de utilidade - Cumpra a exigência.
Molas No-Sag S.A. -.No pedido de
transferência do termo 155.890 -- privilégio de invenção . - Cumpra a exigência.
Flaviano Protti - no Pedido de
transferência do têrmo: 129.260 privilégio de invenção. - Cumpra a
exigência.
José Ferreira Farias - no pedido
de transferência do têrmo: 153399 modelo industrial. - Cumpra a exigência.
Têrmo: 143.735 - Denco
G.
- Cumpra a exigência.
.
Eretro-13ell Representações Limi• tada - no pedido de transferência
da patente 4.734 --- modèlo de utilidade. - Cumpra a exigência.
•'
Diversos

A . Jayme North 'do"- Brasil Sociedade Anônima - Equipamentos para Segurança Industrial - no pedido
de alteração de nome da patente:
63.205 - privilégio de invenção. -Arquive-se o pedido por falta de
cumprimento da exigência. -‘

- marca. - Cumpra a exigência.
•Home Fittings do Brasil Sociedade
Anônima - no pedida de averbação
do contrato da marca: 147.842. Cumpra a eilgência. •
Colgate-Palmolive Company - no
pedido de transferência do registro:
167.107 - marca. - Cumpra a exigência.
Laboratórios Farmacêuticos Natus
Limitada -, no pedido de transferência, do registro. 283.568 -- Marca.
- Cumpra a, exigência.
Pepsico, Inc - no pedido de transferência do registro 291.2132. - Cumpra a , exigência.
Companhia Chimica Merck 'Brasil
Sociedade Anônima - no pedido de
averbação do contrato do registro:
300.212 - marca. - Cumpra a exigência.
N. V. Chemische Industrie Synres
- no pedido de mudança de seu estabelecimentO número 308.361. . Cumpra a exigência.
Ricarro Samú & Companhia Limitada - no pedido de transferência
do registro 239.366. - Cumpra.. a
•
_
exigência.
Produtos Alimentícios .Fleisclunann
e Royal Ltda: - no pedido-de .averbação de contrato do registro 277918
- Cumpra a exigência. • .•
Badihche . Anilin & Soda 'Fabrik
Aktiengselsellschaft no pedido de
transferência' do registro 314.446. '• , "•:
Cumpra- a • exigência.
Laticínios Catunirv Limitada no
pedido de ,transferência do . registro
163.143. - Cumpra a exigência: .
'Sociedade Industrial- de Camas 'e
Cadeiras Limitada, Sincal - no pedido de transferência do registro:
177.164. .- • Cumpra a exigência.
NSK - ' do - . Brasil . Rolamentos • Li•.
mitada --- no pedido de transferência
do registro 180.283. - Cumpra, a
.
exigência.
&Companhia
Irmãos,
do
no pedido de alteração de registro 182.325. - Cumpa a. eidgência. •• •
Sul Química Ltda,- Produtos Químicos Indústria. e Comércio no
pedido. de transferência • do . registro
191.278: - Cumpra a exigência. •
Usufarma Sociedade Anônima Indústria 'Farmacêutica - no pedido
de alteração de :nome no registro:
a exigência. -..
213.256..-• Companhia Swift do Brasil - no
pedido de .averbação de contrato do
registro' 223.269.. - Cumpra 'a exigência.
.
Usafarma • Sociedade Anônima 'Indústria Farmacêutica no pedido
de alteração de nonie • do • registro:
228.455. - Cumpra a. exigência:
Ravensberg .M.B.II. - Chemisahe.Fabrik 9-7 no pedido de transferência do registro . 260.923. - Cumpra a exigência. Quanto ao pedido
de fls. 9 - requerido pelomesmo
requerente - transferência -•'-• arquive-se o peddo por, 'falta de cumprimento da exigência.
••
Comércio • de rumos Menta Limitada - no p edido de . transferência do
registro 270.473. - Cumpra a exigência.
?
Berlirned Produtos Químicos, Farmacêuticos e Biológicos Limitada no , pedido de averbação de contrato
do registro. 270.993:
Cuinpra. a
exigência. • ,
Indústria de . Bebidas Cinzano Sociedade , Anônima - no pedido de
averbação de- contrato do ':egistro:
108.372. • - Cumpra a exigência.
Eutectic Welding Alloys CorPoratxon
no pedido de averbação do
contrato do reoistrn 192.918.
Cumpra a exigência.
•

Borsa Sociedade Anônima Produtos Químicos, Farmacêuticos e Cosméticos .- no pedido de transferén.
eia do registro 171.924. - Cumpra
a exigência.
• Indústria -de Peças para Tratores
e Automóveis Ipesul Limitada - no
pedido de alteração de nome registro 179.715. - Cumpra -a exigência.
Laboratório Grosa S. A. - no pedido de alteração de nome do regiatro,196.865 - Cumpra a exigência.
S. S. White Companyno pedido de alteração de norne do registro 209.270 - Cumpra a exigência,
Café Itabira Ltda. - no pedido de
transferência do registro 2'31.950 Cumpra a exigência. .
Cia. Química Rhodia Brasileira no pedido - de averbação do contrato
do. registro 232.031 - e outras do
maço - Cumpra as exigências em
tôdas as marcas.
SS. White Bental Manufa,cturing
Co. of Brazil - no pedido de averbação de contrato do registro 251.539
- Cumpra a exigência.
' Indústrias Macedo Serra S. A.
no pedido de transferência dos registros 260.731 - 263.763 - 264.350
-- Cumpra as exigências.
• Link Belt Piratin gga , Transportadores Industriais Ltda. - no pedido
de averbação de contrato do registro
267.487 - e outras do maço -- Cumpra as exigências em tôdas as marcas.
Vita Zahnfabrik H. Rauter K.O.
- no pedido de andamento do térmo
203.070 - Cumpra a exigência.
Parmedicala. Comércio e Indústria
de Produtos Química" Ltda. - no pedido de transferência do Urino 432.247 - Cumpra a exigência.
Laboratórios Santa - no pedido de
transferência do tèrmo 275.989
•
Cumpra , a exigência.
TV
eine
Son
Estúdios
de Grava•
cão para Cinema, Radio e Televisão
Ltda. - no pedido de transferência
do tkrmo 447.992 --•-• Cumpra a exi.
•.
gência.
Beecharn Research •Laboratories no pedido de transferência do têrmo
462.983 - Cumpra a exigência..
.IPIASÀ Italo. • Pieroni, - Indústrias
Alimentícias S. A. -- no pedido de
alteração . de nome do termo 483.949
--- Cumpra a exigência.
Transferência de Arome de Titular
, de Marra s

Foi 'mandado averbar a transferência da mencionada marca abaixo:
•Friden, Inc.. transferência para
seu nome da marca, Friden número
211.973 - Quanto ao mesmo pedido
feito ao registro 183.218 - marca:
Friden - Arquive-se • por falta de
cumprimento da exigência.
Diversos

Glanzstoff Koln G.M.B.H.' - ns
pedido de alteração de .nome do registro 170.454 - Arquive-se . o nedi- •
do por falta de cumprimento da exigência.
•
, Pacheco, Souza & Cia. Ltda. no pedido de alteração de nome do
registro 226.459 - Nada há que deferir, quanto ao pedido, pois o registro já está em nnme do requerente.
•
Veb Pentacon Dresden Kamera
Und Kinowerke - no pedido de ai- •,
teração de nome no 'têrmo . 484.008
▪ Aguarde o pedido a solução das
marcas de titulares- estab oleeí dos na
República- Democrática • Alemã. ' •

'
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A.' W. 'Faber-Casteli
nO pedido
de alteração- de nome do seu nome
comercial
registro 73.812 internacional processo 43.432 de 1957
Nada :há que deferir 'de' aCôrdo 'com a
,
'•
informação dá seção. ,
- Dansk " Laboratórios' Químicos', e
"Farmacêuticos Ltda. — no pedido de
• transferência do registro 297.673 —
Nada há que deferir pois Já foi ano. toda- a transferência ' solicitada, .
' EXPEDIENTE 'DO; SERVIÇO / DE
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO /E.
.
2(
'
Dia 4 de 'maio' de 1966
Exigências
N.9 ' 91:571-- fliggins '.Industales
— Satisfaça exigência.
N.9 124.696 — Irmãos Ilediro &
••ronseca — 'Satisfaça' exigência.
Diversos..,
N.9 131.776 •—• Jo$é Maria Carrasco
IVIenna — Arquive-se.
< .
, ,
.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES 'E
SEÇÕES REPUBLICADOS
Da 4" de Maio . de 1966
Termos .co mexigericia a . cumprir:
'
EscritóriO Técnico Comercial Asti:iria
S,A. (opoente. do 'térino 119.379).
N. 119.379' --;.•• João M'aaniOn:'
.

.
•
.,- Sociedade Técnica de,Jundiçàies Ge- . N. 161.342 — Claudio Romero
rais S.A;, Sol unge (opoente do ferino valcanti Albuquerque. .
."
161.467 —.Armands ;Ant1/4,1ne
N.
•
•.
.
," , • •.
129'.573
Sidney, Lberty • •SinN. 161.661 ,-•-• E C Pessoa.
ger.
162,082 -- Carlos Ferreira, „Berr
90.,129 •
Record • S A • Capas nardo — .Arquivem-se os processos.
para Automóiretai.- •
'•-• "
Daniel Garcia Sir- N. 129.446
134.557

Instituto; Quimioterã-

N0tICIÁRIO

OposiOes
Gerard Vritsch (oposição ao têrmo
--, 'Mario Miguel e Ser-, 109.811 priv :invenção)
gio Giovanni : Lazzati.
Klabin Irmãos Ei Cia. , (oposição ao
, N. 135.440 -. IndáStiias Nogeri Li- termo 119:210 modelo de utilidade)
,
•
•T
•••
mitada. ' :
Irlemp S.A.' Ind. e Comércio (9p9Arquivanüstito 'de '-Processos
è!ção ao teimo.: 122370 • Privlégio de
Ficam 'os processos de patentes :abai7 iiiVenção). ' '
Zo'-inencionadoS arquivados:'
Falk do Brasil S.A. EquiPamentos
N. 94.267
"Co
Chas Pfizer
•
Industriais (oPosição ao térmO, 122.668
'Ene.
•
)".
..4•• :Priv. invenção)
1113,429 --- José Maria 'da 'Costa
Walita
A
Eletro
Ind.
(oposição
_
Menezes. •••
• Werner Hugo"- Wi ao têrmO 131.750 pri,;„ invenção) .
. 122 :381
Fapromel 'Fábrica de„'Produtos • "de
lhelm Schuller:,
•
160.286 •—‘ •Antonfo. Agnello da Metais Ltda. (oposição"aã têrmo
mero ,132.140, modêlo de utilidade)
Silva Jr. e- Nelson . Gurcio.-,
, N. 160.516
'
Heitor Flores ••, Rei. : -Biselli ,Viaturas
e
Equipamentos Industriais (oposição; .ão têrmo nú:
N.' 160.713
,At'acir Freitas de mero' 132.901.-priV„.', invenção),
••
SOUza,
• COntrôles 'Automáticos Sei-mar LedN. ',161.114
Za• Comércio e , tada (oposição aO; termo 133.122 mo:,
Indústria de -Plásticos
1 &Ao de utilii11..,
138,122 "4:- "Sidney Heddley'

.:1C,Omercio e Indústria Leme r, Cia:
Ltda. (oposição • ao têrmo 133.422 pri•
nAl'gio de invenção) .•
..1Indústria. e , Comércio Pissolli' S.A.
(oposição .ão térmo 134.078 priv. invenção).
::"
_
' MiCrolite 5..A. Ind. e
Comércio
(opoàição ao têrmo 134.650 privilégio
de invenção) .
'•
•
de lutes e Oficios de 5, Pau.
10 (oposição: ao têrmo 134.877'
légio de: invenção).
•
_“DuPlex S.A. Ind. e :.Coméicio (opa(
siçãO ao termo .136.200 modelo 'de utilidade). . •
Siderúrgica Aliperti S.A. --r- Aça
Torsima S.A. e Siderúrgica Barra Man.
sa S . A . , (oposição ao têrmo J3688/
modelo de utilidade) .-.
• ''
::p orcelana Real S..A. (Oposição ao
teimo .;• 154,644 MOdelo industrial) .
Giuseppe:•Micheloni . (oposição
ao
termo ,-154.809 modelo 'industrial)
Campana S. A. Indstriãis de Artefatosde- Borracha' e Calçados" e Indústriaá de Ténis e Artefatos de Borracha
Iris Ltda.. (oposição ao termd 155.185
.
• •
modelo •industrial)'.
'São Paulo Alpargatas S.A. • (oposiçãr)-- ai) termo 158.700 modelo • intima.
•

•

aneiro de 1963 —• Preço: Cr$ 2.400
'n
1963
PreçCr$ 3.600"
_
fraAClculo: , . —. .T. abril' . de : 1965, . -- r$ . 1.300 '---:,
' " °.., FascicUlO.:: f II ,... abril :. de. 1955
Cr$ 1 ..400._,•** Fascículo - 111 .:- abril de 1965.--...-...'.:*
. -•. _ ,' " :-Cr$ l'.. - 200" ...
Volume 33 —
Fascículo
julho'de'1965•Cr$ 1.300
Fascículo II — agósto 'de :1965
.
Cr$- 2.100
*** Fascículo III -. setembro de
Cr$ 2.100
Yoluine
,
•

• s.-.

Faâciculo 1 r. outubro de .1965'- - Cr$

Fascículo '11 .. .novembro , de' 1965.-.• • •111
b.j'**
Fascículo III .—'deezeittbro de 1965
,

J .500

Cr$ 1 800Cr$ 1.400:

Ni-Guanabara

Seção "de Vendas: Avenida Rodl:igues:.Alves n*
'Ág6.1cfa 1:
!V. N D A

Ministério da, Fazenda

Atende-se 'pelo Serviço de Reembõlsci ,- Postai
•:
'Em Brasília

Na Sede do D.1.N.

DUM OFICIAL (Seção 114
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PATENTES DE INVENÇÃO1
11

-Publicaçã.o feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
•
-a
r Da data da publicação de q ue trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedida. durante 39 &NO_
rodará() apresentar suas oposições ao Departamento Narsional da Propriedade Industrial aqueles aue se julgarem . prejudicador).
SIM
-

TERMO N.° 133.1s
com qualquer um dos pontos
TERMO N9 133.492
do referido duro e que funciona para
- a1 .cdrdo
9, 2.9 ou 3.9 , caracterizada pelo fato
fazer avançar a matéria • prima por ali,
De 17 de abril de 1562
De 17 de outubro de 1961
o diametro da referida barra reta
até a latia entrada . e, 'simultaneamente,
German Rublo e Santiago Rublo er igual ao diâmetro das mencionaRequerente: The Bauer Bros. Co. - paras espremer o liquido da matéria pridas segundas barras que formam as Estados Unidos da América. Colômbia.
ma e um dreno do duto, para o Lquidó•
T.tulos: «Refinador Usado nos Pro- espremido,
Titulo: "Sistema de engate de mol- citadas vigas.
•
duras de painéis metálicos e simila69 - moldura retangular para cessos de Tratamento de Fibraaa.
6
Refinador usado nos processos
res e a moldura- de painel necessá- ger enganchada de diversos modos
de tratamento de fibras de acordo com
ria para realizar dito sistema, para eu ()atras mo/duras semelhantes, de
Pontos Característicos
o ponto 5, caracterizado por disposta,
construção de móveis, estantes, an- acbrdo com qualquer dos pontos 1.9
1 - Rehnador usado nos proces-sos cimas. que fazem variar á pressão anile
daimes e análogos desarmáveis".
ao '5.9 , caracterizada peio fato do
diâmetro dos referidas eng.ixes ser de tratamento de fibras incluindo uma cada pesa dita prensa, a Lm de obter
Pontos Característicos
Igual ao das mencionadas segundas caixa protetora e envolvente, dotada de efeitos de espessamento variados sôbre
' 1, - U'a moldura retangular de barras qge formam as citadas vigas uma entrada e uma saida para.a circu-a- a matéria prima.
material plástico, para ser engancha- a ser sempre o mesmo em tôdas as ção de material fibroso por elas, diseca
7 — Refinador usado nos processos
da de diversas maneiras em outras molduras que devem ser engancha- de refinação relativamente - rotativos na
Molduras semelhantes, caracterizada das para foriiiar um mesmo corpo, caixa entre os quais se des
loca o reze- de tratamento "de fibras de acórdo com:
pelo fato de ser essencialmente com- móvel, divisão de um recinto, estan- rido material fibroso, caracterizado por o ponto 5, no qual os discos de refino
posta dos seguintes elementos: A) te, andaime ou similar.
possuir uma tubulação continua ligado são envolvidos por uma caixa dotada
de 'saída para a descarga da matéria
Duas primeiras barras cilíndricas em
9 - Tra moldura retangular para dita saída de dita caixa e que recebe prima após o enfibramento. pelos ditos
1.
forma de U, o braeo maior 'dos quais ser enganchada de diversos modos o material ou matéria prima sob forma
forma um dos lados sanoros da ci- em outras molduras semelhantes, de de mistura de liquido e sólidos, urna discos, caracterizado por possuir dispotada moldura; B) Duas vigas para- neônio com qualquer um dDs pontos
sitivos combinado o -liquido do dito
lelas que formam os lados maiores 1.9 ao 6.9 , caracterizada pelo fato de prensa helicoidal disposta em uma par- dreno a matéria prima descarregada
te
do
rateado
doto
ou
tubwação
tendo
da referida moldura, cada uma das ao enganchar-se co moutra ou outras
através , da referida salda.
quais é constituída por duas segun- molduras semelhantes, o eneate, que o feito de espassamento sobre a matéria
prima
mect:ante
extração
do
liquido,
8 - ,Refinador , usado nos processos
das barras cilíndricas retas de diâ- é firme e seguro, não ser feito por
metro igual ao das barras em for- meio de parafusos, pa r us, chavetas, e um dreno no • duto, para deixar sair de tiatamento de libras caracterizado
ma_ de tf anteriormente menciona- passadores ou disnositivos anál0f0S o liquido eximido.
por intuir um par de discos relativas
das, u n ida solideriamente Por meio de fixação e sim p or meio de presmente giratórias, em situação de con2
Refinador
usado
nos
processos
adequados a ditas barras em forma são exercida através dos.encaixes das
rrontação, 'dispostivos definindo uma.
de U: C) Dito encaixe semicilíndri- citadas l atundas barras de cada mol- de tratamento de fib.as • como o rei- entrada ao espaço situado entre os ditos
vindicado na ponto. 1": .carcterizado por
cas, do mesmo diâmetro que as segere as menc l onaaa« saannaas reguladores de circulação no- referido discos, um ciuto que entrega à entrada
gundas barras retas que formam as dura
barras
das
molduras
affacentes,
em
mencionadas vigas, encaixes êstes lo- consequência da elasticidade tanto duto além , de dita prensa, impondo uma em referência a matéria prima sob forma de mistura de liquido e sólidos, o
calizados nas extremidades interiores tanto das referidas vistas quanto das tesistencá variavia ao avario .ae
alas citadas segundas barras e cujos ditadas primeiras ba aras em forma teria prima pela dita prensa, com a dispositivos situados. no interior do
mesmo duto, que removem o liquido na
Ixos de simetria são perpendiculares
17 que, uni rouco deomada tt nela consequente variação de percentagem de cada pela dita prensa, afim de obter
,ao plano da moldura; D) Uma série de
r co manual ao ser !eito n anemia, sólidos na matéria páma açlmitida na
esfô
de frisos, solidários com as meneio- tendem a Voltar a sua posição ini- caixa do remador.
matéria praua a 1.m de aumentar -a proSiadas segundas barras e formados cial.
•
porção de sólidas de , acordo com uma,
entre seu próprio corno, localizados
3 - Refinador usado nos processos .axa predeterminada.
8.9 - Uni processõ de engate elás- de tratamento de librasinciuindo -uma
• intervalosi guals a partir das ex9 - Refinador usado nos processos
tremidades das referidas segundas tico efetuado por meio da . moldura cala protetara ap:esentanuo unia entrade tratamento de fibras caracterizado
barras e na linha de interseeão da de acôrdo com qualouer dos pontos da e uma sa_da para a circiaação
sunerficie lateral de cada barra com 1.9 ao 79, usado para formar difetib.oso por • e.as, dispositivos por incluir um pa rde discos relativaa
tini plano diametral paralelo ao pia- rentes corpos, tais como móveis. di- material
ref1nadores
da dita caixa, dutt.s conti- media g1ratórios em situação de confrons
tio da moldura; E) Quatro batentes visões de recintos, estantes, andaitaeão, dispositivos dehnindo uma entracolocados entre as citadas seaundss mes e similares, dito processo sendo nues ligados à entrada da dita caixa da para o espaço existente entre os dito
barras que formam as refer i das vi- caracterizado nela fato de comnre- e recebenao o material sob torma de cos eu causa, um duto entregado à me
am tinidas so l i ciáramente às mes- ander as seguintan atanae: as almir mistura do liquido e sol.dos caracteri- ferida entrada a matéria prima sob fora
mas em contacto com as menciona- a moldura por um de seus lados me- zado pelo fato de pos.su.r o referido ma de mistura de • liquido e sólidos,
el p s primeiras barras em forma deli; nores. colocando ambas as mios nas duto uma seção em tela' ou grade . pata
Pl Uma terceira barra reta cilin- extremidades ri as cite a as vime, exer- a descarga dali do liquido sob a inclu- apresentando o dito duto uma seção em
tir,ca, p aralela e equidistante dos di- cendo para forma do marca certo ência de unia _feente hidráulico (hydrou- grade ou tela, uma seção fechada de
e tO g branos maiores das mencionadas forra simultaneamente em ainhae as lic hoscl), e uma prensa helicoidal no diâmetro relativamente reduzida e uma
primeiras barras em forma de 17. de extremidades de se ms vas as e no nr(i- dito doto extraido da matéria prima seção de adaptação intermediária, uma
prensa helicoidal na dita tela ciimprin.
maneira a dividir a moldura em dutte prio piano de moldu r a: B) soltar as
ptr,, fes Vouals. sondiriamente unida extremidades das re f eridas afitas *a- novas quantidades de liquido, para en- do uni espessamento predeterminado da
as referidas seguneas barras que for- giu a:p ertas, para nua nor efeito da tregar à abertura e entrada da dita matéria prima e avançando-a para o
mam as mencionadas vigas e entre !Sera elástica esta moldura se abrace caixa a matéria prada espessada, temo interior da referida seção de adaptação,
-ai raiais é prêsa.
à outra, apoiada em qualouer um maior proporção de sólidos nue a ma- rGSCaS UM' SO:VW no
- us a moldura retaneular para dos mencionados frisos, extremo ou téria prima •admitida ao auto. .
interior da dita seção de adaptação fa'der enranchada de' diversos modos intermediário. osnforme se guelra:
4
Refinador
usado
'nos
processos
avançat a matéria pr.ma espeto
zendo
em outras molduras semelhantes, de C) se necessário, repetir a orieraceo
do
tratamento
de
fibras
deacta
do
com
sada
para
dentro da seção fechada, co.
caracteriaa-•
onto
1.
9
assdiea,da
em
al
pelo
outro
lado
mea edrdo com o p
da pelo fato do dito moterial els- nor da armarAn! D) continuar en- o ponto 3, caracterizado por 'dispositi- municando-se a . dita seção fechada diretm metal.
tie
ranchando molduras, arn um mesmo vos independentemente controlados em tamente com a dita salda;
plano ou em planos diferentes Per- relação à dita prensa hidráulica, desti10 - Ref.:nadar usado nos 'processos
tl'a
moldura
retangular
para
3.9
ser enganchada de diversos modoè nendicultires entre si. selam. doas nadas a regular a admissão de matéria de tratamento de fibras de acórdo com
em outras molduras semelhantes, de três ou ramtro molduras, como esta prima na dita abertura de entrada, para o ponto 9, Caracterizado pe:o fato das
aeArdo notn o ponto 1.0. earacteri- representado nes e fla i aae 5 e 0, até aplicar urna pressão controlada de roscas de avanço da dita seção 'achada
sa A 9. pelo fato do dito material dás-- tnamletar a ea sa•ed - ' s, dessalada. mãe recúo sobre a dita prensa hidráulica. alimentares a matéria prima espessada
vai. dialaso 4* recintos, estante, antiro er um material alástico.
5 - Refinador usado' nos processos para o interior . da dita entrada, opondo
le.ime ou simi l ar.
19 — rda moldura restangular para
de • tratamento de fibras carcierizado por aaa u ,a urna ,c:..:;eile ya ao desloca-,
ir enganchada de diversos modos I ge .... um processo de ermita de incluir um par de discos relativamente mento da matéria prima através da gra,W outras molduras semelhantes, de moldura exigida para realizar dito giratórios em situação de confronto, de ou teia e da dita seção adaptadora,
a-a a do com qualquer um dos pontos processo, usado para a construcdo dispositivos definindo uma entrada no que varia com a sua velocidade de ope1° 2. 9 ou 3.°, caractarizala pelo fato de n6vels, divisões de recintos, es- espaço entre tais discos, um duto de ração. '
do d iâmetro das c i tadas primeiras talstek andaimes esimilares. des- seguimento recebendo pra, uma de suas . 11 - Refinador usado nos processos
here ee -ain forma de 13 ser icrual ao montáveis, caracterizado peln fato de
das referidas segundas barras que estar substancialmente de scôrdo com extremidades a matéria prima a refinar , de • tratamento de libras, caracterizada
fo rn iam as mencionadas vigas.
o que foi detalhado na d e scrie s o, de- sob forma de mistura do liquido e só- tpor incluir uma caixa de refinador ten5 _ 9 U'a moldura retangular para finido nos ponthe dftl'aVerietiene nre- lidos e comunicando-se .por sua outra do , uma entrada e uma salda para a
ser enganchada de diversos modos .cedentes e Ilustrados nos desenhos -xtserria l aci • com a ref.:rala entrada, uma circulação de material fibroso, disposO
;prensa helicoidal 'disposta no interior ¡ evos de refino no interior da dita Caia
ema outras molduras semelhantes, de amos •
•

-
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Publicação feita de acôrdo com o att: 28 do Código de Propriedade Industrial:
; 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento ‘." do pedido, durante ,30 dias _a
r
prejudicadoa,
T
podara° apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aquela que se julgarem
.
_
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17. — Processo . de achrdo com o
TERMO N9 - 138.622 '
xa, duto ligado à dita entrada e que lose e sal de alumínio variam a parponto
10,
caracterizado
pelo
fato
de
recebe a matéria prima sob forma de tir de 10 partes de ftalato acetato de
Data:
30
de
abril
de
1962
•
o material ácido-resistente Moa- --,
mistura. de liquido e sólidos, prensa no celtilase:', 1 parte de sal de altimínio qque
li-suscetível é o ftalato acetato, de
'Requerente: - Juan José Lizaro Ora
até
1
parte
de
ftalato
de
celulose:
10
dito dato que remove o liquido da
amido, o material alcali-resistente noz e José Ignacio Yanez — São
matéria prima, um dreno para o liquido partes de sal de alum ínio. '
9. — Processo de acôrdo com o ácido-suscetível ,é octoato de alumínio, Paulo.
espremido no dito duto e dispositivos
voltando a juntar o liquido que sai da ponto 2, Caracterizado pelo fato de a mistura solvente é composta de 90%
Titulo: Nova eseóva para cabelcri,
que a velocidade de despreendiraento de cloreto de metileno e 10% de me- cora jato de ar quente e frio — MCS"
mencionada saída.
do agente terapêutico é mudada -de tanol.
.
•
-A requerente reivindica
de acárdo modo predeterminado em se variando • 18. — Processo de . acôrdo com o délo de Utilidade.
, tom a Convenção Internacional e o • Ar- a proporção relativa de gel, ftalato ponto .10, caracterizado pelo fato de •• 19 "Nova esáva para cabelos coal •
iigo 21 do Decreto-Lei n o 7.903 de 27 acetato de celulose e agente terapêu- que o material ácido-resistente álca- Jato de 'ar quente ou frio", caracte.')
de agôsto de 1945, a prioridade do cor- tico: quanto mais alta a proporção de li-suscetível é o ácido ftálico derivado risada por serformada por um corpo
rtea um cabo, - sendo '
respondente • pedido, depositado na Re- ftalato acetato de celulose para agen- do ácido poliacrilico o material álca- circular, de onde
partição de Patentes dos - Estados Uni- te terapêutico, tanto mais lento o li-resistente ácido-suscetível • é octoa- quue tal corpocircular Possui, na parte
dos da América, em 21 de dezembro de desprendimento do referido agente to,odee alumínio e a mistura ' solvenbe superior, uma abertura ,formada
é composta de 90%' de cloreto de me- cortes, para a entrada de ar, e, na
nos til:lidos intestinais —
1960, sob o número 77.359.
_
e quanto maior a proporção de gel tileno e 10% de metanol.
face • contrária, uma escôva
para agente terapêutico, tanto menor
—.Processo para Preparar uma circular, circundada por aberturas,
19.
é a velocidade de desprendimento do composição de desprendimento con- Onde sairá o ar.
„
=MO N9 131.112
—
mencionado agente.
2° "Nova escérva para cabelos 63410.4,
trolado de acôrdo com o ponto '1, caDe 25 de julLo de 1961
jato 'de ar quente ou frio", como reis-;
Requerente — Strong Cobb Arner \-10. -- Processo para preparar uma racterizado pelo fato de compreender: vindicado em I, caracterizada, 'mal..
rapêutico,
um
ácido
ftalico,
derivado
Inc. — Estados Unidos da América composição de desprendimento conpor o .cabo possuir, em suua extreral
Titulo — Processo para preparar trolado de acôrdo com o ponto 1, que formar umamitura de um agente te- dade, duas chaves, 'que . controlam cer..)
uma composição de desprendimento regula a velocidade de desprendimen- de carbohidrato polímero de alto pe- forneeimento, de ar quente ou frio,
to de um agente terapêutico em fhli- so molecular e um sal de alumínio de um orifício de entrada do fio conecl:
controlado. •
. 1. — Processe para preparar- uma do alimentícios variando em ph. a um ácido carboxílico tendo 2 a 22 dutor de eletricidade, sendo que, iriam
composição de desprendimento con- partir de acidez do suco gástrico até átomos de carbono, -.adicionando ao ternamente, a escOva possui um pe.T
trolado, caracterizado pelo . fato de a alcalinidade de flaidos intestinais, mesmo uma"mistura solvente de 90% ueno motor -'elétrico, dotado de pásr
compreneder: a' dissolução de uru áci- caracterizado pelo fato de compreen- de cloreto de metileno e 10% de me- formando um pequeno ,ventilador, que:3
do itálico derivado de una-carbohidra- der a combinação de uma solução de tanol sob remeximento e extraindo a
projetará o ar • peles . aberturas, que2 "
to polímero-de alto pêso molecular em uru material ácido resistente álcali- mistura solvente do gel assim forma-, circundami
á escOva, passando, antes;;:',
uma mistura solvente não-polar-polar suscetível em um solvente não-polarpor uma- resistência circular que,
dissolvendo Separadamente um sal de polar contendo pelo menos aproxima--- , Porcesso de acôrdo core o gada o tornará quente, 20.
alumínio .de um ácido caboxílico / cote- damente 50% de solvente não-polar ponto 19, caracterizado peio fato de
_ tendo de 2 .a 22 átomos de carbono com uma soltição separada de um que o ácido'. Itálico, derivado é ftalato :• 30 • "Nova escôva ara cabelos
em uma _mistura solvente não-polar- material alcalino-resistente ácido- acetato de celulose e o, sal de alumí- jato de ar quente oU frio",•
poler, combinando as soluções e ex- suscetível na mesma mistura solvente nio é octoato de altuniniu.
vindicado em I e, e tudo' cOmo subs.',„"ftraindo solvente de gel que se forma incorporando um agente terapêutico
21. —Matriz de gel claro 'e firme, tancialmente descrito, reivindicado e'',
e esmiuçando a seguir o gel em par- a uma das referidas soluções antes de
_
ilustrado pelos desenhos • apensos aou'
- tículas, send6 .. a mistura solvente de combinar as soluções, extraindo sol- caracterizado por ser obtida quando presente memorial.
vente da estrutura de gel que se for- uma solução de um material ácido
•
- pelo menos aproximadamente 50%
ma e esmiuçando ogelsOco em partí- resistente álcalis-Suscetível emde solvente não-polar.
2. — Processo de acôrdo com o pon- cula, tendo assim cada partícula de mistura não-polar-polar contend pe•
TÊRMO N° 125.153
'
ã
to 1, caracterizado pelo fato de que gel o agente terapêutico substancial- lo menos aproximadamente - 50% de
uni agente terapêutico é incorporado mente dispensado uniformemente no solvente não-polar é combinada com
De
21
de
dezembro
de
1960
•
113
uma solução de uma material álcalis
a uma das soluções antes de combinar mesmo e mforma discreta. "
resistente ácindo suscetível na mesma 'Requerente: Ferag, Fehr
Reist
"
as soluções, e de que o ácido ftálico
11. — Processo de acôrdo com o mistura solvente eo solvente -extraído. AG., firma suíça..
deivado é o ftalato acetado de celulo- ponto 10, caracterizado pelo fato de
se. .
O gel de aeôrdo com 'o pon22.
que a estrutura do gel se forma .a
Processo' para manipular a produção • •
..
3. --- Processo de acôrdo com o pon- frio.
to 21, caracterizado por ser subdividi- de uma rotativa e instalação em má- f;
to 29 caracterizado pelo fato "de que
do em grânulos nointerior, de cada
12. — Processo de acôrdo cum o um dos girais um agente terapêutico quina rotativa para a realização désse
a mistura splvente não-polar-polar
varia a partir de 50%. de solvente não ponto 10, caracterizado pelo fato de é substancial e uniformemente dis- processo.
polar-polar: 50% de solvente' polar que a estrutura do gel é formada sob persado em forma discreta.
Pontos característicos
.•
•
até 95% de solvente não-polar: 5% calor médio, a uma temperatura de
23. — Grânlos de gel de acôrdo com, 1. — Processo' para manipular a pro- re
aproximadamente 609C.
• de solventepolar.
o ponto 22. caracterizados pelo fato
4. — Processo de acÔrdo com o • 13. — Processo de acôrdo com o de que o material ácidcaresistente ál- dução de -uma rotativa, caracterizado
,
ponto 2, caracterizado pelo fato de ponto 10, caracterizado pelo fato de calis-suscetível é ftalato acetato de pelo fato ck, - no processõ, serem os
que a mistura de solvente não-polar- que a mistura solvente não-polar-po- celulose, e o material álcalis-resisten- produtos impressos agarrados indivi. 117.."
polar varia a partir de 80% de solven- lar é ,composta de 90% de cloreto de te ácido-suscetível é um sal de , alu- dualmente e manejados separadamente
te não-polar: 20% de • solvente polar metileno e 10% de metanol.
mínio de um ácido carboxílico con- através da série de sucessivas opera.
ções.
até 90% de solvente não-polar: 10%
tendo 2 a 22 átomos deacarbono.
14. --- Procesos de acôrdo 'com o
de solvente polar.
!.
ponto 10, caracterizado pelo fato de 24. — Grânulos de gel de acôrdo 2. a- Instalação em máquina rotati.
S. — Processo de acôrdo com o pon- que o material ácido-resistente álcali- com o ponto 22, caracterizados pelo va, para realização do processo para b
to 2, caracterizado pelo fato de que o suscetível é o ftalr l-o acetato de celu- fato de que o *sal de alumínio é octo- manipular a produção de uma rotativa 4solvente não-polar é um hidrocarbo- lose.
caracterizada por garras rotativas, acioato de alumínio.
,
neto halogenado,
náveis sob comando, por ateio das a
—
Grânulos
de
gel
de
acôrdo
25.
—
Processo
de
aèôrdo
com
o
15.
6. — Processo de acôrdo com o ponquais os produtos, saindo em ritmo .D
com
o
ponto
22,
caracteizados
pele
ponto
10,
caracterizado
pelo
fato
de
to. 2, caracterizado por-ser o solvente
continuo, principalmente impressos, po, polar escolhido do • grupo consistindo que o material álcali-resistente ácido- fato de que as proporções de ftalato dem ser seguros e puxados de uru em 4
acetato
de
celulose
e
octoato
de
alususcet"vel
é
um
sal
de
'alumínio
de
em-álcoois baixos e acetonas baixas.
um pela borda • anterior, no sentido do
7. — Processo de acôrdo com o um ácido carboxilice tendo de 2 a 22 mínio variam a partir de 50 partes do funcionamento.
primeiro: 50 partes do segundo.
ponto 2, caracterizado pelo fato de átomos de carbono.
que as proporções de ftalato acetato
26. — Grânulos de gel de acôrdo 3. — Instalação em máquina rotati .16. — Porcesso de acôrdo com o com o ponto 23, caracterizados pçelo va para a realização do processo para
de celulose , e sal de alumínio variam
- a partir de 50 partes de fta/ato aceta-e ponto 10, caracterizado pelo fato de fato de que aa7proporções de ftalato manipular a produção de . uma ntati.
to de celulose: 1 parte de sal de alu- que o material ácido-resistente álca- acetato de celulose e octoato de alu- va , segundo o ponto 2, caracterizada
,rniMo até uma parte de ftalato aceta- li-suscetível é o ftalato acetato de mínio variam a partir de 10 partes do por ser • o comando das garras formado
to de celulose: 50 partes de sal de celulose; o # material alcali-resistente primeiro: 1 parte do segundo até 1 de tal maneira que os impulsos de' co.
ácido-suscetível é octoato de alumínio parte do primeiro: 10 partes do se- mando são derivados dos produtos imalumínio.8. Processo de acôrdo com o-ponto e a mistura solvente é composta de gündo.
pressos que entram na zona de efeito
2,' caracerizado pelo . fato de que as 90% de cloreto de metileno e 10% de
ativo dos garras.
21.445 -- 5-5-66 -- Cr$ 25.)
(No
metano/.
proporções de ftalato
acetato,
de
celu•
•

",•• ,
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1
Publicação feita de aCôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 Da data da publicação de que trat, o presente artigo, 'começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante
poderão apresentar suas o;. i sições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

4. — Instalação em -máquina 'rotativa para a realização do processo para
manipulai a produção de uma rotativa, segundo o ponto 3, caracterizada'
por apresentar o comando das garras
um impulsionador acionável pela borda anterior, no : sentido do movimento,
dos produtos impressos objetados.
5.
Instalação em máquina r;tativa 'para ' a " realização do prooeLso para
manipular a produção de urna rotativa; segundo o ponto 4, cara ete,-izacla
por serem as garras, cada vez que sua
zona de :atividade cruza com o piano
ejetor, em sua rotação, retidas por um
dispositivo de travamento atuado pelo
impulsionador .e .ativadas ao" soltar-se
o travamento; sendo o impulsionador.
na referida zona . de atividade, provido
de meios de acionamento- .dispostoS na
rota d'o movrnento dos produtos.
• 6. Instalação erri máquina rotativa
para realização do processo para manipular a produção de . uma rotativa, segundo o ponto 5, caracterizada por um
impulsionador luMinoso-elétr ; co, cujo
raio de' comando atravessa' o, plano ejetor na zona de atividade das garras.
7. — Instalação em nitquirra rotativa para a realização . do processo para
manipular a produção de tima rotativa, segundo o ponto 4, • caracterizada
por apresentar' o -clispostivo de travamento um' eletroimã acionado nor meio
mia armadura de . uma trampt,ta que,
sob pressão de mola se ' projeto no 'percursO. da rotação, das garras
' 8. Instalação em máquina rotativa
Para a realização do processo para manipular a produção de uma rotativa,
_ segundo-o ponto 7 ,Caracterizada -por
.: trecho em declive, vertical pelo tugiu§
positivo -de travamento, . apresenta um
• na secção terminal.: •
.
ção, antes da zona: de atuação - do dis. rodarem 'as garras: ruim trilho fechado
em si mesmo que, ,to sentido da rota9. — Instalação. em 'máquina rotativa
Para a realização- do processe. para manipu:ar a . produção de uma rotativa,
segundo o ponto 8. caracterizada -por
poderem as' garras libertadas pelo dispositivo de travamento, no trecho em
declive aceleradas pelo menos pela gravidade, ser ativadas por meio de seu
movimento rotativo ; ao longo de uma
curva de comando.
10. — Instalação em máquina rotativa para a realização do processo
para manipular a produção de dna rotativa,' segundo o ponto 9, caracteri:
zada por serem as garras providas cada
uma de uma pinça 'de -apêrfo, cujos
mordentes, atuados por mola compressora, na posição travada das garras se
estendem dos dois lados do plano eje tor, contra a direção da ejeção, sendo
distendidas por meio • de elementos distensores apoiados na curva de comando.
11. — Instalação em máquina rotativa para a realização do processo
para manipular a produção de uma rotativa, -segundo o ponto 10, caracterizada por terminar a curva de comando na zona de atuação do disposiltvo
de travamento em ' forma de cunha,
sendo que a mola compressora que,

acima dos elementos disíensores qa cur-va de comando, atua -com : efeito -ace-:
lerador, é liberada com o afastar-se
dos elementos distensores da curva de
comando, a pinça çle. apêrto agarrando
o Impresso que se projeta para dentro
da bôca da pinça.
. 12. Instalação em máquina rotativa para a realização do processo para
manipular a produção de uma rotativa, sendo-o ponto - 11, caracterizada
por esterider-se, retrocedendo, a criva
de comando, em: sentido oposto ao da
rotação, até o higar onde se depõem,
no trilho, os produtos impressos, levados na garra, havendo meios' transportadores que impelem as garras com
seus elementos distensores para unia
rampa que se eleva sôbre a coroa da
curva de comando.
13. -- Instalação , em máquina rata'tiva para a realização do processo para
manipular a produção de uma rutetiva, segundo o ponto .12, caracterizada
por estender-se a eficiência doe agentes transportadores pelo - menos até o
comèço da secção do trilho que cai em
declive em -direção ao dispositivo de
travamento, sendo que as garras, liberta d os neste ponto, sob o efeito da
graVidade, se apoiam tunas rôbre as
outras e sôbre a garra que, de cada
vez, é retida pelo dispositivo de travamento.
14. - — Intalação em ' máquina rotativa para a realização do_processo para
manipular a produção de uma rotativa,
segundo o ponto 13, caracterizada por
rodagem as garras num primeiro canal
transportador . do trilho e numa corren.te transportadora rodando num segundo
canal transportador 'situado em baixo
do primeiro e com êle ligado em tdda

a extensão; tendo as garras sapatas
que penetram, engrenando, , noUgundo
canal transportador, se acham • sob "Oefeito de uma fôrça flexível, e se encos;
•.
tara na corrente.
-- Instalação em máquina rotativa para : a • realização do processo
para manipular a, Produção • de uma
rotativa, segundo , o' ponto 1:1, caracte=
rizada por - apresentar cada garra . um
calço . que se estende para 'trás, no sentido da' rotação, que passa por baixo
da sapata' de uma garra seguinte,: que
de trás vem rodando sôbre ela, ,erguen,do-a, contra o . efeito da- fôrça elástica
da corrente transportador,
• 16.. — Instalação em máquina rota'tiva. Para a realização do
processo
para Manipular a produção .ele : uma
rotativa, segundo o ponto. 14, -caracterizada por serem as sapatae. Sob 'o
efeito da fôrça elástica, apertadas
bre roldanas da corrente que, pelo movimento da • corrente são impelidas -para
o trilho, de modo que as garras, pelo
movimento , impulsor das • roldanas,- são
deslocadas para , diante, sendo o arinprimerito das sapatas e a 'distância entre os carretéis estabelecidos de tal Maneira (gila as garras são impelidas de
roldana em roldana no sentido, da rotação: •
17. — Instalação em máquina rotativa para a realização do processo
para manipular a produção de, uma rotativa, segundo o ponto, 12, caracterizada Por -ser o .trilho bifurcado pelo
menos uma vez, antes do ponto de de-

30

41aa

segundo o ponto 17;. caracterizada por
existirem ao longó das ramificações do
trilho, logo após a bifurcação, meios de
guia para -as garras formados de tal
maneira que causam 'uma torção dás
grupos de garras . em tórno do sentido
de seu movimento e tom isso ' fazem
oscilar e voltar-se uns para , os outros
os produtos impressos levados em ceda
perna do trilho, com o propósito de
poder-se depositar os mesmos, em posição alternada.
Finalmente,- á depositante -reivindica,
de • acôrdo com- a Convenção Liternacional e de conformida decom o artibo
2j. do , Código . da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente
pedido, depositado -na Repartição de.
Patentes da Suíça, em 23 de' dezembro

TERMO DE PATENTE N. .125.481
De 2 de janeiro !de 1%1
Heinz Fumei
Alemanha.
, Título: •- aBotão Penetrável para uso
em peças de • vestuário e , roupas de
qualquer espécie e processo para sua
produção. .
Pontos' carackiisticos
1 -- Botão penetçáver Para uso em
peças de vestuário e' roupas de qualquer espécie, feito de material plástico,
sintético, sem orifícios de fixação, ca.
racterizado por -compreender- uma zona
de orla dura e uma zona central macia
que é penetrável e, por isso, apta para
ser' costurada._n
. 2 — Botão conforme o' ponto 1, ca18.— 'Instalação em máquina''rota- racterizado pelo 'fato de que a zona
tiva para a realização do processo para central é feita penetrável e apta para
manipular a produção de uma -rotativa, ser costurada, por meio de uma quantidade adicional de agentes de plastificação.
3 -- Botão conforme ,o ponto 1, caracterizado pelo , fato de que a zona
central é feita , penetrável e apta para
ser costurada, por meio . de aquecimen- • '
to subsequente.
•
4 — Botão Conforme o ponto 1, caEMENDA CONSTITUCIONAL N o 9
racterizado' pelo fato de que a zona
central tem uma extensão ou protubeEMENDA CONSTITUCIONAL No 14
,
rância em -forma de gargalo, do ma •
teria]. 'plástico, sintético, macio, semekio 4.738
DE 15 DE - JULHO DE 1965
lhante.
5 —.Botão conforme o ponto 4, caracterizado pelo fato de que a extensão
DIVULGAÇÃO No 94Z
em forma de gargalo, de material plástico, sintético, macio, destina-se ao uso
em roupas de cima.
6 — 'Botão conforme o ponto 1, caPREÇO: Cr$ 100
racterizado pelo fato de que a zona
central teia pelo Menos, uma depressão
disposta coaxialmente sendo, assim; de
espessura reduzida em relação à zona
A VENDAI
da orla
7 — Processo para a produção de
um botão penetrável, apto para ser
Na Guanabara
costurado sem orificios de fixação,
Sedam de Vendas Avenida Rodrigues Mves no 1
como acima especificado caracterizado
por compreender a .interposição, entre
Agencia 1: Ministério da Fazenda
dois discos rígidos, de material plástico, sintético, duro, com orifícios ou
Atende-ae a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal
vãos . centrais correspondentes de um
terceiro discO`, penetrável, de material
Em Brastlia
plástico, sintético, macio, e de diâmetro
levemente reduzido, e ligação deste dis-ha gude da D. 1. Id.;
co com o -'disco rígido, por meio de
•
aquecimento, para formar um corpo integra/ de botão.

INELEGIBILIDADES

Industrial: Da data da publicação Começará a , •
Publieaçio feita dit ikeOrdo , com o art.-1. 30 do Çódigo do ~estada
Prazo p-s,‘Ierão apresentar nuas oposições ao pepartamento
DuraeçO
ésse
pedido'.
prazo
da
60
diao
'00
dellerimento
do
'Dries o
Xafioual da PrOpriedade industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Têrmo n. 726.062, de 25-H-1965 •
Máde Lmbuia Ltda . •
Santa Catarina ;••.

Urino n. C! ,726 068, 'de- 25-11-1965
Magazine da' Bem Compra
Santa Catarina
s••

-Termo m o 726.074, de 2511-1965 •
Revernaq Ltda. --, Equipamentos .bara
Escritório
Santa Catar:na

azine
Nome Comercial.
Termo n. 9 726.064, de 25-11-1965
Mexes S:A. Indústria e Comércio de
Madeiras
Santa £atarina'

Maderest S.

a Bôa Com
Classes: 112, 36, 49 • 50';'
Titulo - de Estabelecimento
, 'Termo- n. 9 726.070, de ,25-11-1965Editóra Jornalística Paraná em Páginas
Limitada
Paraná

(

' Para Escritorro:

,Nome Comercial
o
Termo n. 9 726.075, de 25-11-1965
Restaurante Chafariz Ltda.
`.
Santa Catarina
-•

G
INDtiSTRIA 'BRASILrartA.

-;• I ; .4
s,
. ClaSe
,
Café torrado, moído, em grão ,e em Po
•.,Tesi:mo•n.° 726.080, de 25-11-1965
G. CarneirO . de Andrade
- - • ISAaraOhã,c;
II

Indústria e Comércio

ND RADE

de Madeiras

.:INDOSTRIA BRASILEIRA
' •
Clisse 41 •
Café torrado, moído, em grão e em p6

Nome Comercial
• Termo n. 9 726.065, de 25-11-1965
' Nave •=-- Nadonal de • icuros Ltda..
_
Santa Catarina
(

Revemaq Ltda.-Equipamentos

Termo n I.° 726:079, di2521111965
•• j, R. Fernandes
'Maranhão,

'

NAVE » - Nacional
de Veículos Ltda.
Terino n. o 726.066, de 25-11-1965
-Madeireira Norte Ltda.
Rio Grande do Sul

-,Classe 32 , . •
'Jornais e revistas
Termo n. o 726.071. de 25-11-1965
Paranapisa Ltda. •
Paraná

)

Classes: 41, 42 e 43
Bar, café e . restaurante
• Termo n. o 726.076, de 25-11-1965
-.Restaurante Primaver aLtda'.
, Santa Catarina

staurante
Primavera

Classe 32
Para distinguir almanaques, agendas;
anuários, álbuns, impressos» boletins,
catálogos, edições impressas»; folhetos,
tornais, livros impressos, publicações
impressas, revistas, órgãos de publici-

41, 42 e 43 •.'
• - . Classes:
Gêneros "álimenticlos ", compreeriderto dade,'programas radiofónicos • e rádio também cal.é, bar e restaurante
teltvisionados, peças teatrais e cinemato. ,
gráficas.- e programas circenses
726.077,
de
25-11-1965.
Termo n.9
Soçiedade de Crina 'Vegeeál Lrda .:- .:Termo n. 9 .726,082, de 25-11-1965
,Sauta Catarina
-Quimbrasil — Química Industrial
*
— Brasileira S.A.

Indústria Brasileirà
Oasse 4

São Paulo

',Art igos da classe
• Termo • n. 9 726 .067, s de ,25-11-1965
Pedro Saturnino Nascimento.' •

•

726.081, de-25-11-1965...
Etepe :z- :-Socade Civil '-`•
..Guanabara • •

Santa Catarina

ti ge

L1as

e
Classe 4
.
- Ervas medicinais
---,Termo o.° 726.069, de 25-6-165
Nisto Santo Antônio Ltda.
Santa Catarina
-`)

ostO Santo Antonio
„

• Classe'2$
' Revestimento. plástico . para assoalho

Termo n.9 726.072, de 25-11-1965
Silva Borges 6 Cia.

Classe 46 •

Sabão comum e cera para assoalhos
Termo n.° 726.073, de 25-11-1965 Recauchutadora Vulcar Ltda. .
Senta Catarina

Classes • .8, 21,33, 39e 47
Recauchutadora
Vulear
• . .
•
•
U, 11 , Pôsto : de Serviço de abestecimento e
P
reenlubrificação d eveiculos — com
Classes: 21 e-39
z , dendo,„o comércio de parras integrantes
de , weiculos, inclusive baterias, 'acessó- Peças e acessórios para veículos, comrios elétricos, pneumáticos .e câmaras preendendo o comércio de pneumáticos
e câmaras de ar
• • '' de ar
ç

Nome Comercial
Classe 2
-7 rmo n.° 726.078, de 25-11-1965:- Uni produto :ndicado como for idda
SODIPEL' -- Sociedade Distribuidora
Termo n.9 726.083, de 25-1l-1S.
de Petróleo Ltda.
Química Industriai
Quimbrasil
'Santa Catarina
Brasileira S.A., .^
,
São Paulo
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Publicaçlo feita de ~ledo com o art. 130 do ClIZgo da Propriedade Industrial. Da data da public.ação começará a
corres a rr-efi, de GO dias para o detrimento do pedido. Durante Ene prazo poderão apreeentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a ',concessão do registro requerida
Termo ri.? 72b.084, de 25-11-1965
Quimbrasil — Química Industrial
Brasileira S.A.
São Paulo

Termo n.° 726.090, de 25-11-1965
Termo ia.° 726.087, de 25-11-1965
Companhia das Aguas Minerais , Cheques de Luxo Offset e Tipo/grafia
Limitada
Salutaris ,
Guanabara
Guanabara
L

Cordanig
Indústria

Brasileirs,

Classe 2
Um produto indicado corno formicida
Termo n. o 726.085, de 25-11-1965
Quimbrasil — Química Industrial
Brasileira S.A.
:São Paulo

Terão n. 0 726.097, de 25 - 11 - 1965
C..hurchill Engenharia Ltda
Guanabara

3HURCHILL

(alegues De Luxo

INDUSTRIA_ BRASIII2RA

Classe 33
Serviços de offset e tipografia
Termo n.° 726.094, de 25-11-1965
A Companhia de Administração e
PartiCpações Cotil S.A.
São Paulo

Classe 16
Engenharia, planejamentos, construçãO
e compra e venda de material de
construção
Termo n. o 726.098, de 25-11-1965
Sociedade Técnica de Comércio
Exterior "Sotex"
Guanabara

TIL

Classe 43
Aguas minerais naturais
Termo n.° 726.089, de 25-11-1965
Cheques de Luxo Offset e Tipografia
Classe 50
..• • Classe 2 • *. •
Limitada.
Adubos, ácidos. sanitários. água •desin- Comissária de despachos, atendimentos
Guanabara
a cacex, importação, e exportação
fetantes e para fins sanitários, apanha
nieisca e • insetos (de goma e papel ou
Termo h.° 726.106, de 25-11-1965
Indústria Brasileira
papelão). aiealis 'bactericidas. baratiLaboratório Procampo Ltda.
cidas. carrapaticidas. cresci. .cresotali,
Guanabara
na, creozoto; desodorantes, des . nfetan'Classe 2
Cheques
De
Luxo
tes.
defunacio,es.
exterminadores
•
de
Um produto indicado como formicida
PRORROGAÇÃO
pragas e nervas daninhas. esterellIan•
OFFSET E TIPOGRAFIA LTDA.
Termo n. 0 726.086, de 25-11-1965
tes, ennbrocações para animais. enxer.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft
R E U 11 A T. R A Ttos, farinha de ossos, fertilizantes, tos,
Alemanha
fatos. torinicidas. , fungicidaa, tutu:gaia
Indiistria 'Brasileira
Nome Comercial
tes. glcose para fins veterinários, gua
• Classe 2
nos. herbicidaà. tasetifugos, larvicidas
PRORROGAÇÃO •
Termo n. a 726.093, de 25-11-1965
microbicidas, medicamentos para ani. Unia especialidade veterinária (produto
Editóra Editormex Internacional Ltda. mais, aves e Deites, -óleos desinfetantes
'injetável para o tratamento do
,.
Guanabara
reumatismo)
e veterinários, petróleos sanitários e
desinfetantes. papel tutnegatorio. pós
Têrmo n.° 726.101, de 25-11-1965
inseticidas, parasiticidas. fungicidas
desinfetantes, p reparações e produtos "Flora Medicinal" — 1. Monteiro da
Luva Ltda.
inseticidas. gerinicidaa. -N desinfetantes e
Farbenfabriken Bayer
Guanabara
veterinários.. raticidas. remédios :ara
fins .veterinários., sabões' veterinários e
Aktiengesellschaft
COYISTA
Classe 32
desinfetantes, sais para fins apricolas
Para distinguir: Álbuns, almanaques. borticulas. samtrios e veterinários, sul,
Leverkusen —Alemanha anuários, boletins, catálogos, jornais, fatos, superfostatOs, vacinas para aves
livros, peças teatiais e cinematográfi- e animais. 'venenos contra insetos, ani.
cas, programas de rádio e televisão.
mais e herva: daninNae •
Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado Publicações revistas.- folhinhas impresTermo n. 9 726.095, de 25-11-1965
sas e programas circenses
como anestésico
A Companhia de Administração e
Termos
ns. 726.091 e 726.092, de
Participações Cotil S.A.
-Termo n. 9 726.088. de 25-11-1965
Editora Nova FrOnteira S.A.
São Paulo
Sociedade Algodoeira do Nordeste
Guanabara
Brasileiro 5.A.

Quicarpa

•

24~,

•

PLAYGIRL

'nom miamo;
DA

oçoisk:açáo
co.x4anx.x.sa
e Par'M3,0es C('‘\ S'

PRORROGAÇÃO

.

Nome
Termo n.° 726.096; de 25-11-1965
0/egárfo Borges Moreira e •Syras
Borges Moreira •
.
Guanabara

Classe 32
Revista
Termo n. o 726.102, Ide 25-11-1965
Instituto Medicamenta Fontoura S.A: 3
.':-7.;;
São Paulo

.'TD

'PRORROGAÇÃO

•)7,11:.

• %•

Z::1.61?...

EDiTc5FIA NOA. FRONTEIRA

Classe 3/

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe

41

Óleos para alimentação

'i

Editora, gráfica, impressora e livrari..3
Classes: 25, 32 33, 38 e 50
Publicações e impressos em geral: gráfita, editora, ,mpressora e livraria; artefatos dt papel e cartazes 4e
propaganda

VESUVI.0
SUPER ECONÔMICO
INLYOSTEIA 88.ASILEmit

Classe
Fôrno de padaria

•

c4,::,1

Classe 3
Preparado pira ser usado na medicina
e nafarmác:a
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Publicação feita de anfirdo com o art. i30 do Código da Propriedade Induatrial. Da data eia publicaçã.o começará a

oposições s,ao Departamento ;
L acrou o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante asse prazo podarão apresentar suas
requerido
Nacional da Propriedade*, Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados com a concessão do registro
-

Termo n.° •726.108. de 25-11-1965
, (Prorrogação)
Laboratório Procampo Ltda,
' Guanabara
—

cula, glicerina perfumada para os cabe-

Termo a o 726 .100, de 25-11-1965
;Laboratório Edison, Bezerra S.A,
Pernambuco

los e preparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos

para a-pele
Termo n. 9 726.104, de 25-11-1965
Laborterápica — Bristol S.A. Indústria Química e Farmacêutica •
, São Paulo

PRORROGAÇÁõ

PiÃ T O 21-„,_
IndUstrial- Bragileirã.

s

findústrra Brasileira

11,PRORROGACW

• Classe 3
Um produto farmacêutico :ndicado copio diurético e no tratamento da diabete
em suas manifestações
Termo m o 726.103. de 25-11-1965
Farmácia e Laboratório •Paulista de
Homeapatia Dr. Alberto Seabra .
Sociedade Anónima
,
São Paulo

•rt4AVORTE;
.

O

Classe 2
Um fortificante injetavel à base de

extrato supra-renal, para uso
• veterinário
Termo n. 9 726.110, de 25-11-1965
(Prorrogação)
• loão Gomes Xavier fj Cia. Ltda.
• São Paulo
•

Classe 3
Um, produto farmacêutico indicado no
tratamento das anemias em suas
manifestações
Termo n. 9 726.105, de 25-11-1965
Laborterápica — Bristol S.A. Indústria
' Química e Farmacêutica
São Paulo

PRORROGAÇÃO
vfr.TRIALI .K,

Indústria Brasileira

•

,

•

'PRORROGAÇÃO

LOBOPOSTIR

PiÃutv

p

Labratório B:osintética

• São Paulo
a

.

.1
..lifFIORROGAÇÁO_

4IREOBIOL
T,SãO-7PAul.0,
Classe 3

Preparado . farmaceut,ico
Termo n. 9 726.115, 'de 25-11-1965
(Prorrogação)
• Labratório B.osintética S.A.
São Paula

R-ORROGAÇÃCP

•

PRORROGia0,4

é

TOTIVITAMINA1

I

elemento DA• métLtaitale Dói OvA4043111
t pcb(sde r,a ovarifte, na p rende/a do. 41113.101.
doa memno• Dora noa ovarias. •
• 'ma mduradao
àsravadas dl em,* menstrual.
MODO DE ENIPREGalit
e polias ou glohuloa de 3 aia 3 LOM t,tno•
lborando, do S aM U barna.
Pannatia e Laborstorio Ptutissa
xerneopatia Dr. Alberto neabra 5/A.
Rua hlareihP ».odoro. 3G — Largo -da $e
. Telephone, 3nO3 . Central • 5: Paulo • trael:

TêrtnO n.° 726.119, de 25-11-1965
(Prorrogação)

•
Classe 3
• -,srus pAtiut
Preparado para ser usado na ,medicina
e na farmácia
Classe 3
Termo n.° 726.111, de 25-11-1965
Preparado farmacêutico
(Prorrogação)
•
Termo n.° 726.117. de 25414965
• João Gomes Xavier Cia. Ltda„
São. Paulo
IsnoLtliaxla e _Administradora de Im<$.•
e Condomínios "João Batista'5
–
Limitada
•
•
Rio Grande do Sul
1PRORROGAÇAQ)
•

•

Classe 3
•
Um preparado farmacêutico
Termo n.° 726.107, de 25-11-1965
•(Prorrogação)
Laboratório Procampo Ltda,
• Guanabara

Classe 3

• trodutos farmacêuticos
• Termo n. 9 726.099, de 25-11-1965
Rica Flora S.A. Indústria e Comércio
São Paulo
PRORROGAÇÃO

•3IMBOIO DE PARIS.

tO4dOria Bis.A.atleira
-

1

'PRORROGAÇÃO

CURASEPTiL

Indústria Brasileira

Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências, ex‘-'
Classe 2
tratos, água de colón:a, água de toucainjetável em • arep6las,
cador, água de beleza, água de quina. Sulfanllamida
para uso verrinado
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
Termo n. 9 726.109, de. 25-11-1965
(Prorrogação)
cabe'es e para a pele. brilhantina, bandolina "batons", cosmét'cos. fixadores
João Gomes Xàvier & Cia. Ltda._
de penteados. petróleos. óleos para os
(Prorrogação)
•
cabelo. creve rejuvenescente, cremes gor•
São Paulo
durosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage". depilatórios. ,desodorantes. vinagre aromático, pó de arroz
• PRORROGAÇÃO
e talco perfumado ou não, lápis para
• pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos. - carm • m para
• o rosto , e para os lábios, sabão e crome
para barbear. sabão liquido perfumado
ou sabonetes.' clntifricios em pó
pasta sou liqu'do. sais perfumados para
• 5. Pouit Q
banhos: pentes. vanor'zadores de perfu- me, escõvas para dentes, cabelos, unhas
- e cílios. saau . nhos perfunvdo. preparaClasse 3
dos em pó, pasta. líquidos e tijolos
o para ser usado na medicina
d
ara
p
Pre
dissolpara o tratamento das unhas.
e na farmácia
ventes e vernizes, •removedores da cuti-

VIGLYCOL

BEGLUCII

joact-8

PAIJI,A)

Classe 3
Preparado para ser usado na medicina
e na Sarmácia •
Termo n. o 726.112, de 2541-1965
.
(Prorrogação)
•Laboratórios BiosintétIca S.A.
. São Paulo .
•.451/ORROGACW1

taasse 33
Imobiliária, administradora de im6ve'di
condomínios
Termo 11.9 726.119, de 25-11-1965
Polvo Carvalho de Mendonça
Guanabara
-4313Wri

•PD erristotf,.
• Classe 3 / Preparado farmacêutico
-Termo n. o 726.113, de 25-11-1965
(Prorrogação) • Labratório Biosintética S.A.
• São Paulo
• PRORR OGAÇÃO' .
emittz•Wintll

,KATELKOà-

014-20,iteh

• Clame á
Prepaíade iarmaceutico

Classe 42
Aguardente-decana parati

••
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.:rutatesoto feita de : acOrdU tom • 41) art. • 130 ' do Código da ProprUidado, industrial . Da data
da publicação oomeçarti
de 60 dias pari • o deferimento do pedido._
'Durante Use prazo poderio ap reseztak nas oposições ao Departamesita .
• Manionai a Proriedade lidustrkil aquiles que se 11118 14'cm . Prejudicad
o, com a ' ~mie da P eeletro rffiedde

-Agir o prazo

•n•nn••n~n~rt

Térn¡o ‘m°,;. 726.116," de 25-11-1965)
, Auto PeçaS :Glorioso Ltda. • ••:;
•
• '
Gcanabara
-

G10110S0
..
• Classe 21
Veiculeis' e -suas partes integrantes,
- exceto máquinas e motores
Termo .n.°726. 118, de 25-11-1965
„Sociedade .:Mecâniéa Rondbn Ltda.
. :."Somerol"
Paraná

tSOMEROI:

plastia;, aparelho cineatografia,, apareTemia n.? 726.127, de 25-11-65
bobinas, baterias elé, (Prorrogação)
tricas,, câmaras frigorificas, cristais de Indústria de Bebidas Milani ,'5, -A:
rádio, ',condensadores, discós para tele.São Paulo.
fones; eneeracleiras elétricas, ferroe elétricos, filtros e fogões, garrafas térmiPRORROGAÇÃO,
cas,: isoladores. lâmpadas, plugs, panelas "de- pressão, refrigeradores, resistências eltrica& transformadores, ventilaINDUSTRIA BRASILEIRA'
dores e velas elétricas
Termo 0,0 726.122, de 25-11-1965'
Classe 1
..1freel0 Miguel
Álcool
Espírito Santo
TêrmO ri".4 726:130. de 25-11-65
Industrial- e Comercial 1) Orr da
.ESCPLA
• Produtos Químicos Ltda.
•
'",.Rlo Grande 'do' Sul
PROGREáSO

,Classe-

21,-6e 33
Título
Termo n.P 726.120, de 25-11-1965
'Imobiliária Atlântico Ltda. "Ialta"
--Espirao Santo

I 'M O øi 1." .1 Á R'l
I,ATLANTICO

‘Ç-íí

T k"

Nome Comercial
Termo n.° 726.121; de 25-11-1965
IndAsfria e Comércio de Carçadós'
Marbci Ltda. Espírito Santo
•

MA RRO.

INDÚSTRIA 'BRASILEIRA
,Classe 36

.

Artiúos da classe

!rêrmo p.° 726.124, de 25-11-65
A. S a' rdenberg ,E/ Filho
Espírito, Santo

•

;GRACINHA
,

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 42
Artigds da .classe
• Termo n. o . 726.125, de 25-11-65 ••
-.Vanleigh do Brasil Indústria; Comércio
e .Representações Ltda.
."
São Paulo

(

1

•

anleigh
4ithistria Brasileira •

Classe 8
Acumuladdres, amortecedores de rádio,
aparelhos de televisão, aparelhos de ar
condicionado, aparelho para Iluminação, inclusive os considerados acessórios de veículos,' aparelhos de galvano-.

Iho

Substâncias químicas, produtos e prêS
parados para serem usados na medicina
e na farmácia. — Perfumaria, cosmé4
ticos,' dentifrícios,' sabOnetes 'e prepa.
raclos' para o cabelo: Artigos' de toucador é escovas 'para os dentes, unha
cabelo e roupa • •,
, Termo n." 726.129, de 25-11-65
' (Prorrogação)
. São Paulo Alpargatas' S. A.,
'•
São Paulo

.PRORROGAÇA0'

zatique:
iiinhátria

Classe 33:
Artigos da classe.:
- Termo- a," 726.12 de 25-11-65
Beir..,s Comércio e Representações'

Classe 3d
. •
Calças 'Sara praia e campo :e sopraram* •
,
Tenzios ns.. 726:132 a 726,139, de '
.indústria Brasileira
•
25-11-65. • ,
•
Banco da ProVincià do Rio Grande do Rlo de aneirq
Classe 48
•
Sul, S. A.'
-;
Para distinga/ri - Perfumes, essências, ex;
2 `. •.. Ria Grande do . ,S ts* •
tratos, água de colônia, água de touca,
cador,‘ água;..de beleza, água de quina,
água 'de rosas; água de ,alfazema, água
1 INDOSTRIA BRASILEIRA
para barba, loções ' e tônicos para os
cabelos- e, para a pele. brilhantina, banClpsse 21
dolina. , "batOns" cosméticos, fixadores
Artigos da clesst
de penteados, Petr
óleos, -óleos paias os
cabelo, crave rejuvanescente, cremes gorTerino n.° 726.126, de 25-11-65
Classe 38'
durosos e: pomadas, limpeza da
(Prorrogação)
-.
Lanifício Sulriograndense S.., A; . pele 'e "macmilage", depilatórios, des'o- Aros para guardanapos d - papei
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
Rio Grande do Sul
•
lutinados, álbuns (em branco) álbuns
e tale° perfumado ou não, lápia para ora retratos e autógrafos. . balões (ez.,
pestana .e sobranceiras, preparados para u
para
ubá para . brinquedos)
embelezar . Cílios e olhos. carmim para :orrespondência blocos . : -para cálculoii
PRORROGAÇÃO
O rosto e para às lábios, sabão e creme slocqs para anotações bobinas brocha,
para barbear,:- sabão líquido perfumado
' ou não, sabonetes, dentifrícios em."pó. rio não, impressas.' cadernos de .escra.
ver, eapêts vara documentas, carteiras, •
pasta ou liqüido, sais perfumados para caixas do'. papel!:o cadernetas. cader.
banhos, "pente, 'vaporizadores de perfu: cartão, caixas Pa ra pe.
me, escávas' para dentes, .cabelos, unhas nelaria rartér,s, d visitas, cartões
e cílios, saquinhos perfumado: prepara- trierciais cartôer. 'indicas contei/ cardos'. em pó„ pasta, líquidos e 'tijolos tolina, l• cadernos de papel melimetrado '
para o - tratamento das unhas, dissol- a • em " branco' para desenho. cadernos
ventes e vernizes, removedores kctiti- escolares, cartões em branco, cartuchos
cula, glicerina perfumada para os Caba- de cartolina,. crapas ,31anográficas. ca- •
leis e preparados para descolorir unhas, demos de lembrança. carretéis de pacibos e'pintas ou sinais artificiais,.-áleos pelão. , envelopes,envólucros para chapara a lide ratos de papel, encardenação de papel
Classe 23
ou 7 papelão.etiquetas, .fôlhas índices
Tênno
n.o
726.131, de 25-11-65"
Tecidos em geral
fólhas de ceiul
ose, guarda
napos, livros
Drogaria Bom- 'le gas
: não, impressos, livros' fiscais, livros de.
Termo n.o 726.128, de" 25-11-65
•.
Brasília
contabilidade,. mata-bárrão, ornamento'
Lanificío (sPuirroirorgorgaand
çãeonlse
de,' papel transparente, • pratos ' p apeliA,
nhos, papéis de estanho e de alumínio.
• ., Rio "Grande do Sul .
papéis "sem impressão..papéis em branco
.. a..ra impressão, papéis fantasia 'menos
Para forrar paredes.. papel 'almaço com
'PRORROGÁÇÃO;*'`
ou sem pauta papel crepon • Papei de
seda,. papel impermeável, papel- em bobina para l á/pressão, papei encerado,
papel higiênico papel impermeável,para copiar papel tiara desenhos papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar: papel para etINDI5STRIA BRASILE IRA
crever, nap ,?) para imprimir papei pa- •
rafina ' para, embrulhos. papel refotane.' •
ClasSe „22
Ápel
'celulose. pape) de linho papelFios .de . algodão. cinhamo. luta,
absorvente.' aoel.., para - embrulhar ta - ,
i'ylon, • fios plásticos, fios de seda na•
•
haco, papelão recipientes de papel. roClasses:
2, .3 e 48
turaf e rayon. para tecelagem. --para
tas,.-de papel rótulos de papel, rolos
bordar. - pare costurar.tricotagem e -Gr°• Suliatânciis' e preparaçÕes- quíicas usapapel transparente -sacos de papel
fio* e linhas Para pesca, 'linhadas de
das na • agricultura, 'na horticultura; na erpentinas , tubos postais de cartão
aço para pesca
veterinária e para fins sanitários.
e tubetes de papel

,11ELT EÇ

YINCIA
INDUSTRIA BRASILEIRA;

LANASPOPT

-

DIÁRIO

OFICIAL (Seç :à.0 111)

' Maode

1956

2189

-

~sittíSo feáta de acedo copa o art. 130 do ~go da Propriedade Industriai. Da data da publicação começará a
lianas • prazo fie 80 dias, para . o deiarimento do pedido frante itrie prasso poderão apresentar adas cpvite5es ao Departaralsat•
~nal da Propriedade Industrial aqueles "que se Pdgarem prejudicados otim a conceatão do rnistro requerida " •
•
-•

Termo n.9 726.146, de 25-11-196!
Magalhães'
Lopes
:
res;
torneiras'
Para distinguir: . Artigos i de .vestuárlos embelezar cílios e *olhos,- carmim para
-- São : Paulo "`
tambores;
tubos
de
•encanainentO
e
para
os
lábios,
sabão
'e
'creme
o
rosto'
e roupas ) feitas em geral: -)Agasalhos,
aventais, owargatas, anáguas, blusas, ara barbear, sabão' liquido perfumado
Materiais para 'constr'u. botas; botinas., biusões, boinas, baba- ou não,, sabonetes,.. dentifrícios em pó, Para 'distinguir; Argamassas, argila,
douros, bonés, capacetes, cartolas, Cara. pasta ou • liqüido, sais perfumados para ções e .. decorações: •
vaporizadores de perfil- afeia, azulejos, batentes, balaustres, blo. "Inas, casacão. coletes. capas, •chales, banhos, pentes, °
'pavimenta
•.
cachecols.. calçados, 'chapéus. cintos. me,• escõvas para dentes,..ábelos,' unhas cos de -cimento, blocos 'para- cré,'chapas
,
-ção,
, calhas, cimento,. cal;
• !cintas. combinaçdes, corpinhos, calças e cílios, saquinhos perfumado, prepara- isolantes,
'.lasse:' 8, 14, 15, 17, 28, 35,
caibros, 'caixilhos, 'colunas,
dos
em,
Pó.
pasta,
líquidos
e
tijolos
.
crianças.
calções.'
calde senhoras e de .
38, 39 e 49
•
chapas' Paí. a` Tobeituras;, Caixas dágua,
. .. çaa camisas. camisolas, camise tas. para , o tratamento das 'unhas,' dissol- caixas de descarga' para' etixos,- edificaventes
e
vernizes,
removedores
.elà
cutíTítulo de Estabelecimento
• cuecas.- -ceroulas. colarinhos, cueiros,
ções premoldadas, .estuque; • emulsão . de
salas, •casacos, "chinelos, dominós, ec.har- cula, glicerina perfuinada para •Ois 'cabe- base asfáltieo, estacas, esquadrias, estruTermo :n. 9 726.147; de 25-11-1965
los
preparados
para
descolorir
unhas,
e
co.
peia fantasias,' tardas para militares,
- • Madeireira Aranot Ltja:
turas metálicas 'para . Construções, • lamecílios
e
pintas
ou
sinais
artificiais,'óleos
legiais, fraldas, galochas, gravatas. gor.
São 'Paulo'
las de metal„ ladrilhos,' lambris,'` luvas
•
para
a
pele
•
•
roo. jogos de (ingeria, Jaquetas, laqués.
de' junção, lages, lageotas, material isoligas,
lenços,
mantiiii,
meias.
Classe 49 ,
"- luvas,
lante contra.frio e calor,' 'manilhas,
, maiôs, mantas, mandrião; mantilhas, pa- Automóveis, bonecas e bohecos, ;barajunção,' lages,'. lageotas, : material' isoletós, palas, penhoar, pulover, pelariam. lhos de cartas, bolas para todos 'os deiras para construções, mosaicos, propeugas, pcaichez..polainas, pijamas, ptz- esportes, balões de brinquedos, _brin- dutos de base asfáltico, . produtos • pára
,RIA_ BRASILEIRA.
nhos, perneiras., quimonos, regalos. quedos em forma deinstrumentos' musi- tornar, impermeabilizantes'. ast'argainas- .1.NDÚS'T
robe de . chambre, rolpão, sobretudos, cais, 'discos, espingardas de brinquedos, das' de, cimento e cal; hidráulica, pedre, Classe
. suspensórios, saldas debanho, sandálias ferramentas . para crianças, jogoá, 'de gulho, produtos'.betuminosoi,..linpermea;
e • parcialmente
Madeiras
meteres, shorts. - sungas, atolas ou slacks dama, jogos' de dominó, mobilias de biliiantes líquidos' ou sob outras formas
. ,.. • . em _bruto
preparadas
• •- •
brinquedos,, quebra-cabeça em ''.forma para revt.Stimento •e outros como na na,:
NOUCM, turbantes. ternos, uniformes
de armar, revolver de brnquedos; que- vimentação, 'peças 'ornamentais de ci- .,Térmo 'Ia.° 726.148, de 25-11-1965'
'e vestidos
br-Cbeç em • form de -rmr,ietoshlucuaR mento ou gesso para tetos . e.. paredes,
•passe .34 ,
e Máquinas
Biara S.A .
Tapetes, cortinas e panos para • assoa- bra"-cabeça, em forma de' revol- papel • pare forrar casas, massas anti'Agrícolas
brinquedo,
taboleiros
paea
jogos,
: lhos e paredes; linóleos, oleados e en- ver de
ácidos para uso nas constfiições, parSão 'Paulo
cerados, inclusive para instalações hos- tambores de crianças, trens e 'vim fér.
quetes,' porias, portões, Pisos, soleiras
pitalares
rens para brinquedo
para : - portas; tijolos,, tubos 'de COncreto,
. Classe 35 .
telhas, - tacos,. tubos 'de vtntilação, tanTêrmos
as. 726.141.a 726.145, de
ca.
Couros. e ptles preparadas ou não,
ques- de.. cimento,: vigas, vigamentos . e
25-.11-1965 .....
armurças, couros,. vaquttas. Pelicas, e
•-• Aquecedores Cumulus 'Ltda. •
INDÚSTRIA' BRASILEIRA
tefato dos mesmos: Almofadas de ,couSão Paulo •
Termo n.o 726.140, , de 25-11-1965
Tos," arreios, bolsas, carteiras, caixas,
.
Classe "7 •
lacei :----Jambocit' Comércio Engenharia •
Chicotes de couro, carneiras, capas para
Máquinas
e
utensílios
para serem usa-•
',Limitada,:
álbuns e Para livros, embalagens de CUMULUS AQUALIAT I C
. l'agricultura e
das exclusivamentena
ç. uanabara
touro, estojos, guarnições de couro para
horticultura a saber: arados, -abridores . automóveis, guarnições para porta-blo- Industria Brasileira
de ,sulcos, 'adubadeiras, ancinhos. me- . •
cos; malas, maletas,. porta-notas, portacânicOs e empilhadoreS' combinados, •
'chaves, porta-níqueis, 'pastas, pulseiras
Classe '6
arrancdcloreS :mecânico 's para agricul•• de couro, ° rédeas, selins, sacos , para via- Máquinas e . suas partes integrantes,
tura,' . batedeiras para: ceerais, bombas.
:gemi.. sacolas. 'saltos, solas e solados,
para fins industriais, motores e mias
parai , ,adubar, ceifadeiràs- , • ,caipideiras
•• tirahtes pára arreios e valises.
partes a saber: alternadorei; boinbas
ceifados para arroz, -charruas' para agri. Classe 37
•
celtura, ,,cultivadorea, • -.debulhadores,
RduPas brancas. para cama e :; meu: hidráulicas,' centíf agaa d 'circulação, reiasSei
óestocadóres, ,. desentegradoies; esmaga•; Acolchoados para camas. -colchas,- co, tativas,: elétricas; 'compressoras, máquiPare inistiliguir-:: MaieriaSs 'para constru-- dores para 'a .ágritultue. escarrifiCado-'í
bertores: sei/reates . ' fronhas,. guardana , nas encanatórias; engrenagens e
turbinas
res; „ enChovadeiras, facas • para máquipoli.' fogos bordados, ,fogos de toalhas.
ções . e decorações: 'Argarnaásai,
•••
azulejts, batentes, balaustres, blo- nas. agrícolas .--ferradeiras, gadanhos,
lençóis,,mantai para camas, panos par*
Classe 8
• .
cos de 'cimento, blocos pára pavimeata- garras para' arado, : grades de discos
casinha e panée de' pratos, ,toalhas de
nado e ban'h'o.' toalhas de mesa. toa, Aquecedores de água elétricos para fins ção,• calhas, cimento; cal, cré, chapas "ou destes, máquinas 'batedeiras para
aParelhos de isolantes, caibros,-- caixilhos:: colunas, aek,culttirá rháquinas-'inseticidas, máImo • para tantas. toalhas para . chá e industriais e domésticos; ;
• residências; chapas' pára coberturas, caixas dágua, quinas *vaporiiadoras, máquinas de
café, • toalhas para banquetes, Quartil aquecimento central,.
'
edifica- fundir, , máquinas niveladoras de terra,
'sege para ,cama, • e -:mesa, '.,toalhinhar aparelhos para purificar a água; acende-, caixas de : descarga para etixos,
dares elétricos; bobinas;. caixas de des- ções premoldadas, estuque, emulsão de máquinas' perfuradoras para a agricul"•
. (cobre Dão)
' carga;i chuveiros elétricos;, fios elétricos; base asfáltico,- estacas, esquadrias, estru: tura, máqcinas de plantar, motochar- •
-• Classe 47.
—
Carvão Mineral, de turfa ."ou vegetal marcadores d etemp&ratura; reostatos; luras metálicas para construções,- lame. ruas, niáquinas regadeiras, máquinas de
••• ceras para iluminação. ''combustiveis. resistências , elétricas; torneiras elétricas las de. metal,' ladrilhos, lambris, luvas rore.,- . ' de semear; para asfaltra; de
• fluidos de iluminação, gasolina, gordura pára água; termOstritos e válvulas de ; de junção, lages, lagecitas, 'material iso- torquir, de triturar, de esfarelar terra,
lante contra frio e calor,' manilhas, mas- para. irrigação, para fintar formigas e
- descarga
'
de petróleo, graxas, lenha; lubrificantes,
sas para revestimentos de' partcles,' ma- outros insetos, para 'borrifar e . pulveri. ,
: mata, óleos iluminantes, óleos lubrifican. Classe 10
deiras para Construções,i mosaicos, pro- zar desinfetantes,- para adubar,- para
, tes. • parafinas, petróleo refinado,' cineroEstufá; ', 1rrigadores; mesas de opera dutos de base asfáltico, produtos • para agitar e espalhar :palha, para colher'
seno, turla
ções;' mesas para ,curativos; estrilizado- tornar in_permeabilizantes as argainark algodão, para colher - .cereais, máquinas.,
Classe 48,
-.-res para _instrumentos cirúrgicos; cadei- sas , de cimento e ,cal, 'hidráulica, pedre- amassadoras' para " Sins agrícolas, de
Para distinguir.: Perfumes, essências,—ii. ras de rodas.; aparelhos de raio X; apa- gulho, produtos betuminodos, impermea. espalhar, rara !ca.,'
touca- relhcis para massagens; aparadores para bilizantes líquidos ou sob outras formas cortar árvores, para
!. tratos, água de Colônia, águá
pinar,. Máquinas combinadas' para secador, água de beleza, ,água de' quina, fins médicos; padiolas; catres de ambri- para revtstimento e outros como na pa- mear e cultivar,, de. desbanar, para enágua de rosas, água de alfazema, : água
; estojos de bolso para instrurren- vimentação, 'peças ornamentais de ci- sacar, máquinas e . ancinhos para forras para barba,. loções' tônicos para os lânCias.
tos
.
cirúrgicos;
aparelhos de raios ultra mento ou gesso ,para tetos e paredes, n gens, máquinas toscadoras, ordenado.
cabelos e para 'a pele, brilhantina, banvioleta;
aparelhos
infra 'vermelho , • papel para forrar emas' , massas anti- ras mecânicas, raladores mecânicos, ro,
dolina,. batons", cosméticos, fixadores
ácidos para uso nas construções, par- los compressores . para • a agricultura,
de -penteados, petróleos, óleos para os
Classe II .
quetes, portas, ‘, portões,'' pisos, soleiras sachadeiras, -semeadeiras, secadeiras, cabelo, creve rejuvenescente. cremes gorpara portas, tijolos, tubos de concreto. marcadores de terra,. tosadores de gradurosos
e
pánadas
para
limpeza
da
•Arruelas;
armações
de
metal;
arames;
•,
telhas, tacos, tubos de vtntilação, tan.'
pele e "maquilage", depilatórios, desci. bacias; baldes; correntes; conexões-para ques de cimento. vigas, vigamentos e ma tiratores . agrícolas,, válvulas • pára
máquinas 'agrícolas .
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz encanamentos; canos de metal; •funis;
•
virrõs
.
. e. talco perfumado ou não, lá pis. Para -guarnições de metal; latas ; porcas;

•raSusos; ralos- de p:as; rebites, regadoClasse 36 . peStana e 'sobranceiras, preparados para
cornunsi registros de. água

ARANTO‘

•
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MÁFiCAS DEPOSITADAS
•

Publicação feita de acordo com o art. 130 do (Migo da Pro p
Da data da publicação começar* a
~Zig a praso de 60 dias para o deferimento do pedido.' Durante fanariedadsIndúsiria/.
prazo poderá) apresentar suas oposições ao DePartamesgia
' ~mal da Proprbdade laduària1 aqueles que as julgarem prejudicados com a Concessão do registro requerld0
Têrmo n.0 726.149, de 25-11-1965
Arabl S.A. Indústria de Refrigerantes
e conexos São Paulo

3•

ARABI
INDUSTRIA BRASLLEMA

Termo n.9 726.152, de 25-11-1965
Dominium S . A . Indústria e Comércio

Termo n,9 726.161, de 25-11.-65
Cia. Distribuidora de Tecidos
Riachuelo
Guanabara .

DOMINIUM S. A.
INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

comaxiois oismusosoms os Twomettrolomk"

Nome Comercial
Termo n.° 726.155,4 25-11-1965
Padaria e Confeitaria 'Catão Ltda.
Guanabara
•

Nome comercia/
Termo n.' 726.162, de 25-11-65
Laboratório lonas Ltda.
Guanabara

Classe 43
Refrescos e águas naturais e artificiais,
usadas como bebidas, a saber: Aguas
gasosas, naturais ou artificiais; caldo de
cana. caldos de trutas; • guaraná; refrescos, refrigerantes; soda; xaropes para
refrescos Classe 41
Termo n.o 726.150, de 25-11-1965
Pães — bolachas — biscoitos — SSIos
Forin S.A. Indústria e Comércio
— confeitos e far:nha de trigo
São Paulo
Termo n.° 726.156, de 25-11-1965
Doncaster Importação\e Comércio Ltda.
Unanabara

PRORROGAÇÃO

GATÃO

FORIN

INDUSTRIA BRASILEIRA
Qasse 6
Máquinas injetoras, máquinas sopradoras, máquinas extrusoras, máquinas à
vácuo, mckMhos para plásticos e moldes
usados como parte de máquinas para
injetar plástico
Termo n.9 726.151, de 25-11-1965
Malta S.A. Crédito Financiamento o
Investimentos
São Paulo

MALTA

PRORROGAÇÃO

HAPPY de LUX
'11•

Indústria Brasileira
Classe 6
Máquinas de costura
Termo n.9 726.165, de 25-11-65'~".
Alfredo A. Estavas
Guanabara

ESTEVES
1

Laboratorio Sonsa Ltda. 1

INDUSTRIA BRASILEIRA

SALVADOR - Est. da Ilahla,

Classe 8 Venda de bombas hidráulicas, motores,
•Classe 3
ejetores ,reformas e instalação e mato.
rial elétrico
Um produto farmacêutico para - ser utilizado na medicina e farmácia, indiTermo n.9 726.167, as 25-11-65
Classe 21
cado no tratamento da sarna e, demais
Marwilf Administradora de Bens Ltda,
doenças
parasitárias
da
pele,
infectadas
Veículos e suas partes integrantes
Rio de janeiro
ou não
• Termo n." 726.157, de 25-11-65
Termo n.9 726.163, de 25-11-65
Revlon (Brasil) — Produtos Químicos
"ASTEC"
Assistência Técnica Ltda.
e Farmacêuticos Ltda,
Minas Gerais
Guanabara
•

DONCASTER

Indústria Brasileira

Classe 3
Scbstâncias químicas, produtos e preINDUSTRIA BRASILEIRA
parados para serem usados na medicina
ou na farmácia
Termo n.9 726. 158, de 25-11-65
Classe 38
/mobiliária Russel Ltda.
Papéis de carta, envelopes, cartões co•
Guanabara
merciais, recibos, cheques e duplicatas
Termo n.° 726.153, de 25-11-1965
Pelosi & Ca. Ltda.
São -Paulo

NÃO SE ILUDA,
O COURO É MELHOR

Termo n.9 726.164, de 25 - 1145
Manoel Ambrósio Filho S. A. I*
chIstria e Comércio
São Paulo

Classe 50
Artigos da classe
Termo n.9 726.168, de 25-11-65
Afemago — Artefatos de Ferro e Ma.
deira Goiás Ltda.
Goiás

RUSSEL

Classes: 8 e 33
Classe 50
Titukr• de estabelecimento
Comércio de compra e venda, incorporação e corertagem de imóveis
•
Classes: 26 e 50
Termo n." 726.166. de 25-11-65
Marwilf Administradora de Bens Ltda, Artefatos de madeira e ferro, arruela*
Termo n.9 726.159, de 25-11-65
Classes: 5 e 32
•
Rio, de Janeiro
Sapataria Renita Ltda.
cintas para postes- tubulares, ferragem
Couro e seus artefatos e publicidade
Rio
de
janeiro
para redes aéreas, não francesas, pa.
através de jornais, revistas, rádio e
MARWILF
raf usos
televisão
RENIT A
ADMINISTRADORA
Termo n.9 726 .170, de 26-11-65
Termo n.o 726.154, de 25-11-1965
Irmãos El-Khouri Ltda.
indústria brasileira .,DE BENS LTDA.
Panificação Estrela de São Roque
• São Paulo
Limitada
•
• Classe 36
Guanabara
Nome comercial
rd O N 1.0 A
• Calçados
Termo n,9 726 . 169, de 26-11-65
Indústria
Brasileira
Cia. Agrícola Sauim
Teto n." 726.160, de 25-11-65
São Paulo
Algodoeira Deienno S. A.
Classe 22
Rio de Janeiro
TRRS PONTES
Fios de algodão, cânhamo. luta. 111
Indústria Brasileira
nylon. f?os plásticos, fios de - seda na„ALGODOEIRA 1.7611SNNO _S.A.
tural e rayon, para tecelageni.' à
Classe 41
bordar. para costurar tricotageni
Classe
42
bolachas — bõlos
chê. Fios e • linhas de tõcla espécie:
Pães — biscoitos
Nome comercial
Para distinguir: Aguardente
.
— confeitos é farinha de trigo
aço para pesca

ESTEIA DE
SÃO ROQUE

[MARIO OFICIAL (Seção
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MARCAS DEPOSITADAS
Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
PUblicação feita. de acôrdo com o art. 130 do Código da
prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
do 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse
Oticzer o prazo
Xaclossail da Propriedade Inetustrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido —
laranjas, legume gcai conservas, maçãs.
Termo n.° 726.183, de 25-11-65
Fios de luta. fios 'de rami fios de , seda
mamões, worang3s. palmitos -puas, pêsBranipp
—
Comércio,
Representações
e
natural, tios de raiou. tios de celulose.
segos roates e uvas
Importação Ltda.
%jos plasticos, linhas para coser em carSão
Paulo
.1.- e, mo a.° 726,188, de ,26-11-65
retéis, linhas em meadas. linhas para
Vallebrás --- Importação e Exporta.
costura, linhas para bordar, linhas para
ção de Frutas Ltda,.
crochê. linhas para tricotagem
São Paulo,
BRANIPP—COMtP.CIO;
Termo n.° 726.176, de 26-11-65'
REPRESENTA25ES
"-Mauricio Araujo . de Sousa
São Paulo
E'IMPORTAÇ AO LTDA.

Termo a. 726.17 -1„ de 26-11-65
.R.:Stisser:e Montecatini Ltda.
São Paulo

MONTECATIN1
Classe 41
Para distinguir: Refeições prontas

Termo n.° 726.172, de 26-11-65
lf-olu et S. A. Indústria Mecânica

São Paulo

•"..E OFEREÇA SORVETE...

AÇOMET S/A.
INDiSTRIA _MECÂNICA -

Classe 41
Expressão de propaganda
Termo n.° 726.179, de 26-11-65
Mauricio Araujo de Sousa
São Paulo

Nome comercial
Termo n.° 726.173, de 26-11-65
João Carpes
Mato Grasse

•

• Nome comercial , Termo n.° 726.184,„ de 26-11-65 • _
Branipp — Comércio, Representações e
Importação Ltda. • São Paulo

11f. 77? r41.1:15..2,1.5

cs, t,
'1>
.•*
Classes: 1. 2. 3. 4. e, ti, 7. 8. 9. 10

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
21. 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28. 29. 30
31„ 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
41, 42, 43, 44, 45. 46, 47, 48, 49 e 50
Expressão de propaganda
Termo n.° 726.180, de 26-11-65
Mauricio 'Araujo de Sousa
São Pau/o
-

Classe 41
Café
Termo n. • 726.174. de 26-11-65
Ariana Publicidade Ltda.
São Paulo
ARIANA PUBLICIDADE

4

OFEREÇA..

LTDA.
civil
Termo ri.° 726.175, de 26-11-65
Mauricio Araujo de Sousa
`.
São Paulo
Nome

..E OFERX
. /Classe 41

è,xpressão de propaganda
Termos ns. 726.177 e 726.178, de
26-11-65
Textil Cambr'dge Ltda,
São Paulo

Classes: 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8.-9, 10
13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20.
11.
21.22. 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29. 30.
31. 32. 33, 34. 35, 36, 37, 38. 39, 40.
41, 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49 e 50
••, Expressão de propaganda
Tenni° a.° 726.181 de 26-11-65
LaboratOrio Veafarm Ltda. São Paulo
R ia

Isffiástria Brasileira II

Classe 3
Para distinguir como marca genérica:
CAMBRILOW
Substâncias químicas, produtos e areIndústria Brasileira °arados para serern• usados -na medi" cina o una farmácia
Classe 28
• Termo n.. 9 726.182. de 26-11-65
•
; o peauflaoirn Ltda.
LaboratórssoVa
?at'a j' tbst.F ngu:r fios de celulose, fitas
laminados plásticos. revestimentos
Vásticos para fios.
LABORATÓRIO VEAFARM
• Classe 22
Sao Paulo—Caoital
gera!
fura
te
para disrinquirios .CIP
:elaçiem tios de lã' ern novelos i ara tra
halhos manna;s fios de seda em meada,
tias de seda ,•rt, 11(1ç ir seda eir
:llasscs 1, 2, 3, 10 e 48 •
carretéis Fio- o,a nso ennit.ira. tios 1
fitulo de estabelecimento '
dlgodão. tiub -de Untai tios de cânhamo

Classe 4I
Para é'islin wir:_ abacaxis, amend ‘at
ameixas, aspaigos, azeitonas, bananas
cajus, ficioS fruts cítricas. frutas fres,
cas. S?Cbh em 1:-4j(las e em compota
kiratIcs, legumes em conse,-vas, maçãs,
mamões, morango's, palafitas. paras, p;..t,
INDUSTRIA BRASILEIRA
-segos tostes e uvas
Classe 8
.
Termo n. 9 726.189, de 26-11-65.
Para distinguir: pilhas para râdios e
Bomboniere "Iporanga" Ltda.
lanternas e pilhas em geral
São Paulo
_
Termos ns. 726.185 e 726.186, de
26-11-65
Morgan Construction Company
Estados Unidos da 'América

IPORANGA

STELMOR
,

Classe 33
Uma bomboniere
Classe 5 '
Para distinguir aço 'e bruta, lingotes.
Termo n.° 726.190, de 26-11-65
barras redondas e prismáticas, ferro e
Mercearia Nove de julho Ltda.
aço treinado, laminas metálicos •
São Paulo
Classe 6 Para distinguir: equipamentos -para o
esfriamento, eqwparneutos para a
NOVE DE JULHO
rurgia e dispositivos para a produção
de aço e ferio em bruto, laminadores,
)NDOSTRIA .111tASIttIRA
máquinas trefiladoras, máquinas curoladoras de trefilados, 'tempera e tratamento térmicode aço. ferro em lute°
Classe
Termo n.' 726.187. de 26-11-65
Importação e Exporta- Alcachofras. . aletria; alho. espanca,,
Vallebrás
açúcar, alimentos para animai. ~ido,
ção de Frutas Ltda.
smindoas. ameixas, ainendoica. araruta,
São Paulo
arroz. atuá. aveia, avelãs: zeite. azel•
tonas. banha. SacaLSan. batatas. baia*.
'a/mortos. bombons. bolachas. baunilha.
mff em n6 e em geio. crsnat&o canela,
em nait e em pó. cacau. carnes. chá.
...mramelos. chocolates. confeitos, cravo,
cereais. cominho. crem de leite. cremei
slimentlolos. croquetes, compotas, cal.
pica, 2oalhada. castanha cebola condi.
mentos vara alimenvis, colorantet,
dSourIços,' . dena. doces doces de fru,
•xis esninatre. .8.4ncias alimentares. eme
nadas.- ervilhas. encovas, extrato de to.
mate, farinhas alimenticias. favas. ft.
:tiles. flocos tareio fermentos. leilk.
Figos
frias frutas .aêeat nnturist crie
41
lasse
i
'
glicose goma de mascar. oesi
-aludas:
amenddas,
Nbacaxis.
Para diJr nguir:
,ameixas, asparg,,s- nzeito7is's, bananas. tiras. grfinulos, larg o de bico. gelatina.
-moinada oeléiag herve flore hem*
` calils f r,-. os f--J ts cítricas. frutas fresleite
cas, secas em caldas e em compotas nate, hortaliças, lagostas-

agi
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Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial, Da data da publicação começasil a
_sorra a prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ésse prazo poderão apresentar suas opoalções ao Department')
braelonal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem p rejudicados'com a concessá.o do registro requerida
'

condensado, leite em Pó. legumes
conserva. lentilhas, linguiça, louro, mas,
rasI alimeuticias. mariscos, manteiga
margarina, marmeladw macarrão, mas.
ti de tomate Mel . e melado. •mate. alas
mostarda, mortadela. nós moscada, ao
aaa para mingaus. molhos. moluscos
sei. óleos ccenestiveis, ostras ovas
pudins, pick!es. odres, presuntos, pa
pies. paios. ,ralines pimenta. Pós para
tère. petit -• pOls. • pastilhas. pizzas. pudins
queijos rações, balanceadas para tini
maia requeijões, sal. .sagta. sardinhas
aandulaties.- salsichas. salames sopas co
latadas, • sorvets. , gila) à* tomates e :,de
frutas: torradas: tapioca, tamaras, talha.
rim, tremoços....• tortas artas para ali
mente de . animais 'e 'aves, torreées,
toucinho . e vinagre
' Termo n.4 726,191, de 26-11-65
Tecidos Geve S. A.
São Paulo

ETACOL
INDUSTRI

A • BRASILEIRA

• '
• •• Classe 23
Para nistingiti:: : Tecidos em geral,
brocados, filó- , bordado forros. panas
Termo n.4 726.192, de 2641-65
Tecidos Gevê S. A.
São Paulo

Tinmos os. 726.193 a 726.196, de .
26-11-65
Cia. de Roupas J. Rabello •
•,"
Gtianabara

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃG

SN PRURIA)
Indústria Brasileira
Classe 30
Artigos da classe
Cla.sse 36
Artigos 'da classe
Classe 36
Artigos da classe
Classe 48
Artigos da classe '•
Termo. n. 4 726.198, de' 2641-65
Kovo, Podnik Zahranicniho Obchodu
Pro Dovoz A Vyvoz Vyrboku Presnho Stroj.renstvi •
Tchecoskivaquia

PRORROGAÇÃO

Classe 42,
"Para distinguir: Aguardentes, aperitivos. an:z. bitter..brandy, conh.faue, cervejas, ternet, genebra. gin. kumel, licores. nectar. .punch pipermint rhum,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
mouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e wh:sky
Tértno n.° 726.201 .c1 e26-11-65
•• (Prorrogação)
International Shoe Company
Estados Un:dos da América

PRORRocAck,

Classe 36
Calçados feitos de couro
Termo n.4 726.202, de 26-11-65
"F1C" — Fotografias Industriais e
Comerciais Ltda. .
Guanabara .

f lb-FOTOGRAFIAS

GEVELENE

LTDA.

li4DUSTIL'IA BRASILEIRA

PRORROGACO

Classe 35.
Fôrmas impressas, papel e artigos para
escritbrio, -a saber: cartolina, papel
para desenho papel apergatninhado. papel especial para ser usado como segundas vias em máquinas de escrever. papel para uso geral e para dunli(adores, livros em série publicados
pergdicamente

J

Termo ni 4 726.200. de 26-11-65
Tèrmos ns,. 726.205 a 726.208, de
(Prorrogação)
26-11-1965
Ten-ne Di S.. Pellefrino .S. p. A. , Indústrias do .Mlho S.A. — IMISA
Itália
• Rio de Janeiro

INDUSTRIAIS E COMERCIAIS

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral.
brocados, f116 bm: dado forros. panos
Termo n.° 726.197, de 26-11-65
(Prorrogação)
•
' Ditto. lncorporated
Estados Unidos da América
•
•

i

Classe 6
Máquinas para fabricar tecidos de
malha
Termo n.4 726.199, de 26-11-65
(Prorrogação)
Perfumes Cot " S. A. B.
Guanabara
' PRORROGAÇÃO

INDUSTRIA DRASII.EIR4
ClUse 48
•
_ Produtos de perfumaria

Classe 8
Fotografias em geral e material para
o mesmo
Termo o. 4726.203 de 26-11-65
Eiarônica Iniústria e ComérHeic
cio Ltcla.
Guanabara

L. E..
INDtISTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Para distinguir: Artigos e apar:ellbs
eletrónicos: alto-falantes, antenas, agulhas para fonógrafos, amplificadores
bobinas para rádios e televises. aparelhos paar controle de sons, condensadbres. aparelhos dg comunicação interna. diais. discos gravados. apareno,-, de
freq üência modulada. foni ipraios. %/ravaclore.i de discos.- gravadores de fitas.
,Ieradores estatísticos e ,-Ittrônicos de
alta freqüência que 'funcionam caiu e:Uva/as, máquinas falantes. aparelhos de
receptores de sone. titita. rádios fon6grafos. • aparelhos de televisão, sircronizadores. selecionadukes, transformadores de sons. toca-disicis automáticos ou* não, transmissores transistores.
transrnie 'ores de rário e TV, válvulas
• termoiónii-as •

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50

INDÚSTRIA BRAS.ILEIRA
Classe I.
'Álcool industrial
Classe 3- •
Álcool farmacêutico
Classe 42
Álcool para bebidas
Classe 48
, Álcool para perfumaria
Têrrno a.° 726.209, de 26-11-1965
Tin ta .• Diamante Indústria e Comércio
L:mitada ,
Pernambuco

'cola»
Indústria Brasileira
Classe 1
Colas e tintas
Termo n.0 726.210, de 26-11-1965
Tintas Diamante Indústria' e Comércio
L:mitada
Pernambuco

Duraiite
Indústria Brasileira
•

Classe I
fintas e solventes
Termo n.° 726.211, de 26-11-1965 •
Arthur Campos & Cia. Ltda.
Pernambuco

Classes: 32 e 31
Livros, jornais, revistas e publicações
Impressas

