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-.Recursos

Rigesa Celulose Papel e Embalagem
Ltda. — recorrendo do despacho qui
indeferiu o termo /05.751.Cirei S. A. — recorrendo
der
N.9 46.009. marca: Algeril —
N.
Expediarite do Diretor
Geral
9 426.881
marca: Civitas =- pacho que indeferiu o termodo
númerequerente: Farbenfabrieken Bayer requerente: Civitas Cia,
ro 124,679.
Aktiengesellschaft — reconsideração: dos Bons Negócios — reconsideração: - Ancora Indústria e Comércio Ltda.
Diversos
Laborterápica Bristol,S. A. — Indús- Civia a A. (Administração de Bens, •=-- recorrendo do despacho que inde
Terno:
tria Química e Farmacêutica.
Corretagens, Incorporações).
feriu o termo 129.725.
N.9 159.932 — Oscar lgartinl
N. 428.824- — marca: Zenus — Ancora Indústria e Comércio Ltda.
N.9
400.034
—
marca:
Wilcar
Proindustrial — Torno sem efei- dutos Elétricos Ltda. — reconsidera- requerente: Vaz
& Antunes Ltda. —
to a exigência. Prossiga-se.
recorrendo do despacho que indeção: Kaiser Jeep Corporation.
reconsideração: Zenith Radio 'Corpo- —
feriu o têrmo 129.727. •.
N.9 400.186 — marca: Dener Route ration.
• Duracour S. A. Ind. e Comércio 'tXPIpIENTE EM DESPACHOS Couture — requerente Dener Palplorecorrendo do despacho que deferiu
N.9
462.734
—
marca:
Metalvendas
DE RECONSIDERAÇÕES
na de Abreu.
— requerente: Metalvendas S, A. Co- o termo 133.452. •
-Comércio e Indústria Neva S. A'. —
O Senhor Diretor Geral acolheu os . N.9 400.187 — marca: Dener — re- mércio e Representações.
pedidos de reconsiderações apresen- querente: Dener Palplona de Abreu. N. 495.293 — titulo: Loja Brasília' recorrendo do despacho que deferiu
tados nos processos abaixo mencio- N.9 400.188 -- marca: Dener Bou- — requerente: Mohamad Khodr — termo 137.071.
nados- a fim ,de reformar as decisões tique — requerente: Dener Paiolona reconsideração: Indústrias Gasparian Nailotex S. A. Fiação Tecelagem f
S.A.
de Abreu.
anteriores:
Confecções --recorrendo cio despacha
"
que deferiu o termo 138.595.
N.
400.204
—
marca:
Fôlha
BanExigência
Termos:
Relógios Brasil S.A. — recorrendo'
deirante Informações — requerente:
do desp acho que deferiu o termo mik
Termo:
N.9 404.547 — marca: Diapulse Eugênio Monteiro -- reconsideração:
mero
69.840.
requerente: Diapulse Manufactu- Emprêsa Folha da Manhã S. A.
N.9 400.386 — frase: Fulmin o ful- Nr .v 356.885 requerente: Aytie- - São Paulo Alpargatas S. A. -- re.
ring Corp. of America.
Atvidaberg-Facit — marca — correndo do despacho, que indeferi
minador dos insetos — requerente: bolaget
•
Cumpra a exigência. Ficando . sem o termo 111.632.
N.9 400.157 — título: ENTC — Química Industrial Fidalgo Ltda.
Bng enharia Técnica Mecânica -- Ga)
efeito o despacho que arquivou o prolbriel Gonçalves Schlobach — recon- N.9 401.314 — marca: Cotepa
cesso, tendo em vista a informação Anderson Clayton & Co. S. A.
Indústria e Comércio — recorrendf
fideraeão: INTEC Instrumental Téc- requerente: Cotepa S. A. Agricultu- da Seção.
do despacho que deferiu o termo núra:Comércio e Importação. nico Cientifico Ltda.
mero 112.824.
Diversos.,
• NP 405.888 marca: Injediesel N.9 ,401.329 -- marca: Tabatrex —
— requerente: Edgard Flandoll — requerente: Gleen Chemical' Com- Empreza •Mercúrio de Marcas e Sacora Indústria e Comércio S. A
reconsideração: Técnico Comercial pany, Inc. —.reconsideração'. Britol Patentes Ltda. -- no pedido de can- — recorrendo do despacho que defe•
injediesel Ltda.
Myers Company,
celamento de seus prepostos — Car- riu o termo 137.070.
- Armações de Aço Probel S. A. N.9 410.101 — marca: Estressilin N.9 401.753 — marca: Cisne — re- los Alberto Cardoso de Moraes — e recorrendo
do despacho que deferiu t
reqberente: Indústria Brasileira querente: Bar e Lanches Cisne Ltda. — Flavio Leite de Araujo -- e soli- têrmo 154.314.
de Produtos Químicos S. A.
citando
a
nomeaão
para
seu
preposto
— recurso: Fábrica Young Ltda.
N9 410.822 -- título: Agência An- • N. 402.941 — marca: Buri — re- o Sr. Paulo Corrêa Santos — Defiro
,Exigências
a petição.
glo Americana ‘— requerente: Walter querente: Tecidos Buri S. A.
Nicolau Rerbert Max' Johann . Von
Termos
com
exig ências a cumprir
N.9 404.654 — marca: Champag- EXPEDIENTE DA SEÇAO • DE
kiitschler.
da Felicidade — requerente: Vi•• • RECURSOS•
Ludwig Scherk, recorrente do UrN.9 549.535 — marca: Familiar — ne
mo n 9 284.179.
nícola Brasil Bosca Ltda.,
requerente: Cia. Produtos Pilar "S.A.
Aktiebolaget ....11ectrolux; junto ao
Dia
12
de
maio
de
1966
N.9
404.821
-marca:
Torrolatte
— com exclusão de Farinha de Trigo.
termo n9 326.437.
requerente:
Walter
Sayeg
—
reExigências
N.9 462.678 — marca: Caridade consideração: Indústria de Chocolate
• Stern & Borges Ltda., junto
a0
Ternos com exigências a cumprir: têrmo
requerente: Catão Azevedo Cruz — Lacta S. A.
n9 384.284.
nem direito de uso exclusivo do lo=
Rigesa Celulose Papel e Embalagens • Indústria Vinicola Barabani
N.9 409.352 — marca: Mineralisin Ltda. — reorrente do thrmo núme- junto ao termo 387.186.
S. A.
cativo: Caridade.
O Senhor Diretor Geral negou aco- — requerente: Laboratório Orbisflora ro 105.751.-lhimento aos pedidos de reconsidera- Ltda. — reconsideração: Laboratório Cirei S. A. — recorrente do ter- • Cia. Industrial de Parafusos Apoll0
(junto ao termo 395.384.
ções ap resentados nos processos res- Krinos S. A. -Indústrias , Qir'inica e mo 124.679.
.
Ancora Indústria e Comércio Ltda. Laboratório'Especifarma S. A. junpectivos, a fim de manter as deci- Farmacêutica.
to ao termo 410.677.
eões anteriores:
N. 411.333 — marca: Paracaina — recorrente do termo 129.725.
Ancora Indústria e Comércio Ltda. Societe Anonyme de Tissages
_
requerente:
Cristovão
Colombo
Le• Termos:
sur, junto ao termo 413.731.
Ltda. — reconsideração: Si. A. Insti- — recorrente do termo 129.727.
Atlente
S.
A.
Indústrias
Médico
Pedro
Miranda,
junto
ao
termo
n9•
NP 389.481 — titulo: Magazin das tuto Bioterápico Americano S. A. I. Odontológicas
429.666.
recorren:e
do
termo
Noivas — req uerente: Manoel da B.-A.
130.089.
D'Urso & Cia. Ltda., j unto ao têrBilveira Guimarães — reconsidera
Cia. Lilla de Máquinas Indústria mo 435.795.
Termos:
gto: A Noiva Ta p eçaria Ltda.
Comércio — 'recorrente do termo •
N.9 397.124 — marca: Cidol — re- N.9 413.075 — marca: Precisão — e130.390.
Artefatos de Couro Monterrosa
inerente: Cia. Swift do Brasil — re- requerente:
junto ao termo 444.218. .
Representação Téxtil Fong Yu
recorrente do termo mitadar
Júlio Saha , Duran, j unto
, konsideração: Sidol Werke, elege] Precisão Ltda. -- reconsideração: 133.151.
. ao termo
Is Co. -- The London Tailors S. A., confec- Ancora Indústria e Comércio Ltda. Co
N.9 398.425 — marca: Vinhas
de
mercial de Sacarias Santa Rosa
— recorrente do termo 133.452.
Israel — req uerente: Agro Industrial ções Luxo.
N.9 426.880 — marca: Civitas — Comércio e Indústria Neva S. A. Ltda., junto ao tênno 454.649.
brael Silva Ltda.
Chas Pfizer & Co. Inc., junto ao
N.9 399.994 — marca: Príncipe requerente: Civitas Cia. Imobiliária — recorrente do têrtno 137.071.
n9 456.671.
Nallotex S. A. Fiação Tecelagem e tênue
Verde -- requerente: Casas Príncipe dos Bons Negócios — reconsideraçao:
Constru
torkParanoa S. A. IndusConfecções
—
recorrente
do
tênno
Civia
S.
A.
(Administração
de
Bens,
tria e C omercio,
Verde Ltda
junto ao termo nu.
138.595.
Corretagens e Incorporações).
wero
457.361.
.
12 de maio de 1966
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- As Repartições Públicas'
- --AS Repartições Públicas.
deverão remeter o expediente
cingir-se-ão às assinaturas
destinado à publicação nos
anuais renovadas até 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diúriamente, até às
fevereiro
de cada . ano - e as
DIRETOR GERAL
1.5 hora*.
iniciadas,
ern
qualquer épuea,ALBERTO DE BRITO PFREIRA
pelos órgãos competentes.
- As reclamações pertinenc'è4eve ea, liaça° ea aaeaexo
-• A fim -de possibilitar a
tes à matéria retribuída, ,nos ‘40 8111 .1 00 atavia° De euaileaaara
•MURILO
FERREIRA
.'ALVES
FLORIANO GU1MARÀES remessa de valores acompacasos de erros ou omissies,
nhado,
deverão ser formuladas por
. de esclarecimentos
DIÁRIO OFICIAL .
perito, à . Seção de Redação,
quanto a Pia aplicação, soli.
aaaao .. eie • '•
.\ •
• das 13 às 16 horas, no máxi.
citambs usem- os interessados
.
.
111.010 d• p.ibnce.isd..... oxpodi•nt• do Cloportamoolld\
má até 72 horai após a saída
preferencialmente
cheque ou
Nacional do Proorlodado todOstried do 11Vdnisi4elo
• dos órgãos afie:ais.vale
postal,
emitidos
a favor
" da bnrede.str•lo • km44444L16 •
• •
do Tesoureiro do ,Departa.
Impresso ais Oticines 'co Cetirtteracnro e arrat •iase Nociva)
- Os originais deverão ser
mento de Imprensa
'dactilografados it autentical • ••nn•••n
. , . Nacional.
- Os suplementos às edidos, ressalvadas, por quem de
ções dos drgãos -Oficiais só se
direito, rasuras e emendas.
ASSINATURA
fornecerão nos assinantes que"
. Excetuadas as para o
as solicitarem no ato da asREPARTIOPS
E
PARTICULARES
FUNCIONX1110$
exterior, que . . serão sempre
sinatura.
Capital e Interior:
Cap ital e Interior:
anuais, as -assinatueas poderO funciondriO' Público
:e-CIO tornar, em qualquer Semestre .
• C r$ 6.000 Semestre . . . Cri 4.500
época, por seis meses ou um Ano . • • . . Cr 12.000 "Ano .'". . .
Cr$ 9.0W federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
ano., .
Exterior:
:Exterior:
esta
condição no alo da as•
•
As assinaturas vencidas Ano
Cr$ 13.000 Ano . 1 4•
Cr, 10•000 sinalara
•
•poderão ser suspensas seta
- O custo de cada exata.
aviso prévio.
vão impressos o número do dos' jornais, devem os
piar atrasado,dos dr9iios ofi.
- Para facilitar aos asSinan- talão 'de" registro, mês e o sinantes providenciar a' res. ciais será, na venda
avulsa,
tes a verificação do prazo-de 'ano em que findará.,
pe
' cliva renovação com ante- acrescido de Cr$ 5 se do• mesvalidade de suas 'assinaturas,
A fim de evitar solução de •cedêneia -mínima _de trinta mo ano, e de Cr$ 10 por ano
na parte superior do enderêço continuidade no recebimento (30) dias.- ••
-4 decorrido.
.
•
• •

EXPEDIENTE

Etca Empresa Técnica Coniabil
Auditora Ltda., ,junto ao térmo miMero 458.103."
Indústrias Merli de Auto Peças
B. A., junto ao têrmo 458.804.
Irmãos Corno, junto ao têrmo número 464.961.
Cia. - Droguista São Paulo, junto
ao têrmo -475.590.
Confecções Cukier Ltda. ConfecZe Beto Ltda. e Confecções Ze
Beto Ltda., junto ao térnia 480.250.
• Confecções Cukier Ltda.„ junte ao
têrmo 480.251.
•N 9 438.719 - Curves Indústria Mi•
eromecanica Ltda.
. ,
Recursos
,
Cia. Brasileira ' de Cartuchos, recorrendo do despacho que deferiu o
têrmo 385.815 titulo Ferragens CB C.
• Laboratório Especifarma S A., recorrendo do despacho que deferiu O
tênno 410.6'7.'
- -D'Urso & Cia. Ltda., recorrendo.
do despacho que deferiu o termo n9
45.795 marca • UCatell. Júlio Saba Duran, recorrendo do
despacho que indeferiu o térmo nú. • •
mero 448.129. •
Etca EmPresa Técnica Contabil
Auditora Ltda., recorrendr do despacho que deferiu o térreo 458.103
marca Etica.'
São Paulo Alpargatas B. A., recorrendo do despacho Oue deferiu. o tér-•
mo 391.013 marca Aque.
-

Comercial Sebostião Correia de
Melo .8.. A., recorrendo do despacho
que indeferiu o têmiti: 442;970; .
Cia. Lopes Sá Industrial de Fumos, recorrendo do despacho que indeferiu o térino 00.294 marca Golden Fiction. ••-•
Ernesto Neueebauer ) 8. A. Indústrias Reunidas, recorrendo do despacho que indeferiu o tèrmo 451.445.
Frigorifico Armour do Brasil=
recorrendo- do despacho que deferiu
com exclusão o têrmo 457.525 marca
Cachlta.
Dlvisão de Patentes
•

EXPEDIENTE DO DIRETOR
, Dia 12' de maio de 1996
Netlficação: .

Uma vez decoirldo o prazo de reconsideração previsto pelo -artigo 14
da Lei 4.048 de 29 de • dezembro de
1961, e mais dez dias paxá eventuais
juntadas de reconsiderações, e se do
mesmo não se tiver valido nenhum Interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a Q:"M''
parecernn a este Departamento a fim
de efetuarem o pagamento da primeira anuidade dentro do prazo de sessenta (60) lias, na forma do parágrafo único do artigo 33' do Código da
Comercial, Sebastião Correia de Propriedade Industrial, para que seMello S. A., recorrendo Zit despa- jam expedidas as -cartas patentes:
.
•
cho que indeferiu o térino 394.353
marca Asmol. .
Privilégio di Incendo Deferidos
S. A. Moinho Santista Indústrias
G
' erais, recorrendo' do despacho que • Tênnos:
Indeferiu o tèrmo 430.938 marca
• N9 126.071 Sigtemas e Processos
Nutri Baby.
Transporte de Carga --. General
Metalurgica Matarazzo S. A. re- de
Transportation 'Corporation.
Correndo do despacho que indefe;id •American
N9 126.971 -- Sistemas e Processos
têrmo 437.138 marca Metaima*.de Carga - General
Máquinas Moreira S. A., recorren- de Transportes
Transportation Corporation
do do despacho que indeferiu o ter- American
N9 1213,211 - Aperfeiçoamentos cru
elo 437.625 marca Moreira.

áqtiinas Impressoras, especialmente
N9 131.897- Nôvo terminal de anduplicadoras - Kimperl,y-Clerk Cor. coragem para cabos em geral -.Raul
"
peration. • '
de •Silvestri e Umberto -serva.' .
N* 126.282 - Interrupt:Ares de Cir-, NO 131.939 -• Aperfeiçoamento% ‘121
cuito - 'Westinghouse Electric Cor. lampião a congastrvei liquido - Winporation.
centy Bronislow .Pciudniak.
N9 126.303 -Um l'Zcho Roscado - • N9 132.046 -.Dispositivo para -.1m- pedir o esbofai:lento do 'tambor granMac Lean-Fogg Lock Nut Co.
das Máquinas de cardar •Ne 126.110 - Lâmpada Incandes- de
nand Reiterer, Lauta 'W'Inelisuh e Jean
cente - -Union Carbide
. Corporation
.
•
41fenecker.
,• , I
N9 132.062 - Aperfelpoornentos, em
N9 127.276 , - Processo e Aparelho
de Injeção - Universal OU Prodiacte combUstores de gás - • Nicalino Guimarães Moreira. '•'
,
Company,
'N9 122.233 - Aperfeltbarnento can
• NO 127.400 - Umedecedor de Mistu- vedação hermética - General 'Elecra a Combustão -- Louis AcIprien Ri- tric Company. •
••
chard.
•N9 122.332
Embreagem ele - fric- • •
N9' 127.409 Cristal Dentritico de ção de segurança - 'Maybach Moto- •
Material Semicondutor e PrOcesso de renbau G. M. B. 11. .
Fabricação dos Mesmos - ~- N9 152.400 Processo e dispositl-.
ghouse Eletric Corporation,
vos para a -colocação Corri meios meN9 127:4i-1 - Dispositivo- de Sega- cânicos, de materiais elástoplásticos
rança para controlar um qtieimador para sinalização . estradai , horizontal
de Gás Ou Simular - R.oninklijke - Giro Etenmenn. '
Uzergieterijen eu Emailleerfabrieken.
NO 132.490 Dispositivo de mudanN9 127e82 Dispositivo para coa- co de proporção e de, sentido de .tran.strôle de consumo e vazamentos even- missão entre' um eixo ;motriz o uni,
tuais de gás, êste fornecido por Bo.1 ebto acionado- Merina S. A.
N9 132.531 - Calendário Perpétuo
tilões - Vicente Peixoto.
- Enrique Fassler, •
.,•
NO 127,798 -• Mv° tipo macho
N•9
122.571
=.
•
lgázatina
para
Ihdpar "desmontável - SSA de Materiais
o pó' de 'frasco era.. geral
• Repretilétricos "Same".
•
sentactes Mofarmo I.tda, e Lendo - •
W 127 .096 - Aperfeiçorunetne
Schultheisz..
Alternadar ;sie Iraúna p erins.neete *. Ni 132.777 = '17In rotor para filés General Electric 'Company.
de proteção" elétrica - The English
NO 131.040 ' - Painéis aperfeiçoados Electric Company Linatteá,
• para fechamento 'de espaços a ceu , N9 132-.122 - Coni~ de !noa
aberto como porões de navios,. Vagões e ,Indicador de' Horas - Benbert,Geo- .
de estradas de ferro e semelhantes - frey - Detheridge,
,
.
Internadácinol , Mau Greg.= Orgard-,
•• N9 232.1799:- ComPOsição 'patine/4,:ration: • t`
ms estabilizadas contra a- ação da
NP 231.212 - Congelador -de corpos 'e processo para preparar a mesimi
de gèlo Whirlpool Corporation. - lirontecattni'. ,Socletá Generale 'Per
NO 131.274 - A,perfeiçoamentos, em &andastriá attneroria e Chimica.
.
dispositivo para contrõle de tempo • N9 132.841 - Aperfeiçoamentos era'
-- Controles Autoraaticos Sernsar betoneiras Para concreto e outras - •
1.1•4*. ••
*
Gol/henne Marazzl..

Quarti-feira . 18
N9 132.992 - Dispositivo de Arraetanaento de um mandril de uma máquina operatriz - Pierre Bergonzo.
N9 137.459 -- Aparelho regulador
de linhas elétricas, telegráficas, telefônicas , e réde de fios elétricos" -Estanislau Minikowski.
Alidelos de Utilidade Deferidos

N9 126.464 - Aparelho de grelha
rápido, vertical - Otto Abicht.
N9 - 126.652 - Utensílio aquecedor
Júlio Benedikt...
N9 127.544 - Nôvo Tipo de plaina
para arredondar e chanfrar cantos de
madeiras,- Antonio Boer.
N9 127.625 - Isqueiros associados
a lanterna elétrica - Orlando Rodrigues.
EXIGENCIAS
Têrmos com Exigências a Cumprir: , '
'
N9 127.235 - Amp Incorporated.
N9 131.190 - Oxi-Catalyst, Inc.
•No 131.550 - Ludwig Binder Sz Co.
N9 132.166 Dilmar .Alves Lopes.
No 132.454'- L'Atelier Móveis e Decorações Ltda: . •
N9 132.471 - Pirelli 'Societá Per
• Azioni. • •
a
No 132.603 -- Adyr Vasconcellos.
•a No 132.631
Westinghouse Electric Corporation.
No 135.172 - Central de Ferropronto Ltda.
- NO 136,841 - Rubens da Costa
Drummond. ,•
' No 136.934 - Dunlop Rubber Company- Limited:
N9 137.314 - Industrial Romi S, A.
N9 137.319
Indústrias Romi S.A.
.
No 128.593 - Sandoz S. A.
N9 130.657 •- Helene Kambersky,
nascida Vierthaler.
N9 132.415 - Sandoz S." A.
N 9 143.273 - Sekiden Kagaku Kogyo Co. Ltd.
Place Companhia InNo 116.692
dustrial.
N9 127.825 - Trivellato S. A. Erigenharia, Indústria e Comércio.
N9 131.248 - I. R. C. Limited.
N9 131.323 -- Montecatini, Societá
Generale Per L'Indústria Mineraria
e Chimica.
No 136.458 - Vyzmumni Ustav
Bavinarsky, Usti Nad Orlici.
No 136,700 - The Nobelt Company.

• ,

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE • INTERFERÉN CIA
Dia 11'de maio de 1966
' Notificação:
Uma --vez decorrido o prazo dê reconsideração previsto pelo artigo 14
da lei 4.048 de 29-12-61 e mais dez
dias para eventuais juntades de recursos e do mesmo não se tendo valido
nenhum interessado serão logo expedidos os certificados abaixo:
Marcas Deferidas
No 459.956 - Petrotécnica Petrotecnica Montagens e, Manutenção
de Indústrias - classe 6.
N9 460.036
ALR Laboratil S. A.
Ind. Farmacêutica - classe 3.
NO 462.849 - Gigi - J. A. Cardoso S. A. e Indústria - classe 41.
N9 463.750 - Monta Siã,o - Laticínios Monte Sião Ltda. -- classe 41.
No 464.446 - ATV
União Fabril
Exportadora S. A. UFE '•a- Classe 46.
NO 464.773 - Zimbrai -- Zimbrai
E. A. Agrícola Comercial - classe 41.

DIÁRIO-OFICIAL (Seg o Ill )' ,

•
-

• Ws 466.696 - Comp. de Teoides
149 434.372 - - Delta - Pereira &
Paulista - dane 2.
Viazia Ltda. - Class* 46.
/(0 439.401 - CotonitIcio 1,410 pranN9 468.243 - Macitco - Oliveira &
eo
Cotonifieio Rio lirancO S.• A.
Chieriglini - Classe 41.
•
1,
N9 469.105 - Saretta Conteelbes - Clasee 23, • - )
Saretta Ltda. - Classe 36. •
147 464.339 - Jacy - Antonio MonN9 469.981 - Puxa Puxa Abelha teiró dos Santos - Classe 41.
- Fab. de Balas Giambaoli Ltda. N9 468.896 -= S. A. IR P. MatarasClasse 41.
•
S. A. Ind. Reunidas P. MaN9 470.285
Esgenyl - Malharia
taram° - Classe 46.
Esge S. A. -_Classe 38.
N9 470.267 - Esgenyl - Malharia NO 468.986 - Encontro na Noite -Galeria Silvestre Comércio e IndúsEsge S. A. - Classe 36.
No 470.281 - 0,K - S. A. Indús- tria de Material El.ftrica Ltda. trias Reunidas F. Matarazzo - Clas- Classe 32.
se 48.
No 469.071 - Befenil - Labs NitraN9 470.924 -- Conspavi ---"Conspavi farm S. A. - Classe 3.
N9 471.360.- Centenária - MaConstrutora e Pavimentadora Ltda.
noel Ambrosio Filho S. A. Indústria
- Classe 66.
e Comércio - Classe 6 .
'N9 471.133 - Gavião Calçudo - NO 471.835 - O. Cruzeiro InternaBar e Petisqueiras Gavião Calçudo charlai - Emprêsa- Gráfica o CruzeiLtda. -- Classe 41.
ro S. A. - Classe 32.
•,
.
.
.
NO 472.013- Três Corujas - ChiN9 471.710 - Correio da Cidade Meneia) Filgueiras Luboglio - Clas- nosolfabrik A. G. - Classe 2.
N9 472.015 - Três Corujas - Crise 32.
,
nosolfabrik A. G. - Classe 46.
N9 473.015 - Unidade Econômica
N9 472.016 - Três Corujas -a Chi- Editora Unidade Ltda.- Classe 32 nosofabrik A. G. - Classe 48.
NO, 473.114 Plankol - LaboratóNo 473.017 o- Unidade Juvenil
rios Andromaco S. A. - Classe 3.
Unidade Ltda. - Classe 22.
NO 473.327 - Nutrical - Dieta S. Editora
No 482.387 - Ting - indústria e
A. - Produtos Alimentícios - Clas- Comércio
Ting Ltda. --- Classe 41.
se 41.
No 483.648 - Correio Feminino -No 473.786 -- Brazilian Club - Salvador Lauria - Classe 32. -Destilaria Medellin S. A. - Classe 42
• Insígnia Comercial Deferida
N9 475.289 - Dag Fra - Indústria
Metalúrgica Dag Fra Ltda. - ClasNO 479.748 - CREAC - Classes
se 5.
e 33. - requerente - CREAC No 478.824 - Caseomalte - Dietri- 16
Engenharia Ltda. -' artigo 114 do
cia S. A. Produtos Dietéticos e ,Nu- Código.
tricionais. - Classe 3. •
Sinal de Propaganda Deferida
No 478.830 - A Razão - Emprêsa
Jornalistica a Razão Soc. Ltda.
.
•
_
classe 32.
N9 423.743 Orsini Classe 8 'NO 482.524 - Jornal do Livro - requerente - Cimbre Cia, Industrial
Minas Brasil - artigo 121 do Código.
Mário Corrêa de Sá- -- Classe 32.

• -

•

CQNSTRUÇÃ.Q.

".

CIVIL

LEI N9 4.864 - DE 29-11-65
medidas de estimulo à. Indústria de Construção Civil.
Cria

DivuLoAçAo N9 955

PREÇO: Cr$ 160

A VENDA:
•e Guanabara'

Seção de Vendas: Avenida Rodrigues "• Ahres a* 1

Agencia 1: Ministério da Par,enda
Atende-se a pedidos. pelo Serviço de Reembõlso Postal
.•,
Em Brearia,.
• Na sede do D. f. N.
~••n•n••nn•ONIIIIIMn
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• Nome Comerekti Deferido

No 474.264 - Cate() Casa de Tecidos Ltda. - requerente Catec Casa
de Tecidos Ltda. - artigo 109 n. 3 do
Código.
'
No 478.208 - • Corimbatá S .A.
Empreendimentos Comerciais - requerente Corimbatá' S. A. Empreendimentos Comerciais - artigo
109 n. 2 do Código.
, •
Títulos' de .Estabelecimentos Deferidos

N9- 463.380 - Casa Augustinho Classes 8, 11, 15, 18, 41, 42 e 43 - requerente -- Filhos de Augusto Marx
Ltda. - artigo 117. n. 1 do Código,
com exclusão do gênero de comércio das classes 11 e 16. •
• N9 465.884
Lordtur - Classe 33
- requerente -- Elias Miguel Bumaruf - artigo 117 n. 1 do Código.
-N9 468.294-- Casa Albano - Classe 4, 11, 16, 26 e 40 - requerente
Albano & Sobrinhos Ltda. - artigo
117n. 1 do Código, e com exclusão
do gênero de comércio da classe 40.
•
• Marcas Indeferidas
•

N9 437.288 -- Gloria - Requerente
- João Francisco Tributino - Classe 48.
N9 453.538 - Rione - Requerente
-- Marcenaria "Rone" Ltda. - dasse 4O.••
,
• No 454.982 - Big-Top - Requeren.
te -- Serei - Representações e Co.
mércio Ltda. - Classe 46.
• N9 462.050 a- Q Limpa - Requerente -- Bandarra & Cia. Limitada -.
Classe 46.
No 463.304 -_ Monismo - -Requerente - Núcleo Ubaldinca de Metafísica - Classe 32.
NO 466.646 -- tono - Requerente -.
Chocolate Laf S. A.' -- Classe 41.'
No- 468.837 - Najate - Requerente
Confecções de Roupas Najete Ltda.
- Classe 36. '
No 470.923 - Jurema - Requerente -- Mário Araújo - Classe 46.NO 472.298 - São Marco - Requerente -• Indústria ' Química São
Marco Ltda. - Classe 1.
N9 472.756- Bom Pastor - Requerente -- Serviço Social de Luto
Bom Pastor Ltda. - Classe 50.
- NO 473.796 - Café Igõr - Requerente • - José Máximo Pereira CClasse 41.
N9 474.006 - Cigana - Requerente
- Arnaldo Francisco Reinert - Classe 42.
, ,
No 474.016 - O Combate -- Requerente j- Marinosio Trigueiros Filho
Classe 32.
• NO 474.040 - Lisacor - Requerente -• Beneficiadera de Tecidos Lisa.
cor - Classe 22.--a .
_• a
NO 474.042 -• Lisacor - Requerente
-Beneficiadora de Tecidos Lisacor
Ltda. - Classe 23.
No 474.043 - Lisacor - Requerente - Beneficadora de Tecidos Lisacor
Ltda. - Classe 24.
NO 474.516 - Creamy - Skin Perfume - Requerente - Perfumes Coty S. A. B. - Classe 48.
N9 474.673 - Carijó - Requerente
•
- Luiz
Sliazar Nicolau -- Classe 42.
• NO 475.294 - Dragutin Rajic-Tra.
torlink - Requerente: Dragutin Rajic - Classe.
N9 475.999 - Nutrona - Requerente: Seid S. A. -- Classe 41.
N9 476.066 - Jaci Requerente:
Jorge Aleixo & Companhia - Cias.
se 41
N9 476.801 ai. Depósitos de Tecido.,
,
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- leeaaseente - Sociedade .Depó- N9 473;792 - Recautchutadora Al- . _ 149 438.796 - Buate Drink Ltda. sito oos Tcidos Ltda. - Classe 23. vorada Ltda.
N9 488.811 - Hotel paraná
•
N9 214.243 - Cometa - Regue39 474.033 - Lula
Manoel de SouN O 488.881 - Laboratórios, Bur• reate. - Biehler & cia. Ltda.--e Clas- za.
roughs Welcome do Brasil S. A.
N9 474.048 --- Radiadores "ItCN" - N9 483.887' - Cristais e Decorase 46.
N',1 447.031 - Sonata - Sociedade Indústria e Comércio Ltda.
ções "Regente" Ltda.;
Nacional Exportadora Limitada- N9 488.906 - Frigorífico "Serrano"
474.133
Cia.
Agrícola
'Aguas
N9
Clasee 41.
S: A.
Lindas.
Frigorífico "Serrano'
NO
488.907
Nç 454.255 - Progresso
- ReqgeN9 474.149 e- Irmãos Rached Ltda.
_
A.
reate: Edgardino Bastos & Compa- N9 474.284 - - Rocha Si'. Porte/la S.N9
488.913 - Frigorifico "Serrano"
nhia - Classe 41.
Ltda.
I
N9 404.453 - O Município. - ReN9 474.341 - Abel de Barros - S. A.
Comércio e Indústria de Tintas . A.
querente: Roberto Canavarro
IA. -Martins da ' Ne,Classe 32.
NO 474.376 -aeleatteucci & ~adio .breNga..
9'"
Ltda.
149 488.182 - Bar. e Lanches CosN 9 4C6.384 - DleM - Requerente
- Indústria de Aparelhos . Elétricos N9 474.325 - Waszek Gorny & Cia. morama Ltda. .
DK AI Ltda. - Classe 8.
N9 475.688 - Marcos dos Santos NO 488:185 - Bon-Jour Paris CaNe 467:777 - Financil - Regue-- Vianna.
beleireiros Itda.
• rente: Financil - Comercial e Cons.; N9 477.553 - Malharia Supermann N9 488.187 - Johnson & Johnson -etrutora Ltda. -Clasee 16.
Ltda.
Foi retificado o clichê publicado ep-i
. N9 471.29 - Suparcap • - Reque20-e-61, para o têrmo 488.824 - Mar-.
Diamantino
Maduro
N9
461.007
rente - Supercap Imóveis S. eA. .
ca - Arestin - Classe -3.
& Toledo Ltea.
Classe 16.
N9 461.503 - A. B. C. Rádio e
149 483.187 - Itapeva --- Importação Exportação e Adminstração Lida
Titulo de Estabelecimento Indeferido Televisão S. A.
149 488.188 - Tangará - ImporN9 473.721 - Brilstol-Myers Comtação Exportação e -Administração
474.010 - Armarinhos Paulista pany.
- Requerente - Antonio Franco 8: N9 474.688 -- Consórcio Sul Brasi- Ltda.
Irmão3 - Classes 23 - 33 - 36 - 49. leiro de Calçados S. A. Indústria e • N9 488.189 .-, Anhangá - Importação Exportação e Administração Ltda.
1n19 479.587- Companhia Real de Comércio - Consulbras. •
Incerporanões "CRI(' - Requerente
Ne 474.689 - Consórcio Sul Brasi- No 433.190 - Itagiba, - Importação
- Companhia Real de Incorporações leiro
de Calçados S. A. - Indústria •Exportação e Administração Ltda.
"CRI". - Classe 33.
ra. 488.24a - Casa Rádio Oceania
e Comércio - Consulbrás.
•Lida.
414.731
Eduardo
Mitsuaki
N9Nome Comercial Indeferido
s 149 483.298 - Fama Ferragens S. A.
Maruya.
Maternidade Santa
149 4E8.585
• ' N9 sza.oco
Química Industrial N9 474.786 - Textil Kyrialos . A.
Edvirges S. A.
Afonso Zielinski.
Cenee.ta S. A. - Química - In- N9 474.792--.438.586 - Publicidade Nacional
9 474N.803\ - R. C. Barbosa & Cia. Ltda
dustrial - Cometa S. A...
N9 474.929 - •Castrol Limited.
149 _438'.539 -Alfredo Giangrande
N9 474,970 - A. Rodrigues Jr.
Exigências
149 488.595 - Poruverã Agro
- Pa475.056 - Panificadora AlvoraN9
,
Termos com exigências a cumprir da, Ltda.
bril -S. A.
NO 488.596 - Sol - Publicitaria
N9 -423.742 - cimbra,- Cia. InLtda:
EXPEDIENTE DA SEÇA0 DE
dasàial Minas Brasil.
149 488.622 ,- Laboratórios HayN9 4E3.922 - E.-ca S. A. Expansão EXAME FORMAL DE wancaã
mann S. A.
Comercial Sul Americana,
. Rio,,• 12 de maio de 19e6
N9 489.033 - •Sociá Sociedade Pau79 433.1e2 Ortese -Sociedade
] Exigênczas
listana Transportes Ltda. - Foi
Ltda. - Organização Técnica de Semandado prosseguir substituindo a
gueos Gerais.
Têrmos com' exigências a cumprir classe 50 pela 38..
Ne 471.442 - Humble 011 & Refle N9 486.855 - Cibemec S. A. -N9 489.035 - Indústria de Doces
nina Company .
Indústria Técnica Metalúrgica.
Ltda.'
• N9 472.412 ea,. AutO-Viaçeo Con- •N9 '488.521 - Setal-Koppers Enge- Marialva
N9 4E9.037 - Distribuidora de Lu.'
quista Ltda,
nharia c Montagens Industriais S. A. brificantes Super Luso, Ltda.
9 450.048 =. Produtos FarmacêutiNO 438.e33 -- A SOciedade \ Distri- 249 489.038 - Presentes e Artigos
cos Astra do Brasil Ltda.
buidora de Automóveis Nacionais Li- Domésticos
landa Ltda. - Foi manMário F. Guimarães
9 473.184
mitada.
dado prosseguir substituindo a abuse
Cia. Ltda.
N9 488.536 -- AL" Bania Si. Nudel- 56 pela
pirelli S. A. Indus- man Ltda.
N9 474.070,
489.042 - Comércio e Indústria
trial Brasileira.
N9 488.538 - Brittes Neon Arte- deNOGuarda-Chuvas Flores Ltda.
1n19 474.337 - Telespring S. A. - fatos, 4e Vidro Ltda.
Ne 489.095 - Vila Mercearia Ltda..
Indústria Eletrônica.
• N9 48.E43- R. Dias & Cia.
1e9 489.160 - Indústria i Comércio
N9 488.548 -- José Eugenio Zuko- Lupas
iLaboratório, Wander
9. 475.227
Irmãos Ltda. wski.
do Brasil S. A.
N9 489.161 --Plastiflôr Decorações
No,, 488.550 - Transportadora Blu- Ltda.
In19 468.673 - Pivô ,-- Armaeõea
e;
menavense Sociedade.,
Sorocaba
InolUstrl a e C.oraércio Ltda.
N9 488.555 - Emprêsa Gráfica • NO 489.167 - Cerâmica a
Ltda.
_Jornal de Loanda Ltda.
DIVERSOS
149 489.179 - Real Companhia ViNO 488.580 - Werner Luitwe.
do Norte de Portugal.
Têrraos aguardando anterioridade NO 488.561 - R,ecapadora de Pneus nicola489.184
- Abarth Si Co,
N9
Sul
Paraná
Ltda
.
Abartb. & Co.
N9 .326.281 - Benegas, Humanos
489.185
N9 488.562 - Reinhard Wogran & .N9
tg. Cia. Ltda. S. A., Industrial. &
Ne 489.206 - Confipa comerciai e
,
Cia. Ltda.
Financiadora de_ Imóveis , e Publici199 488.565 - Dicesar Plaistent Fi- dade
Ne. 410.512' - Magnesita. S. A.
Ltda.'
N9 465.591 - Indústria e Claraéreio
Elétrico Técnica
No
"Famag" Ltda. •
N9 428.566 - Distribuidora de Be- Edwal489.208
Ltda.
9 466:237 Leonor dos Santos Ma- bidas Solara Ltda. Ne 489.209 - Bar e Restaurante
chado.
.N9 488.570 .-- Rodoviário Princesa Grêmio Ltda.
•
„,
'
.
468e1ez, Itacolomy de Autcanó- Ltda.
• N9 489.273 - - Arcy Wanderley
N9 488.575 - Cia. Paraná Em- tolgard Mauricio 'Wanderley.
veia 9. Á.
preendimentos -dope.
N9 469.831 - Carraro-Brosina
. .149 489.214 - Editora Munie.iplos
N9 488.576 - Cia. Pinhobrás.
A. Champanha. e Vinhos.
do Brasil Ltda.
N9
4
,579
João.
Domingos
Gri, Lourenço Matas Rara
149 489.276N9 472.040. --e Companhia -Renas- lo.
•
João Augusto LeoneNO
489.297
cença Industrial.
-Jota
Chruseiak.
149 489.581.
sy
Pontes.
472.084
Transportadora
São
299
e;
149 488.776 -- Farmácia "Droureié"
149 489:328 - Textil de Fibras' Sine
Marcela Ltda.
Ltda. - Foi mandado prosseguir teticas Yasrnina Ltda.
-No 473.620 - Lanches Modelo LI- substituindo a classe 50 pela 38.- NO
488.378
Companhia
ProdutoNO 488.778 - ei`.eitorial Guaposé re, de Vidro eProvidro".
Mitadai.
.
473.657
=as
Itosenthat
Ltda.
,
N9
Teixeira de N9 488.781 -- Sociedade de Coloni
N9 439.432 - Telotex Indústria e
N9 479.670"
Comércio' de Tecidos Ltda.
•
zação "Sul Amazonas" Ltda.
Andrade".
Regência Comércio
N9 488.789 - - Gráfica Rachene :149 . 489.477
Rodriguez
DIOOkéehe
N9 4'73.153 e• Importação Ltda.
Ltda.,
•

•

•

•

Woinbeiaa._

( ,
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149 489.478 - Regência Comércio
e Importação Ltda.
149 489.620 - Decoradora Elinizia
Ltda.
149 489.670 - Ene Xopo Representações Ltda.
N9 489.685-Almeida Cunha &
Lida - Foi rçtificado o clichê publicado em 24-6-61 para o têrmo número 489.685. Marca Jade - Classe 23.
149 489.895 - Cortume Poço Rico
Limitada.
N9 489.696 - Costume Poço Rico
Limitada.
N9 489.725 -- Belfos S. Á. Industria e Comárcio.
149 489.799 Rubens Firme Coelho..
• 149 489.830 - -Tecelagem Marina.
Ltda.
N9 489.836 - José Pedro Jerônimo
Cardoso.
NO 489.839 - Indústria de Pianos
Imperial Ltda. NO 489.866 - The Eletric Auto-Life Company.
No 489.867 - The Elect;ric Auto.
Lite Company.
149 483.934 - I.N.T. Arte- Publicidade e Representações Ltda.
149 483.962 - Decorações Larapstron Ltda.
149 489.967 - Confecções Betinho
Ltda.'
NO 489.983 - IB.F. - Indústria
.
Brasileira de Filmes Ltda..
149 490.006 - Sociedade Melhoramentos do Riacho Grande- Ltda.
140 490.009 - Indústria de Calçadoe
eTroeira" Ltda.
Panificadora Bancá149 490.013
ria Ltda.
149 490.159 - ' Maternidade Santa
Edvirges . A. _149 482.255 ' - Coluna Sociedade
Editora Ltda. '
NO 488.756 - Rocchi & Cia. Ltda.
149 489.111 - Lanches Arruda Al- vim Ltda.
•NO 489.239 - Pioneer Rádio S. A.
Indústria e Comércio.
N9 489.366 - Auto, Mecânica Pena
Branca Ltda.'
NO 489.368 - Elemek Indústria
Metro Mecânica Ltda. 149 489.3e9 - Modas Amber, Ltda.
NO 4E9.434 - Mappi do Brema -Produtos Farmacêuticos Ltda.
DT 9 489.497 - Sabó • A. Indústria
e Comércio.
N9 489.569 - Takeda Chenaleal Industries Ltd.
149 489.570 - Chimie et Atomistique
149 489.595 - Syntex Corporation.»
Ne 489,596 - Syritex Corporation.: •
Syntex Corporation,
Ne 489.507
149 09.615 - Walter Farias Papei.
e Tecidos Ltda.
149 488.689 - Sociedade Brasileira
da expansão Comercial Ltda.
1419 489.690 - Sociedade Brasileira
de Exponsão Comercial Ltda.
149 489.601 - Sociedade Brasileira
de Exponsão Comercial Ltda.
249 489.707 e- &liteira Municiplog
do Brasil Ltda.
N9 489.754 - Indústala e Ceimérel•
Santo Antonio Ltda.
NO 489.757 - Empresa de Publiele
dada Rio Preto Ltda.
NO 489.765 --Indústria a Ocenéreit
Vale do Acarape Ltda.
• 149 499.771 - Bergamini &
Ltda.
249 489.781. - geai Araúeo Fia° Is
•

149 439.194 -- Frigorific0 Magnetes
se Lida.
No 489.804 - Perfumei% Tanagra
S. A.
• 149 489.808 - Refinagifea de /4nLillut
,
de São Paulo B. A.

Quarta-feira 18;
r
•
.Go/den. Square Brasil`

Con;ércio IndúStria e Importação. 7.:
N 9 489,857 — Carlo . Gallo Pecca.
N9 429927 — Irmãos Nakatú &
Ltda
N9 489.951 -- • Zan-Bell Comercial
Ltda.
;
'•
N9 439.970 — Ferramentas Von Arx
Ltda ..
=..".
'
N 9 450.050
CBS -- Publicidade
e Certames:
490.124 -- Indústria ;Comércio
e Re p resentações de Molas "Satélite"
Ltda.
..
•
'..aa •
•
N9 490,121 —.Rifon Magazine Ltda.
1•
— Cerâmica Sanitárie
Porcelite S. A.•
3
N9 49:3.171
Pastelaria Tal Hoon
. Ltda.'

DivERSOS
' N-

Bar e Lancties Sari- ta Isabel Ltda. L- Foi mandado prosseguir sabstituindo a classe 50 Pe l a 23.
N 9 488.174
Bar. e Lanches Ru. bino" Ltda.
Foi Mandado prossegair substituindo a classe 50 pela 38.
•
. N 9 428.367
Oompanhia Produtora
• de Vidro "Providro". -- Prossiga-se
com exclusão das alues Indicadas
pela Seção.:
'‘ •
Foi retificado o clichê publicado em
15-6-61, para o .têrtno 488.367, Marca
• — Previdro, para a classe 33.
N 9 433.413,-= Irmãos Yadoya S. A.
-1- Fundição e Mecânica.. Prossiga-se
com exclusão do classe indicada pela
Secão.
Foi retificado o clichê publicado
em 16-6-61, para á Tèrmo 488.413;
Marca: YY Classe 8.
•

D1AR10 07:/C1AL
NOTICM1910
-Oposições

'. '"Santa Lucia Cristais Ltda. (oposição ao têrmo 107.394 priv.. de inven-ção).
, .
_
Relfenhauser
G (opoaição'ao térmo n9 113.907 pnv:
invetição)'.
•
Indústria e'Comércio : Fissolli S. A.
(oposição ao têrmo 116.867).
Cabot Coro (oposição no têrrno número 120.399) ..
BOrg Wa'rner d' Basif Ind. . e CoT
mércio Ltda. (oposi2ao abtermo,
mero 123.620),.
Yanniar tiesel MotOres do 'Brasil
S. A.' (oposição_ ao têrmo 123.719).
SKF do Brasil , Rolainentos
.
.(0 d os i çâo ao têrmo 123.727),Indústrias Nillares
A, (oposição
ao . têrmo 123.842) „
Indústrias Villares S A , (oposição
ao têrnio 124.435).
•'
_
Wilson Marcondes 'Ind. 'e Comércio
de Máquinas Ltda. (oposição ao tê,r-

ruo' 125.021).. ,
•
BiseW . S. Á. Viaturas e Equipa-

mentos Industriais (oposição' ao Urin) 125:446).
• Indústria Brasileira _de s Filtros Ir,
lemp S; A. (oposição : ao, tèrmo'número 125.459).. , • ';
Indústria Brasileira de Artefatos de
Ferro S. A. (opoição ao têrmo número 125.695 privilégio de invenção) .-:
Siderúrgica Barra"ManSa S. A.
(oposição ao tèrmo 125.901)

VVIiirpooI Corp (oposição,ao têrmo
123.153). , !
Cia. Fiat Lux - de- Fórf-. ::a de eguránla' (opa:z ição ao tê:
125.852),
Vilita. S.A. :Eletro 'indústria
téini5 127.406). •
.
• Edgard . Clara ' Indústria' cie V.idro.
Ltda. toposção ao' térmo 12?. 1)4):
• Eletro 'Metalúrgica Abrasivos Salto
Sr. A. (oposição ao ' têrmo 123.803)*.
Aramificio Vidal
000à1 ã
ao têrmo 120.2£0)..
•
Magneria S.A. (oposiçãoao têrmo
—
132.0'19).
•InduStria Elétricas e :Musicais'-,Fá;
brica Gelem S.A. (oPosiçõo ao
mo 122.174): "...„
.•
+
Metalúrgica Matarazzo "S.A. (opósição ao terato 133.533).
•
Induecn do Brasil Capacitores S.A.
(Oposição ao tèrmo ,134.133).,
• Johnson, & Johnson (oposição ao
Urino 131.221). _
SOarkler S. A. e CornérciO de Filtros (oposicãO ao têrmo 134.371). .
Sparkler S. , A. Ind. e Comércio de,
Filtros (oposição co tèrmo. 131.372)."
• Controle.s . Autemáticos Serniar Ltda
'(oposição co têrmo' 134.413).
Egidio Bafa, (oposição ao têrmo
.
número 131..423) .";
Canetas " dOmpactor (oposi-.
ç5.o co térmo.-126.485).
"
Vieira & Cia. Ltda, (oposição- ao Orinc) 27.594).
1'
Jorge .Gonçalves . S.,erodio (oposição
ao .térmo 137.7361. '
.`
Walita S. A . El?tro Indústria,.(opo7:
Sição ao . têrrrio . 137.859). •
-

'Walita S. A'. 'Miro Indústria (oposição ao têrmo 133.1.25)- ;',
'
Walita S. A.' El:tro Indústria '(oposição ao târmo 150.302). „
• „
- Ernesto Roth.schild 'S. ' A. Ind. 'e
PaVesi = & Cia. Ltda.- (Oposição ao
Comércio (oposição ao têm° 151.703) ,
têrMo 152.256).
'
•
• Francesco Gobbi (oposição ao têr- . •
, •
mo 154.907).
Alumínio do Brasil. S. A. (oPosiçáo
t" •
155 23") • RetilicaOes
:'Têrmo:
• N. 123.488 de 14 -.de' Outuoro oe
Parbwerl:e 1-1oe=
1960 =,= ! 1.2.equcrente
Vorá :Meischst Aktengesellschalt
ter Lucjus 6 Briining — Alemcnna.
--. Pontos:
,
Processo para a produção de 'gluDi,enil-ProOil
Conato , de — 2 [1, 1
Fenil Prono
- (3,)
Aminol 3
Retificado
- Privilégio de invenção'
do dia 3d =arpo •, de 1966.
•
'Pontos Laracterísticiis''
.1 . . --- , PrOcesào,para : produção do' glti
coacto de 2-1,1-di-ieni1-propil- ( 3)
•
no] -3,fenil-prepaZo de 'fórmula .

C0011

CII

2

3

,

kiútertia atrasados . : O .Departamento de - Imprensa .NaelOnal
,tent venda• •a—coleção de ARQUIVOS desde 1943.
exceto os números 1 e 16. -já esgOtadOs
A VEND.A
Na Guanabara
Veadaa:' Av. ROdrigue3 , 49.rves. a
Aggaclit I: ,1Vlialstérlo * da 'Fazenda
a.teade-ga a pedidos pelo Serv,Iço de Reembólso Postal
Ene Bra.sllia
'
Na sede do' D.I.N

-

.

14 ( ou)

a

caracterizado- pelo - fato' de se sintetizar
êste composto . d.e , Maneira conhecid,
para casos anãlogos. • ' -

Repositório de doutrinas. decisões
administrativas,
,
pareceres. "acórdãos , dos,, tribdnais judiciários, elobo.
ração" legislativa; legislação. aconipanbado . de Indicai=
analítico calfabOco.
Publicação
.
• •• •triMestral.
,

Preço:, Cr$ . 300

6 5'

c:1 -cliit/WIH- CH.,-a R ,
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PATENTES DE 1)\IVENÇÃkb
icitti de :Ordo COM o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§
Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr.° prazo para o deferipiento ao pedidb, durante 30 dita
pederao apresentar suas oposições ao Departamento Nacional _da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

TERMO 1\1 128.740 -

TERMO N 9 137,380

De 26 de abril . de 1961
De 22 de março , de 1962
_
Requerente: Argus Chemical CorpoRequerente: Monsanto Company, soration, firma industrial e comercial nor- ciedade industrial e comercial norte-amete-americana, estabelecido em Nova ricana, com sede em St. Louis, MissouYork, Estados Unidos da América do ri, Estados Unidos da Amética do Morte.
Norte.
Pontos Característicos
Processo para .a preparação de Esteres de Ftalato Neopentil Glicol Alcoi(Processo para vulcanizar borracha,
lico.
Retificação do dia 3 de março de 1966 composições vulcanizada obtidos com
o mesmo».
-Pontos Características
Retificação rio dia 3 de março de 1966
1. — Processo para a preparação de
Pontos Característicos
esteies de ftaleto neopontil glicol . alcoilico da fórmula:
, 1. — Processo para vulcanizar borracha • diánica vulcanizável com enxófre, caracterizado pelo fato de aquecer
à - temperatura de vulcanização a citada
borracha contendo, incorporados a ela,
04,
enxôfre e uma quantidade acelerante de
uma benzotiazol da fórmula geral

2 — Um processo para preparar
um composto cuja fórmula cstr utural e;

TD1IMO. N. 127.901
•
De 24 de março de -196: •
-Amei ican Cyanamid . Company
— Estados Unidos da América.
Um processo pára -preparar 5
aril 2 omino 2 oxazolin 4 onas.

Pontos caraçtertsticos

1

4.4

A,
té

4)

1.° Um processo para preparar
5 aril 2 amino . 2 oxazolin 4 °nas..
de fórmula geral;

tv<>

4';'>
na qual n é um número inteiro de
1 a 10, caracterizado por compreender a combinação da 2,3-dimetox1-5metil-hidroquinona com um álcool
selecionado do grupo que consiste
de:
C1
.Q
s
•

em que .. X é hidrogênio ou halogênio, e quando X fôr halogênio
então RI e R2 serão iguais ou diferentes e serão átomos de hidrogênio ou radicais alquila inferior;
em presença de um agente de con- e (Piando X fôr hidrogênio então
densação ácido:
R2 e R3 serão grupos alquila ia
3 — Um processo de acórdo com feriores iguais ou diferentes, tauo ponto 4 2, caracterizado porque o tômeros dos mesmos e seus sais
agente de condensação é o trifluo- de adição de ácido, caracterizado
reto de boro.
•
pela ciclização de um derivado do
4 — Um processo para preparar ácido fenil acético de fórmula
um composto cuja fórmula estrutu- geral;
ral é:
aoLcapa•e-r),1,./ • claelitole(01,1°"0"4111/..11/

,CH2Ns,
TSN

_na qual E representa um grupo aicoila,
tendo 'de um a cinco átomos de carbono e ui é O ou 1, caracterizado pelo
fato de se incorporar os ditos ésteres à
resinas de cloreto de policinile, comunicando resistência á mancha e outras
propriedades desejáveis em plostifican-

tes.

(CHP

na qual T é selecionado de classe que
consiste de benzotiazolil, nitro —, cloro-, fenil-, alquila inferior- e alcoxi-inferior .substituido benzotiazolil, 'alquiltiazolil, naftotiazolil e 6, 7-dihidro-4,5-benzobenzotiazolit.

-

9 ' de maio de 1966

Diretor Geral do Departamento Na2. — Processo para a preparação de
ésteres de ftalato neopontil glicol al- cional da Propriedade Industrial Senhor Diretor da Divisão de Orçamento
coilico da fórmula:
do M.I.C. Renda.
es
Senhor Diretor:
•"to0c-c-coo-cli2-Le2-000-0654-0o05
Comunico-vos, para os devidos fins.
que a renda dèste Departamento*, rela3
tiva ao mês de abril. p/passado, foi a
seguinte:
cansiamizado peto fato de R representar
um grupo alcolla, tendo de uni a cincb
Cr$ 66.292.900
átgpos de carbono.
— Processo de acórdo com os Valho-me do ensêjo para apresentarpontos 1 e 2, caracterizado pelo fato vos meus protestos de estima e consideração.
k éster ser derivado do ácido oftálico.
4. — Processo, de actirdo com os Moacyr Veiga, Diretor Geral-Subspontos 1 e 2, caracterizado pelo fato tituto.
de R representa; um grupo butila.

5. — Processo, de acôrdo,com .os
pontos 1 e 2, caracterizado pc/o fato TERMO DE PATENTE N9 112.618
de Rrepresebtar um grupopropila..
6. — Composição plástica, caracteDe 17 de ageNsto de 1959
rizada -peto fato de commeender
resina de cloreto de polivimila éster
Merck & Co.swine -- Estados Unide qualquet um dos pontosan:eriores, dos da América.
Titulo: "Processo de preparação de
prporção para plastificar a resina.
compostos benzo-quinónicoe.
Finalmente, a depositante , reivindica,
acórdo com a Convenção_InternadoPontos Cafacteristteot
sal e de conformidade com o artigo 21
— Um processo para preparar
Ao Código da Propriedade Industrial,
w prioridade do correspondente pe- a 2,3-dimetox1-5-nactil hidroquinana,
dido. depositado na Repartição de Pa- • caracterizado por compreender a intentes dos Estados Uniods da América trodução de hidrogêni ou& molécula
do Norte, em 1 de jai de 1960, sob o 2.3-d1metoxi-5-raet11- buiu- quinoas em Pronta de uni eatalleador
ntImero 40.140. •
• Ca de uni ageEte SedItta.

tv%)
G44) t, 1
C,41fir

em que'

caracterizado por compreender a
combinação de u magente de oxidação brando com um composto cuja
fórmula' estrutural é:
011

è14-4
C,)5
(02cli-o-c112)11

Cli OC1130"..,
-)

Z é O quando V fôr halogênio ou

sulfoniloxi, e Z é NH ou S quando Y fôr OH, ou (2) K é MIC/4
e Y é OH, n u IR) K é

na qual p é numero inteiro de 1 a
10.

•

'

•

'R3
a. X
A. requerente -.reivindica. de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Artigo 21 do Decreto-Lei n, 7903, de
27' de .agOsto de I945, a priOridade do
•
correspondente, pedido depositado na
Repartição de Patentes' dez retadee
•
Unidos da Atairiéra,
eede-R3•e R4 , wie át °~ 3 deadt
de 1•811, sob ne
•
di•oulato, grupos dona .- ota

.. Quarta-feira 18.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

PATENTES DE

Maio de 1 9. 56 / 2:33

INVENÇÃO

•
. Publicação feita de acordo com 0-art. 26 . de Código de Propriedade Industrial': •
29 Da data da publicação de que, trata o presente artigo, começara a correr o prazo para u deferimento 'do pedido, 'durante .Z.0 dita
•
atoderto apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que te julgarem . prejudicados. ,
çtu 0R5 em que -115 é um grupo carbonato substituldo ou -não der a reçaão de um composto de no ponto .1, e com um composto
de .f órmula
substituido;e podem ser iguais ou ftalocianina de fórmula:
alquila ou arila,e Y é
diferentes; R3 e 114 representam,
cada um, átomo de hidrogênio,
um radical ciclo adqulla ou um
radical *alquilo substituído ou não
substituido, e podem ser iguais
ou diferentes; Y representa um
grupo alquileno ou arileno mono
cíclico; X representa um átomo de
cloro ou um átomo de brobo; Z
em que - .111 . e .I12 . têm ' os
e R1, 112 e X sendo como foi de-- representa um átomo de hidrogécados estabelecidos no "ponto, 1,
tinido acima, e, se desejado, a nio ou u mgrupo hidrocarboneto
'e, quando rn -é 0, a. conversão de
formação dos sais de adição de ou hidrocarboneto substituid," lium- ou dois ' dos grupos. suIfouo
ácido do mesmo,., não tóxicos.
gad diretamente u através de um
cloreto eiri um grupo de ácido' sul.
átomo
de
oxigênio
ou
enxofre
ao
\2.° Um processo de acôrdo com
Tônico.
• ponto 1, caracterizado pelo fato núcleo de triazina; n tem um va, 4.° UM processo para a prepa•
de que a reação é realizada em lor de 0, 1 ou 2; b tem um valor
ração de corantes de ftalocianina,:
de 1, 8 ou 3; e c tem um valor
um solvente.
da 'fórmula especificada no ima.'
de 1 ou 2; a, b e c sendo tais
3.° Ub processo de acôrdo com que -a -I- 1)-1to 1, conforme foi 'descritõ
c
não
excede
a
4,
o ponto 1 ou 2, caracterizado pelo caracterizado por coppreender
e qmue Pc, R1, 112, 113, 114, a, b, cularmente acima, esoeciolmente
fato de que a reação é realizada
de um composto de c, X e Y têm os significados es- com referência, aos exemplo pre• numa temperatura entre 25°C e tratamento
tabelecidos no ponto 1, com unia cedentes, ftalocianina de fórmula:
150°C.
proporçáo molecular, - para cada
5.° Um processo Para o tingi•
anel de triazina de composto, de MOnto
A requerente reiviúdica de
de materiais testeis de ceum composto alifático, hidroxil lulose, caracterizado
açôrdo com a Convenção _Inter:por compreou
mercapto
aromático,
.em
prenacional o art. 21 do Decretoender a a plicação dos mesmos de
sença de um agente de união com uma solução 'aquosa ' ou. pasta -.do
lei n.° 7.903, de 27 de agôsto de
ácido,
1945, as prioridades dos corres
estampagem contendo um coránte
pondentes pedidos depositados ua
3.* Uni processo para a prepa- dos 'mie, foram obtidos . pelo Tiro*
Repartição de Patentes nos Estaração de corantes de ftalocianina cesso de 'qualauer um dos 'Poplod
dos Unidos da América, em 10 de
da fórmula especificado no ponto 1 a 4, e também o tratamento ,do
junho de , 1960, sob as. 35.115
característico 1, caracterizado por material textil co 'muni agente (te
e 35.116. 0,941
compreender a reação de uma união com ácido.
•
suspensão aquosa de um sulfono
6.° • Um processo para o tingi-'
cloreto de ftalocianina de fór- e-lento de proteínas naturais e poTÉ11:tlõ N.° 128.139
mula:
liernidas e poli aerilonitrilas sin.
téticas, caracterizodo bor compre. .
De 5 de abril de 1961
\4)
ender • o tratamento dêsses mote.
Imperial Chernical Industries
riais -com • uma solução fracamene ••
Limited
Inglaterra:
te alcalino neutra ou ácida de 'ion
corante obtidos . p elo Processo de
Processo para a 'preparação e
acàrdo
coM qualquer •um dos:por:aplicação de novos corantes de
Ias 1 a
•
em que Pe, 111, 112, n3, 114, Y,
ftalocianina.
á, b' e C têm os significados esta• 7.° Um processo para • o tingibelecidos acima com uma triazi- Pontos caractertsttcoS
mento de . lã, caracterizado por
na
de
fórmula:
•
compreender
a tratamento .da lã
1.° Um processa para a prepaem que Pc representa um radical em, uma -solução fracamente alça
ração de corantes de ftalocianina
netura ou ácida de uni co.'
ftalocianina, ia repesenta O ou 1,
representados pela fórmula;
e n representa 2, 3 ou 4, desde raUte obtido - pelo _ processo de ,
que m n não „xcede a 4, coin acárdo com qualquer um dos non-.
tos 1 a 4.
um composto de fórmula:
8.° Um processo de acórdo-com
o ',mino 7, caracterizado porque
a fi?ta solução contem uni agente
de ação interfacial canônico.
- 9.° Um processo .de neônio com
o ponto 8, caracterizado porque
a solução contem também um
agente d .eação interfacial'. não
iônico./ rio rle
A requerente reivindica' de
N
acôrdo, com
em que X. e Z têm ros significados
- .a Convenção Inter.
•
o
tainVin acima, estabelecidos, •
nacional e o art. 21 do . Decreto.
o
g
lei n.° 7. 903, de 27 -de ,agôsto de 2.° Uni processo para a prepara‘
ção de , Corantes de ltalocianina da
1945, a prioridade do . corresponfórmula especificado no ponto •--1.
dente -pedido depositado -na Re.
exCeto .ãqueles em , que...Z. _reine.;
.partição
de Patentes 'da Inglater.
em que - Pc repr'ésenta um radical .senta III radical -de- bidrocntborã em: 5 de‘ abril 'de - 1960 sob nú- ftalocianina _111 C li2 répr,Vseii rudo -ou Me • Iddroctirboneto. substone; cada oini;. uni . átaino de , hi- tituído ligado dir'étainente no
em que 113, I14,- X, Y e ' Z ,têm Os mero 12.031 e - 17 de março
drogênio ; ou um radical hidro. cleo. caracterizado por como-cen- mesmos significados estaelecidos de 1961. —
*

• .

•
insx euartapfeira le,

DIÁRIO OFICIAL (13e0to III)

Maio de 1966
,

Páblicaçá.0 feita de acõrdo com o art. 20 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará. a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dto
poderão apresentar 8u55 o posições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
TÉRMO N.° 114.212

simples; RI é um átomo de car- caracterizado porque o composto gada, em uma interface, a um vel. bono de um grupo de hidrocarbo. orgânico contando nitrogênio bá- culo condutor de eletricidade e
De 23 de outubro de 1959 . neto alifático quando 112 e R3 são sico tema fórmula estrutural geral 'Seletivamente ligada na mitra InCorri Prodnts Company — Es- .átonos de hidrogênio e M é esterface a uma camada de um comcolhido do grupo consistindo de
posto orgânico contendo nitrogêtados Unidos da América.um cation metálico ingerivel, hl
nio básico.
Titulo — Processo para estabi- drogênio e um grupo alquila con, requerente reivindica de
lizar o sabor e aroma de alimen- tendo de 1 a 5 átomos de carbono.
aeôrdo com' a Convenção Internatos e para inibir proliferação micional e., o art. 21 do Decreto-lei
crobiana e bacteriano nociva sôn.° 7.903 de 27 de agôsto de 194$,
- bre alinientos.:
TÉRMO N.° 122.495
a - rioridade do correspondente
Pontos característicos
pedido depositado na Repartição
De 18 de abril de' 1961
de Patentes dos Estados Unidos da
1.9 Processo para estabilizar o
Minnesota Mining -And Menu-.
América, em 18 de abril de um
Sabor e . aroma de alimentos e
Estados
sob n.• 23.017.
para inibir proliferação microbia- facturing Company,
Unidos
da
América:
•
•
na ou bacteriana nociva sôbre os
Processo para obter uma reproalimentos caracterizado por' com
preender a incorporação, nos ali- dução fotográfica . ..Permanente e
TÉRMO N.° 128.9"
mentos, de um aditivo composto respectiva reprodução.
emn que M é um radical orgânico,
de 0,01)13 a 133 partes, por pêso,
De '4 de maio ' de 1961 Pontios Característicos
11' 'e R" • são átomos de hidrogênio
• 'de ácidki etiléno diamino tetracé,
.
Lovens
Kemiske Vabrik Ved a
ou
radicais
alquila
contendo
até
' tico.combinado tom lima parte de
1. 0 Um processo para obter .uma 18 átomos- de carbono, n/ é um 1COngsted
Dinamarca.
um agente .fungistático ingerível.
• 2.° O prOcesso de 'acôrdo com reprodução Ittográfica permanen- inteiro menor do que 4, P é um Processo para preparação de 1,1
O ponto característico '1, caracte- te o estágio de 'depositar seletiva- 'inteiro menor 'do que e, e n é tim dióxidos de 3,4 dildro 1,2,4 beis..
zotiadiazina. ••rizado por compreender a incor- mente.uni cpmposto orgânico con - Mteiro menor do . que 6.,_
- poração,' a' um componente . de ali- tendo nitrogênio básico solúvel, -.7.° UM -proéessO decôrdo• com
eni presença' de um ácido,
Pontos'característicos
mento, cêrca de 0,0004 a 2% de nágua
o
substancialmente
-insolúvel em o ponto 6, caracterizado porque
um componente de ácido etileno
_pelo
menos'
um
R
é
um
radical
1.* Processo para a preparam
• diamino --tetracético e cérea . de água a. pli :acima ..de 7, sôbre .a alquila •contoldo •pelo' menos • 6
de 1,1 dióxidos de 3,4 diidro
superfície de um fotocondutor
1,2,4 0,015 a -9,3%. de uni fungistático. gado
a.' um • veiculo ), condutor de átomos ;de' carbono.
benzotiadiazina da fórmula geral:
9• Um processo de, acôrdo com
'qualquer dos Pontos 1 _g 3, usado eletricidade, ' caracterizado porque '8" Um :processo- de acôrdo com
para, preparar uma salada, carac- o fotocondutor . é exposto, a uma o ponto .: 6'ou•7,•caracterirado porterizado por cozer um componen fonte do luz nas áreas TseleCiona- que M é um radical orgânico conte de. alimento, tal como batata das, - tornando • assim ás áreas ex- tendo um núcleo. cromogênio; 'R'
cortada ou subdividida, em água postas eletricamente condutoras; é um , :radiCalalqiiila , contendo
mos de Carbono,
• acidificada, contendo um fungis- as áreas, expbstas são postas em pelo menos 6 áto
tático e combinar, o componente •contato com um :composto- 1 orgâ- &R", é' um radical alquila conten, alimentar, . sólido, assim cozido, nico^ contendo -nitrogênio básico do meno.S . do .que 6 átomos • de
. um meio aquoso ácido, tinia carbono,
tom uni môlho,. , condimentado,
,,
•
•
't
contendo um fungistático, rfisló correnje elétrica é passada através'
9.°- Um processo de Acôrdo com
do
meio'
aquoso
e
das
áreas
conque o' componente alimentar Só.qualquer um dos . Pontos 1 a 3, , ou'
lido e o inôlho contêm umo•pro- dutoras do catodo• fotocondutor, 5 a 8,. Caracterizad
o porque é preneutralizando
assim
o
meio
ácido
, porção de cerca -de 0.015% g 0,3% 'na'
'parada l'Nuna reprodução mi-titio:),
s
áreas
condutoras
com
os
ela.
por' pêso,do fungistático e a salatrons liberados- no catodo • foto- lorida expondo o fotocondutor a
datem uni , pH de dl-ca. de 3.6
„ 6. condutor, e -é depositado o,- Com uma imagenr. monocromática de
10.' O processo de acÔrdo com posto Msolubilizado sôbre o Rito- uma • imagem'. Mininosa • de um
objeto colorido e, primeiro,' pondo
o ponto 9, caracterizado 'por se condutor, nas:áreas expostas.,
' empregar água e 'Olho contendo
2.° :Um prOcessO de acôrdo •com em contato as áreas expostas com
um componente de ácido etileno. O' ponto 1,,, caracterizado .porque urna- so/uCão 'ácida de' um comdiarnifio •tetracético e por , conter o melo."aquoso ácido. é, uma solu- posto, orgânico contendo nitrogé
•
-básico,' segundo, 'passando na qual 111 representa um átomo:
a salada acabada' cêrca de
ção
uma corrente-- elétrica através da de halogênio, 4 0 p referência clo0,0004% a 0,1% do dito congio3' Um; processo de .acdrdo •coiri solução em água e das áreas coa,.
nente ácido.
•
o ponto: '1, . caracterizado ; porque • dutoras; para- assim depositar o ro ou bromo, ou uni grupo tri11. O processo de acôrdo com 'o meio' Aquoso ácido" é uma-.
fluorometilo, R2 representa hidrodisinsolubilizado 'nas áreas gênio ou um radical de, hidrocar:.
qualquer dos pontos precedentes, persão em ácido de Partículas dis- composto
e terceiro, d e Ssensihill- boneto alifático contendo
caraetérizado pelo fato de fUngis: persas„ a Passagem de corrente expostas,
1 a 6
iando o. fotocondutor para remo- átomoa ,de carbono, um . radical
tático ser um componente de áti Qlétrica neutraliza ii . dispersão •em ver
qualquer Imagem latente e res'- de hidrocarboneto . :alitático "mondo orgânico carboxílico.fungistá-: ácido mas áreas' condutoras, e, as taurar.todo
o fotocondutor ao seu
- contendo 3 a 6 átomos
tico. por exemplo ácido :sórbito • p articulas, disp-ersoo .são • deposita- estado
Ide adaptado no escuro; nocícliéo
de 'carbono, um •grupo alquilo
'ou ácido benzóico.
das sare' o fotocondidor,
••
nas
expor
éSse
fotocondutor
numa
se.,•
12. O processo de acôrdo com áreas expostas. • • . • • . • . .• gunda imagem monocromática 'de substituído cóni.-mn : radical; de
hidrocarbonato '
monoci• qualquer dos pontos precedentes,
uma imagem luminosa ' do dito clico contendo . , 3enfático
proceSào-de.
acôrdo
com
a 6 átomos de
'caracterizado pela fato de se usar qualquer um ,dos' pontos 1 a 3, 'objeto colorido; e'repetir aS fases
um fungistático que tem a -fór- caracterizado porque o. composto primeira a terceira precedentes: Carbono, ,uni -'grupo fenilo, fenil`
alquilo ou fenil alquenilo, 'sendo
mula:
orgânico contendo nitrogênio bá- e exporio fotocondutor a uma tec-: todos êstes radicaiS não substituiceira Imagem monocromática 'de dos ou substituídos com um ou
sico- é um composto .inColor.
uma imagem luminosa -do mencio- vários átomos -,de : halogênio, • Com .
,-5.° Um processo de ticArdo c-om•
-t
-objeto:. colorido. refietindo gru p os bidroxi- ou ,meu-capto eso, ponto 1 O:a 2, caracterizado por- nado
três
fases precedonies.
COOM
terificados ou et erificados, ou
•
111"
que o' composto orgânico conten- 10, '171; reprnt/i/enn fol.ngrárjra com um grupo nitro, e na qual
do
:nitrogênio'
básico
..é
'inn
com„
permanente; caracterizada, por 113. e 114, representam hidrogênio,
tI31 que' Rté hidrõgénio quandei posto colorido. •
R2 e R3 sã combinam , para com- •'.• Um' processo' . de Atórdo com -o m n-t reende•camnria unifor- grupos aiquilos iguais in; diferenfq e 1. 91 4.0.,)erri417.,:çençib51ç tes, felinos ou fenil alquilos, gruli/etar um 'núcleo earbociclico qualquer um' ,dos pontos'. 1 :- a 5,
-Mu acorante, uniformeniente",
,
• ti.. ip do hidrocarbonetos alifáticos'
,t; ,F
•
•,
IF à
•c-•

Quarta-feira 18
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PATENTES ' DE ' INVENÇÃO
,

Publicação feita de acta-do com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
. r Da data da publicação de que trata o presente artigo, emieçará a correr O prazo para o deferimento do pedido, 'duranta so fuma
wiladerão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.'
tionocilicos contendo 3 a 6 átomos de carbono, grupos alquilos
substituído
s com um grupo de hidrocarboneto alifático monocicliao contendo 3 a 6eátomos de carbono, ou na qual R3 e 114, em conlunto, s juntamente com o átomo de
N do' grupo, sulfamilo, formam
uni sistema de anel heterociclico
como por exemplo de piperidina,
pirrolidina ou morfolina, enquanto que 115 representa um átomo
'de 'hidrogênio ou uni grupo alquilo ou alquenilo contendo 1 a 6
- 'átomos de carbono, sendo êste
processo caracterizado pelo fato
de compreender e converter um
sulfurelo da fórmula geral:

tutelo ou Monossubstituído, ou ,X
e Y, em conjunto, juntamente com
dois átomos de carbono do núcleo benzênico, formam- um anel
de diidro tiadiazina com a estrutura:.

em cujas fórmulas 111, 112 e 115
têm as significações definidas no
ponto 1, com agentes oxidantes e
formadores de halogeneto de sulfonilo, e intercalar, no caso de X
ser uni grupo omino e Y um grupo sulfamilo não substituído ou
monossubstituído, uma heterdciclização tratando um produto intermédio de ácido sulfônico ou o
halogeneto de sulfonilo, com -um
aldeido da fórmula geral 112-CHO,
na qual 112 tem a significação acima definida, obtendo-se assim- o
novo produto intermédio da fórmula geral: -

-

em solução aquosa e, 'no caso de
X- ser. amino • e Y ser' um grupo
sulfanilo não substituído ou monossubstituído, tratar o halogene-to de sulfonilo, assim formado,
com, um aldeído da fórmula geral R2-CHO ou com um derivado
reativo dêste, para obter um composto da fórmula acima (X), 'corno
definida no ponto 1, e tratar este
compdáto com urna omina da fórmula geral R3-NH-114, na 'qual 113
e 114 têm •as significações acima
definidas'.
4. 0 Processo de acôrdo cum os
pontos 1 e 2, caracterizado pelo
fato de compreender ' o fazer reagir uni composto da fórmula geral:.

-

s

Haiu2S
O

t.

na qual 111, R2 e 115 têm sas"significações acima definidas, e Hal
representa halogênio, e tratar êste
composto (X) com uma amina da
fórmula geral R3-NH-R4, na qual
113 e R4 têm as significações aci-•
ma definidas.
3.* Processo de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato
de, compreender o fazer reagir o
grupo de dissulfureto de um composto de dissulfureto da fórmula
geral:

ta qual R1, R.2 Rã tem as sig.
hificaeões acima definidas o Hal
representa um átomo de halogélido, e fazer reagir o referido 1,1
dióxido de 3,4 diidro benzotiadiazinn com um composto de azo .
.to
• da fórmota geral 113-NH-R4, na
"qual 113 e 114 têm as significações
acima definidas.
2.° Processo de acõrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato
de compreender ou fazer reagir
" o grupo de' dissulfureto de um
composto de dissulfureto da 16r' mula -geral:
R1
1
X
41,
na qual R1, X e -Y têm as mesmas significações como definidas
no ponto 1, com água oxigenada,
para formar um grupo de ácido
na qual X é um grupo mino, I sulfinico, tratar êste composto de
è um grupo sulfamilo não aubsti- ácido sulfinice com um halogénio
(

•

111

tao ,A

-na qual RI e R5 têm as significa.
ções definidas no ponto 1, com
água oxigenada para ,formar um
ácido sulfinico da fórmula geral:

H 32 -

na qual RI, n2 e" 115' têm -as significações acima definidas, com
água oxigenada para formai -um
ácido sulfinico da fórmula ..geral:

n'elt2

ba qual 111 e 115 têm as signii—dtiões acima definidas, por oxidado grupo de dissulfureto, ha--

Iogenação e ciclização por reação
oom um aldeído da fórmula geral
142-CHO, na qual 112 tem a significação acima definida, ou com
TM derivado reativo deste, no 1,1
Ulóxido de 3,4 diidro 1,2,4 bentotiadiazina da fórmula geral

_ 5. 0 Processo de acôrdo, com os
pontos 1 e 2„ caracterizado -pelo
fato de compreender o fazer 'reagir um composto da fórmula' geral:

converter êste ácido sulfinico
balo_pnato -de sulfonilo correspqn
dente por tratamento do • mestu
com halogênio em solução aquosa
e fazer reagir o • halogeneto• 7 sul .
fonilico, • resultante da maneira
descrita no ponto -1.
6.' Processo de acôrdo cora os
pontos 1 e 2, caracterizado pelct
fato de compreender o fazer reagir uni composto da fórmula geral' (IX) corno definido no ponto
n.°f com cloro,' para formar um:
clovio de sulfonilo, e tratar este
composto com uma omina dê fórmula 113-NH-R4, na qual 113 e 114 têm as significações acima definidas.
'•
7.°' Processo de aeórdo com o
ponto. "1, caracterizado, pelo fato .
de compreender o fazer reagir um
composto da fórmula geral (IV.)
como definido no "ponto 4, com
água, oxigenada Para formar uni
sulfônico da fórmula geral:

_ converter éste ácido;.sulfinlco no
halogeneto de sulfonilo correspondente por tratamento com halogénio em solução aquosa, fazer
reagir este halogeneto de sulfo.
nilo - com um aldeído da fórmula
R2-CHO, na qual 112 tem a sig
nificação acima definida, ou com
um ' derivado reativo dêste, e fazer
reagir o halogeneto 7 sulfonilico
de 1,1 dióxido de 3,4 dildro 1,2,4
benz' otiadiazina com uma amine.
da' fórmula R3-NH-114, na qual 113
fazer reagir 'êste ácido sulfônico
e 114 têm as significações acima com um aldeído da fórmula 112definidas.
CTIO na qual 112 têm a si gnifica-
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Pubitcaçao feita de ace e do com o art. 26 do Código de Propriedade to:lustral:
1 2? Da data da publicação de que trata o presente arttno. etdar.;ara a correr o pra:o nara o Ceferlmento do maio, 4ut-cut3/4 33 dias
poderio apresenta: suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem praiuc"....,-ção acima definida, ou com um aromático), S020, SO2NHS02, 1 grupos polipeptidicos. caraeterirea[vo déste, converter CH2 ou CO, e e um número in- atilo peio emprego dos compostos
o ne ! do suifintico resultante lila tetro positivo baixo. complexos de metal pesado de
compostos forni:ala:eus de forfórmula:
2.6 Modificação do processo de mula gerai I, obtensiveis de adir.
acordoe o 1110 pont 1, earacieriz.i;!o pelo falo de que um anuncia- do com os pontos 1 08.
10. O material tingido ou imzo corante ute'salisável da fórmula
primido com ettiprègo dos corooget . al 11:
•
lese (lo ponto 9.
:>‘
Finalmente ea requerente reivindica, de aeô..do com a legislação aplicável, a prioridade do
4 •
4
143"`
correspondente pedido de patente
•, .
•
(Odopo • dado na Repartição de Patentes da Sulca. em 12 de maio
de 196n, sob o.* 5.465-60.
.
.,
••
:ç
•
Sv
e • 4." e5
ef 0 1'. d,
••n •
no halogeneto de sulfonllo correspondente, por tratamento do
mesmo com um lialopeneln ácido
Sore:Mico. e (rolar este halogeMo sulfonilo com ume nmine
da fórnuM , -geral R3-N1-1-R4. na
(Toll 113 e 114 tém as significações
acima definidas.
A requerente reivindica de
aeórdo com a Convenção Internacionnl e o net. 21 do Decreta-lei
n" 7.903 • i » 27 de ogósto de 1943,
a r rior .t ad a do correspoe,len!e
pedido depositado na Renertição
Pe!r e ! e - (In IneTalorra em ft de
maio de 1960 e 27 de jolho de
1960 sob ns. 10.169 e 20.173.

cr

.c •

fr

c.

be
t!

•,5

TÊ1là1k) N.* 129.177
4C.

4" I': ()cesso para a coloração
de materiais lèxteis de seda, lã.
proteína regenerada e cettilose,
ektractvrizado por compereo ( tee o
:ralainentO de material tèxtil com
unia solução aquosa de ma corante, obtido por um procesEo de
dein-do com qualquer dos pontos
1-3, em conjunto c , :a um traiamento com um :Rttmee de fixação
f ek unir,o vou] ácido.
A requerente reivindica de
acordo com a Convenção Internacional e o ort. 21 (to Decreto!ei n.• 749:13, de *. , 7 de agiisto de
19n. as pri-ritlxies dos corres
nmderies pedidos t:-posilados
lleytriição de Patentes da Inglaterra. em 13 de maio de 1950, sob
th• 16.938 e 28 de abril de 1961.

•

De là de n:ttio de 1961
TP.10110 N.* 131.195
Chemin"( Industrits
Li mit: d — Inglaterra.
De 27 de julho de 1901
Prouesso paia a labricaçáo C te
no qual O e o grupo A ou 13 e
d
l :là-ação de novos azo corantes.
Shell
Internalionale Re,.earch
A, B e 11 tein o significado indiMaarschappij N. V. — Holanda.
cado no ponte 1. é primeiro traPontos caracrídicus
tado mit uni agente fornecedor
Processo para a preparação de
ende cobre lu níquel e, depois.
óleos bidrocarbunetos tendo esta1.*
Um
processo
pára
a
fabrica.
pubdo com o composto de dinzlibilidade aperfeiçoada.
nio a partir de unia omina da fór. çao de novos t eso corantes que,
na
tormula
de
acide
l ivre, têm
1.* Um processo para a prepamula geral III respectivamente IV
ração de óleos hutrocarbonetos
onde A e B têm ó significado in- a fórmula:
lendo estabilidade aperfeiçoada
dicado no ponto 1, e os grupos
soo
ao envelhecimeneto, caracterizado
OH e N412, respectivamente.
porque é adicionado ao óleo biCOOR e NH2 se acham em po• a .
droearboneto um composto tendo
stção arfo um com relação ao ou.
a fórmula:
Iro, para a formação do corante
formazánico tnetntifero, escolhenR-N=C-E-C=1i.eR
do-se os cotr.ponentes de modo em que n representa um átomo
TÉRMO N. 129.091
de halogénio, um grupo nitro, um
q ue pelo menos um dèles contenha pelo menos uma vez o gru- grupo acilamido, um grupo amaino
10 de maio de 1901
substituido outro que não mono'
pamento Y.
alquila:nino. ou um grupo l',2'.4,51
J. B. (elgy S. A. — Suíça.
11" Processo de acArdo com os nafta triazolda que pode ser subs-1 em que 11 representa uni radical
Processo de produzir novos corantes forni:nanicos contendo me- pontos 1 e 2, caracterizado pelo tituido com ácido sulfónico, X beterocielico contendo um grupo
fato de que 13 r 11 significam, res- representa um radical fenileno
cif em mu anel de cinco ou seis
tais pesados.
pectivamente, um resto aromático naftileno que pode ser substitui- membros, e Y representa laidro1.* Processo de produzir coran- da série benzènica e A um resto do de outro modo que não com Onio ou em sub.ditninte cíclico
tes formazánicos contendo metais aromético da séria benzénica ou andou em mono alqulhmmlirn, Y ou ncicelico, ou os dois Y juntos
pesados, caracterizado por se tra- noftnPtmica.
representa hidrogénio ou um ra- com o grupo CNC formam unia estor com um agente fornecedor de
4" Processo de acórdo com os dical Muita, e T representa -um trulora cíclica.
cobre ou níquel um composto for- non(os 1 a 3. caracterizado neto radical tri halngénio pirimidila,,
mazánico da fórmula geral 1:
fato de que Y é um resto fentlico. e:oeleterirarto por com p reender a
ae-N. Ca
eventiodmente subetituido. Pendo reação de rmatidad e s substancialao resto formarAnico através d/ mente equimoleculares de uma
Ponte CO. SO2 ou Inn a Ponte poli halogênio pirimidina e um
1.1
SO2NRI (sendo 131 hidrogênio ou composto atnino azo que, na forum g rupo filopflien).
tua de ácido livre, teme a fórmula
2.* Um processo de aciirdo com
5.6 Processo de acArdo com os
n ponto 1. caracterizado porque
omito% 1 a 4. caracterizado pelo
11 re p resenta um anel isopirrel.
aco
ao *
na qual é representado por A e B, falo de que o resto A e ou B cont i a-.01, quinolina ou piridina, (rue
)
respectivamente, um restoaromá- tem o grunamento Y.
conter um ou mais substitu.aie
1• 111.,11 •M mie
intes.
tico da série benzènica ou nafta.
6.• Processo de *cardo com os
lênica contendo o grupo i0OH contos 1 e 2, raracteerizado Pelo
3." Um nrocesso de aceirdo com
ou 011 em posição orlo com re- fato de mie A. B. R ou Y conteme em que R. X e Y têm os signifi- o ponto 2, caracterizado porque
cados estabelecidos no ponto 1.
lação à ligação azoica. por R um grupos hidrossolubilizantes.
re p resenta um enel t ~ terot
2" Processo de acardo com o
resto aromático da série benzénica
-Vazo].pirdnqul 7' Processo de adirdo com os
ou naftaiênica, por Y um resto de Pontos 1 e 2, caracterizado pelo Ponto 1, caracterizado pela apit- do na posição alfa ao átomo do
e:leão de uma poli halogênio nf r i- nitrogênio.
hidrocaroaeto &Mico, cicloalifá- tatá de st ser 1 ou 2.
tico ou aromático mono/Mente,
8.* Processo de acArdo com na ~loa Ca p az da. prover p ara T.
4' Um processo de nardo com
eventualmente ainda substituído, pontos 1 e 2, caracterizado pelo um radical tricloro pirimidiln.
os pontos / a 3, caracteriza&
contendo pelo menos 4 átomos de emprégo de agentes fornecedores
3.* Procerso de neArdo com o n ^- rwel ^ V é um entoo alortiTa.
carbono, ligado ao resto forma- d a reltre.
onn?ri
1, caracterizado pela anil5.* Um p roe-sso de tieAr A n MT,
zá' a ico através de oma p onte SO2
9.• Procesee cv , ste ", :r e toino• 'c4an e n uni co int •04.1 0 nmenn lixo OS MI/1M% 1 i 3, carneterizado
SO'rNIP s-"ndn
b i drog A nio, um m i t' materiais nrgSn i eos, me-!a?. f• fr", :11: de pr
over. rota R, ITITI ra- norone V é um grii n o fe l i na que
resto alifático, cicloalifátleo on mente material têxtil contendo
dical ou grupo nitro.
pode conter. substiluintes.
'or

11111.erutI
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PINTENTES

Maio" de ' 19:56

DE INVENÇÃO

PubliciaçãO" feita 'de acardo Com o art.)28 do Cédigo de Propriedade Industrial:
- 29 Da ' data da.' publicação de que trata o presehte artigo; começará a correr e Prazo para o deferimento do pedido, durante 20 dias poderio apresentar sues oposições ao Departamento Nauional da Propriedade Industrial aqueles que as
Julgarem prejudicados • • . • •
„
6.° Um proceiso de acôrdo com '1945, as prioridades dos corres um radical acida" ^ou R1 -e CO-112 se converter quaisquer deriva.
es pontos.. 1 • a 3, caracterizado podentes pedidos depositados na conjuntamente ;representam o ra- dos.. O — acilicoá, resulta:11.ff '4,,Qa'r
porque os -Y juntos formam o gru- Repartição de Patentes da Holan- dical de um -ácido dicarboXilico, compostos O— insubstiti~
'po CR'-CR' em que II, é fenila. da, em 29 de julho 'de 1960,' sob cujo segundo grupo c-artioxila
reação com amônia.
n.°
254361,
combinado
com
o
átomo
N1,
com
7.*
Processo,
conforme
especi:
7.° 'Urn processo' de aèôrdO com
•
— ácidos minerais, álcalis fortes ou ficado 'em qualquer um dos pontos
õs pontos 1 a .3, caracterizado
substâncias formadbras de com- 1 a 6, caracterizado eplo fatõ de
porque os Y são dois - átomos de
',TÊM) N. 133.372
plexo, -ao isolar os' resultantes se 'empregar comPlexos de, ferro
. carbono adjacentes de um anel
compostos livres da metal e, se de cOmpostás da fórmula I,.
.
( De 11 'de outubro de 1961
= benzêhico.
•
desejado, se introduzir o grupo trada,no ponto 1, como os mate.
"Ciba Société Anonyme, , firma N acua ou o radical .hidrocarb
riais : de partida
- 8.° Um processo de acôrdo com
netado 111. -nos , , compostos resuL,
Os pontos 1 a 3, caracterizado por- industrial e comercial suíça. • 8.° Processo, conforme especifiProcesso para a fabricação' . de tentes _ou,. se' desejado, dissociar
que os Y são dois átomos de carcado em qualquer tini dos pontos
áèidos
thihidroxâmicos
de
longa
e
•
ou
permutar
o
radical
•
C0;112
. bem° ' adjacentes le uma estrutura
7,_ caracterizado pelo fato do
•
cadeia.' 1 G e: ou -:formar mi eliminar -ai gru- se aempregar
• -de nafetalefici. •
os complexos de mefios ,O acua e ou; sé desejado, nos tal de_ cOrnpOstos
Póntos caracteristicos'
da fórmula 1,
9.° Um processo de aCôrdo com
compostos, '" reSultantes coni
.
ponteis 1 a 3, caracterizado
por- 1.° Processo para a fabricação de grupo carboxila' livre' se ésterificar mostrada no ponto 1, na qual
,
o significado dado- e CO-112
que os- Y são dois átomos' de car- novos ácidos trihidroxámicos, ca- o último e ou formar os compostos tem
representa
o radical acetila ou - o
- bono •adjacentes, unidos por-, du- racterizado pelo fato «de se Iratar livres ou-os sais,
.radical
sucinila
livre ou esterifi•
„
' pla ; ligação, do- anel de. 1,4 ditia- complexos de metal de compostos
. •
2.° Processei, conforme esífeci- cada, como os materiais de para'
da fórmula
.2,3 desidro-iciclo-haxano.
ficado no -ponto 1, 'caracterizado
10. Uni processo de acôrdo com
pelo fato de se empregar, ácido
9.° Processo, conforme ...esPeel•
: O, ponto 1, % caracterizado porque
clorídrico, como o ácido mineral. fletido em qualquer um dos pon' é adicionado ao óleo hidrocarbo3.° Prcesso, conforme especifi- lin : 1 a , 8, caracterizado pelo fato I •
neto, 1,3 dl (2' piridilimino)-isodiease empregar ferrioxaminas na•d
no ponto 1; :caracterizado tturais,
cadei
•Indolina. • . •
-como os Materiais de" para
pelo fato de se empregar: solução
11. UM processo de acôrdo com
de hidróxido de , sódio, como o
• "ponto I, caracterizado porque
álcali forte.
10. Processo, conforme ,especiê adicionado ao óleo hldrocarbor4.° Prácesso, conforme especifi- ficado em qualquer um dos pon•
:neto 2,5 dl (2', piridilimino) 3,4
cado 'no " ponto ; 1,: caracterizado tos . 1 a 9, caracterizado pelo fato
difenil-pirrolinti.
'-• '
' •
pelo 'fato 'de se' empregar 8 hidro-; de , se licmpregar ferrioxamina B.,:
xi-quinoleiria, coMo . o formador dé como o material de partida. " .• _
, 12. Um proceSso de acôrdo com
2. 11. Processo, conforme espeCi
•
complexo. •
O ponto 1, caracterizado , porque
.
ficado em qualquer um dos pois. :, é adicionado •ao óleo hidrocarbo.5.! Processo, conforme , especifi- tos 1 a -9, caracterizado pelo fato
neto - 1,3 di (2' tiazolilimino) isocado . cm qualquer uni-dos pontos de se empregar ferrioxamina,-- G,
Indolina.
•
1 , a 4, caracterizado pelo fato de como o material de partida. •
-se asilar • os resultantes compostos
• 13. Um " Processo de acôrdo com
IP,. Processo, conforme especi.
1n11: insubstititidos com um halo- ficado
b ponto 1, caracterizado Porque
ein qualquer um dos ponacido.
é adicionado ao óleo hidrocarbo- na qual RI'- representa hidrogênio, geneto ou anidrido
1 a 9, caracterizado pelo fato
-, 'neto, 1,3 di (2' piridilimino 4,7 um radical • acua izai uni radical , 6.°, Processo, conforme especifi. tos
de se empregar ferrioxamina Dl,
ditia 4,5,6,7 tetraidro isoindolina. hidiocarbonetado - substitutdo ou cado em qualqüer 'um dos pontos como
o material de partida.
14. Um processo de acôrdo com insubstituí do, CO-R2 _representai 1 a- .5, caracterizadorpelo fato de
13. Processo, conforme especiqualquer -dos pontos precedentes,
ficado em".qualquer um dos poli.
caracterizado porque o composto
fol '1 a 9, caracterizado pelo fato
adicionado' mit uma- concentrade se ' empregar ferroxamina, E ção de 0,00001 a .0,1% em PésO,
coluna' material -de partida.
calculado sôbre o óleo hidrocar: 14'.- 7 Proecsso,- conforme espeel-!
boneto , acabado.;
ficado 'em qualquer um' dos ,pon• •
,
15. Um processo de eacôrdo com
tos. 1,a14, caracterizado pelo: fato
A.09
• qualquer dos - pontos precedentes,
de-se,empregar um composto Otite- •, caracterizado porque: o óleo
nivel Como ,produto intermediário
drocarboneto é urna gasolina ou
em :: : qualqiier • fase do processo, qtieronen e.
: como 'o :: ".-material de partida-, e
efetnar , as fases,. restantes ,do
- 16. Um processo de aéôrdo com
processo-ou
. se interromper o pro-. ,
DIVULGAÇA0
.
N..
769
•
qualquer dos pontos ._ 1 a 12, cafase, : ou ()S.
em.
:qualquer
cesso
.
racterizado porque o ,óleo hidro'materiais de partida -serem forma^Carboneto ê um óleo çle transfordos nas condições de 'reação ou
•
• -mador.
reço:- Cr$,
7
'
lindos
na forma
de
seus sais.. , . •
.17. Um procesSo de. acôrdo •com
Finalmente, : a depositante: reiA VENDA:
qUal quer, dos pontos I a 12, caracacôrdo com' a Con• : .teriia do- porque o• óleo hiclrocarvenção
Internacional
e de confor-'
Guanabara
Na
• boncto é- uai óleo lubrificante.
midade " com o ,alligo n 21. do Có- •
18, óleo ..hidrocarbonetO quando
•clio da ' Propriedade Industrial,'. a..eçãO de Vendas: Av. Rodrigues
•preparado': de. acôrda 'com
.prioridade dos correspondentes:
Agência 1: Ministério da Fazenda
quer.,dos pontos -Precedentes.'
p edidos, 'depositados ria' " Repartição
de, Patentes da Suíça. em 11
19- óleo hidrocarborieto • subsEni Brasília
de outubro de 1960, 7 de abril
, tancialmente :coam : aqui afites desde 1961;-26 de abril de 190L'29
crito, especialmente Ceitil -referenNa Sede do D.I.N.
• cia aos exemplos. de junho de 1901 • ,• 10 de agósto
1201e 27-de setembro' de 1961,
A requerente reivindica de
Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReembóisO 'Postal
sob os ns. 11.395-00,- 4.075-61, .
acôrdo caiai 's a Convenção Inter-.
4-.885-61, • 7.598-61, :9.409-61 e
nacional e o art. 21- do Decreto11.209-61; respectivamente.
n,...
larromena
.
n.°. 74903, 'de 27 de - agôsto de
•
•

IM
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CERTIFICADOS EXPED11,DS EM 10 DE MARÇO DE 1966
Marcas -- Classes

Termos

Maio de 1966
I Marcas -- Classes ,-Registros

Registros

.
428.281 - Lonatest Ltda. -- 33
428.812 -1? Soc. 13ras, de Despachos Ltda.' -- NC
N 429.425 ''.: Urtás-Victus--- 25'
430.714 11; Ind. 13eb. Fita'to Príncipe Ltda. -- ETC
326.674
Phryné
44
728,751
439.381 ,' Instituto Jullé S.A. --- ETC •
326.675
Regatas -- 44.
728.752
.439.759 It, Maxime .--- 36
326.676
Monte Rag -- 23
728.753
440.469 ' Regal Starfak -- 47
326.677
3
Betatotai
728.774
' 441.357 Numa Gentileza de Sig Informa -- 33
326.678
3'
Baldarnicha
128.777
441.965 ' Ernap -- 13
326.679
3
Ftocalin
/28.778
Elastic Rall Spike Ind. Com . de... -- DiC '...•
443.281
326.680
Relotron -- 3
,728.779
Monarketta -- 21
443.679
326.681
2
Camsulfene
,728.780
Cutelaria Madrid -- 11
444.364
326.682
2
Curanemin
728.781
.C.
444.366 . Ltulocaina -- 48
- 326.683
3
Acaxsan
128.783
444.776
;
Delta
-41
326.684
Ypiranga .- 9
128.794
'4
445.368 ,' Edifício Alvorada -- 33
326.685
9
Serenata
128.795
- 445.516 Sumecaina -- 48
326.686
Menabi.
9
728.796
Neulandia -- 36
445.747
326.687
Dorrneuil Freres -- -36
128.806
446.546 li Personality -- 48
' 326.688 -'
Johnson -- 10
728.824
450.188 ': Excona --- 8
326.689
22
Coatis
128.993
.452.088 Através do Grande Mundo -- 32
326.690
Capra -- 47
728.995
452.757 .011alme -- 8
326:691 Ckmsy - 1
728.996
453.222 - TenTdex Terraplanagem e Paviment. -- 16 e 33
Anorinha a Bala das'CltraçOes -- Delicia de Mi729.003
.
455.236 ' Copava -- 16
326.692 lhões -- 41'
455.268 ' Damasco-Falernao -- 37
326.693
Futebol -- 22
729.004
455.389 Quem Pensa em Fotocópia Lembra-se de Arroyo
326.694 '
A.M.B. -- 33
729.005
& Cruz -- 1 .--- 23 e 33
• 326.695
Diamantino • - 41
729.008
455.415Promotora de Compra e Venda de Ter. Proter
326.698
Campeão -- 41
1729.009
:
Ltda. -- NC
326.697
Gaúcho -41 '
729.011
Cctet --33
- 455.855
326:698
Comp. Usinas EUudonail
729.012
,
Pahnital
-- 41
456.050
3 -- 32 -- 33 -7 41 -- 2 -- 4á
Ugnas -- 1
729.013
- 456.994
N.S.-clo Brasil326.699
--,38
457.027
Empresa Util ---' Publicidade -- 33
326.700
4.
Usinas -3
129.014
Tant -- 17'
457.074
326.701
41
Pérola
729.015
457.135
Sornapa
-'38
-326.702'
-- 11 e 33 I
729.025
457.152
A Nubente -- 25.
' 326.703
Shlrley -- 22
- 729.034
457.671 F Cl Nertun
8
_326.704
Granalha de Rço Ltda.
/29.087
457.848
Organização . Fidus -- 33
326.705
Nicrorbha
3
729.088
).
458.431
Judite -- 38
326.106
8-1
1
729.090
458.538
36
,326.707
La Rose
-- 14
/29.291
458.590. Campeão -- 43
326.708
Castor -- 18
n29.292
- 458.610. Hermann -.. 16
326.709
1
V. Silva
r29.343
326.710
458.732 Santa Fdla -- 41
V. Silva
3
129.344
326.711
458.893
Frenley
47
Marvelkote -- 1
729.347
226.712
Edifício Itordró .--., 33.
460.128
Naiodine -- 3
729.443
326.713
- 460.417
Filhinho
32
Ea-Suco -- 43
Y29.574
326.714
481.185
Weldit5,
38
Rumo à Escola
.729.653
326.715
461.186 Weldit - 6
Amizade -- 38 .
729.664
326.716
461.495
Ouro do Brasil
8
Schwartzmann -- 8
129.817
326.717
461.609
Cabrafer
11 Schwartzmann -- 24
. 729.818
326.718
32
461.938 Minha Vida Daria um Romance
Schwartzmann -- 38
729.819
326.719
.482.265
Esso -- 1 •
729.820- Schwartzmann -- 49
t326 720;
462.267
Hoos -- 6
Laboratório Prata ltda
729.836
326.721
5
7
16
462.315 Casa Gomes
1
2
Ftofoscal
729.885
Charme Mil de Compras --- 8 -- 23 -- 35 a 37• 462.699
40 -- 48 -- 50
462.800
Diário Esportivo -- 32
CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 11 DE MARÇO DE 11966
462.868
Fermasa --'6
Sag --.- Serv. e Assist em Geral S.A. -NO ..
462.895
463.043
1Veolmax
-- 47
Registros
Marcas - Classes
Termos
463.429 :Alard-Cord -- 8
463.450 'Maneta - 40
483.776 'Panaergan -- 3
Correctollex -- 8
' 463.814
3 e 48 ...
. -464.257
Homeopatia Adolpho Vasconcellos
326.722
Uni-Cola -- 43
178.374
467.128
Mercador -- 41
326.723
Iligbig -- 48
254.910
326.724
486.448 Maués -- 47
Bigbath -- 48
254.911
467.492 bdak -. 3
326.725
S.A. Santo André Temtil --.NC
261.137
326.726
'
467.845 ,lEE -- 8
Callosvita -- 3
301.839
326.727
488.567 Resolução
42
Crinpal -- 2 4
326.446
468.729 Nelson Yola -- 36
Estabelecimento. Casa e ()f. Sauer -- 5 -- 6 -330.248
326.728'
. 468.161 tNeuterm -- 14
16 -- 17 -- 21 -- 33 ..•
7 -- 8 -- 11
326.729
468.791 40 Congresso
32
41 /
Padaria e Conf. São Bento
333.941
326.730
468.851
Brazão - 1
.
Etoile -- 23
336.349
326.731:
488.872 ,Cinasa
4
Nutril -- 2 -- 41
336.665
326.732
Oleia
48
.
43
468.901
337.949 Grande Hotel -- 33 -- 41' 42
326.733
Citrino
48
468.903
351.911 , Candra' '1
326.724
488.962
Província
42
Farmovit ' 3
352.005
326./35
49
469.587
Cardoso --23
360.024 Lojas Moreira -- 21 -- 31 -- 34 -- 39 -- 40
326.736
-f70.433 'Cairá ' 41
Diáfan -- 48
363.155
326.737
470.549
Intercontinental
16
3
Cortorgano
265.820
326.738
473.479
33
Catapi
372.610 Nancy -- 36
328.739
S.A.
11 e '21
,
Molas
Cllacur
473.972
Jevicilin -- 3'
373.913
326.740
J475.326 l ellacur
11
377.675 A Voz de Ouro -- 8
475.733 -,Ppli ---3
377.687 Casa Axthur Napoleão Músicas ELA.. 8 -- 9 -328.741
475.735 'PPaah
3
'32 -- 38
326.742
475.737 :Ppaanhs
3
378.615 Tran-Clum -- 18
326.743
23 e 24
, 476.381 'CiiCeria, das Rendas
Sant'Anna -- 41
381.414
326.744
478.475 'Walclena
5
'
Querido ---,42
391.211
326.748
476.729
Spanka
32
398.269 Weco - 6
.-- 6
477.490 Ida -- 36
Arcoverde - Construções . e -Terraplen.
396.590
•
326.745
477.937
A,ssistec
38
•
- 33
326.747
418.098 Chwrá
41
21
Arco
404.814
326.748
478.185 1 Anastácio
'8
Expresso Joinvillense Ltda. 7 .-• 32
412.221
326./49
479.566 - Bethna . 18
• "
416.800 Enbracisa - 32 - 38'
326.750
v. - Ne
479.873 Seresta
41'S.A. 11-fartinelli Fin. e
.2418 . 058
326.751 .
480.465 lindai& de Rio Claro
8
.
BleT1TOn,
"821.681
326.752
- 482:236
1C1bras S.A.
Basculantes ..... Ele .
427.314 • Danthn11
..
326.753
-428.2.12 . 'neta( '-----"T11
Termos
.-

326.754
326.755
326.756 .
326.757
326.758
326.759
326.760
326.761
326,762
326.763
326.764
326.165
326.786
326.787
326.768
326.769
326.770
328.771
328.772
326.773
326.774
326.775
328.776
328-.777
326.778
326.779326.780
326.781
326.782
328.183
326.784
326.785
328.786
326.787
326.788
326.789
326.790
326.791
326.792
326.793
326.794
326.795
326.796
326..79/326.798
326.799
326.800
326.801
326.802
326.803
326.804 .
226.805
326.806, •
326.807
326.808
326.809
326:810'
326.811 .
326.812
326.813
326.814
326.815
326.816
.326.817
326.818
326.819
326.820
394.R21
326.822 '
326.823 •
326.824
326.825
396.828
326.827
326.828
326.829
326.830
326.831
326.832
326.833 .
326,834'
326.815
326.236
326.837
326.838
326.839
226.840
328.841
326.842 326.849
326,844
326:846
328.844
328.847
•
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:Publfeeição %LUC de ao0tdo com o art. 1i0 do ,ç6difo da Pre-dziedade Industrial. tu data da publicação começará a .
corres o Dra$o da 60 dias para a deferimento do 0000.1-150titite lues prazo poderão spreaenter suas oposições ao Departamento
--- r.wrontei da Preprfedkíde Industrial aqueles' que se julgarem prejudicados com a concessão do :kgistro requerido
Termo n.° 727.070, de 1-12-1965
, Indústria Tapetes Atlántida S.A.
, São Paulo-

r

•
T
,Tri chI p trie

73 rasiielre

Têrmo n.° 727.079, de 1-12-1965
Tabacaria Londres S.A.
Guanabara

Termo n.° 727.08Z de, 2-12-65
Continental Ou l Compassy
Estados Unidos da Amétic,

FIAI/0R

Arrasta()

INDÚSTRIA BRASILE:RA

•
Indústria -Brasileira

Classe 44
Classe 34
Para distinguir: Cortinas, capssialos, cor- Tabaco manufatura ou não. Artigos
para fumantes, exceto papel
tinados •e congóleos, encerados, estrados, linóleos, oleados, panos para- assoalhos e paredes, mosquiteiros, passa- - Termo n.9 727.080, de 1-12-1965
Tabacaria Londres S.A.
» deiras, nulas. tapetes
Guanabara
Termo n.o 727.077, de 142-1965
„ • Brasil: Peças Ltda.

,

BLENC

São Paulo
•

INDÚSTRIA BRASILEIRn

BRASIL
INDUSTRIA BRASILEIRA

, Classe 44
Tabaco manufatura ou não. Artigos
• para, fumantes, exceto papel

. Classe 41
•
-Para distinguir: Filé • de cação, - ólet
de peixe,filé . de pescadinha, cariarão,
sardinha 'em -óleo de "amendoim, sal%
diaba em.; molho de- toinate, sardinha prensada, sardinha em lata e' farinha
' Classe -.
Alcoóis etoxilados para aviem usados
na fabricação de agentes 'tensio-ativos
Termo n.° 727.083, de 2-12-65
Libra Publicidade Limitada
Guanabara

- Classe 21

de peixe (alimento para animais)

Termo n.° 72,7.088, de 212-65
Albano Ferreira Carrinho

LUIZINHA
INDÚSTRIA. B.RASILEIR

LIBRA

Termo n.o 727.081, de 1-12-1965
Ihara Chemicals Co:, Limited (em ja- ponês: lhara Nõyaku Kebushiki
Para distinguir veículos e suas partes
Kaisha)
Integrantes, a saber: Aeronaves, acros- .Classe 32
Japão
tatos. aeroplanos, -alavancas de freios,
Pare distinguir: Almanaques,' agencias,
amortecedores, ambulâncias, assentos de
anuários, álbuns impressos, boletins, caveículos, aviões., automóveis, balões,
tálogos, edições impressas, revistas, órbarco*, bicicletas, barras de freios, bargãos de_publicidades, programas radioras de • tração, braçadeiras de caixas,
fônicos, rádio-telsvisionadas, peças teamolas. • braços de veículos.. crarretes,
trais e cinematográficas, programas
carros, de bagagens, carretas, carretas
circenses
de artilharia, carrinhos de mão, CarriTerrno ri,' 727.085, de
nhos perra ...,:dreiros, carros para car• 2-12-65
Furtado
ga. carros para estradas de ferro..carCia.
•
roa, caminhões, carrocerias,' carroças,
.2.10 Grande do Sul
carruagens, carros tanques, camionetas'',
caminhões chassis, carburadorea, charneiras, coches conexões de tope de vet.
eidos. cubos para propulsores, cubos
sAAPCA
\ • Classe 2
desligadores, engates de borracha, enSubstancias _ e preparaçõeS. químicas
gates de ferro, estribos para carruagens usadas
na agricultura, à saber:, adubos,
estribos, eixos de locomotivas; freios auartificiais para O solo, álcalis
tomáticos, tratos pneumáticos, çreioi pa- 'adubos
para
fins
agrícolas, bactericidas, ceras
ta estrada de ferro, paralama galeras.
hastes de veículos, hélices, ;Iates. Infe- para enxertos, cianamide • de cálcio
-J
tou* de locomotivas., logos de engre- como adubo para o solo, defumaolores,
a
desinfetantes
usados
na
agiicultura
e
nagens. logos da; rodas logos de rodas na horticultura,., escórias básica@ para
pare transporte de toras. lanchas, -Ias
INDUSTRIA BRASILEIRA
siglas, liteiras, locomotivas,.- molas de adubos, essências para exterminar animais e plantas daninhas, extratos de
borracha ' para carros molas de vai:tilos quassia
para fins horticolas, fertilizanmotocicletas, motociclos, monociclos tes para o solo, formicida, guano, inaeClasse 41
navios. :ónibus' painéis de -armação de tifugos. massas para enxertos pastilhas
Carnes
'
oe
todos
'osi ?nimais, inclusive
velculos, para-choques, para-lamas
para destruir insetos,, preparações para peixes e camarões, crua, congelada e
pontões, reboques' reboque para trans
oresevar o solo, preparações para desem conservas
porte, rebocadores, rodas ara veículos
trui!. inewtos. hervas e plantas dani-saveiros, tambore de freios, tendera.
Tèrmo n.° 727.086, cl? 2-12-65,
boro, tirantes de carros tratores. tro nhas, 'sair para fins agrícolas, sais para
fins horticolas, substâncias químicas
, Virginio do Amaral Barroka. - -trenós triciclos truelQr de locamo
tivas. vagões. -v_aore,
veincioedes para destruir insetos.. hervas e plantas
- Brasília
daninhas venenos contra a -vermina.
Termo' ri. , 7 27.078? de '1-12-1965
- venenos para insetos e visgos
Tabacaria Lanches S.A.
• • contra lagartas
Guanabara .
Termo n.° 727.084, de 2-12-65 •
• Marco Filmes Limitada "
Indústria. Brasileira •
Guanabara •

-

TerMó n.° 727.087, de 242-6.
Companhia Brasileira 'de Armazena"
mento — Gebrazem
" Guanabara

„ Classe
Pão ?e tôda espécie, biscoitos, doces

Termo n." 727.090, de 2-12-65
Miguel Anastácio Bifano
Rio Grande. do -Sul

GRASCIDE

,

,

.

.
Classe 44
:Tabaco manufatura ou não. Artigos
para fumante", exceto papel

Clasae,..8
Filines cinematográficos ,

'X'ç)
Classe 4.
Café em grão, torrado e moído
Têrtno n.9 727.089, de 242-65
Recan Distribuidora de 'Carnes S. A.
Guanabara

DTDOSTRIA -BRASILEIRA

Classt 41
Carses frescas, carnes resfriadas car
nés congeladas, carnes defumadas, car- •
nes em tonserva, linguas„mnidos aves.
'
peixes, mariscos, moluscos frutas cereais
/egumes; verduras extrato de carne.-ex- trato de tomate; extrato de'. Fretas, doces
essências al:menticias condimentos
.
menticios. - gorduras alÈmais.: gorduras:
vegeais olcos - animais óleos vegetais,
compostos animais, .compostos vegetais.
manteiga, queijo .. laticin,ns em • geral,
Classe 4,
Graxas, Óleos( pastas, •polidores e tudo margarina: accicar . mel, 'cboe.,n'a.e. café .
para limpeza. proteção e conservação ,chá. nIu.sões alimentícias nls n:entos para
de veículos
animaiae,aliruestos para aves, alimentos
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O

EPOSíTADASt

Publicação feita de acárdo com i:: art. IN do Código da Propriedade Inanstrial. Da data -da puhlicaffleremnagaxii a
Correr o prazo da CO dias para o deferimento do pedida. 17urstate asse prazi e:aferiu apresentar mias epanições ao Departauleatal ,
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se juigarein prejudicadas com a eancessto do Mi gro requerida para peixes, presuntos produtos de sal- nhas, Sais pata fins agricolase sais ¡era
sicharia, produtos ue galantaria. produ- fias horecolas, substâncias químicas
tos suínos em gera!, proau ras suínos fres para destruir. Micos, hervas e plantas
cos, produtos sumos sa:rtaclos produtos daninhas, 'venenos Contra a vermina,
venenos pára insetos e visgos
suínos defumados, produtos suínos em
• contra lagartas
conserva, ovos e todos ods sub-prodctos
de tais 'arrio,
Termo n,9 '727-.095; de 2-12-65
Qa. Ltda.'
Wallerius
Têroms ris. 727.091 e 727.092, de
Rio
Grande
do Sul -'
2-12-65
Ondalit S. A. — Materiais- de Construção
São Paulo',

'ONDALIT

4"

• - • ,
pes, fantasias, fardas para militares, co•
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gora
ros, jogos dt lingerie, jaquetas,' laquê&
luvas, ligas, • lenços, mantõs, Meias,
maida, -' mantas, mandribo, ma.
letós,• palas, penhoar, pulover, palermas,,.
peugas, pouchei, polainas, pijamas; punhos. n perneiras, quimanos, regalas. •
robe de chambre, 'roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueferes, aborta, suágas, atolas Ou slacks,-;
toucas, turbantts, ternos, .uniformes
., e vestidos

Termo 11.9 727.099. de - 212-65
Têrmo n.9 727.100, de 2-12-65
Danak — Flama -S.. A. , Instituto de Dansk
Flama S. A. Instittíto de
Fis:ologia • Aplicada • • "
Fisiologia -Aplicada
• Guanabara
Guanabara4

PRORROGAÇÃO

ndztri

para barbear: - ,sabo liquido perfumado
da -paia sabonetes, • antifr•cioa em pó:
pasta • ou liquido, sais perfumados para
banhai, pentes, vaporizadores de pertu,'
me; eseóvas pára 'dentes,' cabelos. unhas
e cflioar saquinhos perhunado.2prepara.
dos em --pó, . pasta, liquidas e tijolos
práa o tratamento das . auhas, disso).
ventes e Vernizes: removedores da cut:
cuia. glicerina ete,amada *para 'os cabelo:
preparados , para' descolais liTias
cílio. e. pintas, ma:anais . atalaiais, .óleos
• . para • a pele

Braziletra

Classe 31 •
Anéis - de 'Vedação para -junções, anéis
obturadores, arruelas.' bujões, barbantes,
-Indústria, Brasileira
•
Classe 41
'borracha de . campanha'a buchas, betume
".
•
Castanhas
para vidraceiro, bolas para válvulas,
Classe 3
massa para calafetar, cordoalha, cordas,
Termo n.9 727.096, de 2-12-65
• roduto farmacêutico usado' nas
carreias de transmisSão, lonas, cobertuRepresentações Ramat Ltda.
•, _ dietas
ras de lonas, matalueiras, molas de'
•
Guanabara
vedação- - •
-Têrmo 'n.9 727.098, de. 2-12-65
Classe34- •
Qulta lea -Industrial de Tintas da Gua-.
pa.
• Para distinguir Tapetes.. cortinas
nabara • Ltda.
•
nos para assoalhas e paredes. Lisibleoà,
_Guanabara
oleados e encerados inclusive para tastalaçóes hospitalares a saber: Tapetes
•-cortinas, oleados. linóleos `encerados, in•
, Classe 33
clusive ara instalaeões ,,hositalares e pa- Representações em geral. ' Interina:lianos para assoalhas e paredes, capacrat '
ção de negócios"
e artigos de pele, pa ta assoalhas
Termo n.9 727.097, de 2-12-65
Termo ri.* 727.093 "de 2-12-65
Química Industrial de Tintas da GuaLaboratório Scdabel Limitada
nabara Ltda.
:QUiMIGUA
Minas' -Gerais
Guanabara

Indústria Brasileira

ur dle x
Classe

Classe 3
lien produto farmacêutico
T;2'rrno 'n.9 .727.094,, ide 2-12:65
15.1astei• Dedetização
•Guanabara ea.
. •

l'

Adesivos e 'colas

Classe 1 „
Preparações químicas usadas na
Indústria
Termo n.9 727.102. de 2-12-65

Lopes Filho
áa. Ltda.
São Paulo

Tênno ne 727.101, de 2-12e65
Produtos' de Toucador Indiano Ltda.
. Rio de- janeiro;

Produtos da Casa'
Cla-sse 2 ..
Substâncias e. preparações químicas
usadas na agricultura, à saber: adubos,
adubos --artificiais Para •. o solo, _álcalie
para fins- agricolas. bacteriéldas, ceras
para enxertos, cianamide de cálcio
como • adubo para o soha. defumadores,
desinfetantes usados gaf agricultura e
na 'horticultura,.. escórias ahásicas para
adubos,' essências para exterminar 'animais e plantas' "daninhas, extratos de
quassia .para fins ,'hortícolas,' fertilizantes para o solo: formicida; guano,
tífugos, massas 'para enxertos e pastilhas
para destruir insetos,' _preparaçõea para
preservar o Solo, preparações para destruir fractal, hervas e plantas dani-

-

Classe 48 ..
Para distinguir: Perfumes. 'e-agências aztratos, agua de- colônia, água de toucador. 'agua de 'beleza, água de quina
água le rosas, água de alfazeina;,ãçasp
para barba, loções e tônicos Para, os
tabelas e Para a pele,, lardbantina, bandolina, "batons" cosméticas . fiaadores
de penteados. petróleos,' óleos para os
cabelo creme revanescente• cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pala a “-maquilage". lepilatórios,
dorantee.' vinagre aromático. p.5 daarroz
e , talco perfumado' Ou nao..`'apis para
pestana eseotPrancetras, °rapados- para
.embelezar tetos e olhos '„crirtnim Pare
o rosto e para os lábios sabâce'e crem:

'Classe

36 . -

.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

• Classe
3'
llia produtó farmacêutico indicada como
sedativo e tranquilizador geral - Temo n.9 727.103, de 2-12-65
Lones Filho , Cia. Ltda.São Paulo
•

PXO DE AÇUCAR
. Classe 36 a. •
Pará distinguir: Artigos ' de veltuárioe
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
avental, alpargatas, anáguas,' blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças', casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas,- combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas. ',camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinho,, cueiro&
saias, casacos, chinelos, domin63. echard
pra, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gov.
ros, jogos dl littgerie, jaquetas, lactuês.
luvas, - ligas, • lenços, tnantea, meias,
aios, mantas, mandribo, mastilhas, ma•
letós. palas, penhoar, pulavas, palatinas,
peugas, pouches." polainas; pila:aias,
altos, 'perneiras, quimanos, regalos,
robe de chambre, roupão,. sobretudbs,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolas
slacks,
toucas, turbantts, ternos, uniformes
• e vestidos '
Termo a.9 727.1
de 2-12-65
e José Alves de Medeiros
São Paula'

Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas" feitas em geral: Agasalhos,
aventais, a/pargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba- VELOZ .ADMINISTRADORA
douros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas. chales,
GERAL DE SEGUROS
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, corpinhos, calças
Classe 33
de selai/oras e ade crianças, calções, cal•
ças,' camisas, camisolas, camisetas, Seguros em geral: assim como também
cuecas, ceroulas. colarinhos,' cueiros,
a sua administração em favor de'
saias,-casacos, chinelos, dominós, echar-,
terceiros
,r

,

•
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Mdameeffinememeon

Publicação Irene de acdrdo-eom 'o -art: 130 do çádigo -da 'Propriedade 3ndustrial, Da data da; publicação .eoineçarm 'lã =Ter ' o prazo de '60 dias 'liara -o deferimento 'dopedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas . oposições ..,ao - Departamento
" Nadara' 111:: 'Propriedade " industrial _aquêles que si 'julgarem prejudicados com a ~casula de, anise° requarMe'
—
,
2
„).
_
Termo' n.9 ..727"...116-, de 112-1965
'Mano -,n.• 727.105, de 2-12-65 , base asfáltico,-xstacas. , esquadrias, estru`-.Tertno n. -727.111, de "2-12-65'
Fábr:ca ce Toldos Dias S.A ....' „
,Amilton Simões 'Gonçalves
lurai metálicas .para construções, lama- A-ncora . ..Indústria e ''....Ceméicio .Ltda.
'
Guanabara
.São iPaulo
, !as de „metal, ladrilhos, lambria, luvas
-São
de junção lages lageotas enaterial isolante contra : frio e calor, Manilhas, Massas para revestimentos de- -partdes, madeiras'zpara constriações,1.mosaicos, - prcidutos de base astáltico, produtos para
" SILEIRA
-R A
'
•
Rlikb
'
:.,.. IniD usTi
tornar impermeabilizantes - as argatnassas 4e cimento „e cal ullea„ pedre;
gulho,--t produtos betu. minosOs...imperineaAndastria'Brasileira
blizantes_Iiqu'ldos ou „sob :outras' formas
Algiigos -.para • autOmóVe:s 4e cobertura
para ,, revtatinierito;e oi.i.tros: como !na pa.
' -Claese 36'
de áreas' e outros :locais
vitrientaçãO, , peças.rnarnentais de , ci. - Calçados .:eni ,geral
mento ,oii,,gesso para tetos
paredes
1 Termo'n o 727:117 'de 1-12-1965
• Termo' n. 727.112, de :2-12-65
?9,pel para_ forrar „;'•- casai .» massas anui, Ancora Indústria e, Comércio Lida .;
Ciceroje_sus
Coelho
•amdcis 'para uso 'mas construções: par:
ana5W1
São
.Paulo:
, São _Paulo
goetes. portas,. portões. pisos, soleiras
para ;portas», tijolos, tubos - -de concreto,
t elh a s, .:tacos, ztubos • de vtntilação, tanClasse' ,41
• ques- de ,,cirnnto,, ,Nfgas. ,. vigamentos e
d:eos lubrificantes
--Nvitrõs
-Termo -p,9 727.106, /de 2-12-65
„Termo n.9 727.103, -de 2-12-65
'Savanah Confecções Ltda
Ancora _Indústria e Comérc:o Ltda.
,- São Paulo
kdústria
'Classe '32 São Paulo
Para distifiquir: Almanaques, anuários
álbuns • impressos, cartazes, catálogos
¡ornais nacionais ' e estrangeiros. , puult
Classe 36
cações impressas,- revistas programas em,
Calçados em geral„,„
ANDOSTRI A , BRASILEIRA .
rádio»
teievisão,
tornais.
-programas
:
ra:',
diolônicos. Peças teatrais -e ancqifite .Terinci- n.o' 727:118, de '.1-12-1965
Cloicse 36
gráficas
produção.: adminis
Samuel Goichstein -- •
'
Para -distinguir: Artigos de vestuários
jndústria Brasileira
'tração ,de produção e distribuição de fil
São 'Paulo . e ,roupas feitas etn rgeral:'''Agásalhos,'
mes cinematográficos
„
aventais, --,,alpargatas nanáguas, blusas,
Termo ,n.o 727.113, de--1-12-1965
botas, botinas, 'blusõps, tboinas,- baba1PRORROGACA. O
Ancora Indústria e Comércio Ltda.
• -Classe 36 douros, bOnes, -capacetes, cartolas.. cara
,,São :Paulo
puças,', casacão. ;,coletes, capas, chales
Calçados ;em •geral
•CASA ort40 i'N te *NOVA YO/Ilf
cacheéols, -calçados, • chapéus, cintos,
72Z.1/39, -.de 2-12-65
cintas. combinações, .corpinhoS.- . calças ' Tiérnio
Comércio 'Ltda.
de senhoras e de ,crianças,'calcões, cal-, Uciara. :Indústria
" 'ças, camisas, -•• camisolas, camisetas,
São Paulo
.} Classes: 34 e 40
cuecas, . ceroulas, colarmhos.' ,cueiros.
•
Tapetes
e
panos de lalgodão, lã, -ipêlo
:saias. casacos, chinelos,'dominós. eschar,seda,naturai earti qcial, paraassoscialho
pes, fantasias, fardas para militares,' coindústria Brasileira
e paredes, assim como Imilecis e.oleadoi
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorpara 105 !mesmos :fins, e móveis de maros, jogos cit . lingerie, jaquetas, laques,
-deira e de metal, ,estdalos ou :não. :n
'-Classe 36
luvas, ,ligas, „lenços. Mantõs,
cluindo-se colchões, travesseiros, ,coben
• malõs, mantas, mandribo, mastlhasi ma• ,CajçadOs em geral .„
tores e ,acolcboados para : InOveis t(ex.
let6s; palas,- penhoar, pulover, pelerinas,
- .2 Termo a.9 727.114. de 1-12-1965
clusive os de :escritório -e os para Jini
peugás, pouches, polainas, pijamas, PUAnètira Indústria e Comércio Ltda.
4 Linhas ;de ;algodão para . costura
abas, - perneiras, - ,,quimonos, regalos
técnico)
'São Paulo
robe de chambre, roupão,' -sobretudos
• suspensórios," saídas de banho, sandálias
s-Térmo in. 9 727;121, de .1-12-1965
sueteres, shorts,,Sungas, stolas on siada
' (Prorrogação)
toucas,' turbaritti,'leinos,-unifortnes
Hewlett — •Packard Company ,
". e vestidos
çs
Estados Unidos da América • Xemio n.9 227...107, de 2 - 12 - 65
"1
SEMEC
Sociedade ,de Engenharia
•
In
iistria-Brasileira
Mecânica, ¡Elétrica ,e:.xle Construções
Classe 36 •
Ltda.
, Calçados em geral
Classe 36
''Guanabara
' Têm() n.° 727.110,de 2-12-65 .
Calçados em geral Ancora Indústrisa e, - iComércio :Ltda.
Classe ..I0
• Termo n.° 727 .115, de 1-12-1965
Para distinguir artigos e p-etreclios pari .
São Paulo
Ancora Indústria e ComércioLtda .
fins .cirúrgicos e hospN.elares, preservou.
São Paulo
vos. sacos e capacétes para gelo,' bol
sas de água quente. sendas, irrigadores
seringas de borracha. 'tubos de borra,
• ,•
„Classecha • para irrigadores, , gota percha. luvas,'
• Pare distinguir: Materiais para construde borracha, dedeiras para fins cirúrgições e ,decorações: Argamassas, ,,,argila,
cos, cintas urnbelicais, máscaras -onn
areia. azulejos. batentes, balaustres, blpindústria Brasileira
cloroforni
- icar, ataduras, drenos, esparatos de cimento, blocos para pavimentadrapos.
btigias, adenõtornos. abaixa-1l1.
ção caibas. " cimento.: cal,,cr, ,chapas
indústria Brasileira
guas./ aparadores. ;Conta , gotas. goivas
isolantes, caibros. colunas
protetores para,--Seios. rira leite. MS4ft1
'clu.pas para coberturas, caixas dágua.
Classe 36
tos para enfermos,' tundas, -meias &as.
,36 caixas • de descarga .para -etixo.s..- edificaCalçados em geral
ticas
,umbelicais
Calçados em geral'
ções pretnoldadas; estuque, emulsão de
„
.
, para cirurgia e cintas

Sombra Colorida
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MARCAS PEPOSITAC5ASi
Publicação feita de aciardo com oa art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da pulais:aça* começara a
ancror o prazo de 60 dial, para o deferimento do pedido. Durante iene prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se- julgarem prejudicados com a concessilã da registro requerido
Termo na 727.119, de 1-12-1965
, (Prorrogação)
Monsanto Company
Estados Unidos da América

CHEMSTRAND
Classe 23
Tecidos em geral; tecidos feitos de
fibras s:ntéticas
-Termo 'n.° 727.120, de 1-12-1965
(Prorrogação)
Fábrica de Fios e Linha "Marte" S.A;
São Paulo
MOUS

mama bt 710411 titia 15311
k, aio Pealo, tstoats te no

Classe 22
Termo n. o 727.122, de 1-1.4-1,u3
Bento de Carvalho & Cia. Ltda.
São Paulo

VINHO DO PORTO'

Á-

Classe 42
Vinho do Pôrto
Termos ns. 727.124, de 1-12-1965
(Prorrogação)
Helna Rubinstin Produtos de
Beleza S.A.

Guanabara

me: escôvas para dentes, cabelos, unhas
e cibos. saquinhos pertumado, preparados em pó, pasta, líquidos e titolos
praa o tratamento das unhas, disso
ventes e vernizes, removedores da cuta
cuia. glicerina eraimada para as cabelos
e preparadas pata descoloir unhas.
cilicia e pintas ou sinais atalaiais, óleos
paras peia

Classe' 48

tratos, água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina
água le rosas, agua de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, "batons" cosméticos, fixadores
de penteados.. petróleos. óleo' para os
cabelo creme revanescente, cremes gordurosos e pomadas Para lim peza da
pele a "maquilage". tepilatarios, desodorantee, vinagre aromático. pó de arroz
• talco perfumado ou não. !aipis para
pestana e sobranceiras, prepados para
tmbelezar cílio. e olhos. carmim pare
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
Ou não, sabonetes, lentifricios em pó,
pasta ou liquido, sais perfumado, para
Unho:, pentes,
vaporizadores de udu,

LOUCHARO
INEOSTRIA BRASILEU

. 'Classe 38
Térmo n.o 727123, de 1-12-1965
Aros para 'guardanapos de papel
Alfredo Bucheint Representações S.A. ag l atinados, 'álbuns (em branco), Calma
aara retratos e autógrafos, balões (ex.
• Guanabara
:ato • para brinquedos) . blocos para
cot espondência blocos 'para cálculos
5/oco? para anotações, bobinas brochurar cão, impréssas, cadernos de. escrever, capa:. aira clacauuentos, carteiras.
cifiras 'de papelao. cadernetas, cadernos, caixas da cartão. caixas para pacn.rtõe's de visita& cartões comerciais. cartões indicar, conreti car
:Mn& cadermis de papel melimetradc
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina. erapas planogrãficas, cadernos de lembrança. carretéia da papalão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encardenação de papel
ou papelão- etiquetas. Rilhas índices
fô/has de celulose, guardanapos, livros
. Classe 37
impressos, livros fiscais. livros .de
Roupas brancas, para cama e mesa: não
contabilidade, m ata-borrão,. orileeneates
acolchoados para camas aai chas, ao- de
papel • transparente, pratos papeli/actores. esfregões, fronhas,- guardanaabaos de toalhas nhos, papéis de estanho e de ah:minto
pos, logos bordad
lençóis. n antas para camas panas pais papéis sem impressão, papéis em branco
cos•Tela e panos d.e ratos, &Abae de para impressao, papéis fantasia, aunai
rosto e banho, toalhas de mesa, toa- para forrar • paredes, pape) almaço com
lhas para Jantar, toalhas ¡Sara dia e ou sem pauta, papel crepon, papel de
café- toalhas para banquetes, guarni- seda, papel impermeável, papel ' em bca
ções para cama e mesa, toalhinhas bina para impressão, papel encerado
papel higiênico, pape) impermeável
(cobre pão)
para copiar, papel para desenho, pra
Tarmos as. 727.125 e 727.126. de
pai para embrulho impermeabilizado
papel pari -encadara a, papel para es1-12-1965
crever, papel para imprimir, papel paS.A. Farmaceutici Mit
rafina , ' ara embrulhos, papel celofane,
Itál:a
appei celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar ta
laca, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de papel
acrpentinas, tubos, postais de cartão
Classe 3
a— e tubetes de papel
Especialidade Ou preparado farmacêutico contend osufametoxipirazina • e
Terno n. 9 727.128„ de 1-12-1965
cloranfenicol
Dr. Luiz Alberto de Toledo
Classe 2
Guanabara
Substâncias e preparações químicas
usadas na agricultura, à saber: adubos.
adubos -artificiais para o solo, álcalis
para fins agrirolas, bactericidas, ceras
)ara enxertos. cianamide de cálcio
corno adubo para, o . solo, defurnadores,
desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura, escórias -básicas para
3NGECAST
adubos, essências pára exterminar aniIndustriá
Drasi,leira
mais e plantas da,ninhas, extratos de
auassia para fins horticolas, fertilizanil. para o solo, formicida, guano, iamifugos, massas para enxertos, pastilhas
para destruir Insetos, preparações para
preservar o solo, preparações para destruir insetos, _Uivas e , plantas daniClasse 38
nhas, sais para fias agricolas, sais rira
fins horticolas, substâncias - quitnicas Aros ' para g uardanapos de
para , &nitrir insetos, heavas e plantas nautinados. álbuns (em branco) álbuns
retratos e autógrafos. balões (ei.
daninhas, venenos contra a vermina, Para
ceio vara brinquedos) blocos para
venenos para insetos e visgos
aares p andência blocos para cálculo.
contra lagartas
blocos :mira anotações, bobinas
briadni'

KELFICETINA
--

Para distinguir: Perfumes. essências ex-

Termo n.° 727.127, de 1-12s1965
Litografia Louchard Ltda;
Guanabara

tas não impressas, cadernos de escrever, capa? para documentos. carteiras,
Caixas de papelao cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciai,. cantas índices, conter., cara
e em branco para desenho, cadernos
tolina, cadernos de papel melimetrado
escolares, cartões em branco, cartucho.
de cartolina, crapas planográficas, ca'
demos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encardenação de papel
ou papelão- etiquetas. Rilhas indicas
fôlas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, inata-borrão, ornamento.
de pape) transparente, pratos papela
abo& papéis de estanho e de alumiai%
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar_ parede., papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiênico, papel impermeável,
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papei para encadernar, papel para escrever, paae) para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel 'de linho, papel'
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papei, rosetas de papel, rótulos de papel, _rolado
de papel transparente sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetea de papel
Taamo n.o 727.129, de 1-12-1965
"Elgin" Fábrica de Máquinas de
Costura S.A.
s São Paulo
at.

60,4v4"r1~%,
Indústria Brasileira
Classe 6
Máquinas para: acabamento, achatai
arame, acondicionamento, adelgaçar
ajustar, limentr água.. alisar, amassar.
aplainar, arrolhar. beneficiar, burilar.
arinquetra, brunir. caradar, coletar. comaor, comprimir, consenvar, cortar, coser, costurar clarificar, classificar, cravar, debruar, debulhar, desbargar, desaastar. descarnar. descaroçar, desembrear, dranatar, depolpar. datribuir dobrar. drena elevar, empacotar, anca?.
dernar, estampar. fabricar arame, fabricar artigos de metal, fabricar bebidas.
fabricar calçados, tabricar craapéus, fabricar escamas, fabricar ferramentas. fabricar gêlos. fabricar móveis fabricar
roupas. %adir. imprimir. Insuflar, erfurar. picotar, prender. rebitar roscar, selecionar separar, urrar, tecer, timbra.
brinquetadores, cardadeiras. condensadores, cravadeiras, dínamos. escavadeira misturadores, motores, prensas. [atacadores, teares, máquinas insufladoras,
mootras, motrizes. operatrize& perfuratrizes, rotoras e, peças integrantes de
máquina
,

_
•
Ptiresete feita de asCdu Oen?
e *st 110 do' Créd.tgio 4a triopriedadel.naisal. Da data da publicação começará a
,
COrrx Prazd da 0 dias parao deento dç, pedido: . 1:31Malata tese pr.= poderle apresentar suas eposiebes ao Departiunents
Kaelcalei da Pro;riedade
Industa. lal aç=e1= que se paparem prejudicados corri a concessão do registre ri:querida
,
- , •
- _Termo, ti.°. 727.130, . de 2-12-65,:
,I - Termo n.° 727 .134, de 2-12-65
Termo ;41.* . 727.141;- de: 3r12-.1965
Termo ri, 727.150, de 3-12-1965
. Elgin, Fábrica , de Máquinas de. Costura Fábrica de Tecido - IVIaracanã S. A.
Creações Laril Limitada •
-. • -Tapeçaria Junver Ltda.
S. A./ • .. • • . ' ' .. Guanabara
Sao Paulo
•São Paulo
São Paulo.
. -, .
. ..
RORROGAÇÃO
-LARIL
Ukr
PRORROQACAÕ'.

amam- italizado

„.....

Classe 6
. Sinal de propaganda
Termo n.9 • 727.131: de 2-12-65'
taniti) -- Produtos de Higiene Ltda.
. Guanabara
-

anclústria 'Brasileira.r
. • Classe 2
Carrapaticidas, desinfettantes. embrocaçõeS para :animais, farinha de ossos,
medicamentos para enlmas. aves, :Preparado a eprodutoS -inseticidas, Parasiticidas. -remédios para fins veterinários,
• sabões veterinários e desinfetantes, ,sais
veterinários e desinfetantes, sais veteri-:
•;saldos. vacinas para aves' e animais,
saia minerais para fins Veterinários, poisadas- uso veterinário, verniiiddas uso
Veterinário. desinSotantes e veterinários
' Termo n.'727;132, de 2-12-65
Florestal Brasileira S. A.

Mato Grosso

•

pRORROdA03

..sausTraa saAsit.us,a`",:'
Classe 4 barato de tanino ou quebracho para
costumes • - • 4-- -"Temo zni 727.133, de 2:12-65
Lanifício Ideal S: ' A. 'Guanabara
• PRORROGAÇÃO)

Ind.Brasileira

. .

• Classe 18 ,..
Para
distinguir:
Perfumes, essências,
.
-Classe 3
tratta, água de colbnia: . água'-de toucaProdutos farmacétificos em gerai
dor, 'água .de ' beleza. água - de -.quina.
água de rõsa.t ...água -'de alfazema. - água
Termo n.°. 727.138. d' 3-12-1965
Brascal Indústria e Comércio de Cal Pára • barba: loções e tônicos para os
cabelos- e para 'a 'pele, brilhantina, ban.
Limitada
"batons .! cosméticos.. fixadores
:-São Pauli
de penteados, petróleos, -óleos- para ; os
:F.:belos, creme evanescente, cremes 'por-•durosos e pomadas -.para f limpeza ',da
SRASCA L . pele e "manuillage",' Aepilaíbrios,' . ' desoIndo 3rasileirs,
dorantes, vinagre aromático, pó desarro2
e talco. perfumado ou não, lápis • para
•.- Classe 16 • 4
pestana e sobrancelhas, preparados para
Cal bidratadO, cal solúvel. cal virgem e embelezar- cilios :e.' olhos.: carmim-para
calcáreo para . construões.
rosto e para os lábios. sabão e 'creme
para barbear. sabão liquido perfumado
Têrmo ri.° 727.139, de 3-12-1965
Rio 65 Representações e Decorações ou não, sabonete& dentifrícios ao" pó
pasta ou liquido: sais , perfumados Para
. -.Limitada
banhos,• pentes.. vaporizadores. de, Perfume: escoávas para- dentes, cabelos. unhas.
e cílios: dum de louro.. saquinho perfil.
RIO 6)•*.
,
siado, preparados. em p6.- pasta, &fui35 e tijolos para ti tratamento das unhas
lisaolventes e vernizes, 'removedores "de
Casse 15'
,cutioula: • glicerina perfumada,' para ••
-Adornos de louça
cabelos . : e preparados: para , descolori;
unhas.
- • Mlios .e - pintas'. ou sinais arefP
_Termo nP -727.140, .de 3-12-1965
• .
ciai& -óleos. para a pele
• ' Bittencourt
Panazzâo Lida.
- • S.1.2 Paulo
Termo' il.° 727,149, de 3-12-1965
Alfredo Castro: • ' •
São Paulo•

SELVÁL-EM
Ind. Brasileira

.
'

-

LJ

— .
Indústria Brasi,leirt
C1as&e'.'23
:Tecidowide lã : era

Ind. israeileirá

Classe 36
Classe 34 .
Para 'distinguir: Artigos de - vestuários
MDÚSTDÍA EIDASILEIRA
COrinados e passadeiras,--aventais, olpargatas, anáguas, blusas,
Temi° n.° 727.151, de 3-12-1965
'Classe 23
bofas, botinas, blusões: boinas, babaCasas Iraui'de Calçada' Ltda. " s '
Tecidos em geral
e koupas .. . feitasem geral: Agasalhos,
- São ,Paulo
dourcis. bOnés, ca- pacetes, cartolas, cara.
Termo' n.° 727.135, •de 3-1 2-1965
Ouças,- casacão, 'coletes. capas; cháles
de Calçados Condesssa Ltda.
cachecols. , Calçados.. chapéus.. Cintos,São Paulo
2
•'
cintas, combinações -, corpinhos. calça,
de' senhoras e de cr iaosas. ,cag§es;'91CONISSSA
ças. • camisas, camisolas; :':camisetas
,Israsil eira
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos; chinelos, doniinós, achar • .
Classe 36
pai: fantasias,- fardas para militares, "co- • Termo n.9 727.152, de 3-12-1965
Calçados paar
legiais. fraldas. galochas, gravatas, gor- Indumatex
Indústria de Máquinas
_ homens, senhoras a
criançàs
••ros, logos de .Ungerie; laguetas,-laguês. *-Montagens : Industriais Ltda.
luvas, ligas. lenços, , mantéis, meias.
São Paulo
-- Termo n.9 727.136, de 3-12-1965
Maiôs; mantas, :mandrião, mantilhas, pa
•e Indústria de Mandioca
let6s,-I palas. penhoári puloVer. pelerines
Pakaital Ltda.
—
Ougas. pOurhes.Polainas,. - Pijamas, pu;
São Paulo
*hos; perneirás,"; quinionos, regalos.
robe de chambre. rOlpão, sobretudos,
p
II I r
suspensórios. saídas" debanho, sandálias
„
INSUP;(1TEX
sueteres, shOrts, sunga.s.'stolas ou slacits
'.Classe 41
• naucas. turbantes. ternos. uniformes
Parinlii, e raspa de mandioca
e'yestidos
'
•'
_
Clasie
Te:mo a.° 727.137, de 3-12-1965
Termo . n.°: 727142;- de 312-1965-...' Ala vencis, amassadeiras de concreto e
Imatfa 'Importação de Artigos Fama' rmarinkoS` Qslinko 'Limitada .A
barro, máquinas para -arbri rchavtas,
céuticos Ltda.
•• . -São Paulo'
máquinas paar arqueação de einbalagens
- São Paulo
' combas elétricas para pneumáticos, bioOsLINK.u- •
cos. cruzetas, máquinas adaptadas na
•
ri-i
e
.-Ind...Brasil
construção e conservação de estradas
• IMÁRYA'

Ind.. oras:11e1.n"

-•

- Ind. Braisileir,a;

-Classe 41
•
•
t....C.aft'.:torradd' e intiith4- '

• "ÁLPLI"-.
Ind. 13x-aid.leira.
Classe 44
•Cinseíros e isqueiros

Termo n.° 727.153, de 3-12-1965
Pirineus Comércio e Importação e
Exportação Ltda.
São Paulo

.ttid. ragi.TReHira-,
Classe 33 Iniportacáci •e .exportação
Termo A.° . 727.151, de 3-12-1965

Ga-pilar Indústria, e Revestimentos
_Limitada
São Paulo ,
, dIlTERVE DA "

'
,Ind. -.Uras/leira
-,Classe 16.
•Para distinguir: Materiais ' paa'r, constra.
ções e decorações:. Argamassas. .
areia, azulejos, hratentes._balaustres,' blo•
:, coi de. cfmnto blocos para 'pavimentaÀ
‘ â n. ' calhas, cimento, cal.. cré. -lapas • --isolantes, 'caibras./ caixilhos; colunas; '
chapas para coberturas, caixas láqua,,
caixas -de descarga para eixos. edihca.
ções 'prernoldadas, estuque, emulsão de
base aisfáltico, estacas,- esquadrias, tains.
turas: metálicas para construções, lumejas -de 'metal, ladrilhos, lambris, luvas
de função, legas, lageotas, material lias.
!ante contra frio _e alor, manilras, massas pese revestimentos de paredes, ma;
eiras para construções, mosaicos, proa.
dutos de base esfáltico, produtos pare .

-;)
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Pubdanão faita ,do acrãrdo cern o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação cometam& a
gonu o premo do 611 diais pasa o dererfluento do pedido. Durante asas prazo poderão apresentar suas oposições ao Departimento
Nacional da 'Propriedade Industrial aqueles qus se julgarem prejudicados cota a concessão do registro requerido
tornar impermeabilizantes as argamassai 'de cimento e aal. hidráulica, pedra
Olho. produts betuminosos, impermea
bilizantes liquidr ou sob outras forma:
para revestimentos e outros como nae
•vimentadio, :xás ornamentais de cimento ou gesso Para tetos e paredes
papei para torrar casas. massas ant,
eidclos para uso nas construções, par
quetas: portas, 'portões, pisos. soieiraa
'para portas, tijolos, tubos de concretc
telhas, tacos, tubos de ventilaçao: ,an
alues de cimento. taaas, vigamentos e
vitt.%
Têrmo n.° 727.155, de 3-12-1965
Churrascar:a Carreteiro Ltda.
São Paulo

"CARI/Rip"
Ind. Brasi eira

cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros
salas, casacos, chinelos, dominós. achares, fantasias, tardas para militares, colegiais, fraldas,' gaiochar, gravatas, goa.
roa, jogos de angarie, jaquetas,. (agúes,
luvas, ligas, lenços, manuais. metas,
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas. pa.
letós, , Palas. pediam, pulover, pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas. pu
duas, perneiras, quimonos, regalos,
robe de 'chambre.' migo, sobretudos,
suspensórios. saldas • debanho, •sandálias
sueteres, shorts, sungas. atolas ou slacks
toucas.' turbantes, ternos, uniformes
_ •
e vestidos
- Termo n.° .727.158, de 3-12-1965
Frios e Laticínios Pirua Ltda.
• São Paulo
ttiriguitt

Ind. Brasileira
Classe 41
Churrascos
Têrmo n.° 727.156, de 3-12-1965
Bressara Magazin eLtda.
São Paulo

JS:teltieira

• Classe 41
Salame, mortadela, salsichas, presuntos,
roz-bife, queijo e churrascos doce de
leite, requeijão, manteiga, qualhada e
yogurth
Terinci n.° 727.159, de 3-12-1965 •
Buffert Carly Ltda.
São Paulo
•

r-•A

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas . lanas em geral: Agasalhos
aventais, olpargatas. anáguas. _blusas
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes. cartolas, cara.
puças, casacão, coletaa....„capas, chales
cachecols. calçados. Chapéus. cintos.
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças. calções. cal
os. camisas, camisolas: camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. acharpea. fantasias, fardas para militares, co
leglais, fraldas, galochas, gravatas. gorros. rogos de 'ingeria, jaquetas, laques.
luvas. -ligas, lenços, mantem. meias.
mateis. mantas. mandrião, mantilhas, pa.
letds. palas. penhoar, pulover, pelerinas
peúgas, ponches, polainas, pijamas. punhos.. perneiras, quimonós,. regalos.
robe de - chambre. 'rolpão, sobretudos,
íuspensórios.. saldes debaitho.• sandálias
saeteres, slicks, sungas. atolas -ou slacks
' toucas, turbantes, ternos. uniformes:
4.514e,
e vestidos
- Termo ai 727.157, de 3-12-1965
Giocar Comércio, Indústria e
Representações Ltda. São Paulo

"GIOCAR"'
Ind. brasileira
, Classe '3ÉiiPara distinguir: Artigos de vestuários
roupas feitas ein 'geral: Agasalhos
aventais. alpargatas - anáguas.. blusas
botas, botins . : blusões,' boinas: • babadouros, boiiís. Capacetes: caricias, a:iapuçás,' casacão, Coletes, -cates, chalea
cadiecols. calçados. chapéus. ;' cintã.
cintas, combinações, corpinhos: 'calças
de senhoras- e 'de crianças: oilçÕescal:
ças.' camisas. camisolas; cawlietaii.

"CARI!**
.
Ind. Brasileira
Classe 41
•
Bombons, bolos, balas, bolachas, caramelos, croquetes carnes, chouriços, 1:nguiças, presuntos, queijos, requeijões
torrões, peixes, conservas, pizzas, pikles,
banhas e salsichas
Termo n.° 727.160, de 3-12-1965
Panificadora Cinderela Ltda.,

teiras, maçanttas de porcelana, mantaaceiras, molheiras, moringas, palite:roa
Pedestais, pias. pires; polvilhadires:
porta-facas, potes, puxadores, receptáculos, sale:ros; seryiço de ,chá; 'taças
para café, travessas, terrinas, orinóis
vasilhas, vasos sanitários e xícaras .
-Termo n.° 727 , 162, de 3-12-1965
Kioshi Ogata

Termo n. 727.164, de 3-1245
Pastelaria Wing On Ltda,
São Paulo

São Paulo

Termo n.° 727.165., de 3-12-65
Proyex Promoções e Vendas no Exterior Ltda.
São Paulo

"LOSVEX" •
• Ind.. Brasileira
• Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas, anáguas; blusas,
botas, botinas, blusõee, boinas, babadouros, bonés, capacetes„ cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados; - chapéus, cintos;
cintas, tombinações, corpinhos, calças
de senhoras . e de crianças, calções, calças. camisas, • camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, • colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos dt lhlgerie, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mant8s, meias,
maiôs, mantas. mandribo, mastilhas, malett:a, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
aa ugas, pouches, polainas,' pijamas, pu;aos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
toucas, turbantts, ternos, uniformes
• e :vestidos
Termo n.° 727.163, de 3-12-1965
Confecções Princesa Catarina Ltda.

Classe 4
Pão
Termo nk° 727.161. de 3-12-1965
Nakar 'Louças e Ferragens Ltda.
São Pauc

‘"RAKAR":
• Ind., brasileira
n
.--Classe 15
Para distingti:r: Artefatos de cearaica,
porcelana, faiança, louça vidrada para
uso caseiro, aparelhos de chá, de café,
de Jantar.' serviços de refrescos • e de
bebidas ,a saber:' abajures de 'lampião,
açucareiros,' 'apanha-moscas, bacias-, de
latr:nklaandeljas, banheiras, biscoiteiras
bidês, botijas, bules à-faceiras' canecas
'castiçais, - chavenas centros de ateso-,
ámOotelra.'cubOse, descansos de pOrce...
lana, esearradeirai eipreniedores.
„
„,
funis • gariaSas, gl&tca.. jard:peiraa jar.
ros, iarrões, lavadedos, lavatórios . lei-

Classe 41
Pastéis

."PROVEX"
Ind.. Brasileira
•
Classe 33
Promoções de vendas
Termo n.° 727.166, de 3-12-65
A Casa dos Retalhos Ltda.
São Paulo

•

"A CASA DOS
RETALHOS"
Ind. brasileira

Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, ted- •
dos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cánhmo, cetim.
carciá, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, Ma, jersey; linho; nylon;
pico-pacoi percalina; rami; rayon; seda
natural; tecidos plásticos, tecidos vima
permeáveis, tecidos de pano couro a
yeludos •
_ Termo n.° 727.167, de 3-12-65
Empresa Joli de Transportes Ltda.
São Paulo

São Paulo''

São Paulo

• "CINDIU:3U "
In d.. prasileira

"NINO ON"
Ind. 13ra,sileir5

"PRINCESA
"Ind. Brasileira
' Clame 36 ,
Para distinguir: iArtlgoi de vestuários
e roupas feitas, em geral: Agasalhos,
aventais, _alparcatas. anáguas, blusas,
botas, botinas. blusões. boinas, baba.
douras, bonés, capacetes. cartolas carapuças, casacão, coletes, • capas, chilas
cachecols, calçados, chapéu,
cintas, combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, ,caições, calças. camisas, 'camisolas. • camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros.
pez, fantasias. fardas para militares. colegiais, fraldas, galochas, gravetall .,90rroa. fogos de 'limparia. Jaquetas, laqués,
uva, ' 1' ligas. lenços.' mantõs. melas.
malas. mantas. mandrião, mantilhas. pp.
tatá'. palas. penhoar; oulover, nelerinas
Ougas, ponches; polainas. pijamas, -ronnlina. perneiras, quimonox..*'-, regalos
robe: de chambre, roupão,,' sobretudos
ty-u PeriaóriOS. saidas , de banho, sandálias
meteres. aborta, sungasastolas-ou slacks
uler, _toucas. turbantes. ternos» ..usi
formes e Vestidos

"JOLI"
Ind.. brasileira
'Classe 33•

Transportes de mercadorias

Terato n.° 727.169, de 3-12-65
Indústria de Melas Byblos Ltda.
São Paulo

"BYBLOS“
d. Brasileira
Classe 36 •
Meias
Termo n.°7 27.170, de 3-12-65
Francisco de Assis Oliveira Branco
São Paulo

1740B

Ind. Bra si 1 eira
Classe 8,
Aparelhos de pó, aparelhos de ar refrigerados, aquecedores, abat-jour, antenas,- bobinas, chaves -.automáticas,'comutadores, - chicotes para- • autontóveis,
cabos e condutores elétricos
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Pubricaçã.o feltra de aslirdo cem o art. MO do Cdclise da Ploprledade Industrial Da data da publicação começai a
• prazo de 90 dias para o deferautalso do pedddo. látnante atm prato poderão apresentar atias oposiçõee ao Departamento
Mastamal da Propstedade Incinitrial aqueles que se Miarem 'prejudicados com a concessão do registro requerida

Térmo n.° 727.171, de 3-12-65
Meridiano — Engenharia e Construções Ltda .
RIDL&N
AX O W
Ind. Brasileira
...lasse 33
Engenharia e construções
Termo n.9 727.172, de 3-12-65
Cia. Telefónica de Duartina
São Paulo

• MARTINA

Ind. Brasileiras --

Classe 8
Para distinguir: Aparelhoiís para
grafia e telefonia com ou sem , fio,
cebos e condutores elétricos, aparelhos
telefónicos
.
Têrmo n.9 727.173, de 3-12-65
Cia. Brasileira de Fibras Sintéticas
:'Fisint"
São- Paulo

•FIZINT
Ind. brasileira
— Classe. 22
Para distinguir: Fibras sintéticas para
uso textil
727.174,
de 3-12-65
rrênno n.9
Big Cesta Sovis —Importação, Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo
•

BIG CESTA sons

Ind. brasileira

Classe 41
'Para distinguir: Frutas de Natal,_ castanhas, nozes, avelãs, amêndoas, passas, figos, panetones, azeitonas, broas
e bolos
Termo n.9 727.175 de 3-12-65
Comércio e Indústria de Trefilados
Laminados "Citral" Ltda.
São Paulo

SPIRÀ •

Ind. brasileira
Classe 11
. Para distinguir: Arames lisos e _ farpados, pregos em geral, porcas 'e parafusos
Termo n. 9 727.176, de 3-12-65
Cantina dos Periquitos Ltda.
• . São Paulo. DOS PERIQUITOS.

Termo n.9 727.177, -de 3-12-65
Pmificadora Alvaro Ramos Ltda
São Paulo
-

lutos de .'base asfálticd, produtos para
tornar impermeabilisantea as argamaa
sas de cimento =e cai,- hidráulica, padre
gulho, produts betuminoso., impePaseaidizantes líquidos ou sob outras formata
luxos
-Árla,i0
peca revestimantos e outros como nas
Ind. Brasileira
vimentação, pesas ornamentais de cimento ou gamo para tetos . e parede",
Classe 41
papel para Ralar casas, massas antiPara distinguir: Substncias alimentícias ácidos para 1.130 nas construções, parpanificadas, notadamente: pães, bis- quem', portas, por es, pisos, soletras
coitos, bolachas, bolos broas, doces e para portas, tijolos, tubos de concreto
confeitos
telhas, tacos, tubos de ventilação, -tarr
toes de ciarento, viga*, vigamentos e
Térrno n.° 727.178, de 3-12-65
•
vitt(%)
uetteriais Para Construções Primo
Andrade Ltda.
'
• Tênno n.9 727.180, de 3-12-65
Indústria Química Janet Ltda.
São Paulo
São Paulo
MOS
, ?gim° AN
•

brasileira

Classe 16
"
Para distinguir: Materiais para construções e - decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas agua,
caixas de descarga - para etixos, edificações premoldadas, estuque,- emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções," lamelas de metal, ladrilhos,- lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, -material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos-de partdes, madeiras para çonstruçÕes, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argaraasas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na pavimentação, ,peças ornamentais de cimento Ou ersso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, parquetes, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, taras, tubos de .vtntilagão, tanques de cimento, vigas,- vigamentos e
vitrós
727.179,
de 3-12-65
fremo n.9
Pariainso Indústria e Comércio S. A.
. São Paulo

•

JANET
Ind. Brasileira
Classe 46
Para distinguir: Amido. anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivo.
algodão preparado pari limpar 'jactais,
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cara e de madira, g gome para lavanderia, limpadores de luvas. liquido& de
branquear tecidos, liquido: 'mata-gordu.
pai, oleina, óleo. para limpeza de carros, pós de branquear roupa, saliento
de sódio.' Irada cáustica sabão em pó,
sabão comum, sabão de, esfregar -e sa.
ponáceoe, tiiolos de polir e verniz
para calçador
Termo n. 727.181, de 3-12-65
Mario Uccio/ini
• São Paulo •'

Ind.j3rasileira
. Clame 16

Para distlaguk: Materiais paar coastruções e decorações: Argamassas, argila.
areia, ~Selos, bettntes, balaustres, blo
coa de ciarnto. bleios para pavimenta
cão, calhas, cimento. ela, ,cri, chapas
imareates. eatimos. cairilhos: • colunes.
chapas arra cobertaras. caleira &gila.
caixas de descarga para etizos, edificacbm prernoldadaa, estuque, emulsão de
Ind. Brasilelra
base arálltira._eatricas, esquadrias, catitaturas aretiliesse para eonatruçõea, lamelas de metal, ladrilhos, lambris. luvas
is bugio, lagar, lageotas, material ião.
Classe 41
Para ti:stinguir: Pratos rápidos varia- Inale contra fria t calor. manaras. alaidoe, refreições preparadas era geral. 1011 pare revattircentos de paredes,-na
doaras para amatrusiies, mosaicos. pro
churrascaria. plata& frios eas geral

•

r- Lt1)3RA,
Ind, BrA.Rileii*P,
Classe 47
Pare distinguir combustíveis, racriticantes, oubetãncias e produtos destinadas à
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão à gás hidrocarboreto.
gás metano, butano t propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, gra;
xas lubrificantes, óleos combustível'.
óleos lubrificantes, óleos destinados it
Iluminação e ao aquecimento, óleos para
amortecedores, petróleo e querosene
Termo n. 727.186, de 3-12-65
!dolos dos Estádios, Editora Ltda.
São Paulo
•

!DOLOS DOS
ESTÁDIOS
Ind. .Brasileirs

MONTATEX

Classe 32
Artigos da classe
• Terna° a. 727.187, de 3-2-a
•
Classe 6
"Mieran" — Comércio e Indnetria
Para dielnguir: Máquinas e acessórios
Madeiras Ltda,
de - Máquinas para indústrias testeis
São Paulo
Termo n. 727.182, de 3-12-65
"M. A. C." Representações Ltda.
MICRADI
- São Paulo , hd. Brasileira'

zrasileire.

Lii•C
_Ind.

•

Classe

-

Branileirs:

Classe 50
Para distinguir: Representações de
artigos diversos
têrmo n. 727.183, de 342-65
Antonio Daniel do Amaral
São Paulo
•

PAISIMCO

•
cuecas: - " ceroulas, colarinhos„ • cuca,
pes, fantasias. fardas Para militarei.-fraldas, galochas, gravatas... gor- •
Jos, jogos de angarie, jaquetas,. inquira
Luvas, ligas, • lenços, mantõs' molas.
amiba, mantas, mandrião, mantilhas.. paietós. palas, penhoar, pulover, .oelerinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas, •
ilhoa, -perneiras, • quimonos, • regalo&
robe de .chambre, •roupão, sobretudos,
suspensórios' saldas de banho, saadáliae,
sustem, shorts, sungas, moles ott
tuim, toucas. turbante& ternos,
• formes e vestidos
timo a, 727.184, de 3-14Equipamentos Lubra Aparelhos Ribs*
Tasbrificação Ltda.
São Paulo

16

Madeiras e seus artefatos
•Tênno n. - 727.185, de 3-11Sipi-Lar Utensílios Domésticos
São Paulo
SIPI—LAR

drasileira,

Classe 8
Para distinguir: Artigos e 'aparelhos e14.
tricoa, eletrônicos em geral, aparelhos
Ind. Brasileira
e artigos para instalações elétricas, ele•
tronicas e hidráulicas, conjunto de peçasi
Classe 36
Pare distinguir: Artigos de vestuários elétricas formando aparelhos óticos, bise
e roupas feitas em geral: Agasalhos, talações e artigos elétricos e eletronicosi
aventais, alpercatas, anáguas. blusas, para automóveis, aparelhos e acessório*
botas, botinas, blusões, boinas, baba- para rádios e fonógra çot. &patena •
douros, bonés, capacetes. cartolas, cara. rintrumentos didáticos. instrumentos
;ruça& casacão, coletes, capas, cheia, tatitlaas, bastreinentas de reei*" aio
eachecols. • -calçados, chapéus, cintol dedoret elétricos, acumulado:to eM
cintas, combinações' , cospiaboa, cakLs co.. aspiradores elltrieot. apita:Ima
dr senhoras. e de crianças, lIalçõea. att. P6. aderosc6p/oi. agulhas an' edita"
;as, camisas, camisola*, • catattetem apanhes de controle e acata, ~ao
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_ correr

Pubitençii, falta da acârdo com e art. 123 da Céetan da Propriedade liadnYdaal. Da data da. publienda comecirá a
•
o prazo da ca dias para • deferimento do pedido. Durante C:sa praz3 padei•fas aaretentar suas 0,3310C3 ao Departammata
Mac:anal da Propriedade Industrial egueles que se jatarem prejudicados coro a eoneensáa
"registro regaérido

usos de expurga apare:hos de ligaçãu
para banheiro& aparelhos de ar retrige.
rade, aparelhos de it tensa. aparelhos
automáticos para descarga de agua
aparelhos de ar condicionado.
Termo na 727.188, de 3-12-65
Ccracx — Indadstria e Comércio de
Madeiras Ltc:e.
São Paulo

caro& casimiras fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, jersey; linho nyloid
paco-paco; percalina: rarni; dayoni seda
aaturah . tecidos plásticos, recidds impermeáveis, tecidos de pano couro e
veludos
•"
Termo n. 727.194; de 3-12.65.
Àsj II, Valverde
São Paulo

• CEMEX
.ind..

•Brattileil
•

Casse 16

• Madeiras e seus. artefatos
Te'rmo n. 727.189, de 3-12-65
Cano Berti
São Paulo
-

CROPAD

In 8.. israei-telil
Classe 28
• Plásticos e seus artefatos
Termo a. 727.190, de 3-12-65
Indústria Textil Itapura Ltda
São Paulo

EL PASO
Classes: 33, 41, 42, 13e 44
Titulo de estabelecimento'
Termo n. 727.196, 'de 3-12-65
Text.I Zatory Lida'
São Pauto '

ZATORT
Ind. brasileira

ITIPURA
'índ. brasileirs
Classe 22
Art gos da classe
• Termo n. 727.191, de 342-65
Companhia Tozan de Crédito, Financiamento e Investimentos "Creditozanw
São Paulo

Classe 23
Tecidos em peias

Temos as. 727.197 a 727.195, de
3-12-65
Adrian', Albino de Jou&
São Pendo
913.PS
a-.LSERIPki
wade brasi.Leira-.

TOUN

-

IREDITUZA
- 'dçAct.

brasileira"

Classe 38
•
Artigos da classe
Tercei> n. 727.192, de 3-12-65
Companha 'rozan de Crédito, Finan.
demento e Investimentos "Creditozan"
São Paulo.

COMPANHIA TOZAN
11E CE2DITO,

11,11ANCIAMSNTO 3
2NVESTIMEriirOS

uGREDITOZANN

.

Nome comercial
Tiram n, 727.193, ' de 3-1245
Casa "Beilmont" de Tecidos Ltda.
São Paulo
•111n11.11,

BELMONT
JND ,BRASILE1RÁ
in Classe 23
Para distinguir, tecidos era geraL teci, dos para cocrfecçaes eia geral..
tapedarias • e, para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cãnhmo cetim,

1

Classe '1
Artigos da clame
Classe: 3
Artigos da classe
Classe 2
Artigos da classe
Clame 6
Artigos da classe
Classe 5 •
Artigos da clame
Classe 4
Artigos da classe
Classe 7
Artigos da classe•
Classe
Artigos da classe
Classe
Artiaos da classe
Classe 10
Artigos da classe
Classe 11
Artigos da classe
Clasie 12
Artigos da classe
Classe 13
Artiaos da classe
asse-14
.
*Artiaos da classe
Clas.se 15
Artmos da et-asse •
Classe 35 .
Arti gos da classe
Classe 34
• Artigos da clame
Classe 33
Artigos da classe
Classe 32,
Artigos dá classe

Termo a. 727.2491 de 3-12-65
. Classe 31
Artigos da classe
Editorial Irrada.ão S. A. •
•
Casse
•
30
São Paulo
Ardaas
ClaSse
• Clama 29 •
• IRRLDIA.ÇX.0
Artigos da classe
Ind.. Brasileira
.Classe 28.
Artir:ds da classe

Classe .32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos. boletins catálcgos, edições istpresdaa, revistas, ór'gãos de publicidades, programas radar
fónicos, rad:o-televisionadas, peças tea-iras e cinematograffcaa • programas
• • circenses
—
Teimo n. 727.250, de 3-12-65
• Madeireira Central Lidar •
-.São Paulo

Classe '27
Artigos da classe
Classe 26 *
Artigos da classe
• .C17;sse 25
• Artigos . da • classe
Casse 24 .. •
Artigos da classe
Classe 23
•Artiqoa' da classe
Classe 22
Artigos da classe
•. • Classe 20
Ardaoi da alasse
Classe 18.
A.rti go:ssde1clas
7 se
Classe
Artaeod- da classe'
.
Clasae 16
Arearia da classe
Clasze 21
Artigri's da classe
.a • Casse 42
Artigos da classe
.Classè 43
Artigos da clama
Classe '44
Artigos da classe
. -Classe 45'
Arkaos da classe

.

CENTRAL
Cnd. Brasileira

Classe 16
• coasPara distinguir: Madeiras para.
.
trações em geral 'Termo p, 727.251, de 3-12-65
Alfred J. Lianert
Sáo Paulo

PRUM-TRATOR End.. Hrasileira

• Classe 7
Máquinas • utensiliaa para seroa. usa• doo exclusivamente na agricultura e
norticultura a saber: arados. abridores
de sulcos, adubadetras ancinhos ~canimos e emplilhaddres (lambia:dos,. a.
•arrancadorea ax-caninsas para . agricul- •
tura, batedeiras para cariais. bambes
• para adubar, ceifadeiras. carpideiras,
Ar.t
rtig
:a
dda 5c:Ilas
ro saue
ae i •
as:
•ceifados para arroz, charruas pára agri. *
. C asse 36.
cultivadores. • debulhadores
cultura.
destocadorma .desentegradores mamo.
-Classe 37 •forca aaea. a agricultura, escarrificadoArtigos"da classe
res, enchovadeiras, facas para maca*
Classe 38*
nas agricolu, terradeiras gadanhos
Artigos da classe
•
gaitas pata arada grades de 'discos
Classe 39
ou
destes,
maquilam
.
batedeiras
,
para
Artigos da classe
máquinas inseticidas. ata. Classe• 40. •• agricultura,
:Ninas vaporizadoras, máquinas da
Artiocds da *classe
aungir, máquinas niveladoras de terra.
• Clame 41
-niquins& perfuradoras para a agrieel.
.Artigós da classe
ora máquinas de. plantar, inadatada .•
«ias. mquinas caçadeiras, máquinas de
Tarmo n. 727.247, de 3-12-65
Casa de Carnes Campo Grande Ltda, Ocra, de 'semear. cara *Afaima de
torquir, de triturar.: de • esfarelar terra. •
São Paulo
'Nara irrigação. vara matar formigas e
outros Nieto*. astra burrifar • :salvada .
•CAMPO GRANDE
rar desinfetantes parai adubar, *paia
Brasileiru
%dar e espalhar palha, para colhei
algodict, para colher cereais, máquinas.
Classe 41
Para distinguir: Carnes verde em geral amassadoras para fins agricolas de ,
cortar árvores,. para -espalhar, para ca. •
Têm; n. 727.248, de 3-12-65
pinar, máquins,- combinadas para ma
Brasvollr's Automóveis
Nacionais
Ltda.
amar e cultivar, de desbanar, para em.
,
.
.
.
dlar máquinas e moinho* para forra.
São %alo
gens, máquinas toscadoras. ordenado . reg reecenicoa, raladores' mecânicos taa.
•
DRASVOLICI
los compressores • para m. agricultura.
End. Brasileir .
nadadeiras, semeadeiraa, 'cadeiras.
• Classe 21 . aemeadores de terra —todadorea tia grw
Pare distinguira Veiculas' e suas partes ma, tratores agida-olaia, valva/as Pau
integrantes • •
máquinas agricolaa
•. Artigosas
c1 sfr'
sda.
e46as

• Clame. 47 .
Artigos da classe •
-Casse 48
Artigos da classe
.
Classe 49
Artigos da clasasr •

•

•

•

•

•
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação felts de jard0 CLIra o art. 132 do ~ao da Propriedade Induatrial. Da data da publicação começará a
amue o prazo de dias para o deteipiento do pedido. burante ame praza poderão apresentar imas opes:-.'ões ao Ilepartarnento
biaefonal da Pcopriedade Industrial agudas que se julgarem prejudicados ccm,a ai:mansão do registro requerido
1
Térmo n. 727.252, de 3-12-65
'Kingstone .: Jóias e Artigos Para
Presentes Ltda.
-Suo Paulo

Termos n. 727.256 a 727.259. de
3-12-65
Philips Petroleum Company
Estados Unidos da América

XINGSTONE
Brasil eira
Classe 13
- Adereços de metais preciosos 'sentiprec:osos e scas :mitações, adereços de
pedras preciosas e - suas imitações, adoruos de metais preciosos, semi-preciosos
C suas imitações, alionçns, anéis, artis•
gos de 4antaala de metais preciosas,
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos, bandejas de metais pra: Ciosos. ,berloques' de meta/ preciosos,
brincos de metal precioso oj semi. preciosos, bules de metais preciosos,
carteiras , de metais preciosos, colares
de metais preciosos 'ou semi-preciosos
contas de metais preciosos, cepos de
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro
fio de prata, fivelas de metais preciosos, cafeteiras de metais preciosos, jóias
jóias falsas, lantejolas de metais pre,,„.
ciosos, medalhas de metais preciosos
semi-preciasos e sulis imitações, palitos
de ouro pedras preciosas para jóias, pedras Semi-preciosas para jóia, pérolas
e imitações de pérolas," pratos de me•tala preciosos, serviçoi de chá e de café
t, de metais preciosos, serviços 'de licor
. , de metal precioso, serviços de refrescos
• de metal precioso, " serviços de saladas,
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, talheres de
Metais preciosos, . turibulos de 'metal,
• tunnahnas lapidadas-e vaaQ6 de
. metais preciosos • . Termo a. 727.253, de 3-12-65 .
Salão Miramar. Cabeleireiros Ltda.
Guanabara

SALMO MIRAMAiR
CIgNaleírOrQG
Classe 51)Expressão
írnki,cano n. 727.254, de 3-12-65
'nen:mortes Rio Marte Lida,
•

Guanabara

taffistsofento
ciam

MARte

314

Expresso
n. 727.255, de J-Ti-ff
11:14""i:tttsino
•

'Pires Comestíveis Ltda.
Guanal;ara

Piro* Como$tivot

Classe 1
Para distinguir: Absorventes, acetona
acidas, acetatos, ignitas químicos paia
J era:m=a° e coloração de abras, tecidos, censos e celulose; agua-raz, albumina, anilinae; alumen, alvaiarie, alvejantes industriais, aluminio em pó.
asuoníaco, antaincrustantes, anti-oxidantes, anti-corrosivos, " antadetonantee, azotatos, água acidulada para acumuladores, água oxigenada para fins industriais amónia; banhos para galvanização,
benzinas, benzol, betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio; cal virgem. carvões, carbonatos. •catalizadores. .celulose, chapas fotográficas, ccmposições, extintores de incêndio, cloro,. corrosivos.
cromatos, corantes, crcosotos; descorantas, desincruatantes, dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, ater, esmaltes, eekearatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, fluido-. para freios, "formol, .fosfatos industriais, fósforos industriais, fluoretos,
funclentes . para solda; galvanizadores
gelatinas para fotografias e pinturoe,
glicer:na; 'hidratas, hidrosuIfitos; impesmeabilizaates, ioduretos lacas; massas

pára sorvetes, colherinnas, pasinhas.
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas dt plástico para sorvetes, alissoa
embreagen de •material p/aStico. embalagens de material plástico para sorvetes, estojos para -objetos, espumas de
nylon.: esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, . funis, fôrmas para doces. fitas
para bolsas, "5acas, guarnições guarniaições pára porta-Islozos, guarnições
para liqualificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, gcarnições de material plástico para utensílios e eibjetos.
guarnições para bolsas, garfos. galerias
para cortinas, ferro laminados, plásticos, lancheiras. mantegueiras,
orinóis, prendedores de roupas, puxadcres de móveis, pires, pratos. palireia
ros, pás de cosinha, pedras pomes •arti
gos protetores para documentos. • puxadores de água para uso damástico,
porta-copas, porta-nique:s, porta-notas.
porta-documentos, placas, rebites roda
nhas, recipientes, suportes, suportes ;.ara
guardanapos, • saleiro, tubos, tigelas,tubos para ampolas, tubos para scangas, travessas, tipos de material plása
tico, - sacolas, sacos, saquinhos, vasilha-,
mes para acondiciirsamento, vasos. xícaras, colas a frio e colas são incluídas
em outras classes, para borracha, ,para.
costumes, para marceneiros, para sapaa
teirosa.para vidros, pasta adesiva para
material plástico e tageral
"Redarte — Indústria de Toalhas
• - Plásticas Ltda.

pneumáticos, suportes de canubto
.
tonas de partidas: saltos, -solos e ,soldiit,2
te borracha, surdiam
isorracna 'para
iplicação aos Sas ft:lepra/CDS e. nue nrsalces, • travadores de porta. macias, •

.rigetaii. tampas -de borracha oara aonta.
gaitas. tiras -de borracha Para auaaara• ' ..çlho de substancias quite cas
Classe"
.
Para distinguir combustíveis, lubrificantes, substâncias e produtos destirsacloa à
iluminação e ao aquecimento: . álcool
motor, carvão a . gás hidroearboretaa
gás metano, butano t ,propano." gás engarrafado, gás Lqueleito gasolina, grascas lubstficantes, óleos combustiveis
óleos lubrificantes; óleos destinados 1
-iluminação e ao aquecimento, óleos pari
amortecedores, petrólco e querosene
Tèrmos ns. 727.260 a 727.263, do
'3-12,65
Pnillips Petroleuna Company
V..istados Unidos da América

'Classe 39
para pintura, magnésio, mercúrio: nitraPara distinguir: Artefatos de borracha,'
tos, neutralizadores, nitrocelulose: proClas.se '1
oxidas, oxidaníe, Óleo para pintura, óleo borracha, artefatos de 'borracha para )Para distinguir: Absorventes, acatona
veiadas,
artefatos de borracha não ia.
de Inhaça, produtos químicos para imácidos, acatatos, agentes químicos ,p,,Ta
'pressa°, potassa industrial. -papéis he- cluidos em outras classes: Arruelas,.ar o tratamento e to'oração de 1;bras, tegolas,.
amortecedores,
assentos
para
ca.
liográficos e preliocopista, películas sencidos, couros e celulose; água-Sar, alsíveis, papéis para lotograLas e análi- deka*, borrachas para aros, batentes de

•ses de laboratório, _pigmentos, potassa.pós metálicos para a composição de tintas, preparações, para fotografias, produaos para niquelar, pratear e cromar,
:produtos para di Tuir 'tintas, prussiatos•
reativos, receovedares. :sabão neutro,
.sa!s, salistlatos." secantes, senabilizantes,
;sililatos, toda cáustica, soluções químicas de U30 indesatrIal, ¡solventes, Balçaaos, tintas em pó, liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, paredes,
construções, -decorações, couros. tecklos,

'Meu, celulose, barcos e veículos, talco
industrial. th ,ner, vernizes, - zarcão
Clame 28_
Pira distinguir: Artefatos de material
-plástico e de nyion: Recipientes fabricados de material plástico, reveatimentoa confeccionados de substâncias animais a vegeta;s: Argolas. açucareiros.
armações para bacios. bules. bandejas,
bases para telefones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas,
caixas para acondicionamento' de alimentos, caiam ,de matei:ai plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, conchas, capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para " velas,
caixas para guarda de lbjetos, carmchoa, coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de plásticoos
a soraetes, mezinhas de plástici

cofre, buchas de estabilizador, buchas
buchas para funzekt, batente 4e porta.
batente de chassis, bicos para mamadei
ras, tricadeiras, bocais, 'bases para te.
:Monas. borrachas para carrinros indus
trials, borracha para amortecedores
bainhas de borracha para rédeas, cochas
de motor. Mimaras de ar, chupetas, cor.
dam masalçaa de 'borracha, -cabos para
ferramentas, cbirveiros, calço; de bor
racha, chapas centrai de cama, corJas de borracha, cápaulaa de borracha
aarac entro de mesa, calços de borra,
aba para máquinas, copas de borracha
para freios. dedeira*, desentupideiras
discos de mesa., descanso para pratos
encostos, emboles, 'esguiche& estrados
espoa/as de barraoba -ani quebrafacto
para oeftetses. 'toa de borracha rios
fartas: de borracha. guarnições para
automóveis, guarnições para veiculo*,
ianchelas para escolares, , laminas de
borracha parti 'degraus, listas de borracha, manopha . maçaneta*, proteto.
res para para-lamas, protetores de
para-choques, podai do acelerador, pe
dal de partida, perna para 'buzinas.
pratinhos, poeumaticos, pontas de borracha para beadalas
antetes.
inassiças. .rodizios, revestime ntos -de
Narracka; rodaa de 'borracha para má
"aeis, sanfonas de milicao, suportes de
auotor sa'astau
nedal do hreque,
suPortes, semi.
manbalo • isolador,
•

buMna, anilina% alurnen, alvairaie, alvejantes industriais, aluminlo em pó,
arnontaco, anti-incrüstantes, anti-oxidantes, antaeorrosivos, r.ntadetonantra. azotatos, água acidulada' para acumu'adofes, água oal.gant-a1a para fins .industriais amônia; banhos para galvanizaaão.
benzinas, 'benza 'betumes, 'bicarbonato
de sexto/ de . potássio: cal. virgem., .carvões, maionatosa catalizadores. :caldo.
se. Chapas fotográficas, tesnposições, extintores de incêndio, cloro, corrosivos,
cromatos. corantas, creosotos; descorantas, d-esincrustantes. -dissolventes -emulsões fotográficas, enxofre, eter...esmal-.
tes.- eestearatos: 'feno!, dllmes
zados Tara fotografias, fixadores,
doa para freios, formol fosfatos industrtais, :fósforos 'industriais. iluoretos,
'fitadeates liara sacada: galvanIzadoses,
gelatinas ;para fotografias r pinturas,
glicerina; hidrates, .:hidrosulfitas;
rneabilizantes. iodirretos. lacas: -massas
para pintura, magnésio, mercúrio, nitratos. nentral:zadores. .nitrocelulosea proa
oxidos, oxidante. "óleo para pintura óleo
de linhaça. produtos -químicos para impressão, potassa industrial. ' papéis "hea
hográficos e prelioconista, p elículas sen-,
siveis," papéis ,para fotografias e análises de laboratório, pigmenns, potaasa,
pós metálicos para a composição de 'tintas. preparações 'para lotogra fias, produtos para n:queiar, pratear e cromar,
produtos para diluir tintas. prussiatoe.
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Publicação feita de sobre* cont e art. 139 do ~lio da Propriedade Industrial. Da data da publioado começará a
prazo de 60 diais para o deferimento do pedido. Durante troe prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
lilcional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a oonceseão do registre requerido

Illorrer o

loa•

'LÁ

reativos,, removedores, sabão neutro,
sa i s, salicilatos, secantes, sens:bilizantes,
sililatos, soda cáustica, soluções quinai. cas de uso industrial, solventes, sulfatos, tintas e- m pó, liquidas, sólidas ou
pastosas ' para madeira, ferro, paredes,
construções, decorações, couros, tecidos,
fibras, celulose, barcos e veículos, talco
industrial, th •ner, vernizes, zarcão
Classe 39
Para distinguir artefatos de borracha
- n13 °incluídos em outras classes. Aro:
de borrat ha para veículos. asg entos de
borracha. rgolas de veículos almota
das de borracha almofadas s.irtirgica:
ee borracha. anéis de 'borrac:3a aclopa
dores ee p orrecna atomizadores de bor.
, racha. cariaras dr borracha, a ipiradores
: f de borracha, bacias, bases para teleto.. nes, braçadeiras, bicos de Marnanerash
bcos de borracha para munas. borracha
: para fás odontoidgcos, borracha para
amortecedores. bocais de borracfaa para
extrair leite de- seios, camaras de ar
• cabos para terraMentas, chapas e centros de mesa, cacetetes. cápsulas de bole
racha para centro de mesa, conta
. gotas de borracha, colchões de borra.
. cha. cintas umbelicais de borracha, dmpetas cordões maciços de borracha d'a.
Coa para mesa• desentupideiras, dilata
dores de borracha, drenos de Sorrae:sa
elásticos. elásticos para calçados. co
costo, esferas, esguichos. fios ie horta.
dia, guarnições de borracha para auto.
móveis, guarnições _de môves, reufla
dores de borracha para pôs. alvas de
temracha. maçanetas. mamaderas dr
• borracha, manoplas, mochlas. aanialme
, de borratha para cama de crianças, para
para buzinas, pratinhos de . borracha.
pneumáticos, porta moedas de borracha
protetores de borracha, protetores de
• borracha para bicos de mamadeiras.
." ponteiras de borracha para benga'as
- enfermos, revestimentos de borrachr
para . automóveis. rodas de borracha
rodos de borracha, reolNas de borracha
saltos e solados de borracha, lacas de
borracha para aparelhos • de verificar
pressão arterial,, sacos de bceracha para
Nua quente, seringas de berraeha, tapetes e tampos • de borracha para ferrar
mesas, tildas, tubos de borracha para
irrigação, tubos duodenais, tubos de
." borracha endotrapéias. tubos nasais de
borracha para oxigênio e vasos de bre• • racha .. para enfêrinos
Classe 47.
Para distinguir combustíveis. lubrificantes, substâncias e produtos destinados à
Iluminação e. ao aquecimento: • álcoCa
motor, carvão a gás hid ascarboretre
, gás metano, butano t propano. gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustivéis.
Óleos lubrificantes, óleos 'destinados
Iluminação e ao aquecimento, óleos para
amortecedores, petróleo e querosene
•
Classe 28.
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de" nylon: Recipientes fabricados de material plástito, revestimentos confeccionados • de substâncias animais e vegetais: 'Argolas, açucareiros.
armações para 6cclos. bules, bandeias
bases para telefones, baldes. bacias, bolam caixas, carteiras, chapas. cabos
para terramotos e utensílios, eruietas,
•

caixas para acondicionamento- de alimentos, caixa de materál plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, conchas, capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais Para velas.
caixas para guarda de ibjetoe carru.
chos, coaderes para chá, descanso 'para
pratos. copos .' e copinhos de plásticoos
para soraetes, caixinhas 'de plástici
para - sorvetes, coltierinnas, pasinhas
garfinhos de plástico para sor.veres forminhas dt plástico fiara sorvetes, discos,
embreagen de material' plástico. embalagens de mates:ai plástico para sorveres, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiros, enfeites para au f-omóveis, massas anti-ruidos, eacoadores de
pratos, funis, 'fôrmas para • doces: fitas
para . 'bolsas, acas. guarnições guarni.
nições para porta-blocos, guarnições
para Equidificadores e tara batedeiras
de frutas e legumes, gcárnições de material plástico para utensílios e eibjetoá.
guarnições para bolsas. garfos, galerin
para cortinas, ferro laminados, plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas
orinóts, prendedores de roupas, puxadores de móveis, pires. pratos, paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes artigos protetores para documentas puxadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-niqueis, porta-notas
porta-documentos, placas, rebites todinhas. recipientes, su portes, stipOrtes para
guardanapos. saleiro, tubos, tigelas.
tubos para ampolas, tubos para . seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos. saqu:nhos, aasilhames para acondicanamento, vasos, atearas, colas a frio e colas são incluídas
em outras classes, para borracha para
corrumes, para marceneiros, para sapateiros, para- vidros pasta adesiva para
material plástico e mgeral
Classe 43
•
Aguas minerais, águas gasosas artificiciais, . bebidas espumantes sem álcool
guaraná, gazosa:, essências para refrigerantes, .refrescos refrigerantes, soda.
sucia de frutas, sifões e xaropes .
Termos ns. 727.267 e 727.268, de
3-12-65
Maurizio Araújo de Sousa

messo desportivo, figuras de aves e
aves e animais, jogos de armar, jogos
de mesa, luvas para esporte, -miniaturas de utensílios domésticos, máscaras
para esporte, nadadeiras, redes para
pesca, tamboretes e varas para
pesca
Classe 25
Para distinguir: Bibclots, cartões postais, cartazes, rdisplays desenhos artísticos, decalcomanias, estatuetas, estampas, gravuras, figuras de ornatos, fotografias, imagens, manequins, maquetas,
obras de pintura e cartazes para decorações e para exposição, projetos mostruários ele mercadorias para
propagandas
Têrm on. 727 .265, de 3-12-65
Casas Brasileiras S. A. Utilidades
Domésticas

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radio.
fônicos, rádio-televisionadas, peças testa
, trais e cinematográficas, programas
circenses
Classe 49
Para distinguir jogos, brinquedos, passaternpos e artigos desportivos: Auto..
tomáveis e veículos de brinquedos,
armas de brinquedo, baralhos, bolas
para todos os esportes, bonecas, ama
res de natal, chocalha, discos de arremesso desportivo, figuras de aves e
aves e animais, jogos de armar,' jogos
de mesa. luvas para esporte, miniatue
tas de utensílios domésticos, máscaras
para esporte, nadadeiras, redes para
pesca, tamboretes e varas para
pesca
Termo n.° 727.272, de 3-12-65
Maurício Araújo de Sousa
São Paulo
s!
u
me
sthca
•' ?À71.; .1i-d d dr..sv;:d
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
Classes: 8. 11, 9. 13, 14, 15 16, 17, anuários, álbuns impressos, boletins, ca18, 25, 28., 34, 36, 38, 40, 48 e 49 tálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radioTítulo
fônicos rádio-televisionadas, peças tese
renno n. 727.266, de 3-12-65
trais e cinematográficas, program
Mauricio Araújo de Sousa
circenses
I São Paulo
Termos na. 727.273 a 727.275, de
3-12-65
Maurício Araujo - de Sousa
OS DZ AJUSTAIOS
São Paulo

• ' Classe 32
Para dist:nguir: Almanaques, agendas.
anuários; álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas. programas
•
circenses
Termos ns. 727.269 a 727.271, de
3-12-65
Mauricio Araújo de Sousa
São Paulo

CHICO BENTO

HO RÁc io
CEBOLINHA

Classe 49
.•
Pará distinguir jogos, brinquedos, passatempos e artigos desportivos: Autotom6vels. e veículos de brinquedos
armas de brinquedo baralhos, bolas
para todos os esportes, bonecas, árvores de natal, chocalhos, diSscos de arre-

4 Classe 25
•
Para distingue. : Bibelots, cartões postais, cartazes, displays desenhos artísticos, decalcomanias, estatuetas, estamnas, gravuras figuras de ornatos, fotonrafias. imagens, manequins. maquetas
obras de pintura e cartazes para decorações e p ara exposirao. projetos mos' truários -de m arcarl orias para
j propagandas

Classe 25
Para distinguir: - Bibelots, cartões postais.. cartazes. displays desenhos artísticos, decalcomanias, estatuetas, estampas, gravuras figuras de ornatos, fotografias. imagens, manequins. magnetes,
obras de pintura e cartazes para decorações e para-exposição, projetos mostruários de mercadorias para
propagandas
Classe 32
Pare disenguir: Almanaques. -agendas,
anuários, á l buns Impressos, boletins cangos, edições impressas, revistas, ór...
n los de public: idades, programas radio%recos. rádio-televisionadas, peças teatrais e cinemato g ráficas programas
circenses
Cla.iiee 49
Para d i stinguir logos, brinquedos. pas"R"r",,n e ar enna desnrirtivos: Autotara lwefq e vamp i ra h-inguedos,
armas de brinqu-dO, baralhos, bolas

. rabi:cação feita de ardo com o art. 130 do dódigo da Praptiedade Industr1a1. Dit data da publicação começará a. •.•
ibmw.mc ts prazo de C.,0 dias para o defaritnento do pedida. Durante ésse .pra.r.3 poderão apresentai suas opOilatiei ao IDepask-.---.....k•
Matinal -da 'Fropricelad-a 'Inductrial 'aqueles que sa fui:trens prejudicados Com .t Cone'essão(do registe.° requerida,'

-grafias, imalgens, • manequins, maquetas, tálogos, edições impressas, revieras,: 6r.
obras 'de pintura e' cartazes para deco- gãos de . publicidades,' programas radio.
rações e para eXposição, , projetos inos.' fônicas, „ radio-televisionadas, . peças teatrais e cinemafográficas -.programas,
' • truários da mercadorias para
propagandas
• Classe' .49
Termos ns. 727.288 a 727.290, de'
Para distinguir. jogas; . brinquedos, passatempos e artigos'desportivos: Aut&
Maaricio Araújo de Sousa
tomóveis e: veículos : de brinquedos,
São Paulo
armas de . brinquedo, baralhos, balas
para todos os esportes, bonecas,, 'ár','ores de' na' tal,' chocalhos, -discos• de arremesso desportivri; figuras de aves e
aves. e animais, jogos de armar, jogos
de 'mesa, luvas para esporte, Miniaturas 'de Utensiliós domésticas, máscaras
para esporte, nadadeiras,_ redes Para
pesca,. tamboretes e: varas para •

esportes :bOnecas, árvo.
Termos ni.',727.276 a 727278, de
'para todos, ins
• Mi de natal, chocalhos, discos de arre-i' 3-12-65
IVIauricio Araújo de, Sousa
massa desportivo. figuras de aves e
São Paulo
aves e • animais, jogas de_armar, jogos
» de mesa, luvas para esporte, miniaturas da utensílios domésticos, .máscaras
para esporte; nadadeiras, redes para
-- 'pesca, tamboretes, e varas para • •
Termos ns 727;778 a 727.781;' de"3.-12-65
.
• Maurício 52kraúía de :Sousa
São • Paulo • .

,1 °TAL HAO
Classe
Pará-distinguir jogos, brinquedos,passatertipos e artigos desportivos: AtitotamoVeis e • veiculas .; da - brinquedos,
armas 'de. bririg&do.' baralhos, bolas
para 'todos os esportes, bonecas; 'árvores de natal, chocalhos, discos de arremesso desPortivo, -.-figuraS de aves e
aves e anais,, jogos . de :armar, jogos
de pua,' luvas para esporte, miniaturee de utensillos.;domésticos; máscaras
•••••
.Classe 25' •.•
Pari distRignir.:.'Bfbelots, cartões 'postais, cartazes, 'displays, -desenhos
ticos,'•.decalcatnanias: estatuetas,' estampas, gravuras.' figuras de ornatos, • foteigrafias,. Imagens, -memegtrrns; maquetas,
• obras de -. pintura -c cartazes para decdrações..e para expasIção, 'projetos, ,mcia.
• •tria
— rios de Mercadorias para,•-2
•• • • propagandas
••
• Classe -32 •
•
Para, distinguir: Alniariaques, • agendas,
anaários,...álbuns impr'es'sos; baletinal. cãtálogos, irahrassas:"revistis;'órgãos .,de Publicidades, . programas , radio,. fónicas; rádio-televisionadas, peças tea•trais' e -cinematergráf:cai`... programas
• -circeges - ';
. ,.••• Classe.-49
•
•: Para jogas, brinquedos. • Pus.. sarampos e -artig„ Os delpartivos:: Auto. tairn6veis • e :veículos . ...de brinquedos,'
:armas ele•• brinquedo, .baralhos; 'bolas
' para té:dos.. .aii. • esportes, ixutecas, irvo- •
r.e- s de natal,:chaálhos, 'alagas de :arremassa desportivo.' figuras,: de ' ,aves e
aves e animais,.-jagas • de armar,' lagos
de luvas' para :esporte, miniaturas `da utensílios domésticos,' máscaras
, para esporte; nadadeiras,' redes :para
•••, ; pesca,. tamboretes e 'varas . para
,pesca
Termo n? 727.294, de 3-12.65
,!3ár.ra
Organização- Iinabiliária

para esPorte,. nadadeiras, redes pára
• " pesca, tamboretes e varas para
pesca '
. • asse, 32
Pari distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns Impressos, boletins, catálogos, edições Impressas, _revistas, 6rnos de publicidades. programas radiorádio-televisionadas, peças tea• trais e cineinatográficas, progreanas
„•
circenses
Classe 25
Para distinguir: Bibelots, cartões,postais, :caitazes, displays/desenhas, artístiços, riecalcomanias, _estatuetas, estampas,' gravuras, figuras de ornatos, fotografies,. imagens, Manequins, maquetas;
obras de pintura e cartazes-para - decorações e para exposição. 'projetos, , Inostruários • 'de mercadorias para''
'
;
_ propagandas
.
TnNweaos na.
'
•

727:282 a 727.284. de
3-12-65
- são Nulo

tim,o'rizaçlo
INIMÃ . BARRA S/A.

A,STRONAUTA
Classe 42;
\ Vinhos
Classe 49
Para distinguir jogos:- brinquedos, Pai.
satempos e artigos desportiyos: Auto-:
tomóveis e' veículos,: de brinquédos,
armas - de • brinquedo:- 'baralhos,. bolas
para tonos os esportes, ,bonecas,-árvores ,de natal, chocalhos, • discos de arramas° desportivo;,. figuras de aves e
aves e- animais, jogos de armar, jogOs

de mesa. Juvas para esporte, . miniaturas , ..ck utensílios dornésticos, máscaras

São ;Pan1;.n

IMOBILI1RIA

Classe .32
Para distinguir: Almanaques, ageridas,
anuários; álbuns impressos, boletins, ca\.
tálogos:, edições impressas, revistas, -orgãos de publicidadm, diagramas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais_ e cinematográficas, ...prograrnas •
• circenses ; ;
Tennoi ns: 727.285' a 727.287, dé • •
•
'3-12-65: ' - '
Matiiicio Araujo de Sousa
São Paula •"'

-Classa 25
Para distinguir: Sibçlots, -cartões pottais, cartazes, displays desenhos artísticos,' decalcomanias, estatuetas, estampara ,gravwes, figuras de ornatos, foto-

pare • esporte; • nadadeiras, .redes para
pesca. tamboretes e varas para
' pesca ,
Classe '25 ..
Para' distinguir: Bibelots. cartões Postais, cartazes, displays desenhos ártis.,
ticos, decaiam:mi:lias: estatuetas, estampas. gravuras, figuras de ornatos. fotografias, Imagens, manequim.% maquetas;
obras de pintura e cartazes para decorações ,e- para exposição. projetos. mos_ truários de mercadariae para
*, propagandas ,
Classe 32
,
.
Para distinguir: Almanaques,. agendaa,
anuários, álbuns impressos, boletins, ca-

,r4

R/019240
Classe 25 -,
Para /distinguir: BibelotS, cartões pos.
tais, cartazes; displays desenhos artís*GO
ticas, -elecalcomanias, estatuetas, estampas, gravuras; figuras 'de ornatos;' fotografia, imagens,_ manequins,' maquetas,
obras de pintura e cartazes 'para Ocorações . e para exposição, .projetos mostruários de ' mercadorias Arara .'.•
••• propagandas;
Classe 49
Para 'distinguir jogos, brinquedo& -passatempos e_ artigos desportivos: - Auto- •
tomóveis - e veiculas-. de brinquedos,
-armas de brinquedo., baralhas, bolas
para ,.todos os esportes, bonecas, árvores de natal, cliócalhos, discos de arremesso desportivo,' 'figuras de aves e
aves e .anitnáis, jogos de ,armar, jogos
de mesa luvas para esporte, miniaturas da utensílios domésticos, máscaras
para esporte, ,nadadeiras, • redes para
.:...pesca, tamboretes • e varas para
;
pesca .
.
Classe 32
Para-' distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos: boletins, . ;catálogos:- edições iinpressas. 'revistas; órgãOs de -.publicidades, programas radio.:.
fônicas,, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas programas
'
- • circenses .,..
•-• Terrrio "M. 9• • 727.296. de- 3-12-65 1,, .•
Eclitbra'' Egér'a, 'S....A'. •
•
•São Pulo
O IN DI OZINTIO
AMAZONAS'

*Classe 49
•. Para distinguir 'jogos, 'brinquedos,' pas.
satanpos • e artigos' desportivos: Autotomóveis • e veículos de brinquedos,.
armas de brinquedo., baralhos. , bolas
para todos os' esportes bonecas, ãrVore,s de natal,"chocalhoS,'discos de arremesso desportivo. figuras -de aves . e
aves e animais, jogos de . armar; jogos
de meia, -luvas para 'esporte, rniniatu-

ras de utensílios domésticos. máscaras
para ..esporte, nadadeiras, redes ppm `
pesca; tamboretes e varas para
pesca
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Publicação feita da aedrdo com o art. 130 do Código da Prapriedada Industriai. Da data da publicação por:laçara
—..er o prazo de CO dias para o deferimento do pedido. Durante assa pre go poderão apresentar ema oposições ao Departmesente
Nacional dtt Propriedade Diduistrial aquelas que to 'Clamem prejudicados som a concessão do reglatro requerido
Terr,os ns . 727.291 a 727.293, de
3-12-65
1‘1,:u.: ic o Araujo de Sousa
Paulo

nua

Termo n.° 727.295„ de 3-12-65
Clesse 37
Termo n.° 727,318, de 3-12-1963
Organização • Imobiliária !nig:na Barra Roupas brancas, para cama e mesa: "Gemial" — Engenhar:a COR Ltda.
S. A.
AC0141 cadoz para camas. culchai coSão Paulo
bereotea, esfregões, fronhas, guardana.
São Paulo
pois logos bordacka, togam de toalhas.
lençóis, tantas para camas, pampa para
0111X BARRA
cosiam . panos dr ratos,' toalhas de
rosto e banto, toalhas de mesa. toaPaulo—Ciroital.
lhas para Jantar, toalhas para chá e
Classe 16
café. toalhas para banquetes, guarni- Para distinguir: Materiais para constem
ções para cama e mesa. toallsialms çbes e decorações: Argamassas, argilas
(cobre pão)
areia, azulejos, batentes, balaustres, Moi
Cias.% 33
cos de cimento, blocos para pavimenta,
Classe 34
Insígnia
•
Cortinados, cortinas, capachos, encera- ção, calhas, cimento, cal, cré, chaPal
dos; estrados. linleos, oleados passadei- isolante/, caibros, caixilhos, coluna,
Termo n.9 727.298, de 3-12-65
ra, panos para assoalhos, paredes e chapas para coberturas, caixas aguai
Editóra Egére S. A.
caixas de descarga pari etixos, edifico,
tapetes
São Paulo
ções prensoldadas, estuque, emulsão da
Classe 31
Para distinguir: Anéis. de vedação base tufaltico, estacas, esquadrias, estaw
O PEQUENO CANGACEIRO
para junções. arruelas, barbantea, bar- turas metálicas para construçaes, lama*
FRANJINHA
racas de campanha, buchas, cordas. cor- las de metal, ladrilhos, lambris, havei
reias de transmissão, cordoalhas, cor- de junção, legas, lageotm, material Isolhos, guarda-sol de praia, lonas, lonas lante contra frio e calor, manilhas, maspara freios, mangueiras, rolhas de cor- sas para revestimentos de pandas. Ca&
Classe 49 .
• Classe 49
Para distinguir jogos, brinquedos, pas- Para distinguir jogos, brinquedos, pas- tiça, rolhes e tampas para pias, tendas, deiras para construções, mosaicos, pia
satempos e artsos desportivos: Auto- satempos e artigos desportivos: Auto- tiras e canaletas para juntas de veda- dutos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamae.
ção e tubulações para vedação
tomóveis e veículos de brinquedos. tomóveis e veículos de brinquedos,
sas de cimento e cal, hidráulica, pedra.
armas de brinquedo baralhos, boles armas de brinquedo, baralhos, bolas
Classe 24
para todos os esportes, bonecas, árvo- para todos os esportes, bonecas, árvo- Alamares, atacadores para espartilhos gulho, produtos betuminosos, imperam.
res de natal, chocalhos, discos de arre- re.. de natal, chocalhos, discos de arre- e calçados, ataduras de algodão Para bIlizantes lIquIdos ou sob outras formas
messo desport.vo. figuras de aves e messo desportivo figuras de aves e diversos fins, exceto para fins mediai- para revtstimento e outros como na paaves e animais. jogos de armar, jogos aves e animais, jogos de armar. Jogos /saia, bandeiras, bordados, braçadeiras, vimentação, peças ornamentais de da ,..
de mesa luvas para esporte, miniatu- de mesa luvas para esporte, miniatu- borlas, cadeados caas ara móveis e mento ou gesso para tetos e paredes,
ras de utensílios domésticos, máscaras ras de utensílios domésticos, máscaras pianos, carapuças para cavalos, cor- papel para forrar casas, massas antivara esporte. nadadeiras, redes para para esporte, nadadeiras, redes para dões, debruns, lã, fitas forros franjas ácidos para uso nas construções, par.
gueto, portas, podoas. P isos, saleiro
pesca, trnborrtes e varas para
pesca, tamboretes e varas para
festão, feltro para argào, fofos galar- para portas, tijolos, tubos de concat1,
pesca
' pesca
iates, lamparinas, mochila*, mosquitei- telhas, tacos, tubos de vtntilação, tanClasse 32
ros. nesgas, ombreira, e enchimentos ques de cimento, vigas, vigamentuaTermos ns. 727.299' a 727.305, de
é
Pare distinguir: Almanaques. agendas
p ara roupas de homens e senhoras,
varas
3-12-65
anuários álbuns impressos. ,boletins.• ca
Panos
para
enfeites
de
móveis,
não
Niazi Chohfi
Têrmo n.0 727.313, de 3-12-1965
tálogos edições impressas. revistas. 6r
Fazendo parte dos mesmos, palmilhas.
O Monteiro S.A. --. Comercial.
gão.s de oubliddades. programas radio
São Paulo
passai:p anei, pavios, rédeas, rendas reIndustrial e Importadoar
fónicos. rádio-televisionados. ocas tea
des. sacas, sinhaninhas para vestidos
trais e cinentatograbcas. 'programas cir
ceias, tampos p ara almofadas, não 'aSão Paulo
cense!,
WIAZI
zendo parte de móveis, artigos ênea
Classe 25
Feitos de algodão, canhamo. linho, juta.
Indústria Brasileira
Para distingu:r: Bibelots, cartões posseda, raiou lã pelo • fibras não
tais, cartazes, displays desenhos artísincluidm em outras clames
ticos, decalcomanias, estatuetas, estamClasse 23
pas, gravuras figuras de ornatos, fotoClasse 36
Para distinguir tecidos em geral, tecigrafias. imagens, manequins, maquetes,
Para distinguir: Artigos de vestuários dos para confecções em geral, para
obras de pintura è cartazes para decoe roupas feitas em geral: Agasalhos, tapeçarias ê para artigos de cama e
rações e para exposição. projetos mosaventais, alpargatas, anáguas, blusas mesa: Algodão, alpaca, cãnhmo, cetim,
truários de mercadorias para
botas, botinas, blusões, boinas, baba. caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
propagandas
doures, bonés, capacetes, cartolas, cara- lã em peças, juta, jersey; linho; nylon:
puças, casacão, coletes, capas, chatas, pacorpaco; percalina; rama rayon; seda
Termo n.9 727.297. de 3-12-65
Editôra Egér:a S. A.
cachecols, calçados, chapéus, cintos, !latimo]; tecidos plásticos, tecidos imcintas, combinações, corpinhos. .calças
,, São Paulo
permeáveis, tecidos de pano couro e
de senhoras e de crianças, calções, calveludos
ças, camisas, camisolas, camisetas,
favas, ligas, lenços. mantõs, meias
Classe 22
O PEQUENO BANDEIRANTE
elaiõs, mantas, mandribo, mastilhaa, ma Fios de algodão, canhamo, celulose,
leglais, fraldas, galochas, gravatas, gor- juta, linho, lã, fios plásticos, flos de
Classe 42
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, sêda natural ou raion para tecelagem.
Vinhos
Classe 49
salas, casacos, chinelos, dotninds, achar.
Tênis on.° 727.317, de 3-12-1965
Para distinguir jogos, brinquedos, pas- pes, fantasias, fardas para militares, coTèrmo n.° 727.322, de 3-12-1961
satempos e artigos desportivos: Xuto- ros, logos dt angarie. jaquetas, laquês. "Gemini" — Engenharia Civil Ltda,
Totaluz — Comércio e indústria de
tomóveis e veículos de brinquedos, et6s, palas, penhoar. pulover, pelerinas
Lcmlnosos Ltda.
São Paulo
armas de brinquedo, baralhos, bolas peugas, pouches, polainas, pijamas, pu.
São Paulo
para todos os esportes, bonecas, árvo- nhoe, perneiras, quimonos. regalos
HOEMINII=FSGENHARIA
res de natal, chocalhos. discos de arre- robe de chambre. roupão, sobretudos
CIVIL LTDA.
TOTAUJ E-COlftROZO .
messo desportivo, figuras de aves e suspensórios, saldas de banho. sandálias
aves e animais, jogos de armar, logos sueteres. shorts, sungas. stolas ou elacles
E INDISTRIA DE
toucas, turbantts, ternos, uniformes
de mesa luvas para esporte, miniatu711MINOSOS
LTDA.)
e vestidos
rais de utensílios domésticos, máscaras
Nome uomercial
pare esporte. nadadeiras, redes para
pesca, tamboretes e varas para
II REÇO 00 NÚMERO DE HOJE: CR S 50
pesca
Nome-Comerc.ial
r-

