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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Cunningham Limited — Processo defsa
rido.
N. 238.909 — Marca: Emblemátia
ca — Requerente: Cia. Quimica Duas
Rio, 18 de novembro de 1966
Ancoras — Processo deferido.
Portaria n° 8 de 11 de novembro 1966 nik —
N. 275.009 — Marca: Perspectivas
Recorrente — 'Victor Pereira cia, nos, tOrmos da portaria número 6,
-a- Requerente — Celso de Andrade Li.
O Secretário de indústria, usando Bacellar — Processo • deferido.
1 de 1965.
ma — Processo deferido.
da faculdade que lhe é outorgada pelo
N. 96.528 — Privilégio de InvenAlumínio Vigor Ltda. (no pedido
art . 49, item XVI do Regimento apro- ção — Aperfeiçoamentos em Placas
N. 279.136 — Marca — Revtex
vado pelo Decreto n° 535, de 23 de para Veículos em Geral. — Requereu-. ue preferencia
do termo: 162.056 — Requerente — United States Rubber.
_
janeiro de 1962 e em obediência à de- te — Indústrias Petraco — Nicoli S.A . Modelo de Utilidade: Original modelo Cotnpany — Processa deferido.
de panela dupla) . — Concedo prefe cisão do Exmo. Senhor Ministro da _ Mantenho o indeferimento do pre-. I r„
N. 299.983 — Marca: Delta — Re.
65ia nos têrmos da portaria n° 6 de
Indústria e Comércio:
sente pedido, mas ressalvando à inte-,Il e nc
querente Jong Industrias AlimentíConsiderando que oS arts. 20 e 129 ressada a prioridade, desde que realize , Alumínio Vigõr Ltda. (no pedido de cias 5. A. — Recorrente — Jong Cia.
do Código da Propriedade Industrial o depósito de novo pedido, como mo- preferência do termo: 173.428 -- Mo- Ltda. — De acõrdo com o G.T. Doi*
estabelecem que para os efeitos de prio- dêlo Industrial, dentro do prazo impror- idêlo Industrial: Novo "modelo de bule provimento, em parte ao recurso, para
reformar a decisão recorrida e caneca
ridade dos pedidos de patentes de in- rogavel- de noventa dias, contados da
e cafeteira) — Concedo preferência, der o registro com exclusão de creme
venção e dos registros de marcas, nome, data da publicação do presente despa-1nos
têrmos
da
portaria
n
9
6,
de
1965.
de leite, devendo a interessada apresentítulos e demais sinais, poderão ser fei- cho.
Americo Bernacchi (no pedido de tar nêsse sentido novos exemplares e,
tos depósitos nas Delegacias Estaduais,
Pedidos
de Pr(orridades
preferência do têrmo: 182.785 — Mo- já agora, em nome' da nova sociedade,
em que o interessado tenha domicílio,
dêlo de Utilidade: Um anuscópio para face à alteração havida e anotada a
bem como em Repartição estadual a
Sociedade
Mecânica
Ranieri
Ltda.
(no
aplicação de ligaduras elásticas no ma- fia. 6.
que competir; em virtude de lei ou con- pedido de preferência do tê.rmo:
milos emorroidais) — Concedo prefevênio, as funções dessas Delegacias;
N. 154.191 — Privilégio de Inven- rência nos têrmos da portaria número N. 327.241 — iVae..pon — RequeConsiderando que tal dispositivo legal
rente: Produtos Roche Químicos e Fara
é restritivo, limitando-se a garantir a ção Copiadora Hidráulica Adaptável à 6 de 1965.
macêuticos S.A. — Processo defe.
Máquinas
Operatrizes)
—
Concedo
a
Alcemy
Bugre
Schaeffer
(no
pedido
prioridade dos pedidos iniciais:
•
de preferência do têrmo: 172.695 — lido.
Considerando finalmente que os inte- preferência. Port. n° 6.
N. '326.948 — Marca: Trimetal —
ressados vêm dando uma extensão
Sociedade Mecânica Raaiere Leda. Privilégio de Invenção: Projetógrafo Requerente — Sinterosa Auto Peças
cabível a essa • faculdade legal, utilizan- (no pedido de preferência do têrmo: Schaeffer) — Preferência nos tèrmos Comercio e Indústria Ltda . — Recos-.
do as Delegacias estaduais para inter- 154.193 — Privilégio de Invenção: da portaria n° 6, de 1965.
reme — Fundição Industrial Auto Técmediaria, em todo o processamento, de Aperfeiçoamento Introduzido em Cabe- Geraldo Henry Searls (no pedido de nica F . A . r. Lida, De acórdo com
várias petições tais. como oposições, re- çote de Máquina Copiadora) — Con- preferência do têrmo: 157.294) — Pri- o G.T. Dou provimento ao recurso
cursos. cuumprimento de exigência, ré- cedo nos têrmos da portaria n° . 6 de vilégio de Invenção: Processo de Re- para deferir a impugnação e reformo o
plicas, pedidos de reconsideração, o que 1965.
frigeração do Tambor de Freios de' Au- despacho recorrido para o efeito de fia
redunda, .não raro, no tumultuamento
Sociedade Mecânica Ranieri Ltda . tomóveis e semelhantes, por Jato de car sobreestado o processo, até solução
do processo.
(no pedido de preferência do têr- Ar) — Concedo preferência nos têrmos fina/ do pedido de registro da recora
Resolve que, doravante, se abstenham mo:
da portaria n° 6 de 1965.
rente impugnantes cabendo ao D.N.P.I.
as Delegacias estaduais de receber quaisdat-lhe prosseguimento, de acôrdo com
N.
154.194
—
Privilégio
de
Invenquer das petições acima referidas,
o § 3 9 do Art. 96, do Código da Proção:
Nova
disposição
em
Válvula
para
limitando a sua atuação simplesmente
priedade Industrial.
Máquinas
Copiadoras
Hidráulicas)
—
Expediente'
do
Secretário
à lavratura do têrmo de depósito (petição inicial), o qual assegura a prefe- Concedo preferência nos tOrmos da PorN. 305.610 — Marca — Aska
da Indústria
Rup.:crente — Fábrica de Calçados As.
rência para o registro, tendo em vista taria n° 6, de 1965.
Rio,
18
de
novembro
de
1966
Sociedade
Mecânica
Ranieri
Limitaka Lida. — Processo deferido.
a hora, dia, mês e ano em que se reada (no pedido de' preferência do TOrliza tal depósito.
Despachos em Recursos:
N. 304.948 — Titulo — Pastificio
Heraldo Souza Mattos, Secretário da mo:
São
Sebastião — Requerente — Sebas.
O
Senhor
Secretário
da
Indústria
—
Indõstria
N. 154.195 e- Privilégir de Inven- Heraldo Souza Mattos — Deu provi- tião Feres — Processo deferido.
ção: Novas disposições em copiadeira mento aos recursos interpostos nos proN. 311.234 — Nome Comercial: Proa
adaptável a frezadeiras) — Concedo a cessos mencionados abaixo, a fim de dutoa Alimentícios do Litoral Ltda
Expediente do Secretário
preferência nos têrmos da portaria nú- reformar as decisões anteriores:
Requerente — Produtos Alimentícios do
da Indústria .
mero 6 de 1965.
Litoral Ltda. — Processo deferido.
Tèrmos:
Sociedade
Meçânica
Ranieri
Limitada
N. 316.192 —
Az de Ouro
Rio, 18 de novembro de 1966
N. 160.748 — Marca: Colonial — — RequerenteMarca:
(no pedido de preferência do tOrmo:
— Stefano ParainustDespachos em Recurso:
154.196 — Privilégio de Invenção: Requerente: José Rosito — Processo chak — Processo deferido.
deferido.
O Senhor Secretário da Indústria — Nova disposição em cabeçote de co- N. 214.613
N. 1100.538 — Marca — Cisperglasa
. Marca: Bauine
He raldo Souza Mattoa — Deu provi- piadora adaptável em máquinas opera- Mercier Geneve —
Requerente: BauNamerente — Companhia Industrial
mento aos recursos in'erpostos nos Taro- trizes) . •
São Paulo e Rio — De acôrdo com o
me & Mercler S .A .
Processo
defecessas abaixo mencionados a fim de reConcedo a preferência, nos térnios da rido.
G.T. Dou provimento ao recurso, para
forniar decisõee anteriores:
portaria n° 6, de 1965.
reformar a decisão recorrida c conceN.
224.084
—
Marca:
Tussan.
—
Indústria
de
Meias
Maluf
S.A.
(no
'Formos:
der o registro, sem direito à exclusiviRequerente: A .S. Correa Cia. Ltda. dade do uso da expressão Glass.
pedido de preferência do têrmo:
N. 45.638 — Privilégio de InvenN. 160.740 — MOdelo de Utilida- — Processo deferido,
ção: Aperfei9Jamentas era Tacos para de: Nova disposição., construtiva em N. 224.895 — Marca: Goddes Of N. 178.715 — Marca — 100 —
Requerente —Sehn Filhos Ltda.
A so,ilho. -- Requerente: Oito Demiti- calça de malha) — Concedo preferên- Victory '—
Thomas S. — Recorrente — Richard Saigh.
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- As Repartições P
cingir-se-ão as assinaturas
anuais renovo,-ts até 5.),8 de
fr,e s ro de e.:da ano e as
joiciadas, em e o :ilquer época.
ir;-:;Yrs e,,?-1 oetentes.
.1 fim (le possibirtar a
re . nessa de valores acompanhados de es-larecimentos
(conto a sua aplicação, solto
c.7.urio3 usem i 's interessados
preferencialmente cheque ou
Vale . postal, emitidos a favor
do IndiÁctrie e Cornerelo
do Tesoureiro do De parta.
•tap,. 660 nas ' Ori cit.:o do Cm.ectrmiato de In luisa Ncc.ons(
mento de Imprensa NaeionaL
- Os suplementos às
ções dos órgãos oficiais só sã
8,ÇT:i.NATt IRÁS
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da asREPARTICÔES E PAIITICULASES
FUNCIONÁRIOS
sinatura.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- O funcionário público
Seme,ntre
. . Cr$ 6 020 S ,tuest re .
1.500
. Cr$
Ano
.•.
Cr 12.000 listo
Cr$ 9.000 federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
Ts'xteriar:
Exterior:
esta condição no ato da asA no . ..... Cr$ 13 00!) Ano
10.000 sinatura.

As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEFART/P rE-TO CE IF" .' r E"SA ACIO AL
jorna:s. diariamente, até ás
105 G, PP..
15 hora,..
ALI FR -r0 DE ,, I ïO PEV EIRA
reclamações pertinenr O
OP el
VA
$
tes à c:ateria retribuída, nos CFIGPL,vi(MUR:LO
F
EREE
P LO! -.43 GULAAi:
casos ‘, erros ou omissões,
deve»,!a ser formuladas pari
D1rÁr 10 OFICIAL
escrito. o Seça., de Redação,
GEO - O 9,,
das r; as 16 horas, no máxi•.,4io
lo
o
p
oiieldado
de
rexpedeante ao Coperturreerrt.
mo co,•
horas após a saída
Neeiono , do Propriedade induZ trio) dc MintwreSrio

EXPEDIENTE

-

r

dos or

,•Os

originais. deverão ser
dactiloarafados e autentica-.
dos, re-.-olvadas, par quem de
direito, rasuras P 9/Pendas.
rxcetuados as para o
externo, que serão sempre,
anuais. as assinaturas poderse-ão tomar, eni qualquer'
época, por seis meses ou rim
-- (18

ano.
s ass i naturas vencidas
poder.:0 ;;;U' suspensas sem
avisa pré
Para facilitar aos assinantes a arlircae,:o do prazo de
palia'- 'e de suas assinatúras,
na par e
do enderêco

..

a. ver.A..e-

vão itnpress( s o número do'
telão de reg 1 fO, o mês e o
'via emque Prdará.
4 fim de cintar solução del
.•,,minoídode no recch[mentel

dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovação com antecedência mínima de trinta
(30) dias

- O custo de cada exeme
piar atrasado dos órgãos afio
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.

Indústria e C,)inrdo '"; Processos N. 152.395 - Marca: Rapidol K.N. ágo 33 do CPI para que sejam
N.° 142.600 - Molins Machine
- Requerente - Produtos Quimicos expedidas as respectivas cartas Company Limi teci.
indefe*idJ
para Indústrias Limitada - Proceso
ntes.
N." 142.819 - -The American
N. 242. / 10 Mi, .ia - Ei .,san deferido.
Requerente - A . S. Cirrea l Cio. Li-'
Privilégio de invenção defe- Tobaceo Company.
mitada - Recorrente -- Dein-sebe Mil;
Pedin los de. Prioridades
ri s :
I N.° 144.160 - Coba Société
chwerke Dr. A. Sauer .- Processo
Anonyme 9 Ciba Aktiengesells
hiar.cS ilu
Alberto Barrand,m
N. 1 24 . 7; 1') - AlierfeiçoaineJ.
deferido.
cl:do de preferClicia do termo: 552.558 os em ou m ..la tiv os amecanismo c haft.
N. 261.225 - 1\ib ;ta: Construct - - Marca: Rio-Show -- Cl. 32 j N.' 144.281 - Asahi Kasei
Requerente - Soc. Construtora e Co- Concedo a preferência nos *ermos da de tração hidráulico - Midland gyo Labushikikaisha.
lloss
CorporWion.
mercial Cot..truct Ltda . - Requeren- portaria n 9 6, de 1965.
i N.° 144.700 - E. Merck Aktien,,
te: Construx Eng.:nharia Ltda . N.° 139.463 - Mecanismo para gesellscha.
Badi Tanus (no ped ,do ds preierênProcesso irhIeferido.
N.° 144.812 - E. I. du Pont de
cia do têrmo: 734.910 - Marca: Bea- o bloqueamento edeslocamento da
N. 305.116 - Marm - Londrinos triz - Concedo a preferência nos ter- lançadeira para tear de tecelagem Nemours And Company.
- Requerente - Irnmus Balan - Re- mos da portaria n° 6 de 1965.
de caixa montante - Metapic S. A.
N.° .n 44.814 - Karl Thomae
SA i
corrente -- Destii,:r:a
N. 144.363 - Processo e dis- M. B. E.
Diversos
• Processo indefer:da
positivo para tratar grãos de café I N.° 141.269 -- 'Montecatini SoN. 320.988 - Eno-Scott & Bowne crú - Paul Kaack & Co.
1 cietá Regenerai Per L'Indústria
N .. 305.117 - Marca - Londrinos
- Requerente - Irmãos Balan Re- (Brazil) - Limited - De acôrdo com
N. 145.401 - Polirneros cris- Mineraria e Chimica.
corrente -• Destilaria Medellin S . A. i o G . T .
N.° 142.312 - Rohm & Haas
Não há o que deferir quanto à pe- talinos e process ,) de sua prepa- Processo indeferido.
Company.
ração
Eastman
Kodak
Comtição de fls. 29-30, mim vez que o
N.° 144.144 - Philco CorporaO Senhor Secretário da Indústria - recurso de fls. 24-27 foi devidamente pany.
tion.
Heraldo Souza Mattos - Negou pro- apreciado em primeira instância e mo-1
Modelo
de
utilidade in defevimento aos recursos interpostos nos tivou o despacho de reconsideração de
N.° 144.223 - Monsanto Company.
processos abaixo mencionados a fim fls. 28v. para indeferir o pedido de ie.' rido :
de manter as decisões anteriores:
N.° 133.987 - Aparelho para N.° 144.337 - - Maria Carmen
gistro pleiteado, por imitação figuraN. 145.137 - Marca: Steil - Re- tiva com a marca Colgate, registro nú- conservações telefônicas e simila- Brandão.
N.° 144.440 - Monsanto Comres provido de interruptor interno
querente: Steil Sociedade Técnica Ele. mero 112.027.
pany.
- Orlando de Barros.
tro Instaladora Ltda. - Recorrente N.° 144.442 - Hooker ChemiEmílio Ettgenio Lebre - Processo deDivisão de Patentes
cal Corporation,
Exigências
ferido.
Rio, 18 de novembro de 1966
N.° 144.670 - Comercial SolN. 168.664 - Marca - Dalva Têrmos com exigências a cum- vents Corporation.
Notificação:
Requerente - Martuscelto S.A. prir:
, N.°, 144.671 - Comercial SolRecorrente - A Companhia Antártica
Uma vez decorrido o prazo de
N. & 132.567 - KapPel Weilen & vents Corporation.
Paulista Indústria Brasileira de Bebidas reconsideração
previsto pelo arti- Cia. Lida:
N." 144.677 - Esso Rescarch
e Conexos - Processo deferido.
go 14 da Lei n.°4.04 de 29 de
N.° 135.042 - Societe LyOnnai- And Engineering Company.
N. 329.069 - Marca - Crmalack dezembro de 1961 e mais 10 dias se de Ventilation Industrialle SoN.° 144.678
Lovens Kerniske
Requerente - Condoroil Tintas S.A. para eventuais juntadas de recon- lyvent.
Fabrik Produktionsaktieselskab.
- Recorrente - Globo S.A. Tintas siderações e do mesmo se tiver vá-.
' N.° 144.707 N. V. NederlanN.° 136.939 - Wilhen1 Glamann dosche Cornbinaliv oor Chemise Pigmentos - Processo deferedio.
lido nenhum interessado, ficam
N.° 138.247 - Flavio Torres Ri- che Industries.
N. 160.021 - Marca: Sw.una DI notificados os requerentes abaixo
N° 144.810 Borton
Crema .- Requerente - Societe Ano. mencionados a comparecerem a beiro de Castro.
N.° 141.103 - Perrot II ,gner-:
t.
layme Tokalon - Processo indefer'do. êste Departamento a fim de efeN. 300.490 - Marca: Carpt-York tuarem o pagamento da primeira bau BMBH & Co:
Farben ia bri ker
N . 142.593 - Bádio CotporaN. 144.849
.- Requerente - Ind. de Tapetes Baia. anuidade no prazo de 60 dias na
Bayer
Aktienge::ellscha
ft.
forma
do
parágrafo
único
do
arti
nu
of
América.
detrates S.A , Processo indeferido.
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N ° 144 .
866rnei
A c
°
an Vi
.sco- N. 143.420
- Vereinigte OsterN.° 143.891 - Rodolfo Bolzani
N. 503.943 - Emblemática seCorporation.
reichische Easen - Und Stahl,
N.° 143.895
General Electrive querente
Compwilnet de Tecidos Pa.
N.' 144.190 - José Carlos Vi- werke Aktiengesellschaft.
Company..
raibana
Cl. 37.
eira.
N.° 143.422 - Youssef Hanna
N.°
144.060
Hans
Muller.
N. 504.197 Quinercyl -• Regue-,
N." 144.[7
Mofina S. A.
Jabur.
N.° 144.267
Sperry Rand rente - Laboratórios Millet Sociedade
N.° 144.305 - The Singer MaN.' 143.419 - Vereinigte Oster- C:orporation.
Anônima Comercial Industrial ImobLlielr
nu facturin g Comp
• a ny.
reichische Eisen - Und StahlN.° 144.924 - Gebr. Aquarius. ria - Classe 3,
N.° 144.313 - Coqcrete Sawing werke Aktiengesellschaft.
N. 475.239 - Lloy Bandeiran2e - N. 504.331 - Durobax - RequeEquipment Inc.
N.° 144.071 - Sieko Tokusato.
Requerente:
Imobiliária Lloyd Bandei- rente - Janaer (..imswerk Schott
N." 144.877 - Alfred Birger
N." 143.873 - 13adische Anilin
Gen
Cl. 8.
br ar Holagren.
St. Soda - Fabril Aktiengesells- rante Ltda. - Classe 16. (Sem direito
ao
uso
exclusivo
da
expresáão
BandeiN. 469.867 - Celeste - Requeren.
N." 144.990 - United Skoe Ma- chaft.
rante),
chinery Corporation.
te Vieira Garcez Comércio e Indit.s.
N." 121.908 - Inventa Ag. Fur
tria Ltda. - Cl. 46.
N. 135.333 - General Electric
N.
478.817
L
S
RequerenForschung Und Patentverwertung.
Company.
N. 504.573 - aS» -- Requerente
Cl. 11
N.° 129.394 - Dr. A. Wander te: Luiz Serrano Matud
- Sintésia Indústria Qurnica S.A. -.
N." 122.486 - Canactian Nickel
N.
476.849
COpian
RegueA. G.
Classe 2 -- (Sem direito a letra «5»
Products Limiled.
N." • 141.180 - P. Beiersdorf & rente - Coplan Empreza de Organi- isoladamente) . •
N.' 141.162 - C. Vau Der lely
zação e Planejamento Limitada (Classe
Co.
A.
G.
N. V.
38, com exclusão de imPressos)
N. 504.638 - Brasilux - RequeN.' 141.211 - The British AluN." 143.404 - Abais Bem',
rente - Metalúrgica de Fundição Bra.
N.
486.114
F
illini11111
Company
Limited.
Requerente:
N.° 143.429 - Sheet Research
silux - Cl. 5.
N.° 141.288 - Dow Corning Cor- Matsas 5 Patounas Ltda . - Cl.
N. 505.208 - 141rald. Cientifico poration.
(Sem
direito
ao
uso
exclusivo
da
N." 143.480 - The Goodyear
Requerente
- Dr. Modesto Farina --.
letra
F,
isoladam
N. 142.685 - De Wayne Carente) •
Tire & Rubber Company,
Classe 32.
ro].
Davis.
N.
486.641
•Clorincla - RequeN.° 143.562 - J. R. Geigy
N.° 143.287
N. 505.267 - Thapricoria ReEli Lilly And rente: Eduardo N. Farinha - ClasS. A.
Company.
quetente - D. Faria 5 Cia. Ltda. se 46.
Classe 3.
N.° 1.43.567 - Ciba Société AnoN.' 143.445 - Brasling - Funnyme.'
N. 491.989 - Aujimicin - Re- • N. 505.268 - VicJetarus quiae
erssente3. D. Faria 5 Cio. Ltd a
N." 143.783 - F. Hoffmann - dição Brasileira de Metais S. A. querente: Laboratórios Hosbon S . A . c
N." 143.494 - The National - Classe 3.
La Roche & Cie. Société Anonyme
N. 506.727 - Galo de Ouro N.° 143.801 - Deering Milliken Cash Registe(' C,ompany.
N. 491.989 - Angimicin - RegueN.° 143.766 - Armour PharmaR esearch Corporation.
Requerente - Eder jofre. - Clasrente - Laboratórios Hosbon S . A . - se
ceutical
Company.
14.
N.° 143.802 - F. L. Smidth &
•
N.° 143.768 - E. I. du Pont Classe 3.
N. 506.782 - Brancato - RequeCo. A. S.
N. 492.247 - Reidubo - Reque- rente - Horacio Toso - Cl. 48.
• N." 143.875 - Montecattini, So- du•-Nemours And Company.
N.° 143.769 - E. I. du Pont rente - José Luiz Lourenço do Poço
N. 507.027 - Ke In v -- Requerente
ciciá Generale Per L'Industria Mide Nemours Ant. Company.
e Manuel Ferreira Colchete - Clas- - Companhia Metalúrgica Helny neraria e Chimica.
se
2.
N.° 143.797 - Deutsche Gold
Cl. 11.
„
N.° 143.886 - Farbenfabriken Und Silber Scheideanstalt VorN. 492.734 - P - Requerente N. 507.033 Vernul - Regue..
Bayer Aktiengesellschaft.
Mais Roessler.
Pittsburgh Plate Glass:: Company rente - Gandra Indústria e Comércio
N.° 143.987 - Rayonier IncorN.° 143.844 - E. I. du Pont Classe 1.
Ltda. - Cl . 3.
porated.
de Nemours And Company.
.
N. 493.204 - Progresso - RegueN. 507.138 - Ca lomeno - RequeN.° 144.019 - Miguel Valenti
N.° 143.847 - Badische Anilin rente - Fabricadora de Autopeças rente - Calomeno Ei Cia. Ltda. Conejero.
Classe 41.
Ltda . - Cl. 21.
N.° 144.031 - American Home & Soda Fabrik ktiengesellscraft. Progresso
N. 493.544 - Afo - Requerente
PZ." 143.869 - Montecatini, SoProducts Coropration.
N. 507.278 - A. Z.
Requeren- A. J. Oliveira - Cl. 36.
N.° 144.036 - Farbenfabriken ejeta Generale Per L'Industria Mite - Anibal Zacharias - Cl. 39.
neraria
e
Chhnica.
•
N. 495.382 - Santos Dumont -N .507.798 - Gata do Sul S.A.
Bayer Aktiengeselischaft.
N.° 143.927 - Yawata fron
Requerente - Bar e Restaurante San- - Requerente - Gaeti do Sul S.A.
N.° 144.082 - Continental Can
Steel
Co.
Ltd.
- Classe 32.
tos Dutnont - Cl. 41.
Company Inc.
N.° 143.938 - Hinnberto- PranN. 498.820 - Adamara - RequeN.° 144.113 - Koziowski & Cia. dini.
N. 507.819 - Thermacon Reguerente Adamara Mercantil Ltda . rente - Inducon do Brasil, Capacito..
N.° 144.208 - Merck & Co. Inc.
N.° "143.945 - Pechiney Com- Classe 16.
res S . A . - Cl . 8.
N.° 144.2,9 - J. R. Geigy S. A. pagnie de Produits Chimiques et'
N. 499.495 - Gato Preto - ReN. 507.836 - Le trel - RequerenN.° 144.259 - F. Hoffmann-La Eletrometallurgiques.
- Casa da India Importadora te H- Condoroil Tintas S . A. ClasBoche & Cie. Société Anonyme.
N.° 143.965 - Francisco Lom- querente
Ltda .
CI. 41.
se 1' - (Coma exclusão de lacas, tinN.° 144.26-3 - The Pillsbury bardi.
N. 499.983 - Calmcvix - Reque- tas, Vernizes e esmaltes) .
Company.
N.° 144.078 - Licencia Talál- rente - Laboratório Setros S.A. N.° 144.206 - Monlecatini, So- mányokat Értékesitó Vállalat.
Classe 3.
Expressão de Pro paganda Deferida
ciciá Generale Per L'Industria MiN." 144.205 - Weyerhaeuser
N.
500.823
Lucel
Ia
neraria e Chimica.
Company.
N. 484.621 - C. Sehtinela de seu
te - Confecções e Malharia I.,ucelia>>
N." 144.268 - J. M. Huber
N.° 144.307 -- The Torrington Ltda. - Cl. 36.
Produtos - Requerente - Fábrica de
Corporation.
Company.
Embalagem Ltda. - Classe 26
N.° 144.293 - Frbenfabriken
N. 500.884 - Navarro - Reque- ( Art. 121 do Código) .
N.° 144.320 - Frazier Simplex
Bayer Aktiengesellschaft.
rente - Cafeeira Navarro Ltda. ClasInc.
N.° 144.294 --- Farbenfabriken
se 41 - ( com exclusão de forragens,
Nome Civil Deferido .
.
N.° 142.615 - Minesota Mining sais, rações e quaisquer alimentos para
floyer Aktiengesellschaft.
And
Manufacturing
Company.
animais)
N.° 144.295 - E. Merck AktiN. 503.789 - C,ontab. Ltda .
Or.
N.° 136.748 - Aktiebolaget
engesellschaf.
Técnica de Contabilidade
N. 501.304 - Kelly - Requerente: ganização
Kanthal.
Requerente:
Contab
Ltda.
Organ1..
N.° 144.318 - The Dow ChoraiN.° 138.893 - United States Produtos Kelly Indústria e ' Comércio zação Técnica de Contabilidade.
cal Company.
Ltda . - Cl. 2.
Rubber Company.
N. 0144.371 - F. Hoffmann-La
N. 501.715 - Franca - Reque- (Artigo 109 n.° 4 do Código) .
N.° 139.485 - Luiz Colaferro. rente: Rubens Manso - Classe 39 Boche & Cie. Société Anonyme.
Prase de Propapwda Deferido
N.° 141.230 - Plinio de Freitas. (Com exclusão de assentos para caN.° 144.463 - Eduardo Marins
N.° 141.285 - The Lamson
deiras) .
(1,.. Oliveira.
N,. 486.142 - Tale.) Alical
SessionsCo mpany.
,
N." 144.570 - Joseph Bancroft
N. 502.238 - Sintermin - Re; Um Toque Suave de Inédita Fragán.
N.° 141.328 - Elnabra S. A.
querente:
Sinterlite
Metais
Sinterizados
& Sons Co.
cia -.- Indústria e ComérEletrônica Nacional Brasileira.
- Indústria e Comércio - Clas- cio de Perfumaria Montenegro Ltda .
N.° 143.523 - Gunther Micrael
N.° 141.914 - Roberto Agustin S.A.
se
11.
Boos.
- Classe 48. - (Art. 121 do 05.=
Tania.
N.' 143.991 - Joseph Bancroft
N. 141.988 - . Arnaldo de SouN. 502.614 - 12:-.dentex - Reque- digo).
& Sons Co.
za Lima.
rente -- Tecelagem Redenção Ltda. - N. 508.031 - Antes da Cegonha
N.° 134.32 1 - Joaquim dos SanClasse 23.
Chegar, Visite a Galeria Infantil em
N.° 142.517 - Seiko Kawata.
tos Meira.
N. 503.708 - Zuzuca
Regue- Primeiro Lugar Requerente: GaleN.°
142.574
Indústria
MecâN.° 134.691 - Ernest Scragg &
rente - Mário Pina - Classe 42.
ria de Roupas e Tecidos Ltda. nica Valtner Ltda.
Sons Limited.
N. 503.774 - Pinto Bastos - ReN.° 142.654 - Eletro Metalúr- querente - Pinto Bastos S.A. - 36 - (Art. 121 do Código).
N." 141.1.16 - Corri Produts gica Jomar Ltda,
Classe 42.
mpanv.
Nome Comercial Deferido
N.° 143.197 - Zadra & Gianolli
N. 503.890 - Emblemática - ReN." 141.165 • - Fiedrich Meyer. Ltda.
querente - Argemiro Di Franco - N. ,300.418 - Tecidos R iotex S.A.,.
N." 141 176 - Gice de BonsN.° 143.813 - The Jacobs Ma- Classe 48 - (Com exclusão de lança- sois.
Re,querente - Tecdos Riotex S.A.
flhIf)4'rIIVi 1ig Company.
perfume)
- (Art. 109 n° 2, do Código),
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asi1ia - RegueN° 497.660 -- Andes - Regue- N` 507.401 Cias.
rente: Andes S. A. Comercial e Coas- I rente: Anares Dias C-iménez
se 8.
.trutora - Classe 1.
N° 507.449 - Pro-Ave Regue.
N9 497.667 - Seda - Requerente:
Cia. de Tintas e. Vernizes A. Monte- rente: Rações Pro-Ave Ltda. .-- Cias>
se 41.
sano - Classe 1.
Reque.•
Vanguard
N9 507.518
N° 497.668 - Palma -• Requerente:
Oldeinar
Schmitz
-Classe
8,
rente: Cia. de Pntas e Vernizes R.
Frase de Propaganda indeferida
N1ontesano .- Classe 1.
N° 299.109 -- P-eço do Dio - - ReN° 499.081 - Pioneer - Reguerente: Sincro Eietro Sônica Ltda. - querente: José Pauline Perlingeiro -Ciasse . 23.
Classe 8.
N9 298.11C -- 're-o do Dia
e- Requerente: José PaulinO Perlingeiro
1N° 500.984 - ;mata 3sa-SantaRosa Classe 15.
querente: Bar e Mer,
Lida. - Classe 3!i.
N 2n2.012 - Vare-E:teia Vila Ma- sentações - Classe 16.
I\IÇ 299.11 1 - Przea do Dia
V.,'e n t - ReN9 501.031 - Ida-Mato - Reri:a1.1 - Requerente -- Farmácia Vila! N° 492.280 - 1'31
Requerente: Tosé Pa ulino Pcrlingeiro
ala Lida. Classes: 1 -- 2 .- 3 ' guerente: São Paulo A l i a gatas S. A. auerente: Ivo Danilo Albaricci - Clas- Classe 15.
se 11.
-- 11) - -iN. t Art. 117 ai l' do Có- . - Classe 6.
No` 299.111 - Preço e_c:. Dia N°
501.618
Gold
'Loa
Re1
d:ge ) .
- N° 496.097 - Atoes - Requerente:
Requerente:
losé Panliro Perlingeiro Falba,
que-ente: Jorge jahur Maluf
N . 12O. 309 - L.,borété-.0 Laboian Cia. de Tintas e Verbizes R. MonteClasse
24,
(lasse
23.
1.
.
-- rnn• •.-oil . lite - Labar.ttório I. aboran .- ano _.... c asse
N° 299.112 - ye,..o do Dia 1
N19 502.672 - Anaoit - R queR> que.- 496.102 - CSSeq0
Ltd... - Classe 3 -- ( A rt 117 nú- 1 N 9P
Requerente: josé Pa itlhiú Perlingelro
te
nif
Panificadora
Angola
Ltda
.
, rente: Cia. de Tintas e Vernizes P.
mero I do Código) •
- Classe 36.
38.
Cass e
-1Montesano - Classe 1.
i.‘ • '13. °31 - l ' a:macia 13ra'ilia
Recue502.749
Dietrical
N9
Droga,N9 299.113 - ueeça- do Dia -- Reu. r:nte - Min .11' va S • A •
N° 496.111 -- Rosa Seda -- Re- rente: Dietricia S. A. Produtos 1)ie- querentet José
r o, i'..riaacias e Comércios Reunidos.
de Tintas e Vernizes téticos e Nutricionais - Classe 1.
3
48.
(1.ort.
117
miquereelte:
Cia,
Classe
13.
4:
.
Nrio Artigo do
N° 358.784
ta ao 1 do Código) R. Montesano - Classe 1.
N° 504.900 - Par -• Regu: re..te:
Verdemusgo
Re496.113
N9
nu
strias
Quicas
indI
Dia. Ê Preço de -nado Dia - ReN. 469.868 Par
Jóias
Ltda.
Classe
13,
Ce ste - Requerente -- Vieira Gare querente: Cia de Tintas e Vernizes
Serra Negra - Re- querente: A. Fingeraimm - Classes
N° 504.979
cez Comércio e Indústria Ltda . - R • Montesano - Classe 1.
querente: Cafeeira Serra Negra Ltda. 30 - 35.
Ciasses: 1 - 4 - 41 - 46 - (Com
,a - Requerente: - Classe 41.
'497.654
Sier
N9
da
Nome Corner: :;31 ine-ter'do
e ki.1, , são do gênero de comerc.o
Cia. de Ttntaa e Veraizee R. MonteN9 505.576 - Candango - Requeri. 41, de acórdo com o art. 117, nú- 1 sano - Classe 1.
rente: Eneas Simplicio Brandão m ero 1, do Código)
N9 477.334 - IVIerteur ,t 5 Cia. LiN° 497.656 - '7.aemina -.Regue- Classe 42.
mitada
-- Requerem:e Menieneci ê
N. 438.809
n - A Riograudewe - , re te: Cia. de Tintas e Vernizes R.
N° 505.580 - Trigornillc - Re- Cia. Ltda.
Requerente a-- Calçados A. Riogian- Montesano - Classe 1.
(Inerente: Francisco Marques Ferreira Titulo de Estabeleeolmento indeferido
thrise Ltda. - Classes: 30
N° 497.658 - C,o;orgal - Cia. de - Classe 41.
N9 502.648 - 0'eiro Porchessva. cr ) •
30. - ( rt 117 n 9
N9 505.808 - e : .+1orama Decorações gen - Requerente: A ie. ,• ieo Conceição
N. 491.496 - Magazin Alvorada Tintas e Vernáes R. Montesano
Ltda. - Classe '34.
Santos Pereira - Cia . 4. 33.
o-- Requerente - Irmãos Sab Lida. Classe 1.
Limie: - Requerente:
N9 505.866 - De Pr á - Reque-197.65'9
N9
:-.-- C'asses: 33 - 34 35 -- 36 -- 37.
Cia. de Tintas e Ve-eiz-s R. Monte- rente: Metalúrgica De Prá Ltda.
Exigenzi.is
e-.. (Art. 117 n 9 1, do Código) .
''ase 8.
N. 505.694 - Edificio Viamengo - sano - Classe 1.
Termos cm exicsi nirc t n N a cumprir:
mi
Requerente - Ad nstradora e Representadora SãoThomé S.A. - Cl. 33.
N° 481.352 - Mozlie Zenv Prerain(Art. 117 n 9 4, do Código).
ger.
N° 505.140 - S'e..11-1z, v do SaCT2,
Marcas Indeterida.s
mento .
cr ema Indústria
N9 507.729 N. 225.548 - 13i-Pen - • RequerenGarai
de
Malharia
1".-'ela
Comercial Solvens Corporation
Classe 3.
Div"rs
N. 248.086 - Bola de Ouro -- Re-

N. 418.008 - Quunaco S.A. Manual N° 486.462 - King Cones - Ree il
há-ira de Produtos Químicos - Re-j querente: Adetex S. A. Industrial
Quimaeo S A .Manutatõ- Comercial -- Classe 28.
querente
-' Reque-1
ra de Produtos Quinucos - (Art. 109 - N9 488.194 rente: Livraria Editora Modélo Lida,
ta' 2, do Código) .
Classe 32.
N. 491.474 - Rotec S.A. Comér.
cio Indústria e Construções. -- ReN° 490.780 - Super-Test -- Requerente: Rotec S.A. Comércio IndúsN° 490.888 - NIareelino - Retria e Construções - (Art. 109 número 2 do Código, para o genero de e Comercio - C asa,- 21.
, A. Indústria
comércio de meterias para construções, querente: Super-Test e
querente: Fernando de Brito Cavaiapear,,.
cante - Classe 41.
N9 491.050 - Arbap S. A. 12 itw o Lie E iabelecirae :ito Deferido Construtora
Pavimenta . icva e Repte.-

•-

;¡.-jur rente - Jacy Lemos - Cl .41.
N. 261.151 - Gatarae - Regue-

gente - Indústrias Reunidas Elétr:cas
2 Metalúrgicas.R .E.M. Ltda . -Classe 8.
N° 304.024 - São Vicente -. Re-

COLEÇÃO DAS LEIS
DO
ESTADO DA GUANABARA

tquerente: Caieira São Vicente Ltda.

DE 1966

Classe 16.

N9 409.343 - São Vicente - Re-

Grerente • Pinturas em Prédios São ViWite Ltda. - Classe I6.
N9 446.901 - Imperptuma ?At....1 :lite: Indúst r ia Gruemtex Ltda.
Cc 36.
' 456.845 Hé.cules - Regue-

. VOLUME
Leis e Decretos de janeiro a abril
Divulgação ti' 964

eat: Scarano Indústria c Comércio

nRIs Artigos de Esportes Ltd? - Clasar

N . ' 459.440 •-• Tapuio - Regue

:tem. : Raimundo HonOrio de Medeiros
Classe 41.
N 462.268 - Rei -- Requerente:
Ce. ; Rei Torrefação e Moagem-Limita' -- Classe 41.
471.340 - jo-nal do ABC Nicolau Delic p•
5.
i79.042

Worvac --- Regue-

• : Fornecimentos In riu.strials e Represe itações "rim . " S. A. ....- Classe 6.
N9 481.616 - (E) - Requerente:
A4o11er i Bonniard Ltda. - Classe 8.

Ni 482.077 Penha - Regueente: Borracha da Penha Ltda. !Classe 38.

Preço: Cr$ 1.600
A VENDA I
Na Guanabara
Seçâo de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
A:tende-se a pedidos pelo Serviço de Reemb8lso Postal

Em mania
Na

Sede do D.1. N

Térinos aguardaria
anterioridades•
N° 481.640 -. A Yorn,.ailsiz, Papelaria livraria S. A.
N o 501.155 - Ame' - Comercial
e linnortaclora Lida
N o 504.271 - Lotas A Regional
S A.
N° 504.058 - Inditstrir Metalúrgica
Alvorada Ltda •
EXPEDIENTE DA SEÇAO LEGAL
Retificaçá'o de Ciicht
Cia. de Tintas e
N° 996 It./
Vernizes R. NIon*esato Marca:
Agata - :Pica reti q ctide e publicado
o clichê em 11 de antiste de 1961 --Classe 1.
De 18 de novembro de 1966
Desistência de proccsos:
American Radiator &. Standard
Sanitar y CorpOration - Declara
a desistência do termo 485.417 Marca Standard - 11 , ntiole g o 3
rnerlea Tla dia tor

Standard

Sanitar y Corporation -- Declara
418 a desis t ência do -tétano 4 lionioloideal
Afaadard
Ire:3
w a desistência.

Quinza-fe:ra 2.4
_
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..enabro de 1966' 45:65

Participações e Administração
N. 4.02.221
Palias •Gradnimia
N.' 515 140
Seabra Comua 494.7-16 -- 'indústrias Reli.
Taubate Ltda. - Declara a de- &
do Brasil Serviço de Se- . Gria Tecif l os S. A.
inidas Schueider, ILogernann
iistênCia do têrmo 487.129 - guros Ltda.
N." 515.207 - Comercial e 1 'isNome comercial - Participações
Nr : 494.782 - Auretiano MachoN.°492.334
Indústrias
Texteis t.Usudora de (')veis Codim . ) Lie Administração Taubaté Ltda. - Tainer S. A.
do 'Lima. .
mitada.
Homologo a desistência..
N.' 515.007 - António Nestório
N." 492.335
Indústrias 'resN. 515.352 -- Mercantil V0ir-1c
Niheiro.
teis
Tamer
S.
A.
Ltda.
Exigências ..
N.° 492.385 - Laboratório Que- •N.' 515.3;57 - Bar e I andas
N.° 515 011. - Adeli no dos
Farmacêutico Alfredo de Jurema Ltda.
Santos.
Processos 'e'Lêrmos com exigen- mico
Carvalho
Ltda.
N.° 515.395 - Arisleu Catto.
515.012
Istitael Pcédigão
-. elas a cumprir:
N.° 492.752
Continental (M1
N.° 515 401 -- Bar Restaurante Pontes,
N.° 487.609 - McNeil Labora- Company.
e Pizzaria Via Rica Ltda.
N.° 515.013
Odilon José de
tories
N.° 492.776 -- E. J. David MeN.° 515.402 -- Comércio de • Nla- Oliveira.
N.° 532.930 - Dahnler Benz talúrgica S. A.
teriais de 'Construção Miguel .Ste.
N.' 515.021 - Casa das MotoAktiengesellschaft.
N°. 492.777 - E. J. David Me- fano Ltda.
MOS Lt 'a.
N.° 710.506 - Magaldi Mala talúrgica S. A.
N.° 515.409 - Panificadora
N.° 515.161 - Minnesota Mi'(Publicidade) Ltda.
N.' 492.779 -- E. J. David Me- seu do ipiranga.Ltda.
ning And Manufaciuring Company
Ns. 510.279, 510.456 e 510.457 taArgica S. A.
1nn. .° 515.162 - Minnesota • MiN.° 515.411, - "levem Ltda.
Volkscvage: do Brasil, Indils•
N.° 492.806 Decofer IndúsN.° 515.414. - Adel Alves de !ling And. 'Ianufacturing Company
tri ae Comércio de Automóveis tria
e
Comércio
de
Artefatos
de
Oliveira.
• N.° 515.166 • War: ,-et' - Lam.S. A.
Metal Ltda.
N.° 515.426 - Soc. Adr-dnis- bert Pharmaceutical Com;;Iszy.
Notificação:.
N.° 493.074 - Haemo Derivados tr...-tiva Empreite: Ltda.
1\.° 515.211 - Mundo das TinN.° 515.553- Pegoraro & Cia tas .1..tda.
convidado o Senhor João Bor- S. A. Produtos Farmacêuticos.
N.°
514.180
Transportadora
N.° 515.555 - N. Frielzsche
N. 515.220 - Laboratórios Burges de Morais, à comparecer à
Cia. Ltda.
roughs Welicome do Brasil S. A.
este Departamento a fim de dizer Capri e Corretagem Ltda. N..° 514.187 - London EmpreN.° 515.566 - Cafeeira Dois
N,° 515 262 - Transportadora
sôbre o pedido de caducidade re- endimentos
hnobiliários Ltda.
irmãos Ltda.
•
São Bernardo do Campo Ltda.
querido por Externato Atlântico
N.° 514.191 - Instituto de BeN.° 515.567 - Ccmércio e InN.° 515.282 - Adami AutomóLimitada, no titulo de estabeleci- leza
Sayonara.
dústira Model Ltda.
veis, Ltda.
mento Externato Atlântico regisN.° 514.199 - Gift Industrial
N.° 515.568 -- C. A. Torres
N: 515.305 - Sabrás - Sabão
tro n.° 264.290.
Ltda.
Repres. Ltda.
Brasileiro Ltda.
N.° 514.204 • - Raffo - ConiérN.° 515.563
Cafeeira São JoaN.° 515.373 - Cotebra Comerci oe Indústria de Gêneros Aliquim Ltda.
Expediente da Seção
cial e Territorial Brasil Europa
mentícios.
N.° 515.570 - Cerâmica Cam- Lido.
de Exam. Formal de Marcas
N.° 514.226 - Comercial e pina de Baixo.
N." 515.382 - Aquarela Artes
Adm. São Luiz Ltda.
N.° 515.573 - Estofaria Tupy Gráficas 'afr.
De 18 de no-iembro de 1966
N.° 514.227 - Famárcia Capão Ltda.
N,.°515.394 - Candy Brasil.
da Cariem Ltda.
N.° 515.576 - Tapeçaria MarinExigências
N: 515.419 - Cerâmica Sani4
N.° 514.228 - Comércio e Re- gá Ltda.
táriO Porcelite S. A.
presentações
Alvorada
Ltda.
N.°
515.r77
Frigorifico
LonTermos com exigências a cumN.° 515.429 - Elydio Vai-dia
N.° 514.229 - Wahlomiro de drinense Ltda,
prir:
de
Barros.
Moura Leiria.
N.° 515.592 - Eron IndúsINT°. 515.430 - Elydio Vai-cita
N.° 514 - CPOEL - ConstruN.° 514.233 - ArrnarInhos Ze- tria e Comércio de Tecidos Ltda.
Barros.
tora de Pontes e Obras de Enge- leu 1 ala.
N.° 515.624 - • Eron - Indús- de-N.°
515.461 - Casas Fereira de
nharia Ltda.
N.° 514.242
Serras Emoth
tria e Comércio de Tecidos Ltda, Comestiveir
I.tda.
N.° 95.673 - Indústrias Macedo
N.° 515.902 7- Batchelor: ".rpods
Serra Ltda.
N. 514.244 - Soc. de Comér- Limited.
Ns. 515.467 - 515.477 N.° 491.480 - Sir Robert Bur- cio e Adm. 'Cicama Ltda.
N.° 515.903 - Batchelors Foods 515.479 - 515.482 - 515.487 nett Co. Ltd.
515.491 -- 515.492 -- 515:493 -N.° 514.245 - Comercial, Ex- Limited.
IV 491.497- Sociedade de Co- portadora
515.494 -- 515.495 -- 515.496 .de
Madeiras
Sulbrás
Li515'952
Irmãos
Giubilei
mércio e Refrigeração Springer mitada.
515.497 -- 515.498 -- 515.499
LiN
da."
Ltda.
515.501 -- 515.502 -- 515.503N.°
515.593
Luiz
José
de
AnN.° 514.251 - Padaria e Con15.505 -- 515.510 -- 515.511 -N.° 491.783
drade.
nuca Ltda.
Minas GeraisS. A.
N.° 491.793 - Matérias Plásti- P eitaria
N.° 515.955 - Volks Moto Co- Frigoriifco
N.°
514.446
Confeitaria
e
N.°1 515.512 - Confecções Iron
cas e Betões Brasil Ltda.
mercial
&
Trim.
Ltda,
N.° 491.818 - Agerasia Impor- Restaurante Fasano S. A.
N.° 493.081 - Ceskoslovenské Ltda.;
tação, Exportação e Comércio Li•
N.° 514.484 - Societá Per Azio- Hudebni Nástroje.
•
515.526 - Colgate Palmo.
ni Strega Alberti Benevento (SAM
mitada.
N.° 493.164 - Berta Confecções tive Company.
N.° 514.499 - The Lummus Ltda.
515.561 - Indústrias Ko..
•
N. 491.819 - Agerasia Imporroca Ltda.
tação, Exportação e Comércio Li- Company.
N.°
493.285
Casa
cios
ChofeN ° 514 698 - Metalúrgica. São
N.°1 515.658 - Eron - Indúsmitada.
res Ltda.
tria
de Tecidos Ltda.
N.° 491.879 - Cerâmica Var- Cristóvão Ltda.
N.° 493.322 - Zurita Laboratógendense S. A.
N.° 514.701 - Corema - In- rio Farmacêutico Ltda.
Inas• 515.679 - Eron
e Comércio de Máquinas
N.° 493.416 - Union Carbide iria éle Tecidos Ltda.
N.° 492 010 - Lanches Brasi- dústria
Ltda.
Corporation.
N.° 5.15.972 - Fábrica de Cal-1
leiro - Arabe Ltda.
N.° 514.740 - Corema - In- N.° 493.464 - Standard Elétrica çarlos Ti-is Ltda.
N.° 492.040 - S. B. I. Soc. dústria
e Comércio de Máquinas S. A.
N.° ! 515.981 . - Leesona Cor¡io.
Brasileira de Impressão.
Ltda.
N.° 493.591 - Coralplast - In- ratión.
N.° 492.086 - C. O. Oberg
N.° 514.747 - Corema - In- itúdsatria e Comércio de Plásticos
N.° 515.990 - Indústria Gráfica
Co. S Aktiebolag.
Carvalho S. A.
N.°492.087 - C. O. Oberg & .,:istria e Comércio de Máquinas L
Ltda.
N.° 635.044 - Livraria Butantã
Co. S Aktiebolag.
N. 493.987 - Autonióv2. Cid) Ltda.
N.° 514.758 - Jelin Móveis e
N.° 492.;188- - Lindells Vagfa- Instalações
do Brasil.
S. A.
N.° 515.153 - ElectraGebriks Aktiebolag.
N.° 514.759 - Indústria Mecâ- N.° 494.023 - Nicolas Theodore neral Motors Corporation -:-Clas•
Gatos.
N.° 492.089 - Lindells Vagfa- nica Lufersa Ltda.
se 21 - Clichê publicado em 21
N.° 494.086 - Solartron Elec- de
briks Aktiebolag.
N. 514.788 - Mercantil Garten
dezembro de 1961.
tronic
Group
Limited.
N.° 492.126 - Hermenegildo Indústria e Comércio Ltda.
N.° '515.154 - Special - Ge.
N.° 494.087 -- Solartron ElecEmiti° Dani.
N.° 514.805 - Eletro Técno Menora! Motors Corporation - Cias,
tronic Group Limited.
N.° 492 197 - Rádio Comuni- cânica Ind. Ltda.
N.° 494.242 - Fapil Fabricação se 21 - Clichê pnblicado em. 21
cação Sul Brasil Ltda.
N.° 514.807 - Elbe Kamera G.
•
N.°de Peças Industriais de dezeml-- de 1961.
N.° 492.209. - Companhia Co- M. a H.
Ge.
Lida.
N.°
515.155
Biscayne
missária Alberto
Bonfiglioli.
N.°
514.808
Elbe Kamera G. iNial 494.502 - Irmãos Skurnik neral Motors Corporation - Cias.
N,° 492.213 - Companhia Ca- M. B. H.
Clichê publicado em 21
se 21
Lida.
nVssária Alberto Bonfiglioli.
N.° 514.834 - Comércio e Indeiembro d., 1961.
N.° 494.713 - Ronald & Gabão
N.° 492 215 - Rádio Comuni- déstria Saulle Pagnoncelli S. A
N.° 515.156 - Greenbrier - Ge,
cacár. Sul Brasil -Ltda.
N.° 514 845 - Móveis Lungarno Ltda.
N.° 491.745 - Indústrias Reu- neral Motos Corporation - Cias.
N.° 492 222 -- Palias Gradmann S. A. Indústria e Comércio. •
lloiler do Brasil Serviço de Se- .N. °5 •t4 934 - Construtora P.-a nidas Schneicler, Logemann & Cia. se 21 - clichê publicado em 21:
de deiembro de 1961.
0,,ros Ltda.
1.'fla.
sileira de Estradas Cabe] Lida
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N.° 515.157 - Monza - General Motors Corporation - Classe 21 -- Clichê publicado em 21
de dezembro de 1961.
N.° 515.158 - F-85 - General
Motors Corporation - Classe 21
- : Clichê publicado em 21-12-61.
N.° 515.159 - Bonneville - General Motors Corporation - Classe 21 - Clichê publicado em 21
de dezembro de 1961.
N." 515.160 - Ternpest - General Motors Corporation - Classe 21 - Clichê publicado em 21
de dezembro de 1961.
N.° 515.300 - Morumbi - Gráfica Morumbi Ltda. - Classe 50
- Clichê publicado em 22-12-61.
N." 515.954 - Café Pinheiro
- João Oldy Pinheiro - Classe
n.° 41 - Clichê publicado em 8-1
de 1962.
Diversos

N." 491.715 - Ilaering - Prossiga-se como indicado pela seção.
N.° 491.723 - Calçados Arlequim Ltda. - Prossiga-se como
o indicado pela seção.
N." 491.725 - Calçados Arlequim Ltda. - Prossiga-se como
o indicado pela seção.
• N.° 491.828 - São Pedro S. A.
- Metalúrgica e Plásticos - Prossiga-secomo o indicado pela seção.
N.° 491.893 - Companhia Brasileira de Linhas para Conser Prossiga-se com o indicado pela
seção.
N.° 492.202 - Vibar Indústria
e Comércio S. A. Vicsa - Prossiga-se com o indicado pela seção.
N.° 492.204 - Vibar Indústria
e Comércio S. A. Vicsa - Prossiga-se com o indicado pela seção.
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N. 492.218 - Maxwell Eletrônica Comercial e industrial Sociedade Anônima - Prossiga-se
com o indicado pela seção.
N.° 492.243 -- Esmeraldo Gracioto ProSsigasse com . o indicado pela seção.
N.° 492.549 - Lastipack e Comércio de Plásticos
e Metais Ltda. - Prossiga-se com
o indicado pela seção.
_ N.° 492.551 - Plastipack - Indústria e Comércio de Plásticos
e Metais Ltda. - Prossiga-se com
o indicado pela seção.
N." 492.566 - D'Agostino & Cia.
- • Prossiga-se com o niciicaao
Seção.
N.° 492.682 - Terinovac - Industria e Comercio de Plásticos
e Metais Ltda. - Prossiga-se com
o indicado pela seção.
N.° 492.956 - Indústria Reunidas Plus Ultra ". A. - Prossiga-se com o iiiii,eado pela seção.
N. 514.423 -- Motobus Máquinas • e Veículos Ltda. - Prossiga-se substituindo a classe 50 pela
de ri.° 38.
N.° 514.500 - Erasmo de Souza - Prossiga-se substituindo a
classe 50 pelas 25, 32, 38 e 49
N.° 514.553 - CPOEL - Construtora de Pontes e Obras de Engenharia Ltda.
N.° 514.583 - Lanches Flor da
Avenida Ltda. - Prossiga-se substituindo a classe 50 pela 38.
N.° 515.042 - Prenia - Preservação de Madeiras S. A. Prossiga-se com o indicado peia.
seção.
N.° 515.389 --- Guy Lucien Juigné -Prossiga substituindo a classe 6 pela 8.

N.* 515.399 - Indústria Alimentícias Vale do Rio Grande Ltda.
- Prossiga-se substituindo a classe 50 pela
N.° 515.400 - Financiadora
Triônfo de Automóveis Ltda. Prossiga-se substituindo • a classe
n." 50 pela 38.
N.° 515.413 - Nevio Gago Peacheco - Prossiga-se substituindo
a classe 8 pela o.,
N." 493.165 - Soe. [mobilaria
Fiacal Ltda. - Prossiga . se com o
indicado pela seção.
N.° 493.312 - Iracy Silva &
Cia. Ltda. - Prossiga-se com o
ii.dicado pela seção.
N.° 493.520 - Montadora de
Amortecedores Canos e Silenciosos Ltda. - Prossiga-se com o
indicado pela seção.
N.° 493.666 - Soc. Dico de Hoiéis e . rurisino Ltda. - Prossiga-se com o indicado pela seção
N.' 493.668 ---- Soc. Dico de Hotéis e Turismo Ltda. - Prossiga-se com o indicado pela seção
N." 493.859 - Lucile Cornet Prossiga-se com o indicado pela
seção. N." 494.060 - Sanapauli - Empresa Paulista de Saneamento Limitada - Prossiga-se com o indicado pela seçao.
N.° 515.027 - Francisco VsTauczinski - Prossiga-se substituindo
a classe 35 nela classe 36.
N." 515,219 - Plásticos Madureira Ltda. - Prossiga-se substituindo a classe 50 pela 28.
N.° 515.291 - Savério Antônio
Signorelli - Prossiga-se substituindo a classe 5€ pela 38.
N.° 515.428 - Sedelex Ltda. Direito e Contabilidade - Prossi-
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'ga-se substituindo a classe 50 pele
ie n.° 38.
N." 516.615 -- Mercearia Run
Trato Ltda.- - Prossiga-se substituindo a classe 50 pela 38.
Retificação de clichê:
N." 514:602 - Termorair -Waldomiro de Souza - Classe 36
- Clichê publicado em 18-12-61.
N.° 514.601. - Termohair
Waldomiro de Souza - Classe 23
- Clichê publicado em 18-12-61.
N.° 514.092 - Argondi - Inclucon do Brasil, Capacitores S. A.
- Classe 8 - Clichê puLdicado
em 13-12-61.
N.° 514,392 Allov -•
Weld Alloy Sodas e Elet sôdos' Especiais Ltda. - Classe 5 --- Clichê publicado em 15-12-61.
N.° 514.394 - Sinterápico .Sinterápico Produtos Químicos e
Farmacêuticos Ltda. - Classe 3
- Clichê publicado em 15-12-61.
N.° 514.916 - Litewski Litewski indústria de Móveis de Estilo Ltda. - Classe 40 - Clichê
publicado em 20-12-61.
N.° 515265 - Imobiliária Universo - Velando Leite - Classe
n." 33 - Clichê publicado em 22
de dezembro de 1961.
N.° 515.284 - Ping Fort - Dinabel Distribuidora Nacional de
BebidasL ida. - Classe 42 - Clichê publicado em 22-12-61.
N.° 515.296 - Esperança Pastelaria Esperança Ltda. Classe 41 - Clichê publicado em
22-12-6/.
N.° 515.969 - Perlex - Peterco
- Comércio e Indústria de Eletricidade Ltda. - Classe 28 - Clichê publicado em 9-1-62.
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DIVULGAÇÃO N° 608
Preço: Cr$ 300
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29
Da data
publicação
de
que trata o presente artigo, começara a correr o prazo pura o deferiinento do pedido. durante 30
Vedarão apresentar
suasdaoposições
ao De
partamento
dia* .
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
TERMO N9 159.865
De 9 de junho de 1964
"Original desenho para tecidos"
Tecidos Pluma S. A. — Campinas —
Estado de São Paulo

verticalmente em côr contrastante
de Patentes dos Estados
com as demais, tudo como substan- Repartição
Unidos da América, em 2 de janeiro
cialmente descrito no memorial e de 1964, sob n 9 78.021.
ilustrado no deneho anexo.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1964.

bras de carne magra, caracterizara
por compreender a trituração do dite
material picado ou cortado até produzir uma emulsao semi-solida, e
aq uecimento da emulsão a uma temperatura ha qual a emulsão é queTERMO N9 160.599
brada em uma fase de gordura líTERMO N9 134.597
De 2 de junto de 1964
quida e uma fase sólida de fibras de
De 30 de novembr ode 1961
carne, mas não acima de 50 9C, e a
Xeyes Fibra Company — Estados
The Rath ,Packing Uompa.ny: Es- extração das fibras sólidas do liquido.
Unidos da América.
tados Unidos da América do Norte.
Título: "Nôvo modelo de Cuba".
Processo para a recuperação de proTERMO N9 134.409
Modêlo Industrial.
teína de tecido gordo.
De 27 de novembro de 1981
Pontos Característicos
Indústrias Filizola S.A.: IS Paulo.,
Nova Gisposição construtiva de ba.
19 Um.processo para recuperar pro- lança
de braços iguais ou desiguais.
teína magra de carne picada ou cor19 ) "Nova disposição construtiva de
tada
contendo
pelo
menos
7%
de
fiPontos característicos
de braços iguais e desiguais",
bras • de Carne magra, caracterizado balança
caracterizado por assentar seu meca1 — Original desenho para tecipor compreender a trituração do re- nismo
sôbre uma base de chapa le
dos, caracterizado por um conjunto
ferido material picado ou cortado até metal de
forma es p ecial, constituída
de figuras iguais, sendo cada urna
produzir urna emulsão semi-sólida, o de um corpo cilíndrico
inteiro ou com
aquecimento da referida emulsão a uma abertura inferior, em
formana por urna vista em perspectodo o seta
uma temperatura na qual a gordura comprimento, fechado em
tiva de. um passeio cujo piso é consexfunde e as fibras de carne se sepa- tremidades por duas Jalotessuas
tittudo por lajo'as reanguiares, soore
estamram da gordura fundida, mas abaixo padas ou repuzadaa tendo quatro
O qual se eleva uma armação em forpés
da temperatura em que a proteína também de chapa estampada, o todo
Ma de biombo que tem alguns de
coagula, e a recuperação ou separa- constituído de jete
seus quadros abertos e outros tornapeças soldadas, reçãt das fibras de carne da gordura bitadas ou p
dos por painéis ou placas; sendo que,
arafusadas de grande lefundida.
o tonjunco assim formado, tem como
Vaza e resistência.
fundo uma árvore cujos gaihos
29 Um processo para recuperar pro29) "Nova disposição construtiva de
comundem .por ntre a citada armateína magra de carne cortada ou pi- balança
de braços iguais e desiguais",
ção do biombo com suas galhadas ra.
cada contendo pelo menos 7% de fiacima descrito, caracterizado
Madas, sendo 'o fundo salpicado cie
bras de carne magra, caracterizado como
pela forma especia l do braço
pequenas manchas em forma de nupor compreender a trituração do dito mais
material cortado ou p icado até pro- ou travessão que, dispondo de parte
vens; sendo que, cada conjunto de
Pontos característ
duzir um umulsão semi-solida, o paralelas ao eixo geral da peça, perfiguras ries= uispostas, é entremeado
aquecimento da referida emulsão a mite, pela fixação dos cutelos à dispor uma placa de perspectiva, Cuja
1
—
Nôvo
modêlo
de
cuba,
caracsombra se projeta formando uma teriado pelo fato de ser constituído uma temperatura acima do ponto de tâncias diferentes, obter braços de
fusão da gordura, aias não acima de alavanca maiores ou menores adapmancha escura, tudo conforme des- per
uni corpo côncavo alongado de 509 C, e a recuperação das fibras de tando-se assim facilmente às condicrito no memorial e ilustrado nos de- paredes
laterais paralelas e extremi- carne da gordura fundida.
ções variáveis da fabricação dessas
senhos anexos.
balanças.
dades substancialmento, semicircula39 ) "Nova dis p osição construtiva de
39 Um processo para recuçtrar prores; e pelo fato de que o fundo da
mesma apresenta uma secção trans- teína magra de carne cortada ou pi- balança de braços iguais e desiguais",
TERMO N9 159.866
versal, substancialmente, em arco de cada contenao de 9 a 15% de fibras como descrita sob ns. 1 e 2, tudo recirculo eventualmente, com uma par- de carne magra, tt,racterizado por p resentado p elos *desenhos anexos ao
De 9 de junho de 1964
te central plana elevando-se, ainda, comPreender a trituração do dito ma- presente memorial.
terial cortado ou picado até produzir
• nnvo original desenho ornamental em curva e na direção dos bordos li- uma
emulsão semi-sólida, a elevação
vres da referida cuba as extremidades
para tecidos"
TERMO N9 129.280
do referido fundo; e pelo fato de ee- da temperatura da mulsÁo até o
Tecidos Pluma S. A.
Campinas rem, eventualmente, achatadas as re- ponto de fusão da gordura, mas não
de
18 de maio de 1961
de 50°C, e a recuperação das
— Estado de São Paulo
feridas extremidades semi-circulares. acima
ibms de carne da gordura Fundida.
MAY 8/ SAXER LIMITED — In.
.2 — Nôvo modêlo de cuba, de acôr- 49 Um processo para •eCuperar aro- glaterra.
Processo para a p reparação de comdo com o ponto 1, caracteriado pelo ema
magra de carne de porco cor- postos
heterociclincos.
fato de que os extremos dos bordos ada ou
picada
contendo
pelo
menos
livres retilíneos da mesma se elevam, 7 % de fibras de crena magoa, caracI — Pr o cesso para a p reparação de .
eventualmente em rampa à altura terizado por compreender a tritura- derivados de fenilp
iperazina, caractedas referidas extremidades .semicir- ão do dito material picado ou corpelo fato que correspondem a
culares; e pelo fato de todos os refe- ado até produzir urna emulsão semi- rizado
fórmula geral:
ridos bordos livres se acham reforça- ólida, a elevacão da temperatura ria
dos, externamente, com uma virola aferida emulsão acima do ponto de
ou flange de secção, substancialmen- usão da gordura, mas não além 'e
te, retangular.
2 ,89 acima do dito ponto de fusão, a
3 — Mv° modêlo de cuba, de acôr. e xtração das fibras de cama da gordo com Os pontos 1 e 2, caracteriado ura fundida, e o rápido resfriamento
pel ofato de que o fundo da mesma as fibras de carne.
Pontos característicos
apresenta, ao centro, três depress es 59 Um processo de tratamento ae
alongadas transversais equidistantese carne de porco cortada ou picada
1 — Nôvo e original desenho orna- de largura constantes, a que corres- contendo gordura e de 7 a 15% de
mental para tecidos, caracterizado pondem, externandente, outras tantas carne vermelha mar? canatterizado
por urna pluralidade de conjunto de nervuras de_ apoio de configuração por compreender a fina drvisão
manchas retangulares, sendo cada análoga.
dito material picado ou ;ortado até
reduzi-lo a uma massa semi-sólida, o
Um dé.sses conjuntos formado por
4
—
Nôvo
modêlo
de
cuba,
substanaquecimento
da referida massa até o
duas manchas retangulares maiores,
sôbre as quais são sõbrepostas as fi- cialmente, de aCôrdo com o que foi ponto de fusão da gordura, mas não
guras e longadas e retangulares de aqui descrito e ilustrado no desenho além de 509C, ao mesmo tempo que onde X representa uma cadeia reta,
a massa é agitada, e a filtração da
manchas menores e paralelas entre anexo.saturada ou etilènicamente não sattee
84 estancio sôbrepos' as sôbre uma *das • .A requerente reivindica de acôrdo massa aquecida para separar a gor- rada de hidrocarbõnio de dois, três ott
dura
fundida
da
carne
magra.
manchas maiores uma figura gradea- com a Convenção Internacional e o
'quatro átomos de carbônio, que podem
da formada por círculos; sendo que, Art. 21 do Decreto-Lei n9 7.93, de 27
69 Um processo para recuperar pro- I ser substituic?os por um grupo de alcada conjunto assim disposto é atra- de agôsto de 1945, a prioridade do te nra magra de carne picada ou cor- quila ou de hidroxy e onde — quando
vessado por um traço que se alonga correspondente pedido depositado na tada contendo pelo menos 7% de ti- a cadeia contem quatro átomos

•
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E'vblicação feita de acôrdc cora o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
g 29 Da data da publicação de que 'Lata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do p2dido, durante 30 d.a.-3
dnUo apresentar suas aposições ao Departamento Nacional db. Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicadas.

e.; átomo de carbônio adjacente ao ea apode ser substittaido por
• upo oxo; tal representa um
de addrogenio ou um átomo de o-huâogènio ou de p-fluor. ou um grupo
do o-, na- ou p-alquila, ou um grupo
ia alkoxy, halcalquila, cyano ou sulganoy i na posição ortho; R2 repreaenia um átomo de hidrogênio ou um
erio de o- ou p-fluor ou de o-cloro, ou um grupo de o, m- ou p-alauila; Q representa um grupo reto,
satiuedo ou ethylenicamente não sature cio de hidrocarlaônio, contendo até
Uês átomos de carbônio, facultativaarent substituidos por uni grupo de
hydroxy, hydroxyalquila, al('da alquila, aminaalquila, fenil, araiadua, omina, acylamida, allcoxy, alam.a& hio ou trifluormetila ou um átomo de halogénio, ou — quando o grupa e saturado — por dois grupos no
araa mo átomo de carbónio selecionado de grupos de alquila, hydroxyalquila e alkoxialquila ou por dois grupos, cada um num átomo diferente
de carbónio, selecionados de grupos
de alquila, hydroxyalquila,
anima acylamida, aikoxy e al•
quimihio e átomos de halogênio, e/
oa por um ou dois grupos de oxo ou
thn no, onde um de R3 e R4 represento um átomo de hidrogênio, ou
Um grupo c:i!e acl, alquila ou hydroxylquila e onde o outro R representa
trin átomo de hidrogênio ou um grupo
de acyl, alquila, aralquila, hydroxyalquila au aminoalquila ou— quando Q
aepresenta um grupo não saturado —
Ou ambos os R3 e R4 podem representar ligações simples) e adicionamento de sais ácidos dos mesmos,
consistindo da ciclização de uma composição da fórmula geral;
!I

einde X, R1 e R2 são símbolos como
definidos acima, e A eB— grupos
aonhecidos por serem capazes de reagir um com o outro ou juntos com uma
composição W para formar o anel lieMroefclico da fórmula:
R
I3

X/ft.1

sede
,73 e R4 são como definido..
•
c7 se quizer, convertendo uma
tese do N-fenilpiperazina obtida des, maneira em uni sal ácido adic10Wal.
2 Processo de acôrdo com a reiseindicação 1, para a preparação da
Ae.?:vados de N-fenilpiperazina da fôr'
72E, especificada na reivindicação 1,
(=aerizado pelo fato que Q é uni
G -C-R onde R representa um
o de hidrogénio ou um grupo de
eleálle contendo até seis átomos de

ear o --‘nio) e um aos símbolos R3 e R4
a ligaçao e o outro símbolo R
aai átomo de hidrogenio ou uni
giupu ue and uila, e.ralquila, hydroxyalquila ou aminaalquila, que consiste
da redução de uma composição da
fórmula geral;

o

onde RO representa um átomo de hl.
droaênio ou um grupo de alquila, ara'quilo, hydrox,talquila ou aminaalquila e os outros símbolos são como definidos na reivindicação 1.
3 — Processo de acôrdo com a reivindicação 1 para a preparação de
derivados de N-fenilpiperazina da fórmula especificada na reivindicação 1,
caracterizada pelo fato que Q é um
_grupo -C-R (onde R7 representa um
átomo de hidrogênio ou um grupo de
hydroxyalquila, alkoxyalquila,
aminaalquila, fenil, aralquila, omina,
acylarnida, alkax y , alquilathio, ou trifluorometila) e uni dos símbolos R3
e 114 é uma ligação simples e o outro dos ditos símbolos é um átomo de
hidrogênio ou um grupo de alquila,
aralquila, hydroxyalquila ou dialquilaminaalquila, que efetua a reação de
uma composição da fórmula geral;
s—

(onde um dos símbolos R8 e R8, representa um átomo de hidrogênio ou
um grupo de alquila, aralquila, hydroxyalquila ou dialquilaminalquila e onde o outro símbolo R representa uni
átomo de hidrogênio e onde X, R1
e R2 são definidos como na reivindicação 1) com um ático da fórmula
MO0C-R7 (onde R7 é como definido
acima) ou um derivado do mesmo
tal como balida, anhidride, éster, amido, lactone, nitrile ou ketone ou com
guanidirre.
4 — Processo de acôrdo com a reivindicação 1 para a preparação de
derivados de N-fenilpiperazina
fórmula especificada na reivindicação
1. carac`„erizado pelo fato que Q é
e grupo -C-8 e um dos símbolos R3
e RA é um átomo de hidrogénio ou
um grupo de alquila, aralquila, hydroxyalqUila Ou dialquilaminalquila C
onde o outro símbolo R é um átomo
de hidrogênio que inclui o aquecimento de uma composição da fórmula
de acôrdo corri a reivindicação 3 com
um xanthato de álcali metal alquila,
disulfito de earbônio, thiourea ou
thiophosgene.
5 — Processo de acordai com a reivindicação 1 para a preparação de derivados da fórmula especificada
raivindicação 1, caracterizado pelo fato que Q é uni grupo de -CO-, -COCO- ou -CO-CR7R7, -CO- (R7 sendo como definido na reivindicação 3
e RI, sendo um átomo de hidrogênio
ou um grupo de alquila, hydroxyalquila ou alkoxyalquila), R3 é um átomo de hidrogênio ou um grupo de alhidroxyalquila, aralquila
dicelquilaminaalquila e R4 é um átomo
de hidrogênio que inclui a reação de
uma composição da fórmula especificado na reivindicação 3 com o deri-

vado reativo de ácido carbônico, oxálico Ou malónico tal como o ácido cioreto, amida ou éster, ou com ácido
oxálico ou malónico ou um dos seus
derivados de C-SUbstituidos, onde o
agrupamento desejado Q é -Co-Coou -CO-CR7R7, -CO6 — Processo de acôrdo com a reivindicação 1 para a preparação de
derivados de N-fenilpiperazina da
lórmula especificado na reivindicação
1, caracterizado pelo fato que Q é um
grupo -CO-CH (R7)- (sendo R7 como definido na reivindicação 3), R3
é um átomo de hidrogênio ou um
grupo de alquila, aralquila, hydroxyalquilo ou dialquilaminaal quila, e R4 é
um átomo de hidrogênio, que inclui
a reação de unia composição da fórmula especificado na reivindicação
3 com uma halida haloacetilica da
fórmula Hal-CO-CH(R7)-Hal, onde
Hal representa um 'átomo de halogênio.
7 — Processo de acôrdo com a reivindicação 1 para a preparação de
derivados de N-fenilpiperazina
fórmula especificado na reivindicação 1, caracterizado pelo fato que Q
é um grupo -C(R9)-C(R9,)- (onde
R9 representa um átomo de hidrogênio ou um grupo de alquila, hydroxyalquila, alkoxyalquila, dialquilaminaalquila, fenil, aralquila, ou trifluormetila, e R9, representa um átomo de
hidrogênio ou uni grupo de alquila,
hydroxyalquila ou alkoxyalquila) e
onde R3 e R4 são ligações simples que
incluem a reação de uma composição da fórmula:

(onde X, R1 e R2 são como definidos
na reivindicação 1) com uma composição de a,a, -dicarbonil da órmula
OC(R9)-(R9,)C0 onde R9 e R9, são
como de inidos acima) tal como glyomal ou diacetyl.

8 — Processo de acórdo com a reta
vindicação 1 para a preparação do
derivados de N-fenilpiperazina
fórmula como especificado na reivina
dicação 1, caracterizado pelo isto
é um grupo -CH2-, -CH2CH2- 01A
-CH2CH2C1-12- ou um destes grupoa
substituídos por um grupo de alquila,
hydroxyalquila, alkoxyalquila,
minaalquila, f anil ou aralquila e faa
cultativamente por mais um grupo de
alquila, hydroxyalquila ou alkoxyale
quila, e R3 e R4 representam átomos
de hidrogênio, que incluem a reação.
de uma composição da fórmula:

J1,

(onde X, R1 e R2 são como definidos na reivindicação 1) com um dias<
ter da fórmula Y-(CH2)n-Y !onda
Y representa um resíduo de éstea
reativo e n representa 1, 2 ou 3) 0V
um diester substituído como meneio»
nado acima para o grupo .Q em
ou dois átomos de caxbônio.
9 — Processo de acôrdo com a reivindicação 1 para a preparação de
derivados de N-fenilpiperazina (IR
fórmula especificada na reinvindicação 1, caracterizado pelo fato que
é um grupo -CH2-, -C112C1X2-,
-CH2CH2CH2- ou um dêstes grupog
substituídos por um grupo de alquila,
hydroicyalquila, alkoxyalquila,
quilaminaalquila, genil ou aralquila
facultativamente por mais um grupd.,
de alquila, hydroxyalquila ou alkoe
xyalquila, e R3 e R4 são átomos de
hidrogênio, que incluem a reação de
fórmula Y-(CH2)n-Y (onde Y representa um resíduo reativo de óster,
e n representa 1, 2 ou 3) ou um dl'
estar substituído como mencionadO
acima para o grupo Q em um ou dolo
átomos de carbónio com a composição da fórmula geral:

ATOS
INSTITUCIONAIS
COLETÃNEA
Veralgaçá‘o e*

hOnt C4 48
A VENDA:
Geariabwa
geeRc és Vendai: Av. Rodaigues Alves, I
Ã9ênci Ir Ministério da Fazenda
Monde-se e pedidos pelo Servia
de Reembélso Postal
BraeRia
Na sede do D I N.

(onde representa um radical hldrocarbOnleo, C offl outros símbolos GRO
como definidos na reivindicação 1) na
presença de um agente de ligar ácido e removendo co grupos de N-sxtbstItuinte -S02R' no produto resultante
da hidrólise.
10 — Processo ae acôrdo com a
reivindicação 1 para a preparação da
derivados de N-fenilpiperazina da
fórmula especificado na reivindicação 1, caracterizado pelo fato que Q
é um grupo -CR (onde 3 representa
um átomo de hidrogênio ou um grupo
de alquila contendo até seis átomos
de carbônic) e um dos símbolos R3
e RA é um átomo de hidrogénlo ou
um grupo de reyl, á l cuila. airlunda,
•'' 111 • :) •wila
• • 'a •• • ;
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
9 29 Da data da publicação de que trata o presénte artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante U d
3

nocierão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

e o outro dos ditos símbolos é uma li13 — Processo para a preparação de
gação simples, que inclui o aqueci- derivados de N-fenilp iperazina da
mento de unia composição da fórmula: formula como especificado na reivindicação 1, caracterizado pelo fato
que inclui a reação de uma composição da fórmula:

saturada de hidrocarbônico contendo caça° 1 nr presença de um N- Uma.,
um até três átomos facultativamente pipm azina Ou lei miLa
substituídos por um grupo de alquila
ou hydroxy, e os outros são corno definidos na reivindicação 1), por meio
de ,processos conhecidos para a redilção de um grupo de carbonyl ou de
thiocarbonyl para um grupo de meth ylene .
15 — Processo para a preparação de
derivados de N-fenilpiperazina da foimula especificado na reivindicação 1,
caracterizado pelo fato que X é
-CH2-CH-CH-CH2- ou -(CH2)4- que
Inclui a reação de urna composição da
fórmula:

(onde um dos símbolos R10 e R11 representa um átomo de hidrogênio ou
Um grupo de acua e o outro representa um grupo de acua, e R8 representa um átomo de hidrogênio ou
<tvq,
uni grupo de alquila, aralquila, hydroxyalquila ou dialquilaminalquila) com a cOro~.a
o heterociclico da
sts ou na presença de uni ácido mi- fórmula'
neral ou álcali cáustico..
11 — Processo de acôrdo com a reivindicação 1, para a preparação de
derivados de N-fenilpiperazina da
fórmula especificado na reivindicação 1, caracterizado pelo fato que
um grupo -CO- e um dos símbolos
R3 e R4 é uma ligação simples e o
outro dos ditos símbolos um átomo de
hidrogênio, que inclui o aquecimento
de uma composição da fórmula geral:

onde um dos dois símbolos Z e Z1 re(onde Z representa uma ligação sim- presenta um átomo de hidrogênio e
o
ples ou um grupo -CH2- ou -CH2 outro dos ditos símbolos um agruCH2- e R' representa um grupo de pamento -CH2-CH2-X, onde Y rehidrocarbônico, e os outros símbolos presenta o resíduo ácido de um éster
são definidos corno na reivindica- reativo e onde os outros símbolos são
ccmo definidos na reivindicação 1.
ção 1).
14 — Processo para a preparação de
12 — Processo para a preparação derivados de N-fenilpiperazina da
de derivados de N-fenilpiperazina da fórmula como especificado na reivinfórmula especificaria na reivindica-1 dicação 1, caracterizado pelo fato que
ção 1, caracterizado pelo fato que in- X é uma cadeia reta, saturada ou eticlui a reação de um fenilpiperazina lènicamente não saturada de hidro,da formula:
carbônio de dois, três ou quatro Comes de carbônio, facultativamente
substituídos por um grupo de alquila
ou um hydroxy, que inclui a redução de uma composição da fórmula
geai:

com urna composição da formula:

Vi•
onde 111 e R2 são como definidos na
reivindicação 1.
17 — Processo para a preparação de
derivados de N-fenilpiperazina da
fórmula como especificado na reivin.
dicação 1, caracterizado pelo fato que
a cadeia X contém um agrupamento
-CH2- adjacente ao átomo de nitroe
gênio do núcleo de piperazina, que
inclui a redução de um aldehyde da
fórmula geral:

(onde T é como definido na reivin(onde Q, .ecd e .tts sao como definidos dicação 16 e Q, R3 e R4 são corna
na reivindicação 1) com um N-fenil- definidos na reivindicação 1) na presença de um N-fenilpiperazina
piperazina da fórmula:
(onde R1 e R2 são como definidos
na reivindicação 1) e, se quiser, reciuzindo a ligação dupla no produto a
obter uma composição onde X é tetramethylene.
16 — Processo pare a preF —ar-;to lie
derivados de N-fenilpiperaziim da fórmula como espedificada na reivindicação 1, caracterizado pelo fato que
a cadeia X contém um agrupamento
-CH2- adjacente ao átomo de nitrogênio do núcleo de piperazina, que inclui a redução de um nitrile da fôrmula geral:

sc •-""T

onde Ri e R2 são corno definidos na
reivindicação 1.
A requerente reivindica as priori.
dades de idêntico pedido depositada
na Repartição de Patentes Britlini.
ca , sob n 9 17.594-60 em 18 de maio
de 1960 e sob n9 33.905-60 em 3 de outubro de 1990.

TERMO DE PA'FENTE N° 132 , 197)
De 31 de ageisto de 1961
N. V. .Philips (Jlocilampenfahr;eke4
,Holanda.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou ré-

ladvos a fontes de radiação que nos suem uma camada luminescente.
"irt
(onde M representa um átomo de oxionde o2 vários simbolos são como gênio OU de enxôfre, X1 é uma cadeia
definidos na reivindicação 11.
reta, saturado ou etilènicamente não

- Pontos característicos
(onde T representa 'T..112, ...C.P2)2-.
-(CH2)3- ou -(C112)2-00- ou um tal
agrupamento substituído por um gru1') Uma fonte de radiação compre4
po de alquila ou h y droxy, e Q, R3 e endendu a combinação de um tubo
tU
R4 são como definidos na reivindi- descarga de vapor de rue:etário e .utnai
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Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pecada durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicadoa.
camada luminescente, caracterizada
porque a camada luminescente contém
ama substância que é ativada com
cobre monovalente e, conforme o caso,
com manganês bivalente, e pode ser
representada pela fôrmula
onde o representa pelo tnesos um dos
metais alcalino-terrosos, tais como cálcio, estrôncio e bário, e B representa
pelo menos um dos metais alcalinos,
tais como litio, sódio e potássio, substância essa que satisfaz ás seguintes
todições:
a

A .55

t!;
•••••••

••••
Um,

AorriL".
a

de acôrdo com o ponto 1 ou ponto 2.
69) Uma fonte de radiação de acôrdo com o ponto 1 ou ponto 2, para
cópias heliográficas, caracterizada porque a camada luminescente consiste de
um otrofosfato de estrôncio e litio, o
qual é exclusivamente ativado com cobre monovalente e satisfaz às condi-

•

0,01

•

a
s.*

5,05
1.30

a a.91
1 .09 •G
1. 1,01
acC
n 0,

05 „„,G

0,00

0,05

A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei n° 7.903, de
27 de agõsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
2 9 ) Uma fonte de radiação de acór- Repartição de Patentes na Holanda,
do com o ponto 1, caracterizada por- em 22 de setembro de 1960, sob númeque a substância luminescente tem uma ro 256.148.
composição tal que satisfaz às condições:
TÊM° N9 136.478
De 16 de fevereiro de 1962
sc•o
Montegatini Società Generale Per
L'Industria Mineraria e Chimica.
Título: "Sistemas catalíticos capazes de promover a polimerização de
alfa-olefinas para dar polímeros isotát'cos tendo tuna alta regularidade
Enpèr:
estérica, processo de polimerizar tais
3.9 ) Uni processo para produzir subs- alfa-olefinas e produtos dai obtidos".
. âncias luminescentes para uso em uma
Pontos Característicos
onte de radiação de acõrdo com o
ionto 1 ou ponto 2, caracterizado por1 — Sistema catalítico, capaz de
lite uma mistura de compostos de pe- promover a polimerização estéreoo menos um dos elementos do gruno específica de alfa-olefinas, para dar
k, juntamente com compostos de pelo polímeros isotáticos tendo uma alta
senos um dos elementos do grupo B regularidade estérica, caracterizado
• um composto de cobre, mistura essa por consistir de um halogeneto
Ia qual as substâncias luminescentes metal de transição e • um composto
alvados são produzidas por aqueci- obtido pela reação de um moi de MX'
sento, é aquecida em uma atmosfera com 0,1 zool de (A1RX.),' em
Ião oxidante, a uma temperatura en- que M è um metal alcalino, Èt• é um
alquila contendo até 5 átore 850°C e 1250°C, durante uma a radical
mos de carbono, X e X' são átomos
duas horas.
de halogêneo.
4 9 ) Um processo para produzir I 2 — Sistema catalítico de acôrdo
,ubstâncias luminescentes para uso em com o ponto 1, caracterizado porque
Ima fonte de radiação de acôrdo com o halogeneto da metal de transição
•1 ponto 1 ou ponto 2, caracterizado léintoricloreto de titânio violeta crista)orque uma mistura de compostos de
3 — Sistema catalítico de acôrdo
leio menos um dos elementos do grux) A, juntamente com compostos de com os pontos 1 e 2, caracterizado
alo menos um dos elementos do grupo porque o metal alcalino é escolhido
e um composto de cobre, mistura do grupo que consiste de potássio e
• ssa com a qual as substâncias lumi- sódio.
4 — Sistema catalítico de acôrdo
/escentes ativadas são produzidas por
iquecimento, é aquecida em uma com os pontos 1 e 3, caracterizado
itmosfera oxidante, por exemplo, de porque R é um radical atila.
5 — Sistema catalítico de acôrdo
.ir, a unia temperatura de 850°C a com
os pontos 1 a 4, caracterizado
1250°C, durante 1 a 2 horas, depois do porque X é escolhido do grupo que
que o produto dêsse tratamento tér coagiste de flue, cloro e bromo.
, nico é aquecido em urna atmosfera re8 — Sistema catalítico de acOrdo
dutora, a uma temperatura de 600°C com os pontos 1 a 5, caracterizado
1250°C, durante 1 a 2 horas.
porque X' é escolhido do grupo que
5°) Um ortofosfato luminescente de consiste de fluor, cloro e bromo.
ralo menos um dos metais alcalino— Sistema catalítico de acôrdo
terrosos, tais como cálcio, bário e es- com os pontos 1 a 4, caracterizado
trôncio, e pelo menos um dos metais porque o componente organo-metálipela reação
alcalinos, tais como litio, sódio e po- co é obtido2]2
com KM.
tássio, caracterizado por ser ativado [A1(Cal,)C1
Sistema catalítico de acôrdo
8
com cobre monovalente e ser adequado com
os pontos 1 e 4, caracterizado
para uso em uma fonte de radiação,

•

porque o componente organo-metalico raeterizado porque, como sosenta
é obtido pela reaçáo de
usado tolueno.
tail(Cjir) Caia com laaC1.
21 — Processo de polimerizasão do
9 — Sistema catalítico, de acordo acta do com o ponto 18, caracterizado
com os pontos 1 a 4, caracterizado porque, como diluente, é usado o mesporque o componente organa-metáli- mo monômero em estado líquido.
co é obtido pela reação de
22 — Polímeros de alfa-olefinas,
I.A1 (C21.15 )C1J2 com NaF.
10 — Sistema catalítico de acôrdo quando obtidos pelo processo de adircom os pontos 1 a 4, caracterizado do com o ponto 17.
23 — Polipropliano de acôrdo com
porque o componente organo-metáo ponto 22.
oco é obtido pela reação de
24 — Polibuteno de acôrdo com O
fA1(C,115 ) Cal, com NaCl.
ponto 22.
11 — Sistema catalítico de acôrdo
25 — Artigos caracterizados Por
com os pontos 1 a 4, caracterizado conterem poliolefinas de acôrdo com
porque o componente organi-metali- o ponto 22.
co é obtido pela reação de
26 — Artigos caracterizados por
1A1(C21.1) Cai s com KC1.
terem polipropileno de acôrdo com
12 — Sistema catalítico, de aeôrdo o ponto 23.
com os pontos 1 a 4, caracterizado
27 — Artigos caracterizados por teporque o componente organo-metáli- rem polibuteno de acôrdo com o po-n
co é obtido pela reação de
to 24.
tAl (C211,) C121, com KFir.
28 — Fibras, películas e outros ar13 — Um processo para preparar tigos de fabricação caracterizados por
um sistema catalítico, dos tipos rei- serem feitas de polipropileno de acôrvindicados nos pontos 1 a 12, capaz do com o ponto 25.
de promover a polimerização esterco29 — Fibras, películas e outros arespecífica de alfa-olefinas para pro- tigos de fabricação, quando feitos de
duzir polímeros isotáticos tendo urna polipropileno de acôrdo com o ponalta regularidade estérica, caracteri- to 26.
zado por compreender a misturação,
30 — Fibras, películas e outros arnas proporções estequiométricas apro- tigos de fabricação, quando feitos de
priadas, de pelo menos um composto polibutenos de a,côrdo com o ponto
organo-metálico de alumínio e um 27.
composto de metal alcalino, aqueciA requerente reivindica de acôrdo
mento de mistura resultante a uma
o
temperatura de 70 a 150 9C, até ho- com a Convenção Internacional ede
mogenização, e adição a ela de um Art. 21 do Decreto-lei N9 7.903, do
27 de agôsto de 1945, a prioridade
halogeneto de metal de transição.
pedido depositado na
14 — Processo de acôrdo com o correspondente
ponto 13, caracterizado porque o com- Repartição de Patentes na Itália,
posto orga no-metálico de alumínio em 17 de fevereiro de 1961, sob o
é escolhido do grupo que consisti de ns 2.843.
(N9 030.605) — 7-7-66 — Cr$ 50).
mono-halogeneto de dialquil-alumínio, dialogenetos de alquil-alumínio e
trialquilas de alumínio.
TÊRMO N9 136.334
15 — Processo de acôrdo com o
12 de fevereiro de 1962
ponto 14, caracterizado porque o composto organo-metálico de alumínio é
"Aperfeiçoamentos em pisos metaescolhido do grupo que consiste de ticos".
dicloreto de moncetil-alumlnio, dl"Permetal' S. A. — Metais Perfubrometo de moncetil-alumínio, mono- rados, estabelecido na cidade de São
cloreto de dietil-alumínio, monobro- Paulo.
meto de dietil-alumínio e trietil-aluPontos Característicos
mínio.
1 — Aperfeiçoamentos em pisos me16 — Processo de acôrdo com o
ponto 15, caracterizado porque o com- tálicos, compreendendo inicialmente
posto de metal alcalino é escolhido um nôvo elemento para composição
do grupo que consiste de brometo de de pisos de revestimento, caracterizapotássio, cloreto de sódio e fluoreto do por ser formado em placa metálica, de preferência retangular, e prode sódio.
vida em sua face superior de uma
17 — Um processo para a polirne- pluralidade de delgadas saliências em
rização estéreo-específica de alfa- qualquer distribuição, constituintes de
olefinas, para dar polímeros isotáti- superfície antiderrapante, placa esta
cos tendo uma alta regularidade es- ainda dotada, de preferência próximo
térica, caracterizado porque é reali- dos seus cantos, de pequenas linguezado em unia temperatura compreen- tas recortadas e reviradas para baixo,
dida entre O e 1509C, de preperência ou então de ganchos em L, pendentes
entre +209C e 1109C, na presença inferiormente, a serem cravados . e fide um sistema catalítico de acôrdo xados na superfície de base a recom os•pontos 1 a 12.
18 — Processo de polimerização de vestir.
2 — Aperfeiçoamentos em pisos meacôrdo com o ponto 17, caracterizado
porque é realizado na presença de um tálicos, como reivindicado em 1, e
compreendendo um návo elemento
diluente.
19 — Processo de polimerização de para a composição de pisos aéreos,
acôrdo com o ponto precedente, ca- sustentados por colunas ou equivaracterizado porque o diluente é esco- lentes, caracterizado por ser formalhido do grupo que consiste de hi- do em faixa metálica de pequena
drocarbbnetos alif áticos e hidrocar- largura e cortada em comprimmtos
Iguais à largura do vão entre as cobonetos aromáticos.
20 — Processo de polimerizaaão de liMes de sustentacão, faixa esta com
acôrdo com o ponto precedente, ca- superfície também provida de sa-

Quinta-fera.

24

DI RIO OFICIAL (Seçâo

III)

Novembro de 1966 4971

PATENTES DE INVENÇÂÕ
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 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 3i1
poderão apresentar sua,s.oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
liências anti-cierrapantes, 'Adendo ser
dotada inferiormente de saliências
central longitudinal de refôrço, e ainda com abas laterais longitudinais
também de refórao, reviradas ortogonalmente para baixo; e nas citadas
abas sendo prevista uma série de
aberturas alongadas para fixação lateral mútua entre os elementos, aberturas estas orientadas em seqüência
alternada vertical-horizontal, ou inclinadas numa ou em duas direções,
Ou em outra disposição qualquer.
3 Aperfeiçoamentos em pisos metálicos, como reiv • ndicada até' 2, substancialmente como descritos e ilustrados nos desenhos anexos.

p neumática, de paredes duplas e or2 - Nevo modêlo de cinzeiro com,
togonal ao plano de base, câmara esta tampa abafadora a baixável, como fato de que consiste em condesar-se um
provida, num dos laterais , de uma reivindica em I,. caracterizado por cloreto de cianacetilo disubstituido de
válvula para admissao de ar* e a uma tampa inferior, formada por um fórmula:
mesma banheira sendo dotada ainda, disco g uarnecido por um aro, periféde preferência no lado oposto ao da rico, rosqueado i n te rnamente, para
R
1N
válvula de admissão, de um ladrão prender-se no aro rosqueado externade escoamento de água, equipado com ment de abertura inferior, e por ter,
c

tampão obliterador. •
2' - Dispositivo para balneo-terapia, como reivindicado em 1, substancialmente como descrito e ilustrado
nos desenhos anexos.
02•n•nn•••••nn•n

TÊM° N9 136.339

De 12 de fevereiro de 1992
TÊRMO INT9 136.335
"Dispositivo auxiliar para a construção de barragens e similares".
12 de fevereiro de 1962
Industrial e Mercantil "Profer"
"Aperfeiçoamentos em revestimento S. A., estabelecida na cidade de São
acústico para paredes, tetos e simi- Paulo.
lares".
"Permetal" S. A. - Metais PerPontos Característicos
furados, estabelecida na cidade de
São Paulo.
1 - Dispositivo auxiliar para a
construção de barragens e similares,
Pontos Característicos
caracterizado por apfesentar-se sob
1 - Aperfeiçoamentos em revestimento acústico para praedes, tetos
e similares, e compreendendo um aôvo
elemento para a composição do dito
revestimento, caracterizado por placa
plana, preferentemente retangular, e
inteiramente provida de pequenas per
furações, placa esta dotada de abas
ortogonais em seus quatro lados, das
quais duas opostas com menor aiutura, apenas confina doras do material
isolante acústico disposto em seu interior .
2 - Aperfeiçoamentos em revestia:lento acústico para paredes, como
reivindicado em 1, caracterizado pelo
fato de que, das outras abas laterais
da placa, de maior altura, uma delas
é provida, a intervalos regulares, de
linguetas recortadas e reviradas para
, fora, e a outra tem seção transversal
em L, e sendo dotada de orifícios laterais e superiores, êstes para fixação, por parafusos, ao teto ou estrutura suporte qualquer, e aquêles para
encaixe das linguetas laterais do elemento imed'atamente adjacente.
3 - Aperfeiçoamentos em , revestimento acústico para paredes, como
reivindicado até 2, substancialmente
Como descritos e ilustrados nos desenhos anexos.

a forma de saco ou caixote, de quisquer , formato e d mensões, tecido
em arame palvanizado, com malhas
hexagonais torcidas entre si a dupla
ou tripla torção, o primeiro tipo, ou
saco, tendo uma das extremidades

aberta, ou então uma abertura lateral, no sentido, longitudinal, p ara o
seu enchimento com pequenas pedras
e entulhos, colhidos no próprio local
da obra.
- Dispositivo auxiliar para a
construção de barra g ens e similares,
como reivindicado em 1, caracterizado ,pelo fato de o segundo tipo, cai
caixote, apresentar-se em peça única, com as seis faces contornadas por
arames grossos, e desenvoldidas em
um só plano, peça esta que, depois
de transportada ao local da obra, é
armada em caixote e igualmente preenchido com pedras e entulhos do
própria local.
3 - Dispositivo auxiliar eiara
construção de barragens e similares.
como reivindicado até 2, substancialmente como descrito e ilustrado nos
desenhos anexos.
TERMO N9 137.326

21 de Março de .1962
Pignatari Administração, Indústria
TÊRMO N9 135.336
e Comérdio S . .A. --• S. Paulo.
De 12 de fevereiro de 1902
'Mac) iriodélo de cinzeiro com tam"Dispositivo para balneo-terapia".
Dr. Helio Mazza do Amaral, reei- pa abafadora .aba,ixável - MOdéln,de
dente na cidade dr Santos. Esta do Cié; utilidade. • ••..
São Paulo.
Po ntos Caracteí:istfeO 8

ponto, característicui;

. .

soldado no seu centro, um tubo vertical, dentro do qual aloja-se uma
mola helicoidal.
3 - Nievo modêlo de cinzeiro com
tampa abafadora abaixava], como
reivindicado eia 1 e 2, caracterizado
por uma tampa, formada por um elemento centaal, calota esférica ati disco plano guarnecido por aba periférica tronco-cônica, ultrapassando
o tamahno da abertura superior, e
tendo inferiormente uma haste perpendicular reta, na linha axial do
tubo vertical da tampa inferior.
4 - Nôvo inodêlo de cinzeiro com
tampa abafadora abaixável como reivindicado em I e 3, caracterizada pelo
fechamento do conjunto, ficando a
tampa superior empunada contra as
bordas da abertura superior, de baixo para cima, por ação de mola helicoidal, aplicada contr a aextremidada da haste perpendicular, mas
permitindo ainda um eventual deslocamento para baixo, mediante a compressão da calota ou disco central sup erior da tampa, abrindo o recipiente
bojudo do cinzeiro.
5 - Nevo modelo de cinzeiro cow
tam p a abafadora abaixável, como
reivindicado de 1 a 4, e substancialmente conforme descrito e ilustrado
no relatório e desenhos anexos.

."
R2

\
CH

çoni um estar de uni ácido acético
substituido de fórmula:
R 3\

OH - COOU

R4
tendo RI, R2, R3, R4 as significações
precitadas, em ciclizar em seguida, O
procbg to assim obtido em trioxo-2,4,6.
piperidina substituída, em tratar finalmente por um composto a lcoilante
quando o radical R5 não fôr o hidro.

aênio.
2 - Processo conforme o ponto 1,

naran 'rrizado pelo fato de que a com.
densação do cloreto de cianacetilo dia
substituído com o ester de ácido ncéti.
co disubstituido é realizada mediante
contato do sreativos etn baixa temperatura em presença de sódio trifenilmetilíco

TËRMO DE PATENTE N. 9 109.880

- Processo conforme o ponto 1,
caracterizado pelo fato de que a deli.
De 22 de abril de 1959
ração é realizada mediante aquecimen.
Chimie et Atomistique
to na temperatura do banho-maria core
França.
mistura de ácido mético e de áci.
Titulo: "Processo de preparação de tunat ulfúrico
novos deriva /lcss da trioxo-2 f6 - PIpericlina" .
4 - Processo conforme o ponto 1,
caracterizado pelo fato de que a alcoi.
l acão eventual do composto ciclizado ê
Pontos característicos
feita por meio de um sulfato de nlcoila,
1 - Processo de preparação de no- de um baloneneto de alcollo, de um
vos compostos da trioxo-2,4,6-piperidi- halogenato de aminealcoile ou de uns
haloq tiato de aminoalcoile-N-substitulna de fórmula geral:
eo'.

5 - Processo conforme o ponto 1,
caracterizado pelo fato de mie o comnosto de tri oxo-2,4,6-pineridina é a 3fert i l-3-etil-5,5-diinetil- 2, 4. 6-trioxo-pl.

6 Processo conforme o ponto 1.
caracterizado pelo fato de que o come
nostn da trioxo-2, 4, 6-ninericlina é a
1, 5, 6-trim a til-3, .fen11-3-etil-2, 4,6.
trioxo-pineridin a.
7 - Paecaesa conforme o p onto 1,
caracterizado nela fato de etie o com.
nosto da trioxo-2, 4, 6-niperklina é a
1- ( beta-siri/IMO-a
-3-fenil-et1le
5, 5-dimeti12, 4, 6-trioxo-piperidina

1 Nôvo modêlo de cinzeiro. dOm
tampa abafadora abaiXável, compreendendo um recipiente bojudo, caracterizado por ser aberto superior e inferiormente, sendo a abertura su- na qual RI, R2, R3 e R4 representam
real tocante reivindica de acôrde
perior um estranaulainento, seguidO cada qn -el rir) radical arilo, tal como -orna Convnn cão
Internacional e
d.e aba inclinad divereente. e a aber- fenda, ou alcoilo, e sobretudo nlcoilo
inferior, e R5 rer ',senta hidragenioaurn 17 de21 do n.crn tn-lei n.97.90, dé
a cré;stn de 1945, a orioridade da
(mar coma. ,• norém com lar- tura inferior, maeor, amido ai:a:alar, radical alcoilo, pard.-nlartnente alcoilo
gura constan'. e fendo as ka p da:g g uernecida por uni aro comutado ex-. ; inferior, ou um radical alcoil-amin.o Ndnon.itarin na
, 'on tOrnadaS por uma câmara a neutr ternamente .
em
' substituído ou não, caracterizado Pelo -nt‘rtieão de Pn r entes da Pra
23 de abril de 1958, sob n.° 763.939.
1 - Disposaivos para balwo-terapia , caractca ia:. do por compreender essencia l mente uma banheira
portátil iilít el feita inteiramente
em Ma t-ir ia 1 ti' á': 1:1 co,
borracha ou
eq uivaien,
amada por uma folha dup -'a. • podendo ter qual-
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicarão feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§, 29 ria data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 Ce.a
ero apresentar suas opos ições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
pedido de patente depenitado na ReTe:RMO N9 129.569 .
partição de Patentes da Suíça, em
)3eta: 29 de maio de 1931
30 de maio de 1ee0, sob n9 6121-50.
Sanaez S.A. — Suiça — Processo
de Produzir Corantes Reativos.
TERMO DE PATENTE N9 130.487
Pontos Característicos
de 30 de junho de 1961
1 — Processo de produzir corantes
Depositante: Farbenfabriken Bayer
reativos, caracre.rizado pelo fato de Aktiengesellschaft. — Leverkueenque compuetos complexos metálicos Bayerwerk, República Federal Alma.
(Cu, Ni, Co, Cr, Zn) de azo corantes
"Processo para a Produção de Trisos quais contêm na molécula, even- -Azo-Corantcs Metalizáveis".
tualmente alem de outros substituiu-.
Ponto Característico
té. , pelo menos um grupo aminico
cera 111M-regei/ia reativo, ligado dire1 — processo para a produção de
tamente ou através de um membro iria azo-corantes metalizáveis, da
de ligação e que, em estado livre de fórmula geral
metal, correspondem à fórmula

r

ia

,„s

•

a
Yt_PR

na qual R representa um grupamento oxi-alquila e R1 hidrogênio, alquila ou um grupamento oxi-alquila,
R2 representa o radical de um di-azo-componente de um ácido orto-aminoebenzeno-carboxillco, de um
4-amino-benzo-trti-azoI ou de um 5,-amino-1, 2, 4,-tri-azol e R3 representa o radical de um ácido orto-ordonde: X repreenta OH ou C0011 -carboxilico aromático, caracterizado
em posição orto com relação ao gru- pelo fato de se treta-azotar um dl-amino-composto„ de fórmula geral
po azoico,
Z representa -O- ou -000- em
posição orto com relação ao grupo
azoico,
Al-X é o resto de um componente
diazoico,
A2-Zn-I-11 é o resto de um /componente diazoico diferente de Al-X, na qual R e RI tem os significados
Y representa -CO-alquilo, -SO2- dados acima, de se acoflá-lo hemialquilo, -S02-arilo mono- ou bi-nu- -lateralmente ccen um ácido ortoclear, -CO-arilo mono- ou bi-nucIear, -oxi-carboxilico aromático e de adin significa um dos algarismos 1 cioná-lo, subsequentemente, de um
ou 2, podendo um dos restos A1-X mono_azo-corante de fórmula geral
ot A2-Zn-1-H também ser substituidc peio resto de um meio-componente tetrazoico, são reagidos com compactos que são condensáveis com um
composto contendo um átomo hidrogênio° substituivel e os quais, ademais, contém pelo menos um substituinte separável como anionte e/ou
um reste insaturado, cuja ligação
múltipla á capaz de adição.
2 — Processo de acôrdo 'com o
p onto 1, caracterizado pelo fato de
realizar-se a reação com os derivados
funci onais de te cidos a balase temperaturas e em presença de agentes
na qual R2 tem . o significado dado
retentores de ácidos.
acima.
3 — Processo de acôrdo com o
Finalmente, e depositante reivinponto 1, caracterizado pelo fato de
realizar-se a reação com halogenetos dica, de acôrche Com a Convenção Incienáricas a mui ou menos 09C e ternacional e de conformidade com
sob reaeão f recarnente ácida.
o artigo 21 do Código da Propriedade
4 — Procerso de acôrdo com o Industrial, a prioridade do corresponto I, caracterizado pelo fato de pondente pedido, depositado na Rerealizar-se a rearão com os Produtos- partição de Patentes da Alemanha,
primerios de condensação de halo- em 9 de julhe rIO 1950. sob o número
genetos cianirricca c 30-63 9C e a um F' 31.628 11713-22a.
pEr. de 1 até G.
5 — Processo de acôrdo com o
TERMO Ne 135.237
ponto 1, caracteri zado pelo fato de
realizar-se a reacão com as dl-, OU
Data: 22 de dezembro de 1961
Cl- ou tetra-ha/ogeno-pirimidinas enRequrrent 3 R. Geigy S.A. —
tre 10 e re"C e a uru ali entre 9 e 3.
Suíça.
Fier l reent- a requeeente
Titulo: Processo de melhorar a
ra5rda com a le gislação apli qualidade de fibras celulósicas rea prioridade do correspondente generadas. tingidas ria Ma'sa.

1 — Processo para melhorar a qualidade de fibras celulósicas regeneradas, tingidas na massa, caracterizado pelo fato de adicionar-se às
massas viscose de fiação, além de
corantes pigmentares finamente subdivididos 0,01 até 1%, calculado sôbre o teor em celulose, de cordieostoa
da fórmula geral
•

li

g
-,
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e TERMO N 9 161.507
de 6 de agôsto de 1984
GOLDRING ELL-reCONICA LYDA,
— São Paulo.
Nova e original configuração ornamental aplicada a botões acionadores
de aparelhos eletrônicos — Modele
industrial.

- C 17-a1aullo)„4
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r Z ropresenta I
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um grupo alquilo ou hidroxi-alquilo
inferior que pode também conter
átomos de oxigênio do éter; "alquileno" significa, independentemente
um do outro, um respectivo resto alifático bivalente com 2 até 4 átomos
de carbono; RI é um grupo hidroxi-alquilo inferior, que pode também
conter átomos de oxigênio do éter;
R2 é hidrogênio, um grupo alquilo
ou hidroxi-alquilo inferior que pode
também conter átomos de oxigênio
do éter; n representa um índice de
número inteiro positivo de 6 até 12;
na representa um índice de número
inteiro positivo de I até 5; p representa um índice de número inteiro
positivo de 1 até 3; e q representa
um índice de número inteiro positivo
de 1 até 2.
2 — Processo de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo emprego
de compostos da fórmula geral que
apresentam em ácido sulfúrico aquoso a 5%, a 20e-C, numa concentração
de 0,072%, uma tensão superficial de
26 até are dinae/cm.
3 — Processo de acórdo com os
pontos 1 e 2, caracterizado Pelo emprego de compostos da fórmula geral. onde n significa 8 até 12.
4 — Processo de acôrdo com 03
pontos 1 a 3, caracterizado pela emprego de compostos onde n significa
10, m significa, no máximo 2, e q e
p significam 1.
5 — Processo de acôrdo com os
pontos 1 a 4, caracterizado pelo fato
de "alquileno" significar o resto etilênico.
e — Processo de aedrdo com os
pontos 1 a 5, caracterizado pelo emprego de dociloxiaceto-monoetanola.
mida.
7 — Processo de aoôrdo com os
pontos 1 a 6, caracterizado peio emprego de compostos da fórmula geral em quantidades de 0,2 até 17.
calculadas sôbre o teor em celulose
da massa viscose de fiação.
8 — Como produto industrial, fibras celulósicas reg eneradas, tingidas
na massa, caracterizadas por serem
produzidas com emprêgo das manas
de fiacão obtidas segundo oe pontos
1 até 7.
Finalmente a requerente rehrtmaca,
de acôrdo com a leoislação aplicável
a prioridade do corresoondente pedido de patente depositado na Rerarti eeeo de Patentes da Sulca em
?R de riee embro de 1960, sob número
14.379-€0.

F‘G 1
19) "Nova e original configuração
ornamental aplicada a botões acionadores de aparelhos eletrônicos", caracterizados pelo fato de se apresentarem com corpo ovalado, truncado,
cuja superfície se apresenta dotada de
pluralidade de nervuras convergentes
para a extremidade anterior da peça,
a qual posteriormente apresente zona
de livre rotação em relação ao corpo
mencionado, zona essa com nervuras
concordantes com as anteriores.
29 ) "Nova e original configuração
ornamental aplicada a botões acionadores de aparelhos eletrônicos",
conforme reivindicação anterim, tudo
substancialmente coima descrito no relatório e ilustrado nos desenhos apensas ao presente memorial.
TeZelee0 N9 161.615
de 7 de agôsto de 1964
"Nela° modelo de braço para poltronas e sofás".
Fabiano Olavo Gomes Pinto, reste
dente na Cidade de São Paulo.

5

;

Pontos característicos
1 — Nôvo modelo de breco para
poltronas e sofás, caracterizado por
compreende- uma armacão de madeira, em formato substancialmente de
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PATENTES DE INVENÇÃO,
Publicação feita de acôrdo com o ara. 26 do Código de Propriedade Industrial:
11 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr O prazo para O deferimento do pedida, durante
30 dias
ulgarem Preindlalid03.

poderão apresentar Gagas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que te J

13, tendo o ramo niferior em faixa retilínea de largura constante, inclinada em leve declive da extremidade
anterior para a posterior, e com ambos os extremos chanfrados Inclinadamente em sentidos opostos, extremos
astes contra os quais aplicam-se os
extremos correspondentemente chanfrados dos ramos laterais, ambos com
larguras suavemente decrescentesee
inclinados divergentemente para o
alto, o anterior tendo maior extensão
que o posterior, e todos os três ramos
recebendo, ao longo de sua espessura
Interna, delgadas faixas metálicas de
revestimento; e fechando superior, mente a dita armação em 11, sendo
previsto o braço prõp riamente dito,
em formato de faixa retilínea de pequena altura, revestida por capa metálica, e disposto em leve declive, da
extremidade anterior para a posterior,
avançando mesmo em pequenos trechos para alem dos laterais anterior e
posterior daquela armação, braço este do qual partem inferiormente grupos de três hastes retilíneas, metálicas
e tubulares, dispostas simétrica e ortogonalmente com relação ao ramo
Inferior da armação de madeira; tudo substancialmente como descrito e
ilustrado no desenho anexo.

TÊ1/310 N9 161.638
de 10 de agehsto de 1964
"Nôvo modelo de moldura para placas de veículos e outros".
Calmon Viana, residente na Cidade de São Paulo.

A •A
F I C 2__

.. Pontos característicos ..

entranda ou canaleta é provida de
Tramo N 9 135.483
uma saliência longitudinal Interna, de
de 5 de janeiro' de 1962
seção transversal retangular, tendo os
extremos suavemente arredondados, e,
Cia Brasileira de Estriaapresentando-se numa segunda colo- çáo: S.' Paulo.
ração, contrastante com a primeira; e Novo
1lViodêlo Moinho para Plásti.ainda, em posição qualquer e inter- co: mod'alo
de utilidade.
na ao tapête, podendo ser prevista
uma grande área quadrada, contorna- 1 — Aperfeiçoamentos em moinho
da e subdividida internamente-por es- para plásetico, caracterizado por
treitas saliências retilíneas, com une comprender uma- base alongada no
par de delgados frizos superiores, e sentido 'vertical, na qual é previsto
dispostas segundo duas direções or- o motor acionador, base esta em cujo
togonais entre si, em uma sane de extremo superior é dotada de um
quadrículas iguais e rebaixadas, tudo prolongamento lateral, ondi. estão lonaquela primeira coloração, e em cada calizados os órgãos cortantes do moi.
quadrícula sendo previsto um quadra- nho, que permite que o material trido saliente, tendo a segunda colora- turado seja recolhido diretamente
no
ção, e com face superior inteiramen- recipiente
te dotada de delgados frisos paralelos o conjunto.de transporte que se apoia
e adjacentes, orientados numa única
direção; tudo substancialmente como 2 — Aperfeiçoamentos em moinho
descrito e ilustrado nos desenhos Para Pl.:4.5de°, como reivindicado em
anexos.
1, substancialmente como descritos e
ilustrado nos desenhos anexos.
TÉRMO N9 135.420
TÊRM O N 9 135.975
, de 2 de janeiro de 1962
de :á de janeiro de 1962
Requerente: Farymann Diesel, Flarny Weidmann. — Alemanha Oci- Kalle Aktiengesellachaft — Repúdental.
blica Federal Alemã.
Reservatório para combustível, com Processo e composições para a produção de moldes para impressão
filtro.
1 Reservatório para combustíPbntos Característicos
vel, provido de filtro, caracterizado
I
pelo fato do filtro (7) ser disposto 1 — Processo para a produção de
em uma caixa de filtro (4) sob o moldes para impressão por meio de
fundo do reservatório (2) .
hidrofilização dos locais isentos de

1 — Nôvo modelo de moldura para
placas de veículos e outros, caracterizado por compreender um quadro, de
formato e dimensões correspondentes
aos da placa a que se destina, feito
com material transparente, e com secção transversal substancialmente retangular, quadro êste com a face posterior, que fica voltada para a sue
perf [cie da placa, inteiramente dotada de um relêvo composto por uma
pluralidade .de . pequenas saliências e
reentrâncias piramidais iguais, de
arestas e cantos vivos, e com as múlTÊRMO N9 161.619
tiplas faces lisas e polidas; e ainda
de 7 de agtisto de 1964
o referido quadro podendo ser provido,
em sua face anterior, de uma saliên"Nôvo modélo de Plug Macho".
Waldemar Clemente, residente na cia prismática contornante, extendida. continuamente ao 4ongo de sua
Cidade de São Paulo.
periferia, e sôbre a qual se aplica
uma guarnição metálica de acaba- 2 — Rezar vatório para combustí- imagem 'de uma camada Isolante,
mento, promotora de sua fixação à vel conforme a reivindicação (1), ca- condutora fotoelétrica, contendo foplaca; tudo substancialmente como racterizado
pelo fato .da caixa da fia to-semi-condutores inorgânicos, sISdescrito e ilustrado nos desenhos trr (4) ser construída
em forma de bre a qual se produziu uma imagem
anexos.
sino, cujo -bordo (5), em forma de por proceesos eletro-fotográficoe, caflange apoiadora de uma abertura racterizado pelo fata de tratar uma
neat
TERMO N9 161.670,
correspondente no fundo do reserva- camada isolante, condutora fotoelétório (2), contem unia gacheta (6). trica, contendo foto-semi-condutores
de 11 de agôsto de 1964
3 — Reservatório para combusti- inorgânico, sôbre a qual se produziu
OIORGIO RONDINA — São Paulo. vel conforme a reivindicação (2), ca- uma imagem por processos eletro-foPontos característicos
Nova ornamentação em tapetes pa- racterizado pelo fato da caixa de fil- tográficosj com uma solução aquosa
tro (4), junto com os corpos anula- na qual se acham contidos um ou
ra veículos.
1 — Nôvo modelo de plug macho, Modelo industrial.
res de filtro (7) superpostos, é fixa- mais sais; do ácido hexa-clario-fer• caracterizado por ser formado em peda, por meio de um único parafuso roSo (II) ;e/ou do ácido hexa - çianoça única, porém, comportando duas
central (10), em uma peça dentro -fénico- (UI) e um ou mais ácidos
partes principais, quais sejam o cordo reservatório, (16) , (17).
orgânicos àe elevado peso molecular.
po prõpriamente dito e cabo ou em4 — Reservatório para combustí- '2 — Processo de acareio co mo pon• punhador, o referido corpo tendo forvel conforme reivindicação (3), ca- to 1, carapterizado pelo fato de que
mato substancialmente prismático,
caraterizado pelo fato de ser a peça a solução I caracterizada contém solcom face inferior plana e retangular,
(16) colacada dentro do reservatório ventes orgânicos.
,
da qual salienta-se ortogonalmente o
(1a) (lb) e ter munida de um conusual par de pinos, e tendo a super3
—
Cornposiçõea
para a producão
duto. de salda (21), para o combus- de moldes para impres.s
fície lateral 'composta por face anão, caractee
tível.
•
terior suavemente abaulada no sen5 — Reservatório para combustí- rizadas por conterem um ou mais
tido transversal, faces laterais levevel conforme reivindicação (4), ca- sais de ácido hexa-ciano-ferroso-(II)
mente reentrantes no sentido longituracterizado pelo fato da peça (16) e/ou do ' ácido hexa-ciano-férricodinal, e face posterior recurvando,-se
cobrir a abertura circular (28) no (III) com um ou mais ácidos orgâsuperiormente para ligação com o cafundo do reservatório (2) e conter nicos de elevado peso molecular, para
bo; e por sua vez, o cabo ou empuentalhes (18) em diversos lugares. utálizacâo sob a forma de soluções
nhador, que é derivado posterior e or.para a hidrofilizaçâo dos lotogonalmente do extremo superior da- 1 -- Nova ornamentação em tape- 6 — Reservatório para combustível aquosas
cais isentos de ima gem de uma ca,..
quele corpo, tem formato prismático e tes para veículos, do tipo feito em conforme uma das reivindicações an- macia
isolante, condutora fotoelétrialongado, com a extremidade livre múltiplas peças, com contornos va- teriores, caracterizado pelo fato de
contendo foto-semi-condutores
• posterior levemente afilada, onde re- riados, conforme o piso do mesmo, serem os corpos anulares de filtro ca,
cebe o fio, cabo este com face supe- caracterizada pelo fato de cada peça (7), junta a uma peneira cilíndrica inorgânicos, sôbre a qual se Produziu
rior plana, extendida até o extremo ter a superfície inteiramente provi- (8) disposta dentro dêles, fixados en- uma imagem por processos eIetroanterior da peça, onde forma pequena da de uma pluralidade de saliências tre a peça (16), de um lado, e unia -fotográficos.
face frontal, abaulada em concordân- ou nervuras longitudinais retilíneos, placa final (9), de outro lado.
Finalmente, a depositante reivindia
cia com a face anterior do corpo, e alternadas com reentrâncias ou cana- Finalmente, reinvindica-se, nos ter- ca de acôrdo com a Convencão In.
tendo ainda as faces laterais inclina- letas também retilíneas longitudinais, mos da Convenção Internacional e ternacional e de conform i dade com
das divergentemente para baixo, for- estas de maior largura que aquelas, e de acôrdo com o art. 21, do Código o artigo 21 do códig o da Propriedade
mando arestas vivas ao encontrarem ambas de mesma coloração, ditas sa- da Propriedade Industrial, a priori- Industrial,
a Prioridade do corres*
com as correspondentes daquele mes- liências ou nervuras sendo ainda do- dade de igual pedido de patente de
te nedido, depositado na Rea
mo corpo: tudo substancialmente co- tadas, cada qual, de um friso central Invenção. feito na Rena rticão de Pa- naridea
aartieão d Pa tentes da Alemanha
mo descrito e ilustrado nos desenhos longitudinal, com secção transversal tentes da Alemanha Ocidental, em em
2a de ericem de 1961 sob o n9
anexos.
semicircular, enquanto que , cada te- 15-12-61 . 1•a F 35.561-46 C 1.
K 42.722 1 a/.
, • .... . _ ....._ ..,

NOverr,b1 o de 19,56
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, dur,ente 30
'Iodarão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
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TÉRMO N9 136.108
de 31 de janeiro de 1962
"Máquina para separar arroz".
Goro Yokoyama, residente na cidade de Capão Bonito, Estado de
São Paulo.
Pontos Característicos

1 — Máquina para separar arroz,
caracterizada por compreender inicialmente um grande corpo ou caixa,
de preferência prismática retangular e sustentada por cavaletes ou colunas, caixa esta subdividida iiVernamente em dois compartimentos
verticais adjacentes, com passagem
lateral superior de um para o outro,
e ambos sendo providos de saídas inferiores, preferentemente- inclinados
em sentidos opostos; e num dos compartimentos citados, sendo anlitada
superiormente u'a moega alimentadora, com abertura de fundo dotada
de regulador de saída.
2 — Máquina para separar arroz,
como reivindicado em 1, caracterizada por compreender tarnt4m um
mecanismo ventilador, compostn por
carcaça cilíndrica, disposta horizontalmente, sustentada por cavaletes
ou colunas, e com abertura lateralvoltada para o interior do compartimento refrido em 1, que é equipado
com moega alimentadora, carcaça
esta em cuio interior são prsvistas
pás longitudinais, montadas tangencialmente em tôrno de eixo central,
este provido de uma pequena roda
dentada extrema, acoplada com outra roda, de diâmetro sensivelmente
maior, e com comando manual por
manivela ou outro de natureza qualquer.
3 — Máquina para separar arroz,
como reivindicado até 2, substancialmente como descrito e ilustrado nos
dePenhos anexos.
TÉRMO No 160.719
De 8 de julho de 1964
Requerente: Stellato & Espólio Limitada — São Paulo.
Original Configuração em caN de
Liquidificador.

Pontos Característicos
Reivindica-se, em resumo, como pontos característicos essenciais deste pedido, os seguintes:

1 — Original Configuração em Capa
de Liquidificador — fabricada em mate,
rial plástico ou tecido correlato, caracterizada por ter o feitio aproximadamente
fusiforme, e em que a sua parte superior
é cônica, e prolonga-se para baixo em
forma tubular, inferiormente aberta; na
zona mediana horizontal da cobertura,
há friso saliente; a parede cônica superior é composta de vários pedaços de
material plástico, em tons contrastantes
sendo que os pedaços superiores são. f-m
feitios triangulares invertidos e, os inferiores, trapezóldes; a parede cilíndrica
compõe-se de duas coberturas sobrenostas de tonalidades diferentes ou não, e
o bordo inferior de cada cobertura possui frisos, com abertura circulares e bordos inferiores recortados, em formatos
sagitados; na extremidade inferior da
cobertura, há borda de franja, em ziguezagues; na extremidade superior da capa, há uma pequena alça.
2 — Original Configuração em Capa
de Liquidificaclor — acorde com o item
anterior e tudo como descrito, reivindicado acima e ilustrado no desenho anexo.
TÉRMO N 9 160.720
De 8 de julho de 1964
Requerente: Stellato j Espólio Limitada — S. Paulo.

mente e lado a lado, entre as referidas
barras tubulares da armação; sendo que
na extremidade da barra inferior e anterior, acha-se previsto um parafuso para a fixação do fio terra; sendo que, na
parte anterior do aparelho, acham-se
dispostas três placas retangulares e abagadãs; placas estas dispostas vertical.
mente, estando mantidas por pinos horizontais prêsos em suas faces anteriores e superiormente, estando previnstas
ao longo dessas placas que correspondem uma para cada fase do aparelho,
uma pluralidade de porcas sextavadas
17:5
que constituem os terminais do compen.
sador; porcas estas dotadas centralmenPontos Característicos
te de parafusos "Alen" pelos quais 6 fel,
1 — Nôvo modelo de painel para rá- ta a fixação dos condutores de corrente,
dios de veículos, caracterizado pelo fato tudo como substancialmente descrito e
do painel apresentar a forma retangu- ilustrado nos desenhos anexos.
lar alongada horizontalmente, tendo os
seus entestamentos formados por saliênTÉRMO N° 161.138
cias em bico e centralmente um dial retangular e alongado horizontalmente que
De 24 de julho de 1964
é contornado por uma estreita molduRequerente: Paulson Comércio e Re,
ra metálica; sendo que, o referido painel, se apresenta contornado, superior e presentações Limitada — Estado da
Guanabara.
lateralmente por uma moldura saliente,
Original disposição em capa prote,
quee faz com que o painel se apresente tora
de papel higiénico — Modelo Inreentrante; moldura esta, cujos extremos dustrial.
inferiores oferecera em forma de bico,
tudo como substancialmente descrito e
ilustrado nos desenhos anexos.
TE 12.1V10 N 9 161,191
De 28 de julho de 1964
Requerente: Carpér Rádios e Acessórios Limitada — Cidade de Taubaté —
Estado de S. Paulo. •
New° Modelo de Painel para Rádios
de Veículos.

Original Configuração em capa de
Botijão de Gás.

TERMO 1\1 9 161.865
De 18 de agôsto de 1964
Pontos Característicos
Requerente: Elia S. A. Equipamentos Elétricos — Capital do Estado de
Reivindicam-se em resumo, como pon- S. Paulo.
tos característicos essenciais dêste pediNova forma ou configuração em Comdo, os seguintes:
pensadores de Partida para Motores Elé1 — Original Configuração em Capa tricos.
de Botijão de Gás — fabricada em material plástico ou tecido correlato, canse.
-terizada por ter o feitio ap roximadamente fusiforme, e em que a sua parte superior é cônica, e p rolonga-se para baixo, em forma tubular, inferiormente aberta. na ., ona mediana horizontal da cobertura, ha friso saliente; a parede cónica superior é composta de vários pedaços de material plástico, em tons contrastantes, sendo que os pedaços superiores são em feitios triangulares layer-.
tidos e, os inferiores, trapezóides; a
parede cilíndrica, compõe-se de duas
coberturas sobrepostas de tonalidades diferentes ou não, e o bordo inferior de
Pontos Característicos
cada cobertura possui frisos, com aberturas circulares e bordos inferiores re1 — Nova forma ou configuração em
cortados, em formatos sagitados; na ex- compensadores de partida para motores
tremidade inferior da cobertura, há bor- elétricos, caracterizado por uma armada de franja, em zigue-zagues; um dos ção suporte constituída por quatro barlados e a parte superior da capa, são ras tubulares de secção retangular, dispostas p aralelamente duas a duas no
abertos.
2 — Original Configuração em Capa sentido horizontal; sendo duas na parte superior e duas na parte inferior, es.
de Botão de Gás — a,orde com o tando .
cada par destas barras, presá
item anterior e tudo como descrito, rei- lateralmente por parafusos nas extremi
vindicado acima e ilustrado no desenho dades dos nOcleos dos rolamentos, os
quais as apresentam dispostos verdeaianexo.

1 — Original disposição em capa protetora de papel higiênico, compreenden.
do a capa própriamente dita — em forma de semi-circunferência, caracterizada
por um segmento superior em ângulo
obtuso e de tamanho inferior ao rasgo
determinando uma lâmina ou parte dentada de corte, dita capa trazendo uma
continuidade na periferia em abas quadrangulares limitadas por uma pestana
de encôsto, dotada nas paredes laterais
de uma projeção com rasgos penetrantes que origina o pino encaixe ou fixação através de pr
2 — Original disposição em capa protetora de papel higiênico, acorde com o
ponto anterior, tudo substancialmente como aqui descrito e representado esque.
máticamente os desenhos aconipanhantes.
TÉRMO N9 135.169
de 20 de dezembro de 1961
General Motors Cor p oratio — Estados Unidos da América.
Titulo: "Moldes e Núcleos para
Fundição e Processo para fazer os
mesmos".
1 — Uma. mistura de moldagem,
para fazer moldes e núcleos de fundição, caracterizada por compreender
uma maior proporção de areia e uma
menor proporção de uni aglutinante,
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 Da data da publicação de que trata o .presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimeã to do pedido, durante 30 dias
poderrlo
apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se -julgarem prejudiitados.
1.
1

o dito aglutinante consistindo subs
tancialmente de uma solução aquosa
de formaldeido e uréia, a proporção
de formaldeido para uréia estando na
relação molar de 2 a 2,6, e a proporção de água sendo de 1,5 a 3,5%, em
pêso, sôbre o péso da dita mistura,
2 — Unia 'mistura de -moldagem,
de acôrdo com o ponto 1, caracterizada porque a uréia e o forrnaldeido
juntos, estão presentes em proporções
de 0,5 a 3,0%, em pêso da adreia.
3 — Uma mistura de -moldagem,
de acôrdo com o ponto 1, caracterizada •porque proporção. de água é
de 2,0 a 3,0% em peso, sôbre o pêro
de dita mistura, a uréia e o formaldeido, juntos, estando presentes mis
proporções de 0,75 a. 1,5% da areia,
em pêso.
4 -- Uma mistura de moldagem de
acôrdo com os pontos 1 e 2, caracterizada porque também compreende
um agente de liberação de molde que
tem, como agente sublimante, naftaleno, naftaleno clorado e/ou cânfora, em quantidades
de 0,02% a 2,0%,
em peso .• da dita mistura.

TP.RMO N9 135.170
de 20 de dezembro de 1961
Dunlop Rubber Company Limited.
— Inglaterra.
Titulo:' "Equipamento para unir
Tubos de Borracha não vulcanizada".
Pontos Característicos

1. Um equipamento para unir um
par de extremidades de tubos de borracha vulcanizada, caracterizado por
comprender um par de elementos de
prender, uni , para cadaextremidade;
para prender a Superfície externa de
um tubo de borracha, e Suportá-lo na
forma anular, considerada em secção
transversal ao tubo, estando os elementos de prender dispostos em um
eixo comum e sendo móveis para
aproximação -e afastamento um do
outrooutto ao longo do dito eixo, havendo um suporte para -as extremidades do tubo disnosto entre os elementos de prender e 'móveis transversalmente com relaeão ao dito eixo,
e uma faca para cada tubo e móvel
transversalmente com relação a dito
eixo paar separar uma Porção do dito
'5 — Um processo para fabricar tubo mantido no suporte, de urna
moldes do tipo ôco e núcleos, carac- Porção do dito tubo prêso na eleterizado pelas fases de misturar urna mento a,ssociado de prender.
maior proporção de uma areia de
fundição com uma menor proporção 2. Um eOuipemento segundo o
de um aglutinante, o dito aglutinante Ponto 1; caracterizado porque os elecompreendendo uma solução aquosa mentos •de prender comprendem cada
de formaldeido e uréia, o formaldei- um par de porcões para acoplamento
do e a uréia estando presentes em de tubo; montados um em cada manprop orções de 2 a 2,5 moles de for- díbula, de um par de mandíbulas,
Inaldeido por moi de uréia,' á água sendo providos recursos para fechar
estando presente nas proporções de e abrir alternadamente as mandíbu1,5% a 3.5% em pês°, baseado • no las, a fim de mover as porções de
pêso da mistura, inoldagenia do ar- acoplamento de tubo, respectivatigo com a dita mistura de- • molda- mente, ,nara- aprox i mação e afastagem, e sujeição 'do material moldado mento. uma da outra,
a aauecimento a uma temperatura 3. Um /equipamento segundo Os
variando de 176,7 a: 315.6 9C; por um pontos a ou 2, cat'acterizado porque
temno suficiente Pàrn, fazer a uréia I os pares ele mandtbulos são montae o .--forinaldeido , ..r.ormarem uma dos um p ar em cada par de carriunião resinosa inclusive • entre as nhos. eme são móveis para anroxipart í culas de are l a,
.
mação .e afastamento um do outro,'
6 --- Um processo tiara' fabricar ao longo de uni caminho paralelo
moldes do tipo tico e núcleos, carac- ao ' eixo co p em) dos e l ementos de
terizado pelas fa. s ee de misturar uma prender..
areia de fundia() rem uni aglutinan- 4. Um equipamento segundote, o aglutinante compreendendo uma pontos 2 ou 3, -caracterizado porue
solunão aquosa de formaltreido' e as porções de acoplamento de tubo,
uréia estando pres-n t es nas earonor- têm cada uma sunerficie narcialmençaes de 2 a 2,6 moles de' fornialdeido te cilíndrica para acoplamento e
por mo/ de uréia, •1 água estando a1ustairinto prec i so: -à • surierfície expres e nte nas pronore ões rid-2,0 á 3 O% terna de dito tubo,- tendo dito eleem Dês°, baseado no pêsca da dita mento ele prender Uma superfície InMistura, a uréia e ri formaldeido ton- terna corrinletafne.nte cilíndrica para
tos edando Preeen tes ;propore.ão aeoplainento de taba-, quando ' ditas
de 0.5 a 3.0% da areia, -em peso; mand ibe l aS. são movidas juntamente.
Molda g em do dito 'artigo corri à mis' tura de moldagem, e Stoleição do ma- 5. Um equipamento segundo os
terial moldado a armecimento ,em pontos 3 ou 4, caracterizado porque
par- de mandíbulas compreende
uma tem peratura variando de 176.7 cada
a 315 8 9 C, por um tempo suficiente uma mandíbula fixa ligada rigidapara fazer a uréia - e , o formaldeldo mente' a seu carrinho, e uma mandíbula móvel montada pivotadamente
.for-p arem uma união resinosa
direi entre as partículas de areia. - no dito carrinho. °'A Requerente reivindica de ;acôrde 6. ''Um equipamento segundo. o
;5, Caracterizado porque o•
com a Convenção' Enternaeional e -O ponto
positivo para fechar . e abrir alterArt. 21 do Decreto Lei h9: 7 .:903 'de nativa-mente as mandíbulas de cada
27 de agôsto de 1945, a prioridade par, compreende um , elo articulado
Mita primeira ligado correspondente ,'nedido depositada 1 cerrinreeridendo
g eada p ivotadamente a uma 'exna Repartição de Patentes dos Ese 'cão
tremidade do carrinho, uma segunda
tados Unidos da Arnérieee-;,erh: . 27 ,de ligação,ligada pivotadamente a urna
dezembro de 1960,... sob n9 78 . 653 . - .extrernidade da . primeira li g ação e

na outra extremidade it mandíbula
móvel, e um dispositivo para mover
as ligações, a fim de mover pivotadamente dita mandíbula móvel para
aproximação e afastamento da dita
mandíbula fixa.
7. Um 'equipamento segundo o
ponto 6, caracterizado porque o
positivo para mover as ligações comprende um cilindro e pistão pneumático montado no carrinho.
8. Um equipamento seg undo quaisquer dos pontos 2-7, caracterizado
porque cada dos elementos de prender é provido de um mergulhador
montado no carrinho e móvel, quando as mandíbulas são abertas, para
ejetar tun tubo do elemento de prender.
9. Uni equipamento segundo quaisquer dos pontos precedentes, caracterizado porque os carrinhos são
montados deslisavelmente de modo
a 'serem movidos para aproximação
e afastamento um do outro, ao longo de um caminho fixo, paralelo ao
eixo comum dos elementos de prender, havendo uni par de canos giratórios, um para cada carrinho, para
scoplar o seguidor de cama ligado a
seus carrinhos respectivos, para mover ditos carrinhos ao longo do dito
caminho.
.
10. Um equipamento segundo o
ponto 9, caracterizada porque os seguidores de carne são cada um ligados a seus carrinhos respectivos, por
meio de um elemento resiliente.

11. Um equipamento segundo os
pontos 9 ou 10, caracterizado porque os carnes são fixados em posições espaçadas, em um eixo rotativo,
disposto paralelamente ao eixo comum dos elementos de prender.
12. Um equipamento segundo
quaisquer dos pontos precedentes, caracterizado porque existe rim dispositivo para aquecimento da faca
para cada extremidade do tubo.
13. Um equipamento segundo
quaisquer dos pontos precedentes, caracterizado porque um par de facas,
um para cada tubo, esta montado em
um suporte móvel, a fim de mover
as facas transversalmente com relação ao eixo dos elementos de prender.
14. Um equipamento segundo o
ponto 11, caracterizado porque o suporte da faca compreende um braço que é móvel em tórno de um pivet,
para mover as facas de uma posição
adjacente a Mn elemento de aquecimento, a uma posição de separação
do dito tubo.
15. Um equipamento segundo
quaisquer dos ponstos 11-14, caracterizado porque existe um carne rotativo destinado a acoplar o braço,
para mover o mesmo em tôrno
seu pivô, sendo dito carne fixado ao
eixo.
16. Um equipamento segundo
quaisquer dos pontos precedentes, earacterizado porque o suporte para
as extremidades do tubo compreende
um par de embocaduras cilindriers.s,
uma para cada extremidade de tubo.
17. Um equipamento segundo o
ponto 15, caracterizado porque existe

um cilindro e 'pistão pneumáticos
para mover dito suporta transversal.
migite com relação ao eixo comtur
das elementos de prender.
1
18. Um equipamento para uni,
ura par de extremidades de tubos d(
borracha não vulcanizada, caracte
rilado por ser construído e disposa
substancialmente segundo aqui des
mita e mostrado nos desenhos anexos
19. Um tubo caracterizado po
ser manufatraido por um equipamento segundo quaisquer dos ponta
precedentes.
'A requerente reivindica de acôrdr
com a Convenção Internacional e t
Art. 21 do Decreto-Lei n 9 7.903, tit
27 de agôsto de '1945, a prioridade dr
correspondente pedido depositado nr
Repartição de Patentes na Inglaterra!, em 23 de dezembro de 1980, sol
n 9 44.205.

TP,RM.0 N.° 161.835
De 1,7 de agasto de 1964
S. Paulo.
Dymitrio Petrow
Nova embalagem e mostruáric
de slides cartões postais e outros.
Pontos característicos
• Reivindicam-se em resum o,
ceiem° • pontos caracterisneos essenciais dêste pedido, os seguintes:
1 . 0 Nova embalagem e. mostruário de "slides", cartões postais c
outros, caracterizada our ser constituídas duma lâmina de material
Oastied • flexível ou congênere
trarri e arente, colorida ou não, en:
feitio retangular ou correlato, cri
enja' fade frontal e dispõem vkii.
rias-- seqüências de receptáculos
iSoladas entre si, de iode que wseqüências se situam em piam'
transversal e um pouco d,Stancia.
dos uma da outra. deixando uni
espaço livre entre cada duas se.
.qiiências para eventual dobradur'a da entl.alagem, como ilustrado
figura quatro de desenho anex n
2. 0 Nova embalagem e mostruá.
ri to de "slides", cartões postais
outros, acorde com o item anterior, caracterizados, mais peic
fato de que os receptáculos rei.
indicados no item anterior serem constituídos d,e lâminas dt
Material plástico ou correlatos
soldadas em três laterais sôbre
dita lâmina inferior, -ficando o 41.
tim^ lateral aberto para colocação
ou retirnda do Conteúdo
3.° Nova embalagem e mostruário de "alicies", .cartões postais e
outros, acorde com os itens anteriores, earacteriandos linalment4
pelo fato de na região superio r dai
embalagem, 'ser • afixado 'por sold
dura ou por outros Proce s sos u
•recejitactilo, com . abertura,
pode conter cartões . ou correta
'

•
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Publicação feiK de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
2 9 Da data da publicaçãi de que traia o presente artigo, começará a correr o prazo para o fleferlinento do pedido. dur:oli:e U ãe.D
tterisio apresentar suas oposiefas ao Departamento Nacional da Propriedade Industriai aqueles que se juin-orem preindicados.

t f ,s: na ragião superior
embaTisRMO N.° 118.263
lnoem há espaço em que podem
De 30 de março de it;60
gravados ou impresso, quaisEsBela John Edward. Zeit!
atua. dizeres e ilustrações deseiado da Gaanabara.
ia ias
Granada, de exercício para arNov. embalagem e mcstruádio de "slides" cartões postais e mamento pesada de infartaria.
ect;es, acorde com os itens ante1. 0 Granadas de exercido para
alaras e tudo como descrito. reiv:adicade acima e ilustrado no armamento pesado de infantaria;
com formato e pêso convencio.• ,en!io :mexo.
nais, caracterizado por apresentarem uma câmara longitudinal
TdIeSiO N." 105.821
raiada dentro da qual se aloja um
projétil secundário, com a sua carire 13 de outubro c 1058
ga propelente, contig n hauente, a
Lieren Neverevsky.S. Paulo. uma carga de misto, sujeita aos
dtdalisador para fusão alcalina. meios de iniciação, seja uma espoleat elétrica, ligada a dispositiCataliador para fusão alca- vos elétricos de ignição, seja urna
lina, caracterizada dela utilização espoleta de percussão, ao alcance
dos derivados de boro como cata- fie um percussor.
lii . adores de fusões alcalinas, na
2.° Granadas de exereicie para
fahricação do ácido sebácico e armamento pesado de infantaria,
octana bem como na preparação como reivindicado em 1, caracteoutros produtos que exijam fu- rizadas ainda nor aprerentarem
sãe alcalina.
uma ogiva com fla.nge, formando
2." Catalisador para fusão alca- um espaço circunferecial, para
Y'lia. como reivindicado em 1, dentro do qual lançam-se eventos da câmara raiada de lançaSulista ne ial mente como et( sento.
mento, permitindo que parte dos
gases nela expandidos funcionem
como promulsores de menor poNIO N.' 117 )1.8
tência, da própria granada agindo sob a dita flange.
De 14 de novembro de 1959
3.° Granadas de exercício para
Titulo — Nov3 gerador de som armamento pesado de infantaria,
para órgão mi instrumento musi- como reivindicado em 1 e 2, cacal similar -- Privilégio de in- racterizadas também por ser a
venção.
granada primária de qualquer
Free(' rico Ril,viuo Sa:z1( . s — São

tipo,, constituindo simmulacros,
com o tamanho e pês ° idênticos,
aos tipos de rojão de guerra, projétil de morteiro ou outro projétil de artilharia de uso geral,
Funcionando Como tal nas operações de carregamento e disparo,
quase processam, todavia, sómente em relação à câmara lengitudia
nal raiada, e ao projétil secundário nela alojad a , com os efeitos
ó t icos e acústicos similares ao do
lançamento de uni proiétil real.
4." Granadas de exercicie para
armamento pesado de infantaria,
como reivindicado em 1 a 3, caracterizadas por incluir a carga
propelente do projétil secundários
meios de materializar a sua trajetória, mediano mistos traçantes
a dequados.
5.° Granadas de exercício pura
armamento pesado de infantaria,
como reivindicado de 1 a 4, caracterizados por serem c mfiguramente para a utilização dentro da
armapesada de infaulari a de alma
lisa.
6.° Granadas de ex.eacício para
armamento pesado de infantaria,
como reivindicado de 1 a 5, caracterizadas por constituirem suporte de disparo de balas materializadoras de trajetórias similares às das armas de infantaria pesadas, e de balas inócuas • e alvos
resistentes, contra os quais se
quebram, em função de mero trela
namento.
t--

Pontos cartiefeeistiens

1. 0 Nóvo gerador tle soin ' para
árao ou instrumento imbu cal similar, caracterizado essencialmente por c n mpreender um conjunto
Aneca no- eletrônico, conatituldo de
tun oscila dor a diapasão, ou gera-

dor de freqüência, montado ou intercalado entre duas bObinas. uma
excitadora e outra cap;sdora ambas acopladas ao circuito eletrônico básico, com válvula aniplica-

'dora; pelo fato ainda de cada cir-

Mito eletrônico básico estar acoplando a três ou mais circuitos divisores de freqiiência, multivibra'Aoras biestáveis.
.i." Nôvo gerador 'de som para
.drgiro ou instrumento musical sindlaa de acôrdo com o ponto 1.0
'e caracterizado ainda pelo fato do
aoarelho poder compreender tão
sómente, 'circuitos Mudei" mecano eletrônicos, fornecedores diretos e individuais das freqüências
;determinadas ou desejadas
3.° Nôvo • gerador de SGUI 'para
'órgão ou instrumento musical sibailar, de acôrdo mu os pontos
.,1.° e 2.", e tudo conforine stinstan:cialmente descrito, reivindicado
cirna e pelos desenhos anexos
demonstrativos..

LEGISLAM AERONÁUTICA
' Leis, Decretos, Portarias, Resoluções e Despachos de interesse geral, concernentes
Aeronáutica Civil.

DIVULGAÇÃO N. 730
Preço : Cr$ 300

A VENDA:
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, II
Agência 1 Ministério da Fazenda
Atelsee-se a pedidos pelo Serviço de Reei:3138Mo Postal
Em Brasília
Na Sede do D.1.N.

7." Granadas de

erVTiCh,

armamento pesado de bit en ta ri a •
como reivindicado em 1 a •G, e
substancialmente corno (+escrito e
ilustrado no relatório o nes demo.
ntios anexos.
TËRMO N Ir .. (43
De 9 de ine;o de 1961
McLaughlin Gorleu Kig Co
Estados Unidos da Atnéc;ea do Norte.
Novas composições inseticidas
ciais contra mosquitos, em form., de
espirais -- Privilégio de

1 — Novas COIMN nsk óes illsç ti, itlitg
especiais contra mos(mi tos. cot forma
de espirais. cardete..izad i pelo I,ILJ 'Io
que elas são feitas mai lima mistura
de 50% a 70% de serfnem de madeira, bagaço de niretro. em iretro
moldo ou qualquer combinaçau
mesmos; 10 a 40% de pasta comNsta
de fõlhas moídas de planta talai; 5 a
líP/c de uma s. oluçâo de óleo mI'l trai
do tipo de querosene contendo eietrina
ou piretrina numa quantidade de 0.1
a 0.5%; dicarboximidu de N-octilo biclãohepteno numa quantidade de 0.5
a 1.5%; sal de base de nitrogênio 0.3
a 1.5%, e caracterizada-; também pelo
fato de que produ to assim obtido ê
estampado de tal maneira que poderá
ser enrolado sare si mesmo em forma
de espiral e que sua ação insetic:cin s:e
baseia em sua comlmstão.

2 — Novas composições inseticidas
e.‘e (ciais contra ai ys fuito, em foirnit
de espirais, caracterizadas pelo fato de
caia elas contial In-, de solução de
óleo mineral que contêm em solução
0.3% de aletrina ou piretrina, 1.5%

de dicarboximido de N-cetilo-biciciobcpteno e 1.5% de sal de amônio de

dioctilo:s ster de ácido Run`mien.

3 - Novas wmposições inseticidas
espdeciais contra mosquitos, em torne

de espirais, caracterizadas pelo fato de
que elas contêm 10% de soluão de
óleo mineral que contêm em solução

0.3% de aletrina ou piretrina: :.5%
de dicarboxImido de N- cetilo -bielolobepteno e 1.5% de sal de Lao - propila.

mina de ácido monos', ti , , CO ris çkãecl/nbenzeno,
4 - - Novas compu.,,o.-,

especiais contra mosquitos, em roma
de espirais. caracterizadas pelo fato de
que elas contêm 5% de solução de
óleo mineral que contêm em solução
0.2% de aletrina ou piretrina, 0.76%
de discarboximido de N-octilo
bepteno e 0.75% de sal de trimetilamina de ácido monosulfm (o de clodeello
benzeno.
A. requerem. orlo td,
de idêntico pedido depositado na Repartição de Patentes japonêsa, em 30
de novembro de 1960. sob o número
"
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-11-IRMOS ANTER100RES
Termo n.° 167.501, de •3-12-1,948
João Dabul
S:

Termo n.° 441.126, de 2-2-1960
José Eduardo Piza\ Marcondes
São Paulo

Termo n. o 455.230, de 12-5-1960
Vifra Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

Termo n•" 458.425, de 3-5-196(
João Crespo Lopes
São Pz,

'

EXPRESSO
SORCC ABA

AuTO CRTC,

,
Class e : 6 e 33
Artigos' da classe
—
Termo n.° 418.805, de 1-7-1959
Magnesita S.A.
Minas Gerais

Classe 32
Artigos da classe
Têraios na. 441.143 e 441.1711, de
2-2-1960
lEnir ' Engenharia Industrial Ltda.
São Paule

'

Classe 16
Artigos da classe
Têrmo n.° 419.574, de 9-8-1959
Benificiadora Paulista S A.
São Paulo

Classes: 33 e 38
Ter:1w; ns 459.041 459.035, 4-59.036,
459.037, de 6-7-1960
Trol S.A. Indústri ae Comercio
São PI ir)

So Paulo

Classe 8
Termo n. o 455.289, de 6-6-1060
Terei° Sarli
São Paulo

. thoúsnvA eleAsae-/R.
Classes: 50 e 6
Artigos da classe
Tênno a.° 441.177, de 2-11-1960—
Nestle S.A,
Estados Unidos da América

14T
1ndáetri a Brasi1 ei rk
Classe 47
'Artigos da classe

Classe .8
' Artigos da classe
Termo n.° 455.251 de 12-5-1960
Produções Lopes, Santos Ltda,

PRODUÇCES
LOPES. SANTOS

ILITOM
INDÚSTP!.‘.

IND. RASILERA

NAN

1—

ARCADAS
Classe

Artigos da classe
Termo n.° 456.307, de 13-6-1960
Mira& Adhesives Corporation
EsiadoS Unidos da Amérka

PAAIRACLE

INDÚSTRIA DRASILIEDEIA)
Classes: 29 48, 12 e 28
Artigos da classe
Termo n.° 460.590, de 21-6-1960
Engenharia e Const .tições Enfoco Ltda
São Pa
ENFOCO
Classe, 16
Artigos da classe

Classe 41
Classe 15
Artigos da classe
Térmo n.° 436.654 de 24-11-1959
_ Artigos da classe
Termo n.° 444.345, de 4-3-1960
Produtos Químicos Vitoquímica Ltda.
Termo n.° 456.922, de 24-5,1960
; Bonano S. A ., Comercial Industrial e
São P
Industrial e Comercial Corcian\ii Ltda.
importadora
.
São Paul, )
São Paulo

Termo n.o 460.600, de 21-6,1960
Cipolsar Sociedade Fornecedora de
Materiais paar Construções Ltda.
São 1-a

ocamusteatna

Classe 16
Artigos da classe
Termo n.° 461.665, de 25-7-1960
Philco Rádio e Televisão S.A
São Pa dr.

VITOQUIMICA
It4b. BRASILEIRA

Classe 1
Artigos da classe
—-——
Termo n.o 438.028, de 1-12-1959
Odel S.A. Mercantil e Importadora
São 13.-miii

MEL
IND. BRASILEIRA
Classe 16

Artigos da classe
Termo n•o 441.131, de 2-2-1960
Estacão Rodoviária S. Paulo Ltda.
Vio P.

ESTAÇ A. 0 PI LOT n
RO
ÃRIA
S -a- o Paulo—Capitai

'ou

Classe 33
A;tigo's da classe

Indústria Brasileira
Classe 3
Artigos da classe
Termo n.° 451.627, de 4-4;1960.
Jorebel Comércio Indústri ae Agricultura]
Limitada
.

CORDANYL
IND. BRASILEIRA
Classee 31
Artigos da clKlt.
Termo n.° 456.924, de 24-5-1960
— Confecções Celimar Ltda.
São Paulo

iãd?

C EMYL

Classe 41
São Paulo
_
Termo n '453.720, de 24-5-1960
João Drummond
Rio 'de Janeiro

IMOBILIÁRIA
PARATODOS
Classe 33
São Paulo

Classe 36
Artigos da classe
Termo D.° 460.528 de 17-6-1960
Saving
Tec. Sociedade Técnica -e
f7.omercia1 Ltda.
São P,

"C IyOLP4Ft
ra si 1 ei

1 nd -

TRANSISTORPONE

Inch.let ria Brudlolre
Classe 8
Artigos da classe
• Termo n.° 461.865 de 26-7-1960
FilbrIcn de Calçados Favorita Ltde,
Minas Gerais

Fábrica de Calçados
Favorita Ltda.
Nome Comercial
Tênso n.`, 463.296, de 13-7-19
Ranieri Dl Felice
Srio

SAVING-TEC
IND. BRASILEIRA
Classe 6

Artioos da classe

ii.112EFA TOS -TM]
BORRAM:1*
(810 J OR GE
Classe 39
Artigos de classe

-
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MIMO,

Termo n.Y 463.252, de 12-7-1960
Dionisio uistriouidora de Bebidas Ltda.
i.
Jao

DIONISIO
IND. BRASILEIRA
Classe 42
Artigos da classe
Termo n.o-463.5-53,-de 15-7-1960
Charutaria Argos Ltda.
São Pai.io

ARGOS
Classe 44
Artigos da classe
Termo n.° 463.739 de 22-7-1960
Indústria Mecânica de Peças para Autos
Santa Maria Ltda
São Paulo

SANWA MARIA
End. brasileira .
Classe 11
Artigos da classe
Termo n.° 463.749, de 22-7-1960
Açougue Ploriano Ltda.
Artigos da classe

Termo n.° 466.618, de 9-8-1960
Percival Mantovan4
Seio Paulo

Termo' n.° 469.098 de 24-9-1960
Companhia Brasileira de Medidores
são Paulo

PERCY

IGUASStt
Indiístria Brasileira

In. Brasileira
Classe 8
Artigos da classe
Têrmo n.o 467.014, de 8-9-1960
s Auto Drive S.A. Importação e
Comércio
ião Paulo

Classe 8
Artigos da Oasse
Termo n.° 469.057, de 1-9-19.60
T OTO S.A. Indústria e Comércio
São

Daivz-yu

"T.CLE.7;"
',
Inã Brasilei ra

Classes: 6 — 7 — 21 — 32 — 33
39 — 47
Artigos da . classe
_ .
Termo n.° 467.880, de 15-9-1950
Sodiva — Sociedade Distribuidora de
Valores Ltda.
Guanabara

Classe 28
Artigos ua classe
Termo n.° 653.9zo, de 12-8-1964
Hertz ao drasil Locadora de
Automóveis
üttanai2ara

guaola

Sociedade Distribuidora

PaRTZ
RENT A CAR
CHAITPFEIT1R-DTRTVEN-SRPVICU

de Valores Ltda
.F LORI ANO
Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 464.011, de 19-7-1960
Arauto — Distribuidora Araraquara
Automóveis Ltda.
São Paul')

ARAUTO

Ind. Brasileira
Classe 21
Artigos da classe
Termo n.° 464.033, de 19-7-1960
Dominadora da Mooca Morinr
Esportivas Ltda.
São Paulo

A 1011INADDRA DA 1106es

Indústria Bracileirs

Classe 33
Artigos da classe
Termo n.o 469.041, de 1-9-1960
Toro S.A. -- Indústria e Comércio
São Paulo

ARROL1
IND: BRASILEIRA
Classe 38
Artigos da classe

HERTZ DO BRASIL
LOCADORA DE
AUTOMOVEIS LTDA.

ra

Ind

Classe 28
Artigos da classe
Termo n.° 469.043, de 1-9-1960
Toro S.A. — Indústria e r;oinercio
São Paulo

• BETAFLEX"
Ind. Brasi1eir6
Classe 28
Artigos da classe
Têrmo n.° 469.056, de b.9-1960
Toro S . A. — Indústria e Comércio
São Paulo

• "r0ROGRAF"

Ind. Brasileira
Classe 36
Artigos da classe
l'êrmo n.° 466.243. de 5-8-1960
Artefatos de Papéis Arroll Ltda.
São Paulo ".

Classe 33
Artigos da . casse
Termo n.° 655.926, de 12-8-1966
Hertz do Brasil Locadora de
Automóveis
Guanabara

Classe 28
Artigos da classe
Têm on.° 469.097, de 24-9-1960
Colina
Indústria e Comércio de
Colas e Resinas Ltda.
São Paulo
C O LI 11 : A
Brasileira

otildástria

Classe 28
A rtinoc

rlÁng•

_

Nome Comercial
Termo n.o 655.927, de 12-8-1964
. 1 ertz do Brasil Locadora de
Automóveis
Guanabara

Termo n.° 733.526, de 26-1-1966
Beecham Grot.p Limited
Inglaterra

COOLCHARM
Classe •46
Artigos da ciasse
Termo n.0 6-)9.780, de 30-12-1964
A. W. Faber Castell
Alemanha

THERMOCOLOR
Classe 1
Artigos da classe
_
Termo n.° 722.990, de 4-11-1965
Artex S.A. Pábrica de Artefatos
Texteis
Santa c:1.-mm

ALGOTEX
Indústria Brasileira
Classe 24
Artigos da classe
Térmo n.° 698.529, de 30-6-1965
Byk-Gulden Lomberg, Chemische
Fabrix G.M.B,H.
Alemanha

ALBOCRESIL
Classe 3
Artigos da classe
Térmo n.° 723.065, de 4-11-1965
losejakubovir
nuanabarr,

HERTZ
INDeSTRIA BRASILEIRA
'Classe 21
Artigos da classe
Termo n.° 646.784, de 18-6-1964
Ditona — Dist. de Tornos Nacionais
Limitada
Guanabara

DITONA
Classe 6
Artigos 'da classe

Classe 31
Artigos da classe
Têrmo n.o 723.067. de 4-11-196v
José Jakubovisz
Guanabarã

Renovação Musical
Pela Infância
Instrumentalizada
Classe ' 32
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Termo o.° 723.068, de 4-11-1965
José Jakubovisz
Guanabara

Termo n.o 706.248, de 17-8-1965
Vanguarda -- Dist. de Bens e Valores
Limitada
- Rio de Janeiro
VAN GUARDA

- Distribuidora

de Bens e Valores Ltda.
Classe 32
Artigos da classe
Termo n.° 723.070, de 4-11-1965
José JakubovIsz
Guanabara

Nome Comercial
Termo /1. 9 706.630, de 28-9-1965
Incotil S.A. Ind. e Com .de Utilidades
Rio Grande do Sül

•,NIVAROX
Clases: 8 e 5
Artigos da classe,
Termo n.° 746.011, de 23-3-1966
Comercial Heliográfica Copiax - Ltda.
São Paulo

C O P.

THERMOCHROM

Classe 36
Artigos da classe
Termo n. 0 709.042, de 30-8-65
Cia. Fiação e Tecidos Nossa Senhora
do Carmo
Sà'o Paulo

KIMBLE

i

Classe 14
Artigos
da classe
„
Termo n.° 702.733, de 23-7-1965
Johnson 5 Johnson
Estados Unidos da América

FEMINEX
Classe 10
Artigos da classe
Termo n.° 704.667, de 9-8-1965
Hipocampo Máquinas e Utilidades
Agrícolas Ltda.'.
'

HIPOCAMPO

,,,cát,+<5
2

Classe 23
Artigos da classe
Termos ns. 711.262, 711.263,, 711.264
e 711.265 de 14-9-1965.
Esronto do Brasil S.A, Ind. e Com.
São Paulo-

ESROLKO
Indústria Brasileira

1
Cla.r..se 41
Termo n.° 476..809, de 19-11-1960
M aj caric Maia de Freitas
i
São t's
1

KYNGPLASTIC
'IND. BRASILEIRA
Classe 28
Artigos da classe
Têrmoi n.9 A82.101, de. 5-1-1961
Fábrica dê Saltos Hamengo Ltda.
!
São Paulo

'FIA.M.ENGO•e
Ind. 13rasi1eirps,

WALR -0-D •

Indtlystrla. Brasileira

Classe 17
Artigos da classe
Termo n.° 702.488, de 22-7-1965
Owens
Illinois, Inc.
Estados Unidos da América'

I 1k X

Classe '38
Termo n.o 580.379 de
Manoel Rodrigues Rocha
São Paulo

IfiCOT11,
Classe 32
.
Artigos da classe
Ternto n.° 679.781, de 30-12-1964
A. W. Farber-Castell
Alemanha

-1.L'. rinO ri.' 467.900, de 19-8-1960
Print S.A.
São Paulo
,
PRINT

Escolha do Instrumento
Pela Criança

Termos as. 711.566 e 711.565 de
16-9-1965
Nivarox S. A
Suíça

Classe 21
Artigos da classe
Termo n.° 441.487, de 4-1-1960
Administradora Habitat Ltda.
Rio Grande do Sul

i

Classe 35
Artigos da classe
Tem& n.o 492.345 de 3-5-1961
Badische Anilin 6, Soda Fabrik,
Aktiengesellschai+
'
Alemanha

ENCONTRO COM A CIVILIZ4ÇA0'1
Classe 1 .
'Artigos da classe

.Administradora
Habitat Ltda.
Classes: 16 e 33
Artigos da classe
Termo n.° 452.522, de 5-4-1960
Inter-Cret Pavimentadop Ltda.
São Paulo

tés

INTER CRET"
—

\L 1NDüsTRIA BRA'slaiRA,
Classe 16
Artigos da classe
Termo n.° 466.783, de 11-8-1960
amartin — Com. Ind. e Importação
Limitada
São Pai'

Clasáes: 49 50, 43 e 42
Artigos da classe
_
Termo n.9 746.015, de 23-3-1966—
Mai:libem Comercial, ImpártadOrn,
Exportadora:' Repres . Ltda.
São Paulo

Termo
488.749, de 9-3-1961
Pronto Socorro Dom Bosco Ltda.
São Paulo
I

DOM BOSCO
—

SÃO
PAULO
•n

Classe 33
Artigos da classe
Termo n.° 488 .691, de 7-3-1961
Simlube Sociedade Importadora de
,
Lubrificantes Ltda.
São Paulo

SIMLUBE
sse 47

T E L ES C O P E.
InKzetria Breeileire
COM 01 BEEMFUNADA" LTDA
N)l • 9711- C. 9•90- /CI.$50
u()F TI, • e G PAULO

Rua Is ut
..E5

ft.

•

Classe 7
'Artigos da classe

(.1,isse 1
Artigos da classe

'

Cl asse
Artigos "da classe
' Termo n',° 488.679, de 7-3-1961
á
Ind. e Com de Bebidas Funada Ltda..;
São Paulo

Classe 43
Artigos ein. classe

,
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Publiciaçao 2eitas d acOrdo aor12 o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçõe começara
cirret o praza 6.5 60 dista para o defesinnoto do pedido. Durante 'esse prazo podaras) apresentar suas oposições ao Departaaaealt0
Nacional dsaLso2p-1adesse gadustrm aquêlas que ao iuls arem paesuclicados core G uncessee do wewstra ecQuertrio
Termo n.° 487.214 de 23-2-1961
Panificadora Sandinense Ltda.
São Paulo

inação, abat-joura e lustres, máquinas
para lava, campas para
-amnéstico
Classe 9
Instrumentos musicais de corda e sues
partes: v:olão, lira. órgâ.o harnonios,
cravos, espinetas. citaras: violinos: vasa
IND. BRAME"
las: harpas: planos; violoncelos; contraClasse 41
baixos, banodlins; rabecas: guitarras.
Ar,Lgos da classe
Instrumentos musicais de sopro:, metá
Têrmo n.° 418.519, de 27-6-1959
ticos 3U não e suas partes: baritonos;
Birger, Feldman
san-trompas. saxofones, trombones de
Cia.
pistão: alarias: trombetas; cornetins.
São Paulo
clararates; plianos; tlageolets; flautas:
eboés; helicons; rompas de pistões;
- PETZZADA panas; gaitas de bôca: ocarinas: charaBwasileira melas; outros instrumentos musicais.
gaitas de fole; harnsomuns; adufes; saia
tonas; harmônicas s castanholas
Classe 36
Clasw la
Artigos da classe
Vidro ECGIUG3, laminado. umbathadt
cm ceadas as formas e preparos. vidrc
Termo n.° 482.801, de 1-2-1961
cristal para todos os fins, vidro indus
Reggiani S.A. Divisione Machine
ria', com telas de metal ou composi
Itália
ções cai:lactais: ampolas, aquários. ao
sadeiras almofarizes. bandejas, cube
tas, cadashos. cantaras. cálices, centra
CYCLORRY ,WA
de mesa, cápsulas. copos, espelhos. asrafas, &ratões, gratas globos, baste
Classe 6
Jarros. jardineiras, tizareiros mamadas
Artigos da classe
nas, asantegueiras. pratoa, pires. porta
jóias, paliteiros, potes, pendentes peTermo n.o 483.664 de 16-2-1961
destais saladeiras, serviços para raAntonio Carlos Pio Bailaria
sas, vasos, vasilhames, vidro para kri.
Rio de Janeiro
frescos, saleiros, tubos, tigelas, travesdraças, vidro pare relógios. varetas
vidres pEra conta-gotas, vidto pare
automóveis e para bara-brisas
Ssicaraa
Classe .33
Classe
Ail.igos da classe
Para distinguir: Pertumes, essências, ea.
tratos. água de oalônia. água de touca
I Termos ns. 751.161 a 751.184, de
:adora água de beleza. água de quina
24-3-66
q ue de rosas. água de alfazema água
Magaldi-Maia (Publicidade) Ltda.
sara barba. loções e tônicas atara as
Sfio Paulo
'abetos c pare a pele. brilhantina. bm .
latina. "batons" cosméticos. fixadores
Si. penteados. petróleos. óleos para os
cabelo. crave reluvenescente. cremes gor•
e
aurososi e pernadas para limpeza da
pele e "maguilage" depilatórios. desta'
Sucalleire, lorantes. vinagre aromática pó de arroz
e talco perfumado ou asa lápis) para
Classe h
)cstana e sobranceiras. preparados para
Para disSinguis os. ceguitstes isialgos até- -mbelezar cílio,, e olhoa, carmim para
ea'icos: Rádioa, aparelhos de televisão.
basto e para et lábios, sabão e creme
pick-ups. geladeiras. sorveteiras, apare- ocra barisear. sabão iiquiaa cterPumode
âhos de refriaeração. enceradeiras. as- au não:, sabonetes. dentifricioa CD pó
Árad.ores da pá, fogões. fornoa e fona- insta ou liquido, sais perfumados para
:seiras elétricos, chuveiros, aquecedores lanhos. pentes. vaporizadores de °Mu45alanças. ferros elétricos de engomas e ne. escamas para dentes. cabelos, unhas
çaasar. batedeiras, c.oqueteleiras. citares
adicta saquinhos perfumada, prepara.
medorass limaidificadoras elétricos. ma ; los em pó. pasta. liquidas e tijolos
em!r--4.s paro PiCO ii ClOCE legumes e ostra o tratamento das unhaa diasoa
aarria rssistências ellnricas. fervedorea 'entes e vernizes, removedores da cutiesaltas ventiladores, paenlas e bules mia. glicerina perfumada para 29 cabeasa rt ar , aaPrsares, relógios de ar ra- os e prensrados para descolorir unhas.
Pd q e ssi d omas elétrira p a-d.:quinas tilo e pIntas ou sinais artificiais, óleos
.ar•or a t cds rir 'nisrds,
para a pele
a hna elétricas. ge s sa is:a, tarap ca s. ra•
Classe '10•
'-es automát'ros.
•s
VLOvels em geral. de metal. sridrca
de luz flusaasscena arar:alias de Iro madeira estofados ou não. incita
assisaa p açan .ree sna ssiarilizaloscs com avs lóveas para escritórios: Armários
'sies bsala ps. ZilEVCG elatricas unários para banheiro e para roupas
(;-2.•-n
(nrraaadarss. mielampiores. tomadas de usadas. 'almofadas, acolchoados para
r•
fusves aparelhos fofnará Main aiaveis. bancos, balcões. banquetas
e eíriz,rnaâlqrágicos. filmes revelados. Inadatas domiciliares. berços. biombos
ralpaSaiilos, &uioa epsos tia aprmat- assdeissas, carinhos para chá e . café,

SAMMEMSE

conjuntos para dormitórios, conjuntos
sara sala de 'amar e sala da visitas.
-'iates apara terraços, jardim e prata
conjuntas de armarias e gabinetes para
sopa e casinha. camas cabides. cadeiras
gira' sadeiras de balanço, caixas
de rádios, aachões. colchões de molas
dispensas, divisões. clivaras diecoteca
le madeira, espreguiçadeiras. escrivani
mas, estantes, guarda-roupas, mesa:
nesinhas mesinhas para rádio e televi
ao. mezinhas para televisão. (1101Chtra:
sara quadros. porta-retratos. poltrama
p oltronas-camas, prateleiras. porta-cha
le‘tis. sofás, sofáa-cam as, eseivessm-e2
vitrines
Classe 17
Artigos para escritório. almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos. boarachas
berços para mataborrão. borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres
canetas. canetas tinteiro. canetas pare
desenho. cortadores da papel carbonos
cai inibas. caranbadores. cola para papal
caiadores. compassos, cestos para correspondência. desenhadores: duplicado
rer. datadores, estojos para desenhos
estojos para canetas. estojos com minas.
esquadros estojos para lápis, espetos
estiletes para papéis. furadores. fitai,
Para máquinas da escrever, grafite:
para lapiseiras. goma, arábica. grampea
dores, lápis estri geral, lapiseiras, C3G
g uinas para apontar lápis. minas para
grafites. minas para penas. máquinas de
escrever, máquinas de calcular. maquia de somar. máquinas de multiplicar,
inata-gatos, porta-tinteiroa porta-carimaos. porta-lápis. porta-canetas. Porta:aras. prensas. prendedores de papéis.
;aguas, raspadeiras de borrões. stencils
narcevelos para papéis. perfuradores.
para mimeógrafos. tintas c tinteiroa
Classe 5?
Roupas brancas. para cama e mesa:
Acolchoados para camas , co lchas, ca
barrosas, satregetes. fronhas, gua dana
pos. logos borlillas. içno de todhas
lençóla. a antas para aamas, canos para
sosinNa s panos de a— os. hen'has
socar, e banho toalhas da mesa soalhas para. Jantar. toalhas cara chá e
cala- toalhas para banquetes, guarni.
ções para cama e mesa, toalbinhaa
(cobre pão)
Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas pasaak
integrantes: Aros para tacialetan miá>
móveis, auto-caminhões aviava, ames
tecedores. alavancas, is câmbio, parcos
breques. braços para veículos bicas:ia
ea5. carrinhos da mão e carretati asara
ahonetea carros ambulan tes. cainham:seis
marca tratores. carros-berços. carroa
?saques. carrossirrigadoess caricia cair
nac. carecerias. chassis. chupas aia
cularea para veiculas. cubas de aelculoa
corrediços para velculoa cPreção. Cesii
ladeiras. estribos, escadas rolantes, ele
vadores para passageiros e para carga
lagares para carros, duos de direção
treina, fronteiras, para veinitos, guidão
ocomotivas. lanchas, motocicloa molas
notocicletas. motocargas. moto furgões
nanivelas. navios. ônibus. Dara-chotmea
mra-lamas, para-brisas. parlais. panei:Ses
"das para bicicletas.. -aios sara 1-vc,cie
'ES, reboque, radiadores para aelatilos

odas para velculoa celias, t'ic.clos, 0,..entes para veiculea vagões% vatocia
faz, varetas da cantr513 do akogador o
acelerador. tróleis, troteibua careca da
carros. roletas paro cconra
Classe 1.5.'
Adereços de metais preciosos .SeZr.,,
pic, - (:NOs C SUS tantaçars adereços da
p edras preciosas e suas imitações. aduanas de metais preciosos. semi-preciosas
e suas imitações, alianças, anais. artigos de ‘antasia de metais preciosas,
balagandana de • metais preciosos (r4
-sarai-preciosos bandelaa da metais preciosos, berloq ues de mera) preciosaa,
brincos de metal precioso ou sem&
p reciosos, bules de metais preciosos,
carteiras, de metais preciosos. colares
da metais preciosos Ou semi-preciosos.
contas de meteis preciosos. copos da
ciosos, diamantes lapidados. fia de ouro
fio de prata. fivelas de metais preciosos cafeteiras de metais preciosos. jóias
jóias falsas. iantejolas de metais preciosos. medalhas de metais preciosas
sami-preciosos e suas imitações. Oailtos
da oura pedras preciosas para jóias. j12drez semi-preciosas para jóia Omina
e imitações da aarolas. pretos da metais p reciosos, carviço3 s"P. ci2n c de caia
de metais preciosa-2s. ,s.2.rviços de !noz
de metal precioso, serviços de retrescua
de metal precioso, serviços de salada°
de frutas de metal precioso. serviços do
sorvete de metal precioso, talheres de
metais preciosos, turibulos de trieSul.
turtnalirkas lapidadas e vasos de
metais preciosas
Classe 3d
Aras [rira guardonaptaa da papal
aglutinados. álbuns (em branco.
para retratam c outógrataa, balSca =cata para brinquedos) blocos para
cOrrespondência, blocos para calculam
blocos para anotações, isol •iinos. brochuras pão impressas, cadarnos de asadas
ver. capas pare documentar, carteiros,
caixos de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartas), caatas para papelaria, cartões de visitas, cartões c o
-mercias,tõndlfeacrtolina. cadernos de papel mehmetrado
e em branco para desenha, cadernos
eaclares, cartões em branco. cartuchaa
de cartolina. copas planográficas, cadernos de lembrança. carreta de siapela°. envelopes. envób....ros para charutos da papei. encacleosaçâo de papal
Ou . papelão, eilquetce ffilhas indices,
failhas de celulose. guardanapos. livras
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ormatnentoa
de papel sranaparetatc. posSaia. papelinhos, papêià de estanho c de alumlia:o.
papéis sem impressão, papéis em branco'
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem Pauta, papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiénico. pope1 Impermeável
Para copiar, papel para desenhos. papel para embrulho impermeabil:zado
papel paro encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane
papel celulose, papel de linho papel
absorvente, papel para embrshar ta
baço, papelão, recipientes de papel ri)
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Publicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade industrial. Da data
da publicação começará

a correr O prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar SUS oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aguèles que se Julgarem prejudicados com e concessão de regiam
requerido
setas de papel. rótulos de papel. rolos
Classe 23
4e sódio. soda cáustica, sabão em pó. pedestais, pias. pires: NI ilh adi re st
de papel transparente, sacos de papel 'ara distinguir tecidos Lan geral, sad- sabão comum, sabão de esfiapar e saporta-facas, pores, puxadores, recepta.
serpentinas, tubos, postais de carne ios tiara confecções em gere, °ata
ponáceos, tijolos de polir e verniz . culos, sale:ros: serviço de chá; taça%
e tubetes de papel
apeaarlas para artigos de cama e
Classe 35
.
para café, travessas, terrinas. orinóia,
Classe 43
•
riem: Algodão. alpaca. cOnlamo, te. Couros e ptles preparadas ou não, caClasse 32
Para distinguir: Retrescos, refrigerantes
caroá. casimiras. fazendas e
murças. coueos, vaquttas. pelicas, e ar- Pare distinguir: Almanaques, agendas,
sodas. guaraná, gasosa. água tônich los em lã eco peças, luta. ! casal/. linho tefato dos mesmos: Almofadas de couaguas naturais e artificiais, xarques papaco-paco. percalina. ratai ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas. anuários, álbuns impressos, boletins, ca n
ra refrescos. bebidas espumantes. sucos -açora seda natural, tecidos plásticos chicoe de coa -o. carneiras, capas para tálogos, edições impressas, revistas, óra
de publicidades, programas radiarft sumos de trutas para oebidas nac. -eir i dos impermeáveis, tecidos de pane álbuns e para livros, embalagens de gãos
tônicos, ' rádio-televisionadas, peças tem
couro e veludos
. Classe 44
:ouro. estojos. guarnições de couro para trais e cinematográficas. programas
Classe 28
Fumo em falha, em corda e cai reilo,
automóveis. guarnições aara porta-blo•
circenses
turno picado, desfiado e migado, acon, Para distinguir: Artefatos de mataria, :os. , malas. malta-as porta-notas aortas
Tênno
n.°
751.185,
de 24-5-1966
dicionado em latas, pacotes e queisquei plastico e de nylon: Recip:entes tabri chaves, norra-nich.eis. Pa s tas pu saira.5
outros recipietes adequados, charutos, castos de material plástico. revestimen de couro redeas. selins, sacos pare via- Profic S.A. — Produtos Farmacêuticos!
cigarrilhos e cigarros de palha; artigos tos confeccionados de substancias ara gem. sasolas saltos solas e solados.
Indústria e Comércio
para /amantes tais como: piteiras, ca- mais e vegetais: Argola, açucareiros
tirantes para arreios e valises
Rio Grande do Sul
chimbos, cachimbos orientais (rusgai,
Glasse
IIarmações para &cios. bules, bandeias. rerragens
leh), boquilhas; carteiras, cigarreiras basca
ferramentas de atida espade.
para telefones, baldes, bacias bolpara . cigarros e bolsas para fumo: is:utelaria em geral e outris art:gos de
sas,
caixas,
carteiras,
chapas
cabos
queiros, resíduos de fumo e rapé, palha
metal a saber: Alicates, alavancas. ar,
ES1040 DE EMERGENCIA
para cigarros, em carteiras ou Lobinas, para ferramentas e utensillos. cruzetas. nações de metal, abridores .de latas
caixas
para
acondicionamento
de
ali,
com ou sem boquilha e cigarros
ou tarpado. assadeiras. açu'
alentes caixa de a:ater:ai plástico para iram- liso .brocas.
Classe 42
bigornas baixelas
Datarias,
coadores,
pos,
canecas,
conPara distinguir: Aguardentes, aperiti•
bandeilas, bacias, baldes, bimbomeres•
chas,
capas
para
álbuns
e para livros
vos. an.z. bitter. brandy, conhaque. cer.•
bules: cadinhos, cadeados, castiçais, covelas ternet. genebra. Mn kumel. fica cálices, cestos, castiçais para velas. lheres para pedreiros correntes, cabides
Classe 3
a.aixas
para
guarda
de
ibjetos.
-cartu• res nectar. pune!, pipernant. rhum
chaves; crernones. chaves de parafusos Substâncias químicas, produtos e prepaa
chos
coadores
para
chá:
descanso
para
sucos de trutas sem álcool, vinhos, ver.
rados para serem usados na medicina •
pratos, copos e copinhos de plásticoos conexões para encanamento, colunas
cnouth vinhos espumantes vinha"
na farmácia
caixas de metal para aartões. canos de
para soraetes, ca.sonhas de plastici mead. chaves
quinados e eviLsky
de fenda chaves tsglêsa
nona n.° 751.186, de 24-5-1964
Para sorvetes, colherinnas, pasinhas
Classe 31
cabeções, canecas. cipos. cachepots.
Magaldi-Maia (Publicidade) Ltdása
garfinhos de pláadco para sorvetes For- centros de mesa, cog
ueteleiras caixas
Adesivos para vedação, anéis para ve- minhas dt plástico para sorvetes, discos.
São Paulo
dação argolas para vedação, arruelas embreagen de material plástico. etuba, Para acondicionamento de allmentos.
p i ra vedação; barbantes, barracas de agens de materál plástico para sorve- caldeirões, caçarolas, chaleiras caletei.
campanha. betume pare vedação. bu- res. estojos para objetos, espisinaa de Ima. conchas coadores: distintivos. do
cha: para vedação. bujão (ralha para bolou esteiras, enfeites pare antomó. bradiças; enxadas, enxadões, esteres
tarraxa); cabos. canaletes. cordas. cor- vela, massas airti-ruidos. escoadores de engates esg uichos. enfeites para arreios
dé's cordoalhas. cordões. correias de
Classe 33
estribos, esferas para arrolas. espuma•
transmissão de tõin espécie; erixár- sratos, funis. frOrmas para doces fitas deitas: formões soices. ferro para cortar Financiarnentos, empreendimentoS em
das. esferas para vedação. 'Rilhas para p ara bolsas, Nacas guarnições guarda capim ferroliais, facas. facões, fecha. geral, venda de . ações, administração,
amarradias. forros para vedação. tuge- lições para parta-blocos, guarnições claras ferro comuta. a carvão. têrutetras, incoaporação, direção de emprêsas e
laça; gachetas; tantas para vedação; para ilquidificadores e para batedeiras l unis fôrmas para doces; freios para
contabilidade
lonas, lonas ilara freios de veículos: de frutas e legumes. gcarnições . de tna- estradas de ferro. frigideiras: ganchos
Termos]
ns
.
75 1.187 a 751 . 209, de
:artat
plástico
para
utensílios
e
etbiétos.
mangueiras, massas para vedação, moqrepas g ar tps,. ganchos para quadros
24-5-1966
is vedação: reilhas; tampões para luarnições Para bolsas garfos, galerias gonzis raia• darruagens: insignias: liMaga/di-Maia (Publicidade) Ltda.:
vPd .; ao (fins não medicinais) tendas, para cortinas, ferro laminados, piás,
mas, lãxnina.s, liroreiros, latas de lixo
São Paulo
tiras a ira vedação tubos. para vedação. dcos,- lanche:ras, mantegueiras, malas jarras; machadinhas. molas P
a ra Porta
ars aara vaaacara válvulas para a rináls. prendedores de roupas. puxadomolas
para
venezianas.
martelos
¡arvedação
-as de móveis, pires, pratos, palitei- tesas. matrizes; navalhas; puas; pás, ore
Classe 12
os. pás de casinha, pedras pomes ard- gos, parafusos, pirões.
porta-gelo: Do
Para distinguir artigos de metal co ias protetores para documentos. pumuni e miudezas de armarinho: Alti tadores de água para uso doméstico, seiras, porta-pão, porta-jóias. paliteiros
netas, alfinetes de segurança, agulhas aorta-copos, porta-nique:s, porta-notas. panelas, roldanas, ralos para pias, rabi.
argolas, botões, colchetes, dedais. tive norta-documentoa.' placas. rebites Todi- tas, regadores: serviços de. chá e café
t„,111 faria Brasileira)
las, e fechos corrediços, garras, grifas nhas, recipientes suportes, suportes para serras, serrotes, sachos, sacarrolha; te:
de metal para enfeites de vestidos, ilho- g uardanapos, saleiro, tubos, tigelas. soaras, talheres istlhadeiras. largueza
ses, lantejoulas. missangas e presilhas r abos para ampoleis, tubos para sarna renazes, travadeinss, telas dt 'arame. tor.
classe 37
cidras, trincos, tubos para encanamento
Classe 41
las. travessas, tipos de material plás- trilhos para Dirias de correr, taças, Roupas intim:as. para cama e mesal
Sucos de frutas, bombons, chocolates, leo, sacolas, sacos. saqu:nhos. vasilhakcokhoados p ara camas. cutr!'as. cp.
biscoitos, balas; caramelos; drops, gela- nos para acondicilnamento, vasos, xl- traVessas, tarifai:los: vasos vasilhames
.:ores, efregões • fronhas. guardanas
e
verruma
tinas, bolachas, azeite.; creme de leite; raras, colas a trio e colas são incluirias
pos fogos borda ¡oras dle toalhas,
leite em pó; yogurt, queijos, margarina; em outras classes, para borracha para
l ençóis *acidas isàos mmas "1 ,4- Para
Classe 15
palmito; paio; mortadela, camarão,
corrumes. para marceneiros, para sapa- Para distinguir: Artefatos de ceamica, cosinihe e Danos de - , utos. ton'has
presunto
salsos. para vidros pasta adesiva para porcelana, faiança, louça vidrada para rosto e batiho, toalhas de mesa. toa.
Cia.sse 49
lhas p ara' lantar toalhas ostra chá 41
material plástico e ingere!
uso caseiro aparelhos. de chá, de ettf2. café, toalhas para banq
Para distinguir logos, brinquedos pasquarnbi
de tantas, serviços de refrescos e de cenes para cama e mesa.uetes
sarampns e artigos desportivos: Auto,
Classe 46
toalhinhaa
ronióveis e veiculos le brinquedos. Para distinguir- Amido, anil, azul da bebidas a saber: abajures de lampião,
(cobre pão)
armas de brinquedo baralhos. bolas Prassia. alvaiade de zinco abrasivos. açucareiros, asianha-moscas bacias de
•
Classe 32
na-a todos . -x4 esportes. bonecas. árvo, 3Igodão preparado nata limpar metais. lati' na. bandeijas banheiras. r),x, arteiras
Para distinguir: Albuns, almanaques,
•
moa' chocalhos.. discos da arre. 1P te rnentes. es pramacetes, extrato de bidês botijas, bules. cateteir
-anecas
anil. fécula para tecidos. fósforos de ca stiçais, chavenas centros de mesa anuários, boletins, catálogos, fornuts,
-10‘nortivo Iírii/ras de aver.
snimais. logos de armar. logos il ra e de macie,ra goma pare lavan co mpoteira cubosé. descansos de porca livros, peças teatrais e einernatográfid
•
1,• vás °ara esporte miniatti- leria, limpadores de !uvas. liquidas 'te lana. ese-rradeiras. esp remedores litros cas. programas de rádio e televisão.
lorrus sticos máscaras .r.-inquear tecidos' aquidos mata-gordu, anis, garra 4as, g lobos, jarda-Jeiras ma publicações, revistas, folhinhas impreud
sas e programas circenses
snorte, nadadeiras. rédes para -as mira roupas e mata óleos nata rou os iar raes. lavadedos. lavatórios lei.
n'rri
Classe 14
'ias oleina Aleos nara limmess de car eiras. rnacanttas de porcelana. mantaro. ,ra rambaretes e varas para
Cigarros. acendedore y para clgarrõl14
cos. riSa de ')ranqueat' roupa, salicat6
pesca
ueiras, molheiras, moringas, palItelros aromatfaastos
para fu nitasbols
t
as Rene

cJ

Jovem Guarda
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ARCAS
Pualicaçs felaa do acôrdo com o art. 130 do Código da Proprietlado Industrial. Da data da publicaçaas começares
raia a para o deferimento do pedido. Durante, amo prazo podera,o apresentas' Buas oposições ao Departameatu
Nacional da Proprieciada anclustrial aquêles que ao juksarens prejudicadas com a concessao da registra acquericia

Qirret ni prazo da

fumo, bolsas para rape cachimbos. car•
Seirao para fumo, charutos. cigarreiras.
sanzeinaa. estojos para caahimbo. Nitres,
Oro piteiras, fosforeiras de bolso. ia
atraíras. palaa para cioarros. piteiras.
ponteiras de cachimbos. porta-charutos
rap& sacos para fumo
Classe 38
Para distinguir impressos em geral e
artefatos de papel e papelão Apóia
aos. bandejas de papelão. blocos de paasai cartões comerciais e de visitas, caalemos. copos de papei duplicatas. enarelop es fichas. folhinhas e embalagens
saa papel e papelão guardanapos as
papel letras de cambio. cotas promis.
sórias. papéis de carta papéis de oficio.
papel almasso. papel de escrever. pastas de papelão. ratinhos de papelão
Classe 48
•
9ara distinguir: Perfumes. esséacias. era
a'atos água de colônia água de touca.
,^aador água de beleza, água de quina
alua de rosas. água de alfazema água
passa barba. loções e tônicos para os
rabelos e para a pele, brilhantina. boa .
tolina "batons" cosméticos. fixadores
tas penteados. petróleos. óleos para os
salbelo. crave reluvenescente. cremes gol•
dusassoa e pomadas para limpeza da
U2I2 e "maquilage" depilatórios. ileso
emantes. vinagre aromático. pó de arrua
2 safar perhimado ou não. lápis para
aestana e cobranceiraa. preparados para
embelezar calos e olhos. carmim Para
I'CIP Pá e para 03 lábios, sabão e creme
pava barbear. • sabão liquido perfumado
s.s.ss na°, sabonetes. dentihricios em pó
assaca ou liquido, sais perfumados para
-ranhas pentes, vaporizadores de perta.
me. aso:Sr/as para dentes. cabelos. unhas
elliaa, saquinhos perfumado. preparaem Pó. pasta. líquidos e tijolos
',Iara o tratacnegco das unhas. di ga:a• sentes e vernizes rcanavedores da cutiaula. glicerina perhutrasala vara os cabe:as e preparados para descolorir unhas
sal tos o pintas nu q intils artificiais, óleos
para a Pele
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recip:entes fabricados de material plástico. revestimenmais e vegeta:s: Argolas açucareiros
armações para bacios. bules. bandejas.
base g !Iara telefones. baldes. bacias boicaixas. carteirac. chapas cabos

para ferramentas e utensílios. cruzetas.
caixa . para acondicionamento de ali.
mentos caixa de a...ater:a] plástico para
bata ria:, coadores. copos, canecas, coa
dias. capas para álbuns e para livros
cestos. castiçais para velas.
caixas para guarda de ibletos, curas:1ot coadores para chá. descanso para
asaotos. funis, hermaa para doces. , fitas
ama sorVetea. colharinnaa. Pasfahaa
pareinhos de plástico para sorvetes foaaninhas dt plástico para sorvetes. discara
Uens de material plástico para sorvecstojoa para objetos. courama de
Narion. esteirca, enfeites para automó.
illinr.Rt anti-ruidas. escoadores de
aates. Copos e copinlioa de plásticoos
aro bolsas. macas guarnições guartalalçaes Para porta-blocos, guarnições
para 1:quidificadores e para batedeiras
cie frutas e legumes, gcarnições de nà9^

serial plástico para uteasilios e eibjetos,
guarnições para bolsas garfos. galerias
nara cortinas, ferro laminados, plás
ticaa ianche.ras. mantegueiras, malas
srinóis. prendedores de roupas. puxado-es de móveis, pires. pratos palitesa
cos. pás de casinha. pedras pomes artigos protetores para documentos puxadores de água para uso iouiéstico.
porta-copos, porta-sugues. porra-notas
porta-documentos placas, rebites roda
lhas. recipientes, suportes, suportes para
guardanapos. saleiro tubos. tigela.%
tubos para ampolas, tubos oara seringas. travessas, tipos de material plástico sacolas. sacos. aagu.nhos. vasilhames para acondiciinamento, vasos. xl'aras. colas a trio e colas são incluídas
em outras classes, para borracha para

estiletes para papéis, furadores. fitar álbuns e para livros, embalagens da
Para máquinas de escreves, grafite couro. estojos, guarnições de couro pare
para lapiseiras, goma arábica, grampea- automóveis. guarnições para porta-bica
dores. lápis eia geral, lapiseiras. ma- coa, malas, maletas, porta-notas, portas
quinas para apontar lápis, cninaa para chaves. porta-fiqueis, pastas, pulseiras
grafites. minas para penas, máquinas de de couro, rédeas, selins, sacos para vira
escrever, máquinas de calcular. maqui- gem, sacolaa, saltos. solar, e soladoc,
nas de somar, máquinas de multiplicar
tirantes para arreios c valises
mata-gatos, porta-tinteiros. porta-carim
.Classe 12
Vs, porta-lápis, porta-canetas, porta
Alfinetes, agulhas, botões, cadarços, col-éguas, raspadeiras de borrões. atendir chetes, cós, dedais, elásticos para roupas
aercevejos para papéis. perfuradores enchimentos, fivelas, golas, ilhós, tritudea
cartas, prensas. prendedores de papéis
zas de armarinhos, palas e presilhas
Para mimeógrafos. tintas c tinteiros
Classe 11
Classe 31
Ferragens, ferramentas de tôda espada
Adesivos para vedação, anéis para ve- cutelaria em geral e outric aragec da
dação argolas para vedação, arruelas metal a saber: Alicates, alavancas. CRpara vedação; barbantes, barracas de mações da metal, abridores de late
campanha, betume para vedação, bu- arame liso ou farpado, assadeiras, aças
corrumes. para marceneiros, para sapa- chas para vedação. bujão ( palha para careiros; brocaa, bigornas. baiaeSsa,
teiros, para vidros pasta adesiva para tarraxa); cabos, canaletes, cordas, cor- bandejas, bacias, baldes, bimbonieress
déis cordoalhas, cordões, correias de bules; cadinhos. cadeados. castiçais, comater:al plástico e amarai
transmissão de tôda espécie: enxár- lheres para pedreiros correntes, cabideca
Casse 21
Para distinguir: Veiculas e suas ;sares cias, esferas para vedação; fitilhos para chaves; cremonea, chaves de paraluacaD
integrantes: Aro- para bistcletas auto- amarradias, forros para vedação. tuge- conexões para encanamento, cot:maca
móveis, auto-canunes. aviões amor- laça; gachetas; juntas para vedação; caixas de metal para partôeaa canos
tecedores. alavancas Is câmbio barcos. lonas, lonas para traias de veiculos: meara chaves de tenda chaves isglaaaa,
a/flisa-iras. massas para vedação. mo- cabeções, canecas. cipos, cache-acesas
breques. braws para aeiculos bisada.
tas. carrinhos ae mãe 'e carretas. cano- las pare vedação; rôlhas: tampões para centros de mesa, ccqueteleiraa assisas
isionetes. carros ambulantes. carnal:1ms. vedação (fins não medicinais). tendas para acondicionamento de araneratotas
'arras, tratores, carros-beraos. carros- tiras para vedação. tubos para vedação. caldeirões, caçarolas, chaleiras. ca:;neto
mamam carros-irrigadoes. carros. car- ti ii' • ições para vedação; válvulas para reis, conchas coadores; distintivos, das
vedação
bradiças: ennadaa, enxadões. eskeraa,
naz. carrocerias. chassis. chapas Cie^
atilares par- veiculas cubos de veiculas.
engates, esgu:choa, enfeites para arreica
Clama aia
corrediços para sa ;calos. direção. desh- sdóveis em gerai. de metal, vidro. de estribos, esferas para arreios, essa ax:,,ar
gadeíras. estribos escadas rolantes ele- -mo madeira, estofados ou tão. indo. deira,s; formões. :Solam ferro pare
vadores para passageiros e para carga :Ivo móveis para escritórios: Armários, capim hertolhis, tacas tacões, fedasengates para carros. atiras cie direção. armários para banheiro e para roupas charra ferro Comum a carviio :vau,
freios. fronteiras para veiamos. guidão. usadas, almofadas, acolchoados para tunis fôrmas para doces, freicra para
locomotivas, lanchas. motociclos, moias. móveis, bancos, balcões. banquetas. estradas da ferro, friçadeiras; gamais:a
motocicletas. motocargaa. moso furgões bandejas domiciliares. berços biombos. grelhas garoa. ganchos pare quadras
ananivelaa. navios. ônibus. para 'choques cadeiras. carrinhos para chá e cata gonzis para darruagens; insignraa,
para-lamas, para-brisas, pedais. pamões.
itos para lortritórioa conjuntos mas, lâminas, armeiros, latas da lar;
rodas para bicicletas,. ,aios para bicicle- rara cata de Jantas e sala de visitaa, jarros; machadashaa molas para Eglllrilk
tas. reboque. radiadores para : veicuios vnjuntos para terraço:a jardim e Praia, molas para venezianas, martelara aases
rodas para veiculas. selins. temidos ti onjuntc2 de armários e gabinetes para retas. matrizes; navalhas; puas; pás, prea
rantes para veicules. vagões velocipe- opa e cosinha. camas. cabides, cadeiras gos. parafusos, picões, porta-gale; asa
des. varetas de contrôle do afogador e giratórias, cadeiras de balanço. caixas seiras. porea-pão, porta-jóias. paliteiros
acelerador, tróleis. troieibus varaes de le rádioa, colchões. colchões de' molas. p anelas, roldanas, ralos aara. pasa, rebicarros, toletes masa sarros
dispensas. d)visões. divana diccotecra tes, regadores; serviços de chá e caha
Classe 42
te madeira, espreguiçadeiras, escrivani- serras, serrotes, sachos, sacarrolha; te
Para distinguir: Aguardentes, aperiti- nhas. estantes. guarda-roupas, merina soaras talheres atihadeirars, to:alcem,
vos. afaz. bitter, brandy. conhaque. Ger. nesinhas mesinhas para rádio e selava afazes travadeiras, ¢P 'as CP arame. cos.
velas farnel, genebra qui, kurrel.
ao. mesinhas para televiso. amaduras varas, trincos, salsos para encanamento
nectar. punch pipermint rhuar. aara quadros aorta nitratos. poltronas -rabos para pistas de correr. taças.
sucos de frutas sem tilcool. vtahos, ver- poltronas-camas. p rateleiras. porta-dia. ravessr.s tuributos; tr41-3 Va h
caoush vinhos espumautes. vinhos
néuc, sofás sofás-camas, rravesseiros e
e Ve rrumu
. Classe 41
vitrines
Classe 9
Sucos de frutas; bombons; chocolates;
Classe 46
Instramentos de sopro. calda, percas:Jia:
biscoitos; balas; caramelos;' drops; gela- Anil; amido; azul da.prüssia e ultramar e suas partes integrantes: Acordeão
tinas; bolachas; azeite; creme de leite; para lavanderia; barrilhas. bcchas Para, bandolins, baterias, cardas para Mera
leite em pó; yogurt; queijos; margarina; limpar e polir; céra para assolhos; cêra mentos musica:a cuidas, clarinetes co
palmito; paio; mortadela; camarão e para lavanderia; detergentes; flanelas vaquinhas. cornetas, gaitas: harraônican
presunto
preparadas para limpar metais e móveis flauta. pistão. p andeiros, Planos: rrlaeClasse 17
fósforos: goma pare lavanderia o lavacao. saxofones, tuba; tarnbb,..s;
Artigos para escritório, almofadas para deira; graxas para calçados; liquides
vlolâo e violino
carimbos, almofadas para tintaa, abri. pra tira rmanchas e branquem roupa,
dores de cartas, arquivos, borrachas óleo par limpes de aros: pomadas para
Classe 49
berços para mataborrão, borrachas para calçados; pasta para polir; • preparados Para distinguir jogos, brinquedos, pas•
colas, brochas oara desenhos. cofres ara lavar; sabão em pó; sabão comum saternpos e artigos desportivos: Autocanetas, canetas tinteiro, canetas para
teanóvels e veículos de brinquedos,
e saponáceors
*senho. cortadores de papel carbonos,
armas de brinqueda baralhas, bolas
Classe 35
caranhos. carlimbadores. cola para papel
para todos os esportes, bonecas, árvocolariores, compassos. cestos para cor- Couros e ptles preparada:- ou não. ca- res de natal, chocalhos, discos dc arrerespondência.. desenhadores. duplicado. marcas. couros. vaqattas. pelicas, e ar. messo desportivo, figuras de aves e
rec. datadores estojos para iesenhos relato dos mesmos: Almofadas de cota aves e animais, iogas de armar. Iogas
estolas para canetas. estojos cnn, Minas ros. arreios. bolsa s carteiras. caixas de mesa luvas para esporte, naniataeSqUaCir09. estojos para 'ápis. espetar .1-neote n le couro. carnei r as capas lera ras cls umnsilass domésticos. mascaras
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MARCAS

DEPOSITADAS

Publicaçâo feita de acôrdo com ' o art 130 do Código da Propriedade Industrial. Da » data da publicação começara
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão da registro requerido
para esporte, nadadeiras, redes par a de mesa, cápsulas, copos, espelhos. as- oara-larnas, para-orisas. pedais. pantões•
:antes para veiculos. vaaões velodpes,..
pesca, tamboretes e varas para
carradeiras. frascos. fôrmas para do és. -odas para bicicletas, ratos para biciclevarsças de contrate do afogados eja.
pesca
kormas para tórnos, tios de vidro, gar- tas. reboque radiadores para veiculo& acelerador.
•tróleis. troleibus varaes
Classe 13
rafas, garrafões, 'graus globos, haste, %idas para veiculas, seuins. triciclos, ticorroa.
toletes
a-.rros
Adereços .de metais preciosos :semi- tarsos. jardineiras, licoreiros mamadei- rantes para veiculoi... vagões. velocipepreciosos * scas imitações- adereços de ras. mantegueiras. pratos, pires. porta. des, vascas dE contrõle do' afogador e
Termo n.° 751 .213, de 24-566
pedras prortos,,s :nas imitações, clor• jóias, paliteiros, potes, pendentes pe- acelerador :roseis. troleibus, varaes de Quimbrasil — Química Industrial Brasileira S. A.
nos de metais preciosos. sem i preCioãos destais, saladeiras serviços para re. carros toletes oara carros
São' Puulo
• suas imitações, alianças. anéis.' arti- frescos, saleiros, tubos, tigelas, travesTermo n.° 751.212, de 24-5-66
gos de kintaSia de metais preciosos. sas. vasos, vasilhames, vidro para viLoja
L'Abbé
Pierre
Ltda,
balagandans de metais preciosos os draças, vidro para relógios, varetas,
São Paulo
semi-preciosos bandejas de metais pra vidros para conta-gotas, vidro para
ciosos, berloques de metal preciosos
automóveis e para bara-brisas e
brincos de metal precioso ou senn.
:ficaras - •
preciosos, bules de metais preciosos.
Classe 15
Indústria Brasileira
carteiras de metais preciosos, colares Para distingu:r: Artefatos de ceamica,
de metais preciosos ou semi-preciosos porcelana, faiança, louça vidrada para
Classe 2
INDUSTRIA BRASILEIRA
contas de metais preciosos, copos de uso caseiro aparelhos de càá. de café.
Carrapaticidas, formicidas, fungicidas,
ciosos, diamantes lapidados. fio de oure de jantar, serviços de refrescos e de
herbicídas, inseticidas e sarnicidas
Classe 36
fio de prata, fivelas de metais precio bebidas a saber: abajures de lampião.
Termo n.° 751.214, de 24-5,66
soa. cafeteiras de metais preciosos. jóias açucareiros. apanha-moscas, bacias de Para distinguir: ' Artigos de vestuários
RubenS Carlos de Almeida
Jóias falsas. Is:atalaias de. metais pre- latr:na, bandeilas banheiras. bisCo.teiras e roupas feitas em geral: Agasalhos
São Paulo
ciosos, medalhas de metais preciosos bidês ootijas, bules cateteirat. canecas aventais. alpargatas, anáguas, blusas,
botas,
botinas,
blusões,
boinas
babasemi-preciosos e suas imitações, palites castiçais. chavenas, centros de mesa.
de ouro pedras preciosas para jóias pe- compoteira. cubose, la.scansos de porca- douroe, bonés. c.. pacetes, cartolas, caradra semi-preciosas para 161a pérolas ura, escarradeiras. espremedores. filtrai, puças casacão coletes, capas, chales;
is imitações de parolas, pratos de me- funis, garra 4as, globos. jardineiras jar- cachecols, calçados, chapéus, cintos.
1:NDOSTRIA :/111/15'1LEERA
tais preciosos, serviços de chá e de café ros jarrões, lavadedos, lavatórios lei-. cintas, combinações. corpinhos, calças
de
senhoras
e
de
crianças
calções.
calde metais preciosos, serviços de licor teiras. Maçanttas de porcelana. manta- ças. camisas,
Classe" 21
camisetas,
de metal precioso, serviços de refrescos guelras, molheiras, moringas. palite:ros cuecas, • ceroulas.camisolas,
colarinhos. cueiros As atividades comerciais de uma ofide metal precioso. serviços de saladas pedestais, pias. pires; polvilhadires: saias, caeacos, chinelos, dominós, achar- cina mecânica para consertos, compra
de frutas de metal precioso, serviços de porta-facas potes. puxadores. receptá- as& fantasias, fardas para militares,
co e venda de veículos automotores e suas
sorvete de metal precioso, talheres de culos, sale:ros; serviço de chá; taças
atividades correlatas
g alochas, gravatas, gor--;quais.fr'd,
metais preciosos. turibulos de metal. para cefé, traVessas, terrinas, orinóis ros'. ogos de !ingeria. Jaquetas. laquês
Termo n. 6 751.215, de 24 - 5 - 65
turmalinas lapidadas e vasos de
vasilhas vasos sanitários e icaras
lavas. ligas. lenços, mantõs. meias:
Berta Confecções Ltda.
metais preciosos
maiôs mantas. mandrião. mantilhas., paSão Paulo
nano
n°
751.710,
de
24-5-66
Classe 43
letós. palas. penhoar. pulover, pelerinas;
Para distinguir: águas minerais, irti- Montagem de Terminais Rio Minas peugas, pouches, polair-s. pijamas puLtda.
ficials, caldo de cana, laranjada, limonhos, p erneiras. quimonos, regalos.
Guanabara
nada, refrescos de: groselha, laranja.
robe de chambre, roupão. sobretudos
limão, abacaxi, caju, tamarindo, soda
suspensórios, saida de ',anho, sandálias
limonada e guaraná . engarrafados
sueteres. shorts. sungas. stolae ou siada
Classe 6
toucas, turbantes tenros. uniformes
Para distinguir os acalantes artigos elevestids,3
tricc-: Rádios. aparelhos de televisão,
Termo
n.
9
751.216,
de 24-5-66
pick-ups.. geladeiras, sorveteiras, apareClasses: 1 a 50
Classe 8
Lacerda Veículos Ltda,
lhos de refrigeração. enceradeiras. asLnsiánia comercial
Terminais
São Paulo
piradores de pó. fogões, tornos e foga:Termo n.° 751.217. de 24-5-66
Termo n.° 751.211, de 24-5-66
reiros elétricos, chuveiros, aquecedores.
Comintex — Comissária, Importadora,
balanças. ferros elétricos de engomar e Sopave S. A. — Sociedade Paulista
pectevicla (12.eladad
Exportadora e de Representações
de Veículos
passar, batedeiras. coqueteleiras. espreGuanabara
medores liquiddicad aiss elétricos, máSão Paulo
INDUSTRIA BRASILEIRA
quinas para picar e moer legumes 'e
carne, resistências elétricas. fervedores.
Classe 21
es'adas. ventiladores. naenlas e bules
Para distinguir: Veiculas e suas partes'
elétricos. refletores. N.16gies• de ar reintegrantes: Aros para bicicletas, auto.
frigerado formas . elétrica.. - máquinas
móveis, auto-caminhões, aviões, amorfotográficas e cinematomaficaa. , eam- INDUSTRIA 'BRASILEIRA
"—ksileira
tecedores, alavancas de cambio barcos.
painhas elétricas. garrafas térmicas. seClasse 21
fiadores automáticos. tampadas. apare- Para distinguir: Veículos e- tuas parte, breques, braços para veiculoa bicicleClasse 58
lhos de tu: fluorescente. aparelhos de integrantes: Aros pare bicicletas, auto- tas, carrinhos de mao e ' carretas. cama Cartas, duplicatas, faturas, notas fiscais,
eomunicaçao 'Interna, esterillzadorea coo» móveis: auto-caminhões. aviões. amor- ihonetes, carros ambulantes. caminhetas. papéis de correspondência e de conta.
1TOS. tratores. • carros-berços, carrosdensadores. bobinas, chaves . elétricas, tecedores. alavancas de cambio. barcos.
bilidade
comutadores. Interr:ntores., tomadas de breques, braços para velculos. blefeis- tanques. carros-irrigadoes. carros. carTêm°
n.9
751.220
,de 24-5-66
torrente. fus1vel ararelhos fotográficos tas. carrinhos de mão e carretas, canil- aça'. c:nrrocerias chasais, chapas drAuto Carroçeria Nossa Senhora da
e einematográgicw. filmes , revelados shonetes. carros ambulantes, caminhões %lares para veiculas. cubos de veiculo*.
Conceição' Limitada
binóculos. iScalos, aparelhos de aproxi- carros. tratores, carros-berços. carros corrediços para veiculo& direção. &ala
Guanabara
mação. abat-lours e lustres máquinas tanques carros-irrigadores, carros. car- ladeiras. estribos, escadas rolantes, elev adores para passageiros e para carga.
Para lavar roup as Para usa
-aças.
carrocerias.
chassis.
chapas
Miengates p ara carros, sisas de direção.
• loméstico
litasse para velculos. cubos de veiculos.
freios:
fronteiras para' Veiculas. guidão
AUTO CARROCE4IA
Classe 14 , • •
orrediços :sara veiculas. direção. desliVidro comum laminado.. tiabalhade ladeiras estribos. escadas rolantes ele- a3comotivas. lanchas matocicleS. molas,
NOSSA SENHORA
em ((idas as formas e prepares vidro 'adores para passageiros e para carga motocicletas. motocargas. mote furaões
DA CONCEIÇÃO
cristal para iodos os fins, vidro , indus- al g ares para carros eixos de .d:reçáo nanivelas, navios. ônibus, parachoques
trial, com telas de metal ou Compoái- 'raios fronteiras para veiculos. gaidão ira-lamas. para-h-risas. pedaii, pantões
bicicletas,. raios para biricleClasse 21
,mot,• , :is lanchas motorclos. mains Mas para
cões eswciais: ampolas, aquários asas ,ehnone rachadores para - veiculo&
Indústria e comércio de carrocerlas para
sadeiras almolarizes bandeias cuba- notocicletas, motoraroaç mote furoties
qualquer tipo de veículos
ras, cadinhos. cántaros" cálices, centro ?nivelas naNaos ,Snin4 para -ctioauas 'zxlim para veiculos, sela" crldclos, ti-

1
L ABRE

CANGOU

SOP AVE

Ini
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Publicação feita de Wird() com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
• correr o prazo de 60 dias Para o deferimento do pedido. Durante essa prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional 4 Propriedade Industrial aqueles que se julg arem prejudicados com a concessão do registro requerido

Tërmu n.° 751 218, de 24-5-66
Edgar Barrete de Anulo
SeTgioe

~:-LY

V ir

Claase 41
Café em grão, torrado.) e micto
Tênno n.° 751.219, de 24-5-66
Materiais de Construção Alegria Ltda.
Guar abrira

MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO

ALEGRIA
Cias.t. 16
Comércio de materiais de construção
Termo 5• 9 751.221, de 24-5-66
York — Gale,clos Limitada
Guannbara

YORK CALÇADOS
Classe: 30 e 36
Comércio de calçá(1s, t hapéus, bolsas
e guare. chuva
Têrmo n.° 751 222. de 24-5-66
Cal.;;.dos Limitada •
Diniv
Cr/1-, bi.ra

OtMY-

CALÇOS

Térmo tr.° 751 .228, de 24-5-66
wdeiras. 2.stribos. escada:, rolantes, ele
Cooperativa Habitacional Doze de
para passageiros s para carga
Março — COHDE1V1
trigates para carros, e1le0.5 de direção.
Minas Gerais
Teias. fronteiras para veiculas. qu:dão
ocomotivas. lanem& motoecics molas,
motocicletas. motocargas. mote furgões
COOPERATIVA RAMITACIONAL
DOZE DE MARÇO COIMEM
nanivelas. navios. ônibus para-choques
ara-lamas. para-brisas pedais. pantões
-odn:a para bicicletas, raios lera bicicleNome comercial
.as. reboque. radiadores para veiculas.
Tèrmo n.° 751.230, de 24-5-66
-aias para velculos. selins, triciclos, tiCooperativa Habitacional dos Trabarantes para veiculos, vagões uelocipe- lhadores em Empresas Comerciais de
varetas de contrôle- do 2togador ^ Minérios e Combustíveis do Estado de
icelerador. tróleis. troleibus varaes
Minas Gerais — COPETROGAS
carros. toletes Dar,- -arros
Minas Gerais
Têrmo n.9 751.223, de 24-5-66
COOPERATIVA HABITACIONAL
Cotei --- Comércio e Teleinstalações
DOS TRABALHADORES
Ltda.
V . EM-PRESAS COMERCIAIS
Guanabara
DE 1AI1ERIO S E COMMUSTIVEIS
MINERAI S DO ESTADO DE MINAS
'fadares

COTEI
HNTDÜSTRIA BFtAS1LETRA

Classe 8
Artigos da classe
Tert/10 n.9 751.225, de 24-5-66
Cooperativa Habitacional Ministro
COHAMPAC
Pandiá Calógeras
Minas Gerais
COOPERATIVA HABITACIONAL
MINISTRO PANDII.CALOGPAS
COHAMPIC

Nome comercial
Têrmo n. 9 751.226, de 24-5-66
Cooperativa Habitacional Alterosa
COOPHALTE
Minas Gerais

_

COOPERATIvA HABITACIONAL
ALTEROSA CooFRALTS

GERAIS-COPETROGA

ti NOM DO DIA,

Classe 32
Para distinguir almanaques, agendas,
anuários, álbuns, impressos, boletins,
rutálogos. edições impressas, folheta*,
dade, programas radiofônicos e rádic
teltvisionados, peças teatrais e cinematográficas e programas circens..s
Têrmo n.9 751.238, de 24-5-66
Cooperativa Habitacional Clemente
Paria
Minas Gerais

Nome comercial
Têrmo n.9 751.231, de 24-5-66
Cooperativa Habitacional dos Assistentes Sociais — SOCIHABIT
Minas Gerais
COOPERATIVA BABITACIONAL
DOS ASSISTENTES SOCIAIS
SOCIRABIT

COOPERATIVA BABITACIONIf,

CLEMENTE DE PARIA
Nome comercial
Têrm cm.9 751.239, de 24-5-66
S. A. Rádio Guarani
Minas Gerais
'RADIO PATRULHA

Nome comercial
Têrmo n.° 751 .232, de 24-5-66
Corte Centesimal Ltda.
Minas Gerais
‘.CORTE CENTESIMAL 1.4r.rDA
Nome comercial
Têrmo n. 9 751.233, de 24-5-66
Corte Centesimal Ltda.
Minas Gerais

Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques,
anuários, boletins, catálogos, jornais.
livros, peças teatrais e cinematográficas. programas de rádio e televisão,
publicações, revistas, folhinhas impressas e programas- circenses
Termo n.9 751.240, de 24-5-66
S. A. Rádio Guarani
Minas Gerais
,NO MUDO DA Bn

CORTE CENTESIMAI

Nome comercial

Classe 32
Pare distinguir: Almanaques, agendas.
Urino n.9 751.227, de 24-5-66
Classes 30 e 36
Cooperativa Habitacional da Associa- anuários, álbuns impressos, boletins. caComércio de calçados bolsas, chapéus e ção dos Professores da UREMG — tálogos, edições impressas. revistas. órgãos de publicidades. programas radioguard:. -chuvas
COHAPUREMG
fônicos, rádio-televisionadas, peças teaTermo n.° 751 224, de 24-5-66
Minas Gerais
trais e cinematográfica& programas
Autc Técnica Ltda .
Jimbra
circenses
Gu r bora
Termos as, 751.234 e 751.235, de
COOPERATIVA RABITACIONAL
24-5-66
DA ASSOCIAÇÃO DOS
S. A. Rádio Guarani
PROFESSORES DA CREMO
CORAPURRMO
Minas Gerais
LNDÚSTCJ BRAS1IXIM

HMBRA

Nome comercial
Clz.e.,. e 2:
751.229, de 24-5-66
mas
:lanes
Têrmo
n.9
s'ulos s
Para diwnguir:
Integrantes: Aros :ra biceletas auto. CÁ/operativa Habitacional dos Trabatn6veis 91.1to-ear- i- . s aviões .fflor. lhadores Filiados a Associações e Sintecedores nlavan-H: e -ansbio barcos dieatog de Uberlândia — UBERCOOP
Minas Gerais
breques 'p raças r.: ...arretas. cernitas. earr. n i, os 1F
COOPERATIVA HABITACIONAL
nhanetes carros err:-; , :iirites caminhões
DOS TRABALHADORES FILIADOS
tratores.- cr. -ros- her, -os carro-.
carros
A ASSOCIACOE s E SINDICATOS
carros.
ear
jrAors.
Ma ca r ros-Irr:
ummINDIA -ummcoop
DE
oças carrace r las. ernssis. chapeie drcolores p ara veiculas. cubos de veiculas.
Nome comercial
rartediços pare veicules, direçfha

Têrmos as. 751.236 e 751.237, de
24-5-66
S. A. Rádio Guarani
Minas Gerais
Aparelhos de som, alto-falantes, ;lixos
gravados, filmes revelados

Classe 32
Para distinguir: Álbuns. almanaques.
anuários, boletins, catálogos, jornais,
livros, peças teatrais e cinematográficos, programas de rádio e televisão.
publicações, revistas, 4o.lhinhas impressas e programas circenses
Termos as. 751.242 a 751.244, de
24-5-66
Manufatura de Roupas Cassius Ltda.
Minas Gerais

43 ItA VELHO

Classe 8
Aparelhos de som, alto-falantes, discos
.
gravados, filmes revelados
Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques.
inuários. boletins, catálogos, jornais
l ivros, peças teatrais e :inematográfi
cas, programas de radio e televisão
rmihl• ações revistas folh:nhas !mores
sas e programas circenses

ERISEEE
-7
Pare
CIOS

sara

Classe ??;
or,l; ,e!
rec;r1(-;!.
.a)ntecOc:; eu; 4 cral para

r-
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Publicação feita da acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas aposições co Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que co julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Têrmo n.o 751.255, de 24-5-1966
Classes: 33,41 e 42
saias. casacos, chinelos, dominós, cabaia
tapeçarias e para artigos de cama e
Titulo
(Prorrogação)
sies, fantasias, tardas para militares, ca.
mesa: Algodão, alpaca: caniuno cetim,
Classes: 33, 41 e 42
Re. Chainbelt Inc.
Iegiais, fraldas, galochas, gravatas. dorcaroá, casimiras, fazendas e tecidos de
Título
tos, jogos de lingerie, jaquetas, taquara
Estados Unidos da América
Ia em peças. Juta, jersey; linho; nylon:
luvas, ligas, lenços, manta, melara
Paco-Paco; percalina; rama rayon; ceda
Térmo n.° 751.250, de 24-5-66
maiôs, mantas. mandrião, mantilhas. pas
natural; tecidos plásticos. tecidos assPRQR.ROGAÇÃO,
Cia. de Seguros Minas Brasil
letós, pala: penboar, pulover, pelerinas,
pertneaveis, tecidos de pano acura e
Minas Gerais
peugas. pouclies. polainas, pijamas, puveludos
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
.Cffããdô
Classe 3(
robe
de chambre, rolpao. aobretudoso
Para distinguir: Artigos de vestuarica
BELOTEL
Classe 6
suspensórios, saldas debanho, 'sandálias
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Transmissão por meio de correntes usa- sueteres, shorts, sungas, stolas ou docas
aventais, alpargatas, anáguas. blusas.
Classe 50
das para fins de transmissão de fõrça e
roucas, turbantes. ternos, uniformes
botas, botinas, blusões. boinas, "aba
Impressos em geral
para ' transportes
e vestidos
buros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
Tênnos as. 751.251 e 751.252, de
puças. casacão. coletes, capas, chales
1-armo n.o 751.256, de 24-5-1966
Termo n. s 751.258, de 24-5-1966
24-5-1966
cachecols. Calçados, chapéus: cintos
(Prorrogação)
(Prorrogação)
cintas, combinações, corpinhoe, calças Farbwerkek Hoechst Aktiengesellschaft
Rex Chainbelt Inc.
Nibco, Inc.
Bruning
voas. Meister Lucius
de senhoras e de crianças, calções, calEstados Unidos da América
Estados Unidos da América
Alemanha
ças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, cercadas, colarinhos, cueiros
PRORROGAÇÃO
PRORROGAÇÃQ
saias, casacos, chinelos, dominós. acharpes, fantasias, fardas para militares, coPRORROGAÇÃO
legiais. fraldas, galochas, gravatas, gor.
roa, Jogos dt !ingeria, Jaquetas. laquês,
luvas, ligas, lançou, ameba meias
maiôs, mantas. mandribo, mastilhas, ma
ÉrjzI>
któs, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
mugira ponches. polainas. pijamas, pu.
C/asse 11
Classe 1
ilhota perneiras, andmonoe, regalos
Acessórios para tubos, consistindo de:
, Classe 6
Motarias
corantes
químicas
e
papel
robe de chambre, roupão, sobretudos,
acoplamentos, adaptadores, conectorev,
Caixas de elevadores, caçambas de eleheliografia°
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
juntas, uniões e válvulas mecanicas para
vadores, rodas dentadas para transmis- condutores de fluidos
Classe 8
sueteres, aborta sungas, atolas oa alacks,
e sistemas, acide?
Caixas, tambores e aparelhos para a são de corrente, palias, eixos e engre- todos acessórios de metais ferrosos C
toucassaatirbantts, ternos. uniformes
nagens,
suportes
pesis
para
eixos
e
manrevelação
de
papel
fotográfico
e vestidos
não ferrosos .
cais para eixos, embreagens para maqui- —
Classe IV
Tann°
n.9
751.253,
de
24-5-1966
Têrmo na 751.260, de 24-5-1966
nismos • e partes dos mesmos, luvas de
Roupas brancas, para cama e mesa:
(Prorrogação)
Sadio — Produtos Químicos aada.
Acolchoados para camas. colchas, cojunção para eixos, maquinismos para
Johnson
es
Johnson
do
Brasil,'
Produtos
bertores, esfregões, fronhas. guardana.
Guanabara
misturar, transportar e distribuir concreCirúrgicos Ltda.
pai, ksoo: bordados logos e toalhas.
to, crivos atravessados para água. crilançais, mantas pare :emas, panos tiara
São Paulo
vos paar areia, cascalho e outros matecozinha e panos de aratoa. kralhas de
riais sólidos, ca./adores de arame e barrosto e banho, toalhas le mesa, toaras, rodas/de tração e rodas com
lhas para jantar, toalhas para chá e
PRORROGAÇÃO
• suporte ou rolos
Classe 1
calla- toalhas para banquetes, guarniArtigos da classe
Têm, n.° 751.257, de 24-5-1966
cões para cama s mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Canadian Hoechst United
Taaano n.° 751.261, de 25-4-196a
A. 'Alves Loterias
Têm° n.° 751.241, de 24-5-66
Canadá
Guanabara
Mala Indústria e Comércio Limitada
Minas Gerais

HOSTYREN

ia3A. TIltiíSTAIÀ E C4I11CICO
t D
Nomc °marcial
Têrmo n. 9 751.245, de 24-5-66
Manufatura de Roupas Cassius Ltda.
Minas Gerais

CASSIUS-A CALÇA
DE HOJE
Classes: 23, 36 e 37
Expressão
Tarmos ns. 751.246 a 751.249, de
24-5-66
Cia. de Seguros Minas Brasil
Minas Gerais

Classe 10
Insígnia de comércio
Têtrno n.° 751.254,'de 24-5-1966
(Prorrogação)
Continental Gummi-Werke
Aktiengesellschaft
Alamenha
PRORROGAM

BEL PALACE HOTEL

Continental

Classes: 33, 41 e 42
Titulo
Classes: 33, 41 e 42
tatua)

Classe 39
Aros maciços e pneumáticos de
borracha

Classe 1
Produtos químic as para serem usados na
indústria, resinas artifiicais e plásticos
Tarmo n.s 751.259, de 24-5-1966
Taiti! Kyrillos S.A. Fábrica Santa
Edwiges
Minas Gerais

Nova

Çuailabara Lot.ctriCk.

Classe 33
Titulo
Têrmos as. 751.265 e 751.266, de
24-5-1966
•
Willys-Overland do Brasil S. A.
Indústria e Comércio
Guanabara

Casse 36
Para distinguir: Artigos de vestuaric
• roupas feitas em geral; Agasalhos,
aventais, olpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, noletes, capas, cha/es,
Cause 6
cachecols. calçados, chapéus, cintos, Máquinas e suas ?afaze integrantes DRO
cintas, combinações, corpinhos, calças
incluldas nas classes 7, 10 e i7.
de senhoras e de crianças, calções, calClasse 21,
ças, camisas, camisolas, cambetas,
Velculos e suas partes integrantes,
cessas, cs aaliaa e-alarinhos,
exceto IngquIrtas c motores

~os,

val
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Publicação feita de acõrdo coro o art. 130• do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começarei
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Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Termo n.° 751.262, de 25-4-1966
Leitão Comércio e Indústria Ltda.
Bahia

Classe 41
Café em grão, torrado e moído
Termo n.o 751.263, de 25-4-1966
(Prorrogação)
Parke, Davis f Company
Estados Unidos da América

MUNA
Classe 3
Preparado para ser usado como corretivo de estados associados à hiper-acidez
gástrica
Termo il.° 751.264, de 24-5-1966
Organ Kari Kabushikik Kaisha
Japão

CEGAI.]
Classe 11
Agulhas e congneres, isto é: agulhas
para coser, para máquinas de malharia,
para costura a mão e outras para
tricotar à mão
Termos as 751.267 e 751.268, de
245-1966
Willys-Overland do Brasil S.A.
Indústria e Comércio Guanabara

CHAPEU DE COURO
Classe 6
Máquinas e suas partes integrautes não
incluídas nas classes 7, 10 e 17
Classe 21
Veículos e suas partes integrantes,
exceto máquinas e motores
Termo n.° 751,270. de 24-5,1966
Carolina Baisimelli
São PDain

PRORROGAÇÃO

FARAONICO
Indústria r.-asileira
Classe *2
Defurnador

Termo n.9 751.269; de 24-5-1966
Bruno BaLsimelli Netto e Maria
Balsimelli
3ão Paulo

Termo n.o 751.273, de 24-5-056
Bruno Balsimelli Netto e Maria
Balsimelli
São Paulo

das de borracha, cápsulas de borrachs
parac entro de mesa, calços de borra,
dia para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras desentupuleiras,
discos de mesa, descanso para pratos,
PRORROGAÇÃO
'acostos. embolas. esguichos estrados,
rt<ORROGAÇÃO
.sponias de borracha em quebratactO
Jara orneiras..tios de borracha lisos,
'ermas de borracha. guarnições para
OGU M
automóveis, guarnições para veiculo&
lancheias para escolares, laminas da
horracha para degraus, listas de bar.
Classe 46
-acha. manopla* maçanetas. proteta
Velas
'es para cara-lamas, protetores de
Termo n.9 751.274, de 25-5-66
oara-choques, pedal do acelerador. pr
Classe 46
Shell International Petroleum C,ompany -tal de partida. peras para buzinas.
Velas
Limited
• 'ratinhos pneumáticos, pontas de bar,
Termo n.9 751.271, de 24-5-19ó6
Guanabara
uva; •setairun a suíntinaq e.red eipea
Laboratório farmacêutico Warlen Ltda.
',amaças, rodizios, revestim entos de
Guanabara
orracha. rodas de borracha para mó'el., sanfonas de vácuo, suportes de
r,,,tor sa patas do pedal do breque. ,e•
cernbato e isolador, suportes, sem&
Classe 47
Óleos e graxas lubrificantes
aneiunáticos. suportes de cambio sann
Termo n.9 751.275, de 25-5-66— `onas de partidas. saltos, solas e solados
de borracha surdinas de borracha para
Indústria Brasileira
Abram Eizyk Zyngier
splIcação aos %os telegráficos e teleieiGuanabara
Classe 3
nico.s. Cavadores de porta. tigela*,
Preparado farmacêutico indicado como
-meias. tampas de borracha para conta.
Mas, tiras de boriacha para elaboracomplemento alimentar
cão de substencias oum , -as
Termo D.° 751.272, de 24-5-19(..6
Termo n.° 751.279, de 25-5-66
Indústria Farmacêutica Milian Ltda.
(Prorrogação)
Guanabara
Classes: 21 e 33
Bril S. A. Indústria *ItoP Comércio
Título
São Paulo
Termo n.° 751.276, de 25-5-66
Aracildo Alves
PRORROGAÇA0
INDUSTRIA BRASILEIRA
Guanabara
BRANCO
Classe 3
Substâncias, produtos e pçreparações
químicas para serem usadas na medicina
WIDÚ STRIABRASILEIRA
ou na farmácia
Termo n.° 751.277. de 25-5-66
Classe 21
(Prorrogação)
Artigos da classe
Bril S. A. Indústria e Comércio
Termo n.9 751.278, de 25-5-66
São Paulo
(Prorrogação)
BRASILEIRA
teMUSTRiA
Bril S. A. Indústria e Comércio
P RORROCAÇÃO
São Paulo
Classe 46
VERMELHO
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco abrasivos,
PRORROGAÇÃL
algodão preparado para limpar metais,
tergentes, espremacetes, extrato de
anil. Fécula para tecidos, fósforos de
era e' de madeira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, liquidos de
iN DÚS RI A BRASILEIRA
hranouear tecidos liquidos mata-gordu.
,.as para roupas e mata óleos para rou(;lasse 39
na pas, oleina óleos para limpeza de carPara distinguir: Artefatos de
"orracha. artefatos de borracha Dar: ros, pós de branquear roupa. salicato.
Classe 46
s&lio, soda cáustica, sa bão em 015,
'ara distinguir Amido. antl, azul da veiculos artefatos de norrecha riSc ,e
13rússia, alvaiade de zinco abrasivos Juidos em nutras classes- Arruelas ai sabão comum, sabão de esfregar e Sar ionáCeOS, tijolos de polir e verniz
ugodão preparado para limpai metais golas amortecedores assentos para ca
para calçados
tP tergentes, esp remacetes, extrato de letras .borrachas para aros batentes d.
mil. fécula cara tecidos. fóstoros de cofre -buchas de estabilizados buchas
Termo n.° 751.284, de 25-5-66
êrc, e de madeira, goma cara tavan buchas para lunieio latente de oorre Imporgraf — Comercial e Importadora
Ltda.
'cria limpadores de luvas. liquidas de -.atente de chassis bicos pare manada
Nranqueal tecidos liquidas mata-gorda ^as braçadeiras bocais hases pare re
São Paulo
Aff cera roupas e mata úl fxn p
ara mar etinnes, borrachas para carrinros truhu,
,as. plaina óleos para limpeza 'te car "riais borracha p
ara amortecedoreIMPOR CRAF—COMERCI AI
-os. nós de branquear rotina. salicatr ',, inha5 de borracha para rédeas coche
sódio. soda cáustica, sabâc eir pei 4e motor ánnra Ir ar chupetas co'
E IMPORTAI-ORA LTDA.
. mas:siços de t,;)rracha. cabos Dai
-ahão comun, sabão de esfregar e ma le)e s
«
nonáccos, tiiolos de polir eã verniz
erramentas chuveiros. calços de Dor
Dara calcados
-acha, chapas e centros de mesa COf
Nomc comeycial

Superavit

MICROGEL

MILIAN

iriiiii

BOM1111
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita do acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
• correr o prazo de 6. 0 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
concessão do registro requerido
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados coro

Têrmos ns. 751.280 a 751.282, de
25-5-66
(Prorrogação)
M. A. Prist Confecções S. A.
São Paulo
•

PRORROGgíà

grist
G'Ntk,J
Poiso ritr.4 Ous rufa.

Classe 24
Mamares, , atacadores para espartilhas
e calçados: ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins mediei,
nais, bandeiras, bordados, braçadeiras.
borlas, cadeados caas ara móveis e.
planos, carapuças para cavalos. cordões, debruns. lã. fitas tonos franja,
festão. feltra para órgão, tatos galardetes, lamparinas, mochilas, mosquiteiros, -nesgas. ombreiras e enchimentos
para roupas de himens e penhoras.
panos para enfeites de móveis não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas
passamaries, pavios, rédeas: rendas redes. sacas, sinhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas. não
sendo parte de móveis, artigos êstea
feitos de algodão. cânhamo. linho, luta.
seda. raiar) lã pelo e fibras não
incluldos em outras classes
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, te
Mos para confecções em geral, pari
tapeçarias e para ...digas de cama
mesa' Algodão, alpaca, cânhamo. ceti
caro*. casemiras. fazendas e tec:dos
lá em peças. luta. tersev linho nvlon
oaco-paco, percaline, rami, rayon, sede
natural.. tecidos plásticos. tecidos .1m.
oenmeabilizantes e tecidos de orino cousa
e vestidos
Classe 22
Para distinguir; Fios de algodão. fios
sintéticos, cânhamo . um , lã, nylon, fios
plásticos, tios de seda natural e saram
para tecelagem, para bordar, para costura, tricotagem e croché. Fios e linhas de tôda espécie, fios e linhas para
pesca. linhadas de aço para pesca
Térma n.° 751.283, de 25-5-66
Imporgraf — Comercial -e Importadora
Ltda.
São Paulo

laraLIP (c.ric•-,
*sle
.„0.s1Rw. eeAtnemeA
Classe 6
Para disti,iguir: Máquinas gráficas em
5ieral

Termos as. 751.289 e 751.290, de .mas, , lâminas, liroreiros. /atas de lixol
jurai; tnachad:nhas, molas para porta,
25-5-1966
molas para venezianas, martelos, der(Prorrogação)"
Fábricas Brasileiras de Rayon S.A. 1 retas.' matrizes: navalhas; puas; pás. pra.
qos, paratusos, icões, porta; pêlo: per
ZORBA
sairá, porta-pão, porta-jóias, paliteiros,
Indústria Braeireira
panelas. roldanas, ralos para p.as, rabi.
PRORROGAÇÃO
tes, regadores; serviços de chã e café,
Classe 44
serrai, serrotes, metias. sacarrolha; te.
IF 11 IE3R ".110IN
Acendedores de cigarros e charutos
Aouras. talheres atlhadet ras, torqueze,
aromanzadores para fumantes, bolsas
INDUSTRIA 15RASILEIRA
tenazes, travadeiras, telas dt arame tos.
para fumo, tabaco e rapé, boquelhas
neiras; trincos, tubos para encanamento
cachimboá, cigarrilhas, cinzeiros, toltros
Classe 22
para piteiras, fosforeiras, fumo manufa- Seda natural ou raion fiada ou torcida wilhos para pistas de correr. taças,
travessas, turibulos; vasos, vasilhames
turado ou não, isqueiros, palha para ci•
seda natural 'e raion pirá costura
e verruma
garros, piteiras, ponteiras de cachimbos
Classe 23
Classe 7
i
e porta-cigarros
Para distinguir tecidos em geral teci.
Máquinas e Utensílios para serem usados
para
confecções
em
geral.
para
Têrmo n.° 751.286, de 25-5-66
tapeçarias e para artigos de caiais e das exclusivamente na agricultura e
Fábrica de Cigarros Sudan S. A.
mesa: Algodão, alpaca. cânhma cetim nortiáltura a saber: arados abridores
São Paulo
caroá. casimiras fazendas e tecidos dr de sulcos, adubadeiras, ancinhos me.
lã em peças. luta..iersey; linho; nylon cânicos e empilhadores combinados,
paco-paco:
perca una: rami; rayon: seda arrancadores mecânicos para agricul.ITAMARATI
tura batedeiras para ceerais, bombas
aatarei: tecidos plásticos. tecidos 'im,
para
adubar, ceifadeiras, carpideiras
Indústria Braaileira
permeáveis, tecidos de pano c.ou sc e
ceitadOs para arroz, charruas para' cari.
veludos
ccltura cultivadores, debulhadores,
Termos as. 751.291 a 751.295, de
destoçadores, desentegradores: esmagas
Classe 44
255-1966
dores para a agricultura escarrificados
Fumo em tõlha; em corda e em rôla,
...._
fumo picado, desfiado e migado, acon, Sithca do Brasil -- Sociedade Aiânima res. enchovadeiras, facas para Macas!.
dicionado em latas, pacotes e qualsquei Industrial de Motores, Caminhões e. nas adricolas furadeiras gadanhos,
garras para arado, grades, de discos
outros recipietcs .. adequados, charutos
Automóveis
cigarrilhos e cigarros de palha; 'artigos
São Paulo
ou dédtes. máquinas batedeiras para
para fumantes tais como: piteiras, •:aagricultura . máquinas inseticidas máchimbos, cachimbos orientais (narqui
quinas vaporizadoras, máquinas de
(eh), boquilhas; carteiras, cigarreiras
tundir, máquinas niveladore de terra,
para cigarros e bolsas para fumo; ismáquinas perfuradoras para a agriculiueiros, resíduos de fumo e rapé. palha
tura niáqcinas de plantar. motochar.
sara cigarros, em carteiras ou bobinas.
ruas, maquinas regadeiras. máquinas ' de
com ou sem boquilha e cigarros
roçar, de semear; para asfaltra: de
torquir ; de triturar, de esfarelar terra,
'Têrmo n.0 „751.287, de 25-5-66
Para irrigação, para matar tormigas e
Imóveis e Incorporações Arão Sahm
outros Insetos, para borrifar e pulveri.
S.A.
sai, deMnfetantes. para adubar para
São Paulo
agitas espalhar palha, para colher
algodão1 para colher cereais maquinas
lmassadoras para %as agrícolas. de
cortar árvores, Pa ra espalhar para ca.
ornar máquinas combinadas para semeai e• cultivar. de desbanar. para e5Classe 11
Ferragens, ferramentas de tôda espécie sacar, máquinas e ancinhos para forracutelaria em geral e ouvis art:gos de gens, maquinas toscadoras. ordenado.
metal a saber: Alicates, alavancas. ar- ras mecânicas. raladores mecânicos,
mações de metal, abridores de latas los- •compressores para a agricultura,
arame liso ou tarpado, assadeiras. açu- qachadeiras, semeadeiras, assadeiras.
Classe 33
careiros: brocas, bigornas. baixelas marcadores de terra tosadores . de gra.
Sinal de propaganda
b,andeilas. bacias, baldes, bimbonieres:' ma, tratores •agricolas, válvulas para
. máquinas atiricolas
bules: cadinhos, cadeados, castiçais, coTermo n.o 751.288, de 254-1966
Classe 6.
Imóveis e Incorporações Arão Sahm lheres para pedreiros correntes. cabides
.i
:fiavam cremones, chaves de parafusos Para _distinguir:: Máquinas para tacha,
Sociedade Anónima
conexões para encanamento, colunas triaa tratais em geral, máquinas e suais
2São Panlo
caixas de metal para portaes, canos de aartea Integrantes para fins industriais,
mearl, chaves de fenda chaves isglêsa máquinas Para malharia, multiplicadores,
cabeções. canecas. dpus. ' racheaots• partes, acessórios para automóveis, alacentros de mesa, coqueteleirai, caixas máquinas de presião, motores e suas
Para acondicionamento de aLmentos ^a carburadores, anéis, tristes, aparelhos
caldeirões, caçarolas, chaleiras. eatetei. para migrara de -combustiveis de motores
explusãO. máquinas amassadeiras de
mas, conchas • coadores; distintivos, dobradiças: enxadas, enxadões. esferas concreto e barra, bombas, máquinas brts.
compressoras. angra.
migares. esgu:chos. enfeites para arreios aidorae, máquinas
•
.rstribos, esferas para arreios, espuma- gegen& máquinas para escavação de
deiras: formões. 'vices, ferro, para cortar terra! mancais. macacos para brocas.
:apim ferráfils, facas, facões. fecha- lenciOsos, tornos revolver e aiceanicos,
duras Ferre comua, a carvão. re.ru •eiras, oirabre,adaa, velas, máquinas ventila.
•A-0 PAULO - CAPITAL
anis fôrrnai Dam doces, freira para dosai. máquinas de polir, máquinas d‘
estradas de ferro, frigideiras: ganchos. (vaguear. 'tesouras mectinIcas. raptas,
4relhas gar‘os. ganchos para quadros transportadores automáticos para alta s
Classe 33
cionris para darruagens: insígnias; it baixa pressão, prensas, punções, molas.
Insígnia de .comércio
Termo n.'* 751.285, de 25-5-66
Fábrica de Cigarros Sudan S. A.
São Paulo
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sa sa.

mandris. impulsionador de diferencial
máquinas lirnadoras, máquinas de estam!
lançadeiras, Iubrificadores, cestrifugos
máq uinas amadoras, máquinas de estampar. tornos para fundição, máquinas
compresrsoras cruzetas, cilindros, biocos .de motores. carter do motor cabe.
çote do cilindro, eixo de transmissão
opalas. esmeris, máquinas isutladoras
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão.
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparelhos de refrigeração. enceradeiras, aspiradores de pá fogões, tornos e- togarelrry elétricos, chuveiros. aquecedores.
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar. batedeiros. coqueteleiras. expremedores, liquiditicadores elétricos. máquinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas. fervedores
estufas. ventiladoras, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado. formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas. campa:nhas elétricas. garrafas térmicas. regadores autamáticos. lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente. aparelhos de
comunicação interna. esteril'zadares ccndensadores. bobinas, chaves elétricas
comutadorea interruptores, tomadas de
Corrente. fuSivel. aparelhos fotográficos
e cinematográpicos, filmes revelados
binóculos. óculos, aparelhos de aproximação. abat-fours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Classe 21
Para distinguir: Veiamos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis. auto-caminhões. aviões, amortecedores. alavancas de câmbio, barcos.
breques. braços para veicules. bicicletas, carrinhos de mão e carretas. cama
abonetes. carros ambulantes. caminabes.
carros, tratores, carros-berços caarostanque& carros-irrigadoes. carros, caroçaa, carrocerias, chassis, chapas rir
culares para veiculos. cubos de veiculos
Corrediços para veiculo& direção. (Jeanpadeiras. estribos. escadas rolantes, ele.
vadores para passageiros e para carga
engates para carros. eixos de direção.
freios, fronteiras para veiculas. guidão.
locomotivas, lanchas, motociclo& molas.
motocicletas, cnotocargas. moto furgões
manivelas. aavios. ônibus, Para-chooues
para-lamas. para-brisas. peclu;s. pantões.
rodas para bicicletas., ealo para racicIetas reboque. radiadores para veiculoa
rodas para veiculos. selins. rai.dclos. tirantes p ara veiculas. vagões. valorai:e.
de& varetas de contrõle do afogador e
acelerador. tróleis, matadura, varaes de
carros. toletes oura
Termo n.° 751.304, de 25-5-19%
0.E.A.L. — OrganizaçSo Eataclual de
Alimentos Ltda,
São Paulo

V?. E. A. L
Classe 41

AlcacEofras, aletria, alba esparges
açúcar, alimentos para aramais, amido
amêndoa& ameixas. amendoim. aranoa

arroz. atum, aveia, avelãs, azeite szel
tonas, banha. bacal:iau, batatas, balaa
biscoitos, bombons, bolachas. naunilha
até an pó e em grão camarão, cana
am pau s em pó, cacau. carnes. chã
aaramelos, chocolates, confeitos. crave.
.ereals cominho creme de leite. creme
iimenticios. croquetes, compotas, can
oca. coalhada, castanha cebola candi
nentos para alimentos, cororantes
a/ouriços, dendê. doces. doces de fru
as. espinafre, essências alimentares, em
picfas. ervilhas. enxovas. extrato de to
nate, farinhas alimenticias. tavas. fé
atlas. flocos farelo, fermentos, feita°.
iços'. frios. frutas secas naturais e cria
alindas: glicose. aoma de mascar. gor
,oras, grânulos, grão de bico, gelatina
ioiabada. geléias. herva doce, herva
riate, horta:iças. lagostas. linguas, Iene
-ondensado. leite em pó. legumes em
-otaerva. lentilhas. linguiça, louro, mas.
as alitnenacias, mariscos, manteiga
nargarina. marmelada macarrão. mas
is de tomate mel e melado, mate. mas
tas para mingaus. molhos. moluscos
lostarda. mortadela nós moscada. no
.ea óleos =estiveis. ostras ovas
Sas, paios, pralines pimenta, pós para
sudins. pick'es, peixes, presuntos, pa
ès. petit-pois. pastilhas pizzas pudins
medos rações balanceadas para atm
mais, requeijões. sal, sagu. sardinhas
anduiches. salsichas, salames. sopas enatadas sorvetes. mim de tomates e de
rotas: torradas. tapioca. tâmaras talha.
:na tremoços. tortas tortas para ali
mento de animais e aves, torra",
toucinhe e vinagre
Termo n.° 751.296, de 25-5-1966
(Prorrogação)
Companhia Fiação de Tecidos "São
Bento"
São Paulo

harpas: pianos; violoncelos: . contrabaixos, bánodlins; rabecas; gu:tarras.
Instrumentos musicais de sopro:, meta
licos ou não a suas partes: baritanus
sax-trotnpas. saxolones, trombones de
pistão; clarins; cornarias; cornetins.
ciar:netas; pifanos: tiageoiets; flautas,
eboés; helicons; trompas de pistões
gaitas; gaita. de bôca; ocarinas; charamelas: outros instru.nsntos mn usirais.
gaitas de fole: harmoniuns; adufes; sanfonas; harmônicas e castanholas

Termo n. o 751.301, de 25-5-1966
(Prorrogação)
Persianas Indústria e Comércio S.A.
São Paulo

PROPRO GA ÇÀ-0

Termo n.° 751.298, de 25-5-19a5
Industrias de Chocolate Lacta S.A.

ção Paulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 1
Venezianas
Termo n.o 751.302, de 25-5-1956
(Prorrogação)
Anis José Abdo Pa Irmão
São Paulo
PriORROGAÇA0

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos. an .z bines, brandy. cura.sque, cer.
velas temei. genebra. gin. autuei. lico.
res. nectar. puach pipermint
rhurn.
sucos dr trutas sem álcool. vinhos. ver,.
mouth -linhos espumantes, vinhos
guinados e wh:sky
Têrmo n.° 751.299, de 25-5-1966
(Prorrogação)
Fiação Progresso'S.A
São Paulo
PRORROGRCUII

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 39
Chupetas e bicos para mamadeiras
Termo n.° 751.303, de 25-5-1966
(Prorrogação)
Laboratórios Andrômaco ;S.A.
São Paulo
PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÁO

(n)

BEONE
Anda:rasas.°

5,._Etnn
u(DuSTRis. 59A5',99

Classe 23
Tecidos de algodão em peça
Termo n.° 751.297, de425-5-1966
(Prorrogação)
Tranguillo Giannini S.A. — IndKstria
de Instrumentos de Cordas
São Paulo

MD. 5R£SILEIRA

Laboratófios Andrómaco S. Á

Classe 22
Fios de algodão, fios sintéticos, canaamo, juta, lã, nylon, fios plásticos, fios
de sécia natural e rayon, para tecelagem,
para bordar, para costura, tricotagem e
croché

São Paulo

Termo n.° 751.300, de 25-5-1966
(Prorrogação)
Hirtz, Niihrich & Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇ

"TIJRUNA"

mama*

Produto farmacêutico
Termo n.° 751.308, de 25-5-1966
Organização "Ormafa" de Máquinas
Limitada
São Paulo

Prorrogação

ORM AFA
Indúst ri a Brasileira

C:lasse 17
Para distinguir máquinas e instalações
oara escritórios e desenhos em geral:
INDUSTRIA BRASILEIRA
Arquivos para correspondência. alma.
INDUSTR A BRASILEIRA
t adas para carimbos e para tintas. abriClasse 9
ore! de cartas arquivos. aaontadoras
Instrumentos musicais de corda e suas
Classe 1
le Nos oa ra ma ta -borrão. borrachas
partes: Volão. lira &clã.° hamoraos Tintas, vernizes, esmaltes, anilinas, Te- nrochas rinerns
,iese nhns cortacravos. espineta citn ,ns violinos- viu
movedorcs e redutores de tintas
lares de ••/ -- ' •
"•IihddOrea

cArumn
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cestos para papéis e correspondência.
alassihcadores. Mips. Coladores. canetas
compassos. corres. canetas tarteiros, canetas esferográficas desenhadores. data.
dores com minas, descansos para lápis
e canetas, esquadros. espátulas. turado.
res, huhu. fichários. fitas para nácar,
nas de escrever, fichas para arquivos
máquinas para escrever, calcular, e so
mar. fitas gomadas, máquinas para
grampear.. goma arábica. gomadores
grampeadores, grampos e ganchos para
escritórios. gis. çodets instrumentos de
escrever e de desenhos. lápis lapiseiras.
molhadores. mata-borrão, máquinas e
apetrechos para apontar lápis, manotecas. metros para escrltóno e Para
desenhos. papel carbono. perfuradores,
pastas para • escritórios, com fechos de
metal. pastas para escritórios. com tachas de metal. porta-tinteiros. porta.
lápis. porta-canetas porta carimbos
porta-cartas. porta-blocos, pecas. pren
*as. pincéis. prendedores de papéis. percevejos. réguas stencis. separadores
para arquivos, sinetes, tintas para escrever. drafinha. tintas para carimbos
tintas para duplicadores, tintas para impressão, tintas para desenhos. aparelhos
para tirar cópias pastéis de tintas para
escrever e desenhos. máquinas de endereçar, máquinas registradoras

Termo n.° 751.307, de 25-5-1966
Incobal — IndKstria e Comércio de
Bilhares
São Paulo

INCOBAL
Indústria Brasileira'

4

Classe 49
Mesa de bilhares em minatura
(Prorrogação)
Termo n.o 751.309, de 25-5-1966
Marina Catena Aragão
São Paulo

FLORICULTURA
QUATRO ROSAS
S.a. o

Paulo—Capital

Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 751.311, de 25-5-1966
Manoel da Silva
São Paulo

sEL2K0

MATTINATA
i

Classes: 25, 33, 34 e 40
Título de Estab eecieltomn

Classe 8
Rádio receptores

RAPIDOGRA PH

vERDE

Termo n.° 751.310, de 25-5-1966
Intercâmbio Panamericana Ltda.
São Paulo

Classe 41
Café
•
Titulo de Estabelecimento
Termos nos. 751.313, 751.314.e 751.31
de25-5-1966
(Prorrogação)
Textil Scavone S.A.
São Paulo

QOPQOGAÇA0

2201£

Classe 17
Canetas tinteiro, lapiseiras e tintas para
escrita é desenhos
Termo n.° 751.317, de 25-519&6
Química Farmacêutica Mauricio
Villela
Guanabara

TèrmO n. 9 751.324, de 25-5-1966
Pérola Kelner Fontes
•
Pernambuco

Pérola Modai'l

:MARIN

Termo' n.° 751.326, de 25-5-1956
Consultoria, Planejamento e Engenharia
Ltda. — COPLANE

Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indica.
da coom contraste radiolóoico

NNISrq,

Classe 6
Rolamentos

I

Claws: 12 — 35 — 36 — 45
Titulo

Perna tuba co
8R4S42 EIRA

•
• Classe 3
UM preparado indicado no tratamento
da hipertensão sanguínea

PRORROGAÇÃO

Termo n.° 751.323. de 25-5-1966
Isaac Posternak

/
Indústr ia Brasileira

Alemanha
SEMl N A

PRORROGACÃO

PRORROGAÇÃO

Classes: 32 e 33
Sinal de propaganda

éd:

Terna° n.° 751.322, de 25-5-1966 C.H. Boehringer
Soeline G.M.B.H

Têm() n. 9 751.316, de 25-5-1966
Riepe Werk
Alemanha

Termo n.° 751.306, de 25-5-1966
(Prorrogação)
Empresa de Propaganda Publitec Ltda.
São Paulo

l '"keN7.;è

•ara

ndústria Brasileira

Sao Paulo—Capital

Classe 1
Tintas para fins artísticos

BRANCO

DAC 1D

J OEL DECORAÇÕES

Inallstria Brasileira

CINZA

CLORONASE

Termo n.° 751.312, de 25-5-1966
Waldornira da Silva Cabral
São Paulo

Tèrmo n.9 751.305, de 25-5-1966
(Prorrogação)
Seléko — Tintas Artisticas Ltda.
São Paulo

,

Tèrmos na. 751.318 e/751.319 de
bicos.
fibras: • Alarnares. , atacadores,
25-5-1966
holsas de tecidos aar senroras. bordados
Cordões, cadarços
Hoecks; Limited
:..orles. bandeiras,
coadores de cale, cobertas para raque.
Canadá
tes, coberturas para cavalos, debruns
enfeites, etiqüetas, entremeio, entretelas, flâmulas, fitas. f ranjas, filtros de
café, galões laços de enapént. mochilas
montas, nesgas, ombreiras. passamana
Classe 2
nes, palmilhas. pavios. passamanes.
pingentes,
rendas, rédeas. 1.1rn preparado antidiabético usadc, na
pon-pons
veterinária
rècles, sacos sacas sacolas, tiras, telas
Classe 3
para bordar e xergas
Um preparado antidiabético
Classe 22
.
Para distinguir: Fios de algodão, fios
Termo • n.o 751 .320, de 25-5-1966
sintéticos, cânhamo, juta, lã, nylon, fios
Schering Aktiengesellschaft
plásticos, fios de sêda natural e rayan,
Alemanha
para tecelagem, para bordar, para costura, tricotagem e crochê Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa•
Acolchoados para camas coichas. coClasse 3
bertores. esfregões fronhas. guardanaUm preparado para o tratamento de
la%, lowm hordatt , ,, logos de toalhas
males crônicos do fígado
ençás. a antas oa ,a amas oan para
zosirCia e panos de Pratos tombas de
Termo n.o 751 .321, de 25-5-1966
rosto . e banto. toalhas 4e mesa toa- Telefunken do Brasil S. A. Indústria e
lha/ pare tantar. toalhas oais ch .5 P
Comércio
café . toalhas • para banquetes guarniSão Paulo
ções para cama e , mesa, toalhinhas
(cobre pão)
.

APYr OECORgW:1

Classe 24
Artetal,, 1c- algodão wi ri plásticos Classes: 13 — 14 —15 — 16 — 25 —
— 40
33 — 34 —
cânhamo. caroá luta là linho paco.
Titule
paco raiai raiou. seda ' aturai e outra:

Pernambuco

CONSOUORM,
PUINEJAMEIR
ENGENHARIA NA.
.1 ORARE
•

Nome Civil

•

4•IL

4990
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MARCAS DEPOSITADAS

Publicaçâo feita de acôrdo com o art. 138. do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
alier o prazc do(rsi dias Para sD deferinwito do pedido. Duranta esse prazo podara° apresentar suas oposições ao Departamertai
Nacional da Propriedada Industriai aqueles que 'so julg arem prejudicados com a concessão do Registro raquerld0

Trino is. , 751.325, de 25-5-1.1nrs
Joaquim de Melo Fontes
P;rnanibuco

I ES

g
Classes: 3 e 48
Titulo

Termo n." 751 . .327, de 25-5-1956
Consultor:a, Planejamento . e Engenharia
Ltda. — COPLANE
Pernambuco
C frj

Classe 38
Ações. apálicr, cartões comerciais e de
visitas, cheques, cup.ms, debêntures, da
?beatas, envelopes de qualquer tipo. et+
:tsetas impressas, taturas, folhinhas lin
-3ressas, letras de câmbio, notas prornis
s" 6rias, papéis
carta, recibos e rótuk»
Termo n• o 731.323, de 25-5-19a6
1.)istribuidora Nordestina de Equipmnentos e Representas. ões Ltda. — CAIU
Equipamentos
Pernambuco
Iro

(t13iiMORD:731,
1CINESUZ
EQU'IMEKUUS E
,:kEESE[lïr,9E3 LiE131.
' ;E°.J, 'a f Nrâfffira''
r

•

Nome Comercial

•

Termos na. 751.329 e 751.30. de
25-5-1966
Fábrica Dowal S.A. Calçadas e
Artigos para Esporte,
Paraná

DOWAL

nhos. perneiras. quimonos, regalos Fônicos, rádio-televisionadaa, peças tea cas, programas de rádio e tdevisãe
robe de chamara. rcapão. sobretudos
raia e cinematográfica:a programas aublicações. revistas, to.h.nhas imprce,uspensorios calci sxt debanho. sancialia,
circenses
sas e programas mrcenses
sueteres, shorts. sungas. atolas ou siada
Termo n.° 751.333, de 25-5-1966
Termo n.° 751.340, de 25-5-195O
roucas, turbantes. ternos uniformes
Instituto Riograndense de Febre Aftosa
Distilaria Montanarini Ltda,
a vestidos'
Limitada
São Paulo
Classe 49
Rio Grande do Sul
Para distinguir: jogos arinquedos, .passatempus e artigos desportivos: Automóveis e veículos de brinquedos, aramas de brim/aedo, baralhos, bolas para
todos os esportes, bonecas, árvores de
natal chncalhos, discas de arremesso
desportivo tiguras de aves e animais
ioara de armar. fogos de mesa, luvas
para eRporte, miniaturas de utensílios
ladeiras redes iara pesca, tamboretes
domaeticos, máscaras paar esporte. nae varas para pesca

'1252M
roOdusg
fehl Mflusa

'Termo n.° 751.331. de 25-5-1956
Fábrica Dowal S . A. Calçados e
Art4jos pa2a Esporte
Paraná •
o
P

F á' É

P.nn
lha

J51Nrz

Classes: 31 36 e 49
Titulo
Termo n.° 751.332, de 25-5-1966
Instituto Riograndense de Febre A4tosa
Limitada
Rio Grande do Sul

RF A
Indústria Brasileira

Classes: • 2, 33 e 50
Titulo
Termo n.° 751.335, de 25-5-1965
Farmácia Tõrre — Medalha Ltda,
Pernambuco

Feiüágia
TeTre ink3a'
ta

Classe 42
Para distinguir/ Aguardentes, aperit,
vos, ao a bines.. branda. conhaaue aaa,
veias teme, genebra. gin..
Uca
res. (lactar, aunai) pipermint abata,
sacos de frums cem álccal. vinhos. ucamouth vinhaa espumantes. vinhos
ouina ,loa e evh:sita
Termo ri.° 751.341, de 25-5-1966
Comercial Pires Ltda.
São Paulo

Nome Comercial
Termo n.° 751.336, de 25-5-1965
Wilsbn Boabaid
Paraná

RALLAI

Casse 2
Substâncias e preparações químicas
usadas na agricultara na horticultura,
na veterinária e para f:ns sanitários, a
indústria BrasileiraPara uns sanitários, a saber: — adubos
Classe 41
quimicos. ácidos sanitários, águas deaio tarantas. &kali.% aectericidas. barati- Banha, bacon, linguiças, mortadela presuntos, pastas de miúdos de aves e
cidas. carrapaacidas. desin'etantes esteanimais salames e salsichas
rilizantes, enxertos. fertilizantes.
formicidas e tosfatos
Termo n.° 751.339, de 25-5-1966—
Guioinar de Melo Figueira
Têrmo n.o 751.337 de 25-5-1966
Alfred Erich Pfeiffer
São Paulo
Rio de janeiro

co
pãv
ND. BRASILEIRA

Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos eleIndústria Brasileira
tricos: Rádios, aparelhos de televls&c.
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, apara,
IND. BRASILEIRA
ciasse 33
lhos de refrigeração. enceradeiras. eu?ara distinguis: Artigos da ves.tearto:
piradores de pó fogões, tornos e toga.
Classe
10
Classe
3
a roupas feltaa em geral: Agasalhos
reinas elétricos, chuveiros, aquecedores,
aventais. olvargataa, anáguas. blusas Artigos dentários, máquinas, apae -lhos. Um preparado farmacêutico usado no balanças. ferros elétricos de engomar e
instrumentos
e
petrechos
para
fins
tratamento das tiáqueo-bronquites e suas oassar. batedeiras. coqueteleiras. miareZ'•,otas. botinas. blusões. boinas, baba.
dentários
manifestações
?cures. bonés. capacetes cartolas. cara
medóres liquidificadores elét ricos. ra.aalagas. casacão. coletes capas. chaies
Tèrmo na, 751.334, de 25-5-1966
quinas para picar e moer legumes e
Termo n.° 751.338, de 25-5-1966
aachecols. calçados, chapaus. cintos Instituto Riograndense de Febre Aftosa A Serviçal S.A.. Técnica e Comercial carne. resistências elétricas, fervedoree
cintas. combinações, corplahoe. eakas
Lirukada
estufas, ventiladores. punias e bules
Paulo
tt, senhoras e de crianças, calçõea. arai.
elétricõs. refletores, relógios de ar re
Rio Grande dc Sul•
Ças camisas. acmisolas. camisetas
frigerado formas elétricas. máquina:
CICC.425. ceroulas. colarinhos cueiros
, 1 as e cinematográficae. cata
Via2, casacos, chinelos, dominós, acha?
ia i1ma ..'étricas. garrafas térmicas. maa, fantasias. fardas para militares ao.
a! traa. átiens. lâmpadas. apare
iiagials. fraldas galochas, g anvaan s. gola
1 ,a, ar 'aia fi liar-st-ente. aparelhos de
Classe 3?
Wmt. fogos (15 angaria, jaquetas laguês
enlizadores coa,
interna
t.aa.
4."
tintas. liga?, lenços. mantas. metas Para distinguir: Almanaques. ngenrias
chavee elétricas.
nwot
wai6s. mantas. mandrio. mantilhas Da •mtários. álbuns impressos. boletins na Par. ,1
con.atalar, s mtc,m,pror..s tomadas de
tákbaos. erliçõas• impressao. reviatas
'etõs palas. penhoar. pulover. pelaram
n. =trios
:o r r,, nr^
boimmlotográficos
revelados.
orças u•a •,sr ,fr.tr m•áf,
,'
?auges., ponches, polalnat, pitorras pu aãos de publie 4dades. programas rarro '
,an, -naii- m-t, r, , c cri.

*DENT-STAR*

!RFA

OICOTUSSOL"

SERV;
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MARCA S DEF=)0SITADAS
Publicaçâo feita de acordo com o art 130 do Código da Propriedade Industrial . Da data , da publicação Começara
a correr o prazo de.60 dias para o deferimento do pedido 3urante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nariali nt da Propriedade Industrial aqueles que se Mig arem Prejudicados com a et:cacearão do registro requerido

destocadores. desentegradores: esmaga.
dores para a agricultura escarrificadorea enchovadeiras. facas para mama.
nas -agricolas terradeiras. gadanhos
garras para arado, grades de discos
.dêstes, máquinas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas má
quinas vaporizadoras. máquinas de
fundir. máquina, niveladoras de terra.
máquinas perturadoras para a agriculPRORROGAÇÃO
tura magentas de plantar, maotoc.harr uas. máquinas regadeiras. -máquinas de
•
ERB
roçar. de semear: para asfaltra:' de,
Ind(t.str-x. Birrlára
coroou-, de triturar, de esfarelar 'terra.
Classe 3
Classe .3
e
Um produto farmacêutico (antibiótico) Para irrigação, para matar formigas
Produtos químicos farma.cêutico'.
autros insetos, para borrifar e pu1ven.
Termo n.° .751.349,. de 25-5-1966
Têrmo n.o 751.343, de 25-5-19,i6
tar desinfetantes, para adubar para
Instituto Nacional de Quimioterapia
Cano Erba Societá Per Azioni
agitar e espalhar palha, para colher
Itália
Limitada
algodão. para colher cereais maquinas
São Paulo
amassadoras para ,ffins agricolas.' de
cortar árvores, para espalhar. Para caPRORROGAÇÃO
amar. máquinas combinadas para se.
mear e cultivar, de desbanà. para en.
sacar. máquinas é ancinhos para forra.
opeuapao snain psm molhem •sttab
Indústria Brasileira
Classe 3
ras mecanicaf... raladores inecanicos, ro.
. Classe 3
Um produto farmacêutico indicado corno
ms compressores pan a agricultura
tônico cardíaco na insuficiência cardíaca Uni produto farniaceudco indicado no sachadeiras • semeadeiras. secadeiras
tratamento dás diarréias e suas
marcadores de rena tosadores de grae cárdio-circulatória e nas alteraç&s do
manifestações
ma. tratores agrícolas, válvulas para
ritmo cardíaco
máquinas agricolas
Termo
n.°
751.346,
de
25-571966
Têrmo n.o 751.344, de 25-5-1965
Laboratório Yatropan S.A.
Termo n.o 751.351, de 25-5-1966
Dr. A. Wander S.A.
São •Paula
Armações de Aço Probel S.A.
Suíça
São Paulo
binóculos. óculos, aparelhos de amuai dou/Micos máscaras paai esporte. na.
ausçao, abat-jours é metres maquina. ladeiras redes para pesca. tamborete,
e varas toara pesca
• para lavar roupas para uso
doméstico
'rernio n. 9 751.348, de 25-5-19C6—
r» .!-)oratórios Pruintost S.A. Ind,
Têm) n.° 751 .342, de 25-5-1)6a
Farmacêuticas
, Cano Erba S.p.A.
Itália
São Paulo

BRONCO - BIOTIC •

FURALEINA

PRORROGAÇÃO

V-i-NICOTYL

Indústria .Brasileira

Classe 3
Um produto farmacêutico
Têrmo n.° 751.345, de 25-5-1%6
Instituto Nacional de Quimioterapia
Limitada

Classe 3
Um produto farmacêutico (dietético)
Termo n. 9 751.352, de 25-5-1965
Serrana Sociedade Anônima de
Mineração
SN) Paulo

São Paulo

'TECLOGENOL

PRORROGAÇÃO

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Um produto farmacêutico . (antibiótico)
Termo n.° 751.350, de 25-5,1966
Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.

Os Gêmeos do Conforto Probel
Indústria Brasileira
Classe 40
Colchões e estrados para camas
colchões
ra5s-i5f -19 (i
Fa r7m5a1c.3u4t7i,c ad 2
Termo u.5
Sociedade
Ltda.
Guanabara

DEBELA
Indústria Brasileira

São Paulo

D.:.2.4h4zdtc4 24444.2Wit,
,
Indústria Brasileira
Classe. 49 Para distingiiir: logos, brinquedos, tias.
satemPoe e artigos desportivos:"Au.
tomóveis e veículos de brinquedos ara.
mas de brinquedo, baralhos, bolas rara
todos os esportes. bonecas, árvores de
natal .chocalhos, discos de _ arremess,
desportivo figuras de aves e animais
jogos de armar iodos de mesa: luvas
para esporte. up niaturas ' de utensílio:

PRORROGAÇÃO

Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usa..

das exclusivamente na agricultura c
horticultura , a saber: arados abridores
de sulcas, adubadeiras. ancinhos mecânicos e empilhadores combinados
,rr,i p cadares rrierãnwo , p ara nncul •
tura batedeiras par,a ceerais. bombas
para adubar. ceitadeiras. carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agri
debulhadores
Miura
cultivadores.

Classe .3
Um produto farmacêutico (sedativo e
anti-espasmódico)
Termo n.° 751.353, de 25-5-1966
IndKstria de Móveis Rio Ltda,
Guanabara

Termo n.° 751.354, de 25-5-1966
Editepra Alba Ltda.
Guanabara

EDITtiRA

MA LTDA.
Nome Comercial

Termo n.° 751.355, de 25-5-1966
Confecções Minar Ltda,
Guanabara

ILMAR
INDÚSTRIA BRASILEMic
Classe 36
Artigos da classe
. Têrmo n.° 751.356, de 25-5-1966
Capitólio Ibobiliária e Construtora
Limitada
Guanabara

CAPITÓLIO
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 25
Artigos da classe
Têrnaos nS. 751.357 a 751.359, de
25-5-1966
Cano Pareto, S.A. Comércio e
Indústria
Guanabara

POETO
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Nome Comercial
Classe 6
Artigos da classe
Classe 11
Artigos da classe
Unho n. o 751.360, de ,25-5-1966
Candelária S.A. Comércio e Indústrld
Guanabara
,

CANDELÁRIA
INDÚSTRIA BRAS/LEIRS
Classe 38
Artigos da classe
Têêrtno n.o 751.361, de 25-5-1966
Fazenda Bôa f — Agro Industrial
Sociedade Anônima
,Guanabara

RI

O

IND3STRIA BliA9ILEMA
Classe 40
Artigos da classe

BÓ a fg
•

Classe 19

Artigos "da classe
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MARCAS DEFOS1TADAS
Publicaçâo feita de acOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade industrial. Da data da publicação começará
a corre: Ce prazo de 60 dias :mut o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar Mias oposições ao Departamento
NadonaI da Prowledade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão ao registro requerido
•
Termo n. 5 75i .362, de 25-5-1966
Tecnotnar — Serviços Técn:cos
Marítimos Ltda.
Guanabara

ITECNOMAR\
SERVIÇOS
TECNICOS
MARITIMOS LTDA.
Nome Comercial
Termos ris. 751.363 a 751.365, de
25-5-1966
Teenoniar — Serviços Técnicos
Marítimos Ltda.
Guano baia

Termo n•o 751)371. de 25-5-1966
Sociedade Brasileira de Imóveis Ltda.
Guanabara
lejada fraldas, galochas, gravatas, gorros. logos dt 'ingeria. laquetae, laqueia
luvas, ligas, lenços, mantõs. meias
maids, mantas, mandribo, masalhas. ata
.etéis, palas, penhoar, pu:over, pelerinas
peugas, pouches. polainas, Latam.% punhais. perneiras, quimonos, regalos
robt de chambre. roupão, sobretudos.
uspenários, saidas de banho, sandálias.
suereres. shorts, sungas, stolas ou slacks.
toucas. turbantts, ternos, uni tormes
e vestidos
Termo o.° 751.367, de 25-5-1966
Alberto Freitas
Nome Comercial
Pernambuco
Têrmo n.° 751.373, de 25-5-1966
Tipografia Márcia Ltda
Rio Grande do Sul

s aias, casacos, chinelos. dominós. achar
pes, fantasias, fardas para militares, ca-

Termo n.° 751.377, de 25-5-1966
• jairo Maia Discos
Ir,l, g pirito Santo

•
Classe 8
Sinal de propaganda
—
Termo n.0 751.378, de 25-5-1966
Gil -- Administração de Imóveis Ltda..
Rio de janeiro

Gil

jhandnotcled~,

TECNOMAR
Classe 6
Artigos da classe
Classe 20
Petrechos navais e aeronáuticos
Classe 21
Artigos da classe
_
Termo n. 9 751.366, de 25-5-1966
Serricchio 8 Ficarelli
Sc Paulo

Classe 33
Titulo
Termo n.° 751.369, de 25-5-1966
Produtos Agro-Pecuários Taurus S.A.
Rio Grande do Sul

— -

Classe 38
Artigos da classe

Termo n.5 751.379, de 25-5-1%66
Camilo Peterle
Espirito Santo

Indústria Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n. 5 751.374, de 25-5-1966
Irmãos Molon Ltda.
Rio Grande do Sul

QJiJ EIMMO

Sinuelo

SÃO CAMILA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 16
Artigos da classe
Termo n.9 751.380, de 25-5-1966
José Pereira Lopes Tecidos e
Confecções
Espirito Santo

Indústria Brasileira
Classe 42
Classe 46
Saponáceo em pó
Termo n.o 751.370, de 25-5-1966
Haertel & Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

ND. BRASI1 FIRA,
Classe 23
Tecidos em geral
Termo n.9 751.368, de 25-5-1966
Fernando Confecções S A -

91fretamirda
Indústria Brasileira,

Para distinguir: Aguardentes, aperiti-

vos. arra, binar, brandy, conhacue, cervejas te.ruet, genebra. gin. kumel, licores, nectar. pufich pipermInt. ri:um
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
mouth vinhos espumantes, vinhos
quinados 4, wh:SkV
Termo n. 9 751.375, de 25-5-1966
Locadora de Automóveis Rosekat Ltda.
Guanabara
Sinal de

ROSEKAT

Lasse 42
Para distinguir: Aguardentes, aparai
vos, an:z, binar, brandy. conhaque. cer.
elas fernet. genebra. gin, kumel. lico•
Classe 33
res,' nectar. punch pipermint, chuta
Titulo
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
tnnutb vinhos espumantes. vinhos
Termo rh5 751.376, de 25-5-1966
guinados e wh:skv
Café e Salão Palácio Ltda.
Espirito Santo
Termo n.9 751.372, de 25-5-1966
INDUSTRiP BRASILEIRA
Administradora
Correias
f.„,lasse 36
Guanabara
Para distinguir; a-tigots de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalha
PALÁCIO
i S. alpargatet anáguas, blusas.
P
^,i'usaes.
boinas.
babahntas. botinas.
ROVSTRIA BRASILEIRA
lnilro, bonés. capacetes cartolas. Cara.
colates,
capas,
c.halea,
CaSaCãe,
Classe 41
ra:11PcoN. calça±M. chapéus. cintos.
Nome Civil
Artigos da classe
combinações.
corpinhos,
calças
eirolkR.
de senhoras e de crianças, calções. cale
camisas, camisola& camisetas.
r-,
PREÇO\DO NeNIERO DE HOJE: CR$ 50
ceroulas, colarinh.ot ateima
•
Pernambuco

Àdrninistradora
'CORREIAS

.Termo n." 751.381, de 25-5.-1966
José Neffa -- Super Mercados S.A.
r. ,:picito Santa

,SUPER MERCADOS

SÃO JOSÉ
.;1,

12 e 43
Titulo de Estabelecimento
Tênno ti.° 751.382, de 25-5-1966

Iktlescteros & Pere: Ltda.
Sani,

ELMO
C,Iii;se 38
Artigos da classe

