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SECÂP 111
ANO XXIV -

N.°

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 8 de dezembro de 1966

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRAM DE DEZEMBRO DE 1968

RE\STA 1 DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N° 351.972 - Insígnia: Jalwa
Requerente: Metalúrgica Jalwa Ltda.
- Recorrente: Zadovy X 9. Kvetna,
Narodni Podnik. - Processo deferido.
No 287.597 -- Nome comercial: Internacional de Máquinas Ltda. - Requerente: Internacional de Máquinas
Ltda. - Processo indeferido.
N° 306.382 - Marca: Atalaia
Requerente: João Artur Boffino.
Processo indeferido.
N° 311.523 -- Marca: Coronallor -Requerente: Deutsche Gold Und Silber
Scheideanstalt Vormals Roessler.
Processo indeferido.
N° 362.249 - Marca: Nylcord Requerente: Fábricas Gemia& S. A.
- Processo indeferido.

Decisões do Sr. Ministro - Retificado
N° 274.501 - Marca: Foca - Re_
N° 356.777 Marca: • T - Repor ter saído com incorreções em querente: Foca - Foto, Ótica, Carto- querente: Fundição Tupy S. A. 6 de dezembro de 1966
grafia e Afins Ltda. - Processo defe- Processo deferido. De acôrdo com a
rido.
portaria Ministerial no 316, de 19 de
James North do Brasil S. A. outubro de 1966, dou provimento ao
N°
278.111
Marca:
Cebedextron
Equipamentos para segurança industrial
recurso para conceder o registro, COMO
--,delo pedido de cancelamento da pa- - Requerente: Lab. Loubet de Produ- requerido.
tos
Farmacêuticos
Ltda.
Processo
-nte . de número 72.059 - privilégio
N° 368.152
Marca: CCPL
de invenção: Processo para o revesti- deferido.
N° 282.953 - Marca: Neoviti
Requerente: Cooperativa Central dos
mento plástico de luvas e similares, e
Instituto Farmoterápico Produtores de Leite Ltda. - Recorproduto resultante - do requerente- Requerente:
François Marie Reddet. - O Sr. Mi- Neovita S. A. - Processo deferido. rente: Sociedade' de Laticínios Domínio
nistro exarou o seguinte despacho. Em Dou provimento ao recurso para con- Ltda., Cooperativa Central dos Produface do parecer da Douta Consultoria ceder o registro com exclusão de ca- tores de Leite Ltda. e Sociedade de
Laticínios Domínio Ltda. - Processo
Jurídica e na forma do art. 23.0 do Có- taplasma.
digo da Propriedade Industrial, cancelo
Pedido de preferencia
N° 308.803 - Marca: Alusite - indeferido.
N° 370.697 - Marca: Zaks -- Rea patente a que se refere o ,presente Requerente: 1 Harbison Walker Refractoprocesso. Rio de Janeiro, 27 de outu- ries Company. - Processo deferido. querente: Nusin Zaks - Recorrente: S.
Pires e Santos S. A. - Arquitetura
bro de 1966. - Paulo Egydio Martins,
1\19 309.133 - Marca: Drogacity Simpson, Ltd. - Processo indeferido. - Engenharia - Cotistruç53 - InMinistro da Indústria e Comércio.
- Requerente: Drogasil Ltda. - ProN° 288.907 - Marca: Coleman 0 corporação (no pedido de preferência
cesso deferido.
Sol da Noite --- Requerente: The Cole- do título de- estabelecimento: Edifício
No 311.029 -- Marca: Leirner - mau • Company, Inc. - • Recorrente: Banco de Tóquio termo 635 548).
Expediente do Secretário
Requerente: iTricot-Lã S. A. Indústria Ind. de Luminosos L. Lotufo S. A. --- Concedo a preferência solicitada, de
acôrdo com á portaria n o 6 de 1965.
de Malhas. . Processo deferido.
da Indústria
- Processo indeferido.
I
No 290.933 - Nome -C-ornercial: OrN° 311.971 - Marca: Buffet - ReRio, 8 de dezembro de 1966
Cia. 1,tda. - Requerente! EXPEDIENTE DO SR. SECRETAquerente: Frontiers Inc.
Processo landi
•RIO DA INDÚSTRIA
Orlandi
Cia. Ltda. - Recorrente:
deferido.
1
Despachos em recursos
Orlandi,
Sobrinho
Ei
Cia.
Ltda.
N° 311.974 -- Marca: Trigger Rio, 8 de dezembro de 1966
Requerente: Frontiers Inc. - Processo Processo indeferido.
O Senhor Secretário da Indústria - deferido.
N° 320.047 - Marca: Vanol Pedido de preferência
Heraldo de Souza Mattos - deu proNo 312.886 - Marca: Tequero vimento aos recursos interpostos nos Requerente: ',Cooperativa_ Vid-Vinícola Requerente: Ivan Bezerra Duarte -r
processos abaixo mencionados, a fim Victor Emanoel Ltda. Processo de- Recorrente: Shell Brasil Ltd. - Pra- (Retificado por ter saído com incorrecesso indeferido.
ções em à de dezembro de 1966)
de reformar as decisões anteriores:
ferido.
No 326.233 -- Marca: Pierre Angel
Andras Bocsor e Armindo Lopes de
N° 381.777
Marca: Mensoginol
No 317.398 - Marca: Jane -- Re- - Requerente: Angeltex Tecidos f,tda. Carvalho - no pedido de preferência
- Requerente: Laboratório Farmacêutiquerente: Senatoria Jane Ltda. - Pro- - Recorrente: Textil Industrial Pieri no termo 183.725 - priviMgio de inco Lafatan Ltda. - Processo defe- cesso deferido.
Ei Belli S. A. - Processo indeferido. venção Dispositivo eletrônico para
rido.
N° 317.399 - Título de estabeleci. N 9 281.848 -- Titulo de estabeleciO Senhor Secretário da Indústria - automatizar a ligação de luzes altas e
mento: Sapataria Jane Requerente: Heraldo Souza Mattos. - negou pro- baixas de veículos automotorizados. mento: A Mala Popular - .Requerente: Sapataria Jane Ltda. - Processo devimento aos recursos interpostos nos Concedo a preferência solicitada, de
Moysés Caraco. - Processo deferido. ferido.
com a Portaria número 6, de
processos abaixo mencionados a fim acôrdo
1965.
No 326.778 - Marca: Pecado - de manter as decisões anteriores:
N° 238.801 - Marca: Oméllor Requerente: Produtos Elétricos Omelior Requerente: Grello E, Cia. - Processo
N° 241.367 -- Nome comercial: to- Retificação de data publicada em 23
Ltda. -- Processo deferido.
deferido.
de novembro de 1966 - da Portaria
lonizadora Imobiliária Brasil Ltda.
• N° 244.099 - Marca: Especimicina
N° 327.0121, - Marca: Code - Renúmero 7.
Requererte: Lab. Especifarma S.A. querente: Cacif Administradora Comer- Imobrasil - Requerente: Colonizadora
- Processo deferido.
Imobiláiria Brasil Ltda. Imobrasil Fica retificado a data da Portaria
cial e Industrial Fornecedora Ltda. -- Recorrente: Imobiliária Brasil S. A.
N O 252.537 -- Marca: Aeronave número sete para mês de outubro de
Processo defeiido.
IMBRA. - Processo deferido.
Requerente: Cia. Ernesto de Carvalho N° 324.552 1 - Marca: São Gonçalo
1966.
Ind. e Com. - ENCAR. - processo - Requerente: Lanches São Gonçalo
N° 290.540 -- Marca: Yayã'- kedeferido.
querente: José Mora - Recorrente:
Processo deferido.
Ltda.
N 9 257.819 - Marca: C - RegueSociedade Algodoeira do Nordeste Bra- Expediente do Diretor Geral
N° 328.459 - Marca: Coringa Processo deferido.
rente: Nuncio Carelli. Processo de- Requerente: Indústrias de Bebidas Pres- sileiro S. A.
Ralo, 8 de dezembro de 1966
ferido.
N° 299.458 - Marca: Jansen -Processo deferido.
santo S. A.
N° 266.563 - Marca: Emblemática
No 349.4371 - Marca: S - Re- Requerente: Jansen S. A. Decoraciortes
Despacho em pedido de
- Req uerente: I,T-E Circuit Breaker
querente: Luiz' Pin1 Netto. - Processo y Muebles. - Processo deferido.
reconsideração
Company. -- Processo deferido.
No
330.135 - Marca: Dietarínol deferido. Dou provimento ao recurso
No 267:928 - Marca: Oasis - Re. para, reformando a decisão, conceder Requerente: Lab. Cord do Brasil Ltda.
Parquet Paulista S. A. - no peclídai
querente Lanifício Jafet S. A. Pro- o registro, sem direito ao uso 'exclusivo -- Recorrente: Lab. Andrômaco S. A.
de reconsideraç ão do despacho de de.
cesso deferido.
Processo
deferido.
da letra S.
ferimento do têrmo 133.079 - modelo

.ffiee.

nn••••
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diariamente, até às
15 •horac.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
eserito, à Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, no máximoaté 72 horas após a saída
dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras• e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, _que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tentar, em qualquer
época, por seis meses ou um
ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser Suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinan-t
tes a verificação do prazo de
validade de suas assinaturas,
na parte superior do enderêço

industrial: NOvo desenho ornamental
para assoalhos -- de Manoel Vieira Filho. - Reconsidero - "ex officio" o despacho de deferimento publicado
no Diário ()Retal de 17 de outubro de
1966, uma vez que não há como cumprir a exigência do então chefe da
S.T. 5, pois os documentos de fls, se
encontram datados.

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA 'ACIOAL
CIERETOR GERAL

ALBERTO DE BRITO PEFEIRA
.
MURILO FERREIRA ALVES

CHF E ORn SERVIÇO DE PUDLICAÇÕES

CHEFE DA SEÇÃO LIE REDAÇA0

FLORIANO GUIMAR/- ES

DIÁRIO OFICIAL
alaçÃo
Vicio de ~beldade do expediente do Departamento
Nacional do Propriedade Industrie, do Ministério
de Indústria • Comércio

tincutsso nas Oficinas do Occa. rtamcnto de Imprensa Nacional
le/11.••••n

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e Interior:
Semestre . . . Cr$ 6.000 Semestre . . . Cr$ 4.500
Ano . • . . . . Cr 12.000 Ano • • . .
. Cr$ 9.000
Exterior:
Exterior:
Ano
Cr$ 13.000? Ano
Cr$ 10.000
vão impressos o número do
talão de registro, o mês e a
ano em que jindará.
A fim de ebitar solução de
continuidade no recebimento

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

N9 125.516 - Chapa-matriz para
revelação manual de caracteres Braille,
caracteres musicais, desenhos e outras
figuras quaisquer, para cegos, e respectivos sistemas de fabricação - Lelia Vellini Achon.

para eventuais juntadas de reconsiderações e se do mesmo não se
tiver valido nenhum interessado,
serão logo expedidos os certificados abaixo.
Marcas deferidas:
N.° 398.866 - Neve do Brasil
Aldina indústria e Comércio
Ltda. - Classe 28 -. Registre-se
sem direito ao us o exclusivo de
Brasil.
N.° 404.875 - Neopirina Knoll
- Knoll A. G. Chemische Fahriken - Classe 3.
N.° 418.484
AS - Amolei
Und Stotzenbeg GM BH - Classe 6
N.° 422.608 - 3 Caravelas Estamparia Carav elas S. A. Classe 11.
N.° 452.363 - Astrolube - Lubrificantes Astrolube Ltda. Classe 47.

Exigências

Tétanos com exigências a cumprir:
no pedido
Vickers Ineorporated
N° 144.141 - Philco Corporation.
de reconsideração do despacho de: ReN° 144.419 -- General American
com os exemplares de fagistre-se
lhas 23-25 - excluindo-se embreagens Transportation Corporation.
N9 144.535 - Firmino Rodrigues
e freios magnéticos. Reconsidero o
Ferreira.
J.
de
6
de
despacho publicado no D.
N 9 146.316 - Luiz Eduardo Soates
abril de 1962 a fim de deferir o pedido
de acôrdo com os exemplares de fô- e Almeida e José Roberto Marueuse.
N° 140.871 - Harbison-Walker Re/has 35 a 37.
fractories Company.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
Arquivamento de processos:
PATENTES REPUBLICADOS
Rio, 8 de dezembro da 1966
Notificação

Dezembro de 1966

DIF.1:210 0ICIAL (Seção III)

Foram mandados arquivar os
processos abaixo mencionados.
N. 164.202 - Wang Chin Shui.

N.° 734.407 - Indústria de Louças Zappi S. A.
N. 82.394 Accumulatorenfahrik Aktiengesellschaft - Arguivem-s‘. ot. processos.
Desarquivamento de , processos:

Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo artigo 14 da
e mais dez dias para eventuais juntadas
Lei 4.048, de 29 de dezembro de 1961,
de reconsiderações, e se do mesmo cão
se tivr valido nenhum interessado, ticam notificados os requerentes abaixo
N.° 118.660 - Metais e Ferramencionados 'a comparecerem a 'este De- gens Dimos Comércio e Indústria
partamento a fim de efetuarem o paga- Ltda. - Desarquive-se o processo
mento da primeira anuidade no prazo
de sessenta (60) dias, na forma do
parágrafo único do artigo 33 do CóExpediente da Seção
digo da Propriedade Industrial, pata
de Pesquizas
coe sejam expedidas as respectivas cartas patentes:
De 8 de dezembro de 1966

N.° 458.060 - Acari - V. Nobre
,S; Gomes - Classe 41.
N.° 458.976 - Láki - Produtos

Químicos Láki Ltda. - Classe 1..
N. 460.477 - Balex
Balex
- Equipamentos Contra Incêndio
•
Ltda. - Classe ti.
N.° 460.992 - Qimtubo - Termoplástica Fiei- S. A. indústria e
Comércio - Classe 28 - BP.gistre-se sem direito ao. uso exclusivo
cje tubo.
N. 462.C58 - Casino - ampanhia Paulista de Papéis e Artes
Gráficas - Classe 49.
N." 464.334 - Dfstaques da Semana - Rio Gráfica e Editâra
Ltda. - Classe 32.
N.° 464.740 - Grua - Grua InPrivilégio de Invençãa? deferido
Notificação:
dústria e Comércio Ltda. - ClasN° 128.740 - Processo para a pre- Uma vez decorrido o prazo de se 11.
paração de éteres de ftalato neopentil reconsideração previsto pelo 'arti- N.° 464.981 - Plupeti Pluglicol alcollico - Argus Cheemical Cor- go 14 da Lei n.• 4.048 de 29 de neti indústria de Roupas Esportes
dezembro de 1961 e mais 10 dias Ltda. - Classe 36.
poration.

- As Repartições PúbLeas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, sou.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Vocional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no cio do assinatura.

- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.•
N.° 465.314 - Chencell
Chemcell (1963) Limited - Classe 1 - Registre-se com exclusáo
de compostos para moldagem.
N.Q 466.072 - Emblemática Marukyu Indústria de Máquinas
Agricolas Ltda. - Classe 7 - liegistre-se com exclusão de moinhos
de vento rurais.
N.° 466.705 -- Fherodolan Fher Arzneimettel Gesellschaft Mit
Bescrraenkter Haftung - Classe 3
N.° 468.104 - Carta linf3rmativa da Indústria - \Verter Maynard Krause - Classe 32.
N.° 468.663 - Plasticap
Fios
e Cabos Plásticos do Brasil S. A.
- Classe 28 - Registre-se na classe 28 com os exemplares de fôlhas 8 e 10.
N.° 468.742 - Agrolin - Agrolin S. A. Agro Pecuária - Classe 41.
N.° 468.859 - Confecções Cueva
Santa Ltda. - Classe 30.
SeN.°.469.786 - Everglide
ciété Anonyme Anonyme Unic
Classe 17.
N.° 469.787 - Roberts Société Anonyme Unic - Classe 17.
N.° 470.991 - Microchief Tesa S. A. - Classe 8 - Registre-se sem direito ao uso exclusivo de Micro.
N.° 471.371 - Fhero ptan Fher Arzneimittel Gesellschaft Mit
Beschraenkter Haftung Classe
n.° 3.
N.° 472.367 - M. M. 70 - Indústria e Comércio Metalúrgica
Atlas S. A. - Classe 5.
N.° 470.226 - Campo Limpo Rrnrip Metalúrgica Campo Llmlio
S. A. - Classe - Registre-se
com exclusão como indicado pela
seçao.

)-
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Dezembro de 1966
N.° 472.937 Ibero Produ gistre-se de acórdo com o art. 121
477.527 - Escavações Me-1 Gruta O'Key Limitada - Junto
tos PlástiCos Ibero Ltda. - Clas -j do CPI. com exclusão da classe ritiN.
Ltda.
ao tO rn'io 5 5.
sé 28.
n." 50.
N." 494 • . 096 - Madeireira Dal I
N.° 473.601 - Xavanil - A NaFademac Fábrica de Materiata
Pai S.A
Insígnia deferida:
tureza Produtos Farmacêuticos Lide Construção S. A. Junto ao
N.°
511.294
L.
.Herzog
S.
A.1.
['ermo 506.085.
mitada - Classe 3.
N.° ,481.540 - Salta - Salta Indústria e Comércio.
N.° 474.204 Finan.cap -.F1Bravanus S. A. Indústria e CoAdMinistração de Bens Ltda.
N.° 511.575 - Hitachi Limited. rrerei°
nancap S. A. Administração e - Classe 33 - Art. 114.
de Doces - junto ao terN
o
51.1.576
Hitacri
Limited.
Comércio - Classe 19.
mo 503.193.
N.° 462.999 - Gennuine - In-Diversos:
N." 474.206 - Financap - Fi - dústriá de Peças para Tratores e
Brinasa Brinquedos Naciona* 5
nancap S. A. Administração e Automôveis Ipesul Ltda. - ClasN.° 450.909 - Corisco Correta- . A. - Junto aos têrtnos 504.8w1
Comércio - Classe 16.
gens Inspeções de Seguros e Re- - 504882 - 504.883 - 504.88
se 21
Art. 114.
N.° 475.936 - Odomo - Oslopresentações Ltda. ,- O interes- - 504.887 - 504.888 - 504.899
N.° 469.006 Fero -'Fero - sado apresentou novos exemplares
rico M.. Monteiro S. A. ImporC. Dallegrave
Junto ao .fértrio
tadora e Comercial - Classe 38 Transportes Preferenciais Ltda. - na classe ' 38 e- excluindo os arti- 1.° 350.144.
(lasse
:33
Art.
114.
- Registre-se sem exclusividade
gos a fls. 13. Prossiga-se com as
C. Dallegrave - Junto ao lêrnin
da figura• do mapa do Rio Grande • N.° 492.485 - MA - Dr. Mu- vias de fls. 16 e 18.
.° 351.325.
cio
Athayde
Classe
22
Ardo Sul "e com exclusão de apólitigo 114.
N.4130.994 Cimeli RepresenKemwell A. G. - junto ao têr.
ces a folhinhas impressas.
mo 507.576.
taçbes
Ltda,
ProSsIgh
com
exN." 476.074 - Itacolomi •- ItaNoine comercial deferido:
clusão de fls. 14 •e 16 cana incluCasa Lourenço Comércio e lncalomi • Produtos Farmacêuticos
ústria S. A. - Junto ao regisN.
469.627 -- Casa José Sante são da. classe 33.,.
Ltda.
Classc 3.
N." 477.291.- Galo . de Ouro - (Couro) Ltda. - CaSa José SanN.° 469.613 - Mec - Represara- ro n.° 189.722 •
tos (Couro) Ltda. •Art. '109 , tações, Em p reenoimentos e PartiLanifício Sulrio a randense S. k.
Falar Sofrer - Classe 32 - Re- n.°
3.
gistre-se com exclusão de órgaos
' mações Ltda. - Prossiga subs- e Beneficiamento de Fibras Adi.
de nublicidades.
a classe 59 pela 38,
ficials S. A Re fia,- Junto ao reTitulo de estabelecimento de tituindo
,.•
urnndn onde couber.
gistro n.° '183.779..
N." 477.623- Futuranja - Soferido:
N.' 511'.680 - F o nte l ,iui - Inei! Pró-Pecuaria S. A. Indústria
N.' 480.284 - Magazin Dupê - dústria e Corr
Ultraquimica S. A. Intinstria e
e Comércio de Forragens ClasLtda. _ pros.. Comércio
Rubem 'Ferreira - Classe 36 - siga-se tambémerei°
- Junto ao tèrmo núse 2.
na classe- 33.
mero 249.021.
• N.° 478.159 - Doçura -• 5 Art. 117, n.° 1
Tèrmos aguardando anterioriEtablissement rarquint - Jun_ Classe 36.
dades:
to
ao tétano 502.897.
N.°
456.336
ORC
OrganiN.° 478.738 - Vendidera - An- zação Revendedora de Chame N.° 480.463 - Leal Freitas &
Levolor Lorenizen
cora Indústria e Comércio Ltda.
- Junto
_ Classe 36 - Re g istre-se com Rivetti & Piceini Ltda. , -- Classe Leal Ltda.
ao registro n4° '14 1i 416
n.°
41
•;-Art.
117.
N." 481.532 - • Mauro Grego.
Indristrin. e Co rn
'emlii-ão das expressões em Geral:
L. S. StarN.° 499.410 - emag S. A. vei; rei: S. A. - juntorcio
ao registro
N. 479.032 -. Sudoeste Brasi- 'N.° 457.916 - Usi Brasil - culos e Máquinas vAgi-temas,
ri.°
176.711.
leiro- Sudoeste Brasileiro Ltda Tansportadora Usi Brasil Ltda.
Classe 33 -.Art. 117.
Oil & flefiiiing Como-- Classe 45 - Registre-se sem
N.° 501.722 - Pocalm Lata.
ny- Junto ao r eg
istro 11.° 170 800
direito ao uso exclusivo de • BraN.° 468.982 Hannaco - MiN.° 458.627- - Aipim .5. A.
Humfite O i l & -Refiniog Conina.
sileiro.
neracão Hannaco Ltda. - Classe Administraelm eCom ércio.
ny
Jun t a' ao re g istro IV' 188 :'03
N.° 474.353 - Sedretary Min- o° 33 - rt, 117.
N.° 462.148 - Prasilva S. A.
Contre4 .--diia Vidraria Santa M
nesota Minig And Manufacturing
a
N.° 472.724 - Escritório Alvo; Im o orta4i n ta o Exortadora.
•
-rinajtoegs189.47
Company'- Classe 17 - Regis- rcda n Manoel Araujo Braga N." 464.542 - Comerejal Vaniatre-se na classe 17.
Vit Den Berg,hs Export Limitnd
moto 8 A
•
Classe 33 - Art. 117 n.° 1.
N.° 480.160 - Okran Indús- j unto ao registro n." 206.292. •
N.° 474.732 - Instalhrás N.' 466 921 - flane° Nacional
tria e Comércio de Móveis Okran Instalbrá Instalações Técnicas
Sociedade Térnicn e Comercia/
Ltda. - Classe 40.
Brasileiras. Ltda. - Classe 33 - de Pernnodoico S'. A. •
Serva Ribeiro S.A. -Junto• ao
N."
467.840
Alberto
Culver
N.° 480.793
Mitsui Bussan - Art. 117:
reg istro n.° 265.343.
C,onnany.
Mitsni 131.1ssan Kaisha Ltd. - ClasIrmãos Santiago Cio. Ltda. N.°
492.807
N.°
475.106
Fradol
Fradol
se 17.
Delo% .Tunto ao r egi-tro n.° 272.302.
Ltda.
Administrações
S.
A.
Classe
N.° 480.794
Mitsui Bussan Sociechnl e Farmac•éritica Brasifa
Art: 117 n.° 1.
Mitsiii Bu s san Kaisha Ltd. - Clas- n.° 33
N.' 469.099 - Centerbras Socie- Ltd-. --- To nto ao registro :nume- •
N.°
492.440
Editôra
Sublime
se 18.
dade Brasileira de Desenvolvimen- 1'0 293.382. .
- Jacoroo Antônio La Selva - tos
• N.° 480.796 - Mitsui Bussan
Ltda,
Affonso • Cavalcanti ' de Carvalho
Mitsui Bussan Kaisfia Ltd. - Clas- Classes 32 e 33 - Art.- 117 n.° 1.
N.° 409.780 - Transportadora e Gostavo Werneck
Coelho Cintra
s(' 20.
Li rotuba Ltda.
j unto ao e aistro n.° 302.741.
-Exigências
N.° 480.803 -- Mitsui Bussan
N.° 470.075 - Itacolomi ProduIracy silva
tos F armacêtitl*cos Ltda.
Bussan Kaisha Ltd. - ClasLtda..-junTêrnios com exigências a cumto ao têm() 416.328.
se 27.
prir:
Oriflama ner)re elitflefleS Ltda.'
N.° 480.804 - Mitsid Russan •
Mitsili Bussan Kaisha Ltd. - Clas- Junto ao têrmo 506.002.
N.° 431.816 - Danebra IndúsExpediente da Seção
se 28. - Reg istre-se com exclu- tria e Comércio de Móveis* Ltda.
Coroa S. A. Industrias . •Al i mende Tr ansf.rênnie e Licas
são de nuxadores de água Para
N.° 480:.479 --. Raul dos Santos.
tares - junto ao tèrino 39R.485.
uso doméstico.
Etin Eletro Técnica Ltda. N.° 481.858 - Rigel Engenharia
De 8 de dezemnro ,de 1961
Junto ao têm ° 414.429.
Ltda.
•
N.° 480.805 - Mitsui Bussan
Edgar Lins C avalcauli - Junto
Mitsui Bussan Kaisha Ltd. - Clas•
Exigências
N.° 485:938 - Indústrias Xerem
se 29.
a.o têrrno 430.160.
Materiais I,de Construção Ltda..
N.° 481.420 - Edilesil - • EdiN.° 512.654 - Memphis S. A. .Térmos com exigências a Çtlfll
Nylok S. A. Ferragens e Ferr amentas - Junto ao têrmo núson Lemes da Silva - Classe 29 Indústria 'de Sabonetes e Perfuma- prir:
- Registre-se com exclusão de rias.
mero 455.793.
Humble Oil
Refining Compaescôvas nara banho.
N.° 463.381
Censtrutora Tra- ny - Junto ao registro
141.586.
Antônio Machado da Ponte -.
N."- 481.914 - Tunogra - Tu- tex S. A.•
•
Produtos Alimenticios Crispetes
ao tèrnio 403 48R,
nogra S. A. :Fábrica de Lampadás
N.° 4634'900 - Casa de Móveis Ltda. - Junto ao têm() 393.127. Tonto
Testi) Cosmopolita S. A. -- Classe 38.
a .Barateira Ltda.
,Tto ao tétano 470.5 09.
A. J. Morais & Cia. - Junto
•
N.° 481.931 - Atlantis - In.. N.° 466..267 - Mario Annunzia.Tosé Con-bas Alameda Junto
ao
rernin
499.795:
dustrla e Comércio Atlantis Brasil to Carlezimo.
ao
têm
°
480.055
Dina
o
recme_
Divino Bc ion
Ltda.
- junto rente de fls. 12. ein face do
N.° 457.426 - Magnecal Promo- aoEltêrmo
502.801.
N.° 513.791 - Asinae -Labo- ção de -Vendas Ltda.
elli Vanle11t0 -de fls. 9 e armiivrPe.
Doris
de
Souza
Amaral
- Junto
ratório Wander do Brasil S. A.
ne di dn de transf erência de ^a •
N.°- 470.927
Escater Escava- ao têrmo 504.848.
fii.„
Classe 3.
l
he
': 9,
N." 479.253 - Puff de Lanza - ções e Terraplena rtem Ltda.
nele:iça
Vinícola
'
Av
Nau
Sem
Rumo
S.
À
ir/miados N'a-!4,4sai5
Tinetas Puff de Ladza Ltda. - N.° 472.029 - Tbakeo Kurokawa. - Junto ao têrmo 346.58S.
N.° 486.523 - Editôra 'Cinco
S. A. - Junto ao têrmo 489.347.
Classe 34..
Clara Obregon Marcet
Juinas-.Ltda.
Junto • Mons-) Girardi - Junto ao tèrao térrno 426.816.
Sinal de propaganda datemo 500.989.
N.°
456.402
The
.1.
13.
Wil' rido:
Ismar•A/ves de Lima - Junto no 'Brinaca Brintruedos Nacionais
• liams COmpany Inc.
termo 495.045.
S. A. - 'Ina to ao termo 503.819,
N.° 461.482 . - UP
Sznelwar N.° . 471.838 - Saturno Filmes
Ariano
Affonso
Neves
-Junto
& Ilaw Ltda. - Classe 33 Ltda.
Brinasa Brinquedos Nacionais
ao -térnio 505.402.
S. A. - Junto ao têrmo 504.884.
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N9 603.751 Goyana S. A. In- N° 752.165 - UPDW - The UniEmprêsa Jornalistica Sul-RioJ. 23.
grandense S. A. - Junto ao têr- dústrias Brasileiras de Matérias Plás- ted Piece Dye Works
752.641 -- Pompéia - S. A.
NO
ticas.
n10 506.029.
Moinho Santista Indústrias Gerais Nespa S. A. Indústria FarmaCom. de Tecidos R. cl. 22.
"N° 629.899
cêutica - Junto ao têrrno 184.173. Monteiro S. A.
N° 753.524 - Cerveja União N9 668.437 - IBIA -- Instituto
Diversos:
Companhia Antarctica Paulista Ind.
Bioquímico Inter-Americano S. A.
Laboratório DumontLida. - No
Brasileira de Bebidas e Conexos N° 679.828 - Salim Dib.
pedido de transferência de prioriN° 712.826 - Vincan - Aperitivcs cl. 42.
dade de registro n.° 172.181 - Nacionais Ltda.
N° 764.092 - Original - Fábricas
Arquive-se o pedido de anotação
N9 716.489 - Société Les Fils de Germade S. A. - cl. 39.
de transferência, de fls. 15, por
N9 768.088 - Laimotrat - Lab.
falta de cumprimento de exigên- P. Bardinet.
cl. 3.
N9 736.365 - Agfa Aktiengesells- Humanitas S. A.
cia.
Bozzano S. A. Comercia l e Im- chaft.
768.638
Metalúrgica
Santos
N9
N° 736.366 -- Agfa Aktiengesells- Ltda. - Santos - cl. II.
portadora - No pedido de desistência de contrato de exploração chaft.
N° 772.894 Lapa - S. A. FáN9 753.790 - Companhia Sul Ame- brica de Tecidos e Bordados 'Lapa dos registros ns. 167.0170 167.245 - 167.246 - 172.321- ricana de lave stimentos.
cl. 34.
NI 756.740 - Parfumerie Violei.
173.214 - 179.223 - 183.689 Nova
Era
S.
A.
N9 772.895 - Lapa - S. A. FáN°
764.691
183.690 - 186.051 - 190.037 191.649 - 196.271 - 199.465 - Ind. e Com. de Vinagres e Bebidas. brica de Tecidos e Bordados Lapa
Stepan Pilaviian 6 cl. 31.
N 9 766.989 199.697 - 199.698 - 199.699 N° 772.896 - Lapa - S. A. Fá206.752 - 213.159 - 214.320 - Cia.
brica de Tecidos e Bordados Ltda 226 786 - 226.416 - 234.272 No 769.396 - Cabeça Branca S.A. cl. 10.
243.390 - 251.506 - 283.993 - - Produtos A limenticios.
N° 772.905 - WR EditOra Ro284.832 - 284.835 - Anote-se a
N° 769.653 - Malharia Sedan S.A. ttermund - Rotermund S. A. Ind. e
resistência do pedido de averbaAlfredo Comerciado
N 9 770.676 Com. - cl. 38.
ção de contrato de exploração de Peretti.
fls. 34 em face da petição de fôN9 774.087 - Posalo - Jacques
N° 774.663 - Lingerie Suissa Ltda. Salomon Rabischoffsky - cl. 36.
lhas 35.
Esteban
Elefant
N9 775.123
Chesebrough Pond's Inc. - No
Jacques
N9 774.088 - Posalo
pedido de anotação de contrato do Darman.
Rabischoffsky - cl. 23.
registro n.° 132.993 - Arquive-se
N9 776.736 - G. D. Sacie Eo Co.
PanifiN° 774.104 - Trigolar
pedido de contrato.
N9 777.185 - Braun Aktiengesells-i cadora Trigolar Ltda. - d. 43.
Laboratório Neomed Limitada - chaft.
InN9 774.106 - Boyes
No pedido de transferência do reN° 777.193 -- Gilberto Hotschauer.
dustrial
e
Agrícola
Boyes
cl.
37.
gistro n.° 296.254 - Arquive-se
NO 777.194 - Indústrias C. FabriaIno pedido de anotação de transfe- ni S. A.
N° 774.357 - Conhecedor
rência de fls. 8, uor falta de cumdústrias Químicas Santa Augusta Ltda.
Comercial
Santo
Tirso
N° 777.197 primei° de exiiiência.
cl. 46.
Zozzano S. A. Comercial In- Ltda.
N° 774.389 - Cotas Pirelli - Lab.
Lab. Jaccoud S. A.
N°
777.313
dustrial e Iniooriadora - No peFarmacêuticos Espasil S. A. - clasdido de averabção de contrato de
se 3.
Diversos
exploração de rer;istro n.° 85.000.
No 774.395 - Oxitelina - Mead
Arquive-se o pedido de averbação
Johnson Endochimica Ind. Farmacêutica
N9 767.639 - Fabrizio Tatini
deeontrato de fls. I, em face da
hos. - Nada há que deferir, guarde- S. A. - cl. 3.
pe“cão d, f1. 21.
Tiaroldoacir Grosskreutz (no pedidcii se o processo.
No 775.925 - Fly-Tox - CompaN9 775.185 - Alberto Bauer S. A. nhia Fly-Tox do Brasil S.A. - Cl.
de contrato de exnloracão do registroj Ind.
e Com. - Nada há que deferir, 2.
n9 287.867). - Arquive-se o nedicW guarde-se o processo.
N9 776.110 - Coco-Café - Comde contrato de exploração, de fls. 10,i
panhia Antártica Paulista Indústria
por falta de cump rimento te exinenBrasileira de Bebidas e Conexos Prorrogação de marcas
•
eia.
Cl. 43.
Torrefação Café Dubon f.l .c1c. (no
Foram mandados prorrogar os pro- N9 776.169 - Beira-Mar - Suerpedido de transferênc r a do registro nú- cessos abaixo mencionados:
dick S.A. Charutos e Cigarrilhos mero 223.942) - Aratiivs-t-se o peFried, Cl. 44.
Krupp
N° 410.202
dido de transferência de 'Is. 43. por Krupp --7 ci. Il.
NO 776.528 - Ciro --- Calçados
falta de cumprimento de exiaencia.
Ciro S.A. - Indústria e Comércio
KrupP - Cl. 36.
Krupp
Filtox S. A. (no pedido de trans- N 9 410.203 No 776.718 - Accoliva - Ánderson
ferência do registro n° 214.132). -- - cl. 21.
N° 505.198 - CIL - Cia. Químic
a Clayton & Co. S.A. Ind. e Com. Arquive-se o pedido de anotação de
Cl. 46.
transferência, de fls. 11, por falta de Industrial CIL - cl. 1, 28.
No 776.725 - Plavinil -- Plásticos
cumprimento de exigência.
N° 516.712 - Seleções Enigmáti- Planivinil S.A. - Cl. 36.
E. J. David Metalúrgica S. A. (no cas - Irmãos La Selva G Cia. No 776.731 - Farbwerke Hoechst
pedido de anotação de alteração de cl. 32.
Aktiengesellschaft - Cl. 2.
nome do registro 167.258) . - ArquiNo 573.393 - Figura de Coelho - N9 776.740 - Burnamid - Indúsve-se o pedido de anotação le alteração Coelho Barbosa 6 Cia. -- d. 3.
tria Química e Farmacêutica Schede nome, de fls. 8, pir falta de cumNo 594.519 -• Imperial - Com. de ring S.A. - CI. 3.
primento de exigência.
R. Monteiro S. A. - N9 776.742 - Fix-O-Clip - MauTecidos
Breno Gomes de Mattos (no pedido cl. 23.
ro D. Murgel - Cl. 28.
de transferência do têrmo 494.305). N° 594.521 - R. Monteiro 6 Cia.
No 776.750 - Harrods - Harrods
Anote-se a desistência do pedido de - Com. de. Tecidos - R. Monteiro (Buenos Aires) Ltd. - Cl. 49.
anotação de transferência de fls. 12, S. A.
N9 234.594 - Eudyna - Nordcl. 8.
mark-Werke Gesellschaft Mit Bes. em face da petição de fls. 17 e doNo 594.522 - R. Monteiro 6 Cia. chrankter Haftung - G.M.B.H. cumento de fls. 18-19.
- A Tradição no Comércio de Tecidos Cl. 2.
- Comércio de Tecidos - R. Monteiro Ni 234.595 - Eudyna - NordS. A. - cl. 50.
mark-Werke Gesellschaft Mit BesExpediente da Seção
N° 645.258 - Duas Chaves - chrankter Haftung - G.M.B.H. de Prorrogação
Friedr. Herder Abr. Soba. - cl. II. Cl. 3.
N° 645.259 - Duas Chaves - No 438.402 - Durkopp - DurkopRio, 8 de dezembro de 1966
Friedr. Herder Abr. Sohn. - cl. 11. pwerke Aktiengesellschaft - Classe
6.
Latici- No 486.441 - Daimler-T3enz Parauna
Exigências
N9 655.476
dasDaimler-Benz Aktiengesellschatt aios Agostinho Bossi S. A. Cl. 6.
Termos com exigências a cumprir: se 41.
N9 677.041 -- Trombina - - Insti- No 486.442 - Dalmler-Benz N° 435.588 - Borges 6 Barros.
593.875 - Vereinigte Papierwer tuto Biochimico S. A. - Paulo Proen- Daimler-Benz Aktiengesellschaft • NP
Cl. 7.
ça - cl. 3.
ke Schickedanz 6 Co.

Dezembro de

1956

Daimler-Benz mak
No 486.443 Daimler-Benz Aktieng2sellschaft •Nee
Cl. 8.
Daimler-J3enz
NO 486.444 Daimler-Benz Aktiengosellschaft
Cl. 11. •
Daimler-Benz MIM
N9 486.445 Daimler-Benz Aktiengesellschaft 1n1
Cl. 21.
Daimler-Benz
N9 486.446 Daimler-Benz Aktiengesellschaft
Cl. 47.
No 513.124 - Figurativa - Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft
- Cl. 50.
N'9 521.524 - Rijos - Representações Rijos Ltda. - Cl. 32.
N9 549.613 - Confecções Monteiro
- Com. de Tecidos - R. Monteiro
S.A. - Cl. 23, 24, 36 e 37.
549.616 - Monteiro - Comér,z/e Tecidos - R. Monteiro S.A.
- Cl. 36.
No 550.324 - Orlando - V. Orlando Is Filhos - Cl. 42.
No 607.877 - Soie Laska - Gutermann & Co. A.G. - Cl. 22.
N9 678,872 - Chaves Cruzadas Ackermann Goggingen Aktiengesellschaft - Cl. 22.
N9 • 712.828 - Esmaltarte - Indústrias Esmaltarte Ltda. - Cl. 25.
NO 729.020 - SIAM - Sulzer do
Brasil S.A. - Ind. e Com. - Ci.
8.
Bright
No 731.627 - Bright Star
Star Industries, Inc - Cl. 8.
Ni 755.639 - Novazol - J. R,.
Geigy S.A. - Cl. 1.
No 756.656 - Hércules - New
York Hamburger Gummi-Waaren
Compagnie"- Cl. 48.
No 761.803 - Propoedeira, SD Essede - Moinho-Dei S.A. Ind. e Comércio - Cl. 41.
No 762.314 - Rei - Mirabel Produtos Alimentícios S.A. - Cl. 41,
N9 762.855 - Atirador - Schutz
Irmãos S.A. - Ind. de Óleos Vegetais - Cl. 4.
No 764.533 - Viaduto - Gráfica
Viaduto Ltda. - 38.
N9 766.412 - Cerveja Rio Claro
PilSen - Cia. Cervejaria Caracú Cl. 42.
No 770.554 - Vulcão - José Luiz
Pinto e Adrano Luiz Pinto Cl. 43.
NO 770.555 -- Pleniform - Fábricas Leila Ltda. - Cl. 36.
N9 774.755 - Corticloron - Daniel & Cia. - Cl. 3.
N9 775.553 - Guaraná Bremense
- Cervejaria Bremense Ltda. - Cl.
43.
N9 776.118 - Cerveja Hamburguêsa Faixa Azul - Companhia Antártica Paulista - Indústria Brasileira
de Bebidas e Conexos - Cl. 42.
No 776.119 - Guaraná Cola Companhia Antárctica Paulista Ind. Brasileira de Bebidas e Conexos - Cl. 43.
No 776.726 - sussex - Cia. de
Cigarros Souza Cruz - Cl. 44.
No 777.310 - Caninha do Gogó Fábrica Santa Rosa Ltda. - Cl. 42.
No 777.314 - Vinho Montanhez João Laptista de Magalhães Vaz Cl. 42.
Prorrogação de marcas com apostilo
jetta pela Seção
FrancisNo 555.884 - Vidoedo
co Ignacio Vidoedo - Cl. 36.
NO 776.696 - Escobar - Escobar
S.A. Ind. e Com. - Cl. 11.
NO 776.830 - Williams - The J.
B, Williams Company, Inc. - Cl.
48.
No 532.929 - Mercedes Benz Daimler-Benz Aktiengesellschaft
Cl. 11.
N9 755.434 - Tropical - Cotoni•
fido Rodolfo Crespi S.A. - Cl. 31,
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N9 776.113 - Tell's Bier - Cia.
'7nsignia comercial dfeerida
Antárctieía Paulista Ind. Brasileira
j
Têrmos com exigências a cum- de Bebidas e Conexos - Classe 42 .N9 424.721 - Minuano - viação
- Prorrogue-se o recuam.
prir.:
Minuano Ltda. - Cl. 33 - (artigo
1,14 8o CPI) .
Rainiann & Cia. Ltda. (junte ao No 751.034 - Pingo de Ouro
- Cl. 1.
Wischal & Cia. Ltda. - Classe 4(
No 775.118 - Nilo - Sandoz A .G. termo 449.682) .
- Prorrogue-se o registro.
Tra,tsferência e • alteração de nome
"(Sandoz S.A.) (Sandoz Ltd.) - Cl. N9 477.180 - Ary Martins.
de titular de processo
No 484.080 - Jelin Móveis e Ins- N9 751.033 - . Momento - Wiseaal
•
& Cia. Ltda. -- Classe 41 - ProrroN9 776.983 - Fetnergin
Sandoz talações •S.A.
gue-se o registro.
Sociedade Civil News Seller Ltda.
- Cl. 3.
N9 516.231 - Clan S.A. Empre(transferência para seu nome da
N9 775.126 - Construtora Deren- marca
endimentos
Participações.
A Notícia do ABC termo
.
Prorrogação de , expressão de pro-.
N9 516.232
Mimos Com, e Irnp. nse - Derenne Engenharia e Cons- 483.115) .
.
paganda
truções Ltda. - Classe 16 - Pror- Alarico Caldas (transferência
Limitada.
para
N9 767.848 - Se não 'encontrar no N9 516.294 - Ind. Santo Agosti- rogue-se .o registro.
seu nome da marca Café Renascença
Armazém Rio Grandense não preci- nho
térmo
503.782Y.
No
776.231 - Incapre - Ind. de
sa procurar - Armazém Rio Gran- N9Limitada.
Carnes Preparadas Incapre Ltda. 51 6.425
densa Ltda. - CI. 41, 42, 43 e 46.
Classe
41 - Prorrogue-see o , registro.
Exigências
N9 516.425 - Arrnours PhartnaceuN9 655.746 - Motorista Padrão - tical
•IV 776.730 - Pérola - Cia. Luz
Company:
Emprêsa Jornalística Brasileira S.A.
Ste)rbes - Classe 16 - Prorrogue-se NO 417.772 - Cambraia & Rolo LiN9 684.285 - Laboran Farmaceuti O registro.
- Cl. 33.
mitada.
N9 776.741
No 655.749 - TV Box - Empresa- ca S. !Anônima.
Testoviron
In- No 516.667 - Idma S.A. IndúsJornalística Brasileira S.A. - Clas- N9 774.526 - V:,reinigte Papier dústria Química e Farmacêutica trias Plásticas.
werke Schickedani es Co.
Sehering S.A.
Classe, 3.
se 33.
No -516.872 - Snia Viscosa Societá
N9 655.745 - Moça Modelo -- Em- N9 77'4.531 - Cairia iAlimentos In - N9 776.973 - Lupe - II 600- Cia. Nazionale Industria Applicazioni Vis, prêsa Jornalística Brasileira S.A. - dustrializados S.A.
cosa
S.P. A.
Lupo Agrícola Comercial e " InclusCl. 33.
Ind. de ()leoa VegeN9 516.317 - Prosag - Fernand a trial - Classe 36 - Prorrogue-se • o No 516.975
tais Tripa Ltda.
•
Casar Pereira - Cl. 50 - Clich e registro.
Prorrogação de nome comercial publicado em 10-1-62.
N9
517.086
A.
P. Mello & Cia.
No 670.234 - Alva - Irniãos Fran- Limitada.
closi
&
Cia.
Classe
41.
N9 749.096 - Confecção BandeiDiversos
N9 517.098 - Lechler Rautenschurante Ltda. - Confecção BandeiranN9 773.111 - Licor Ouro - Cia. tzchenne OHG.
te Limitada.
Ante
r
•
ctica Paulista Ind. Brasileira No 517.103 - Bazar Monte Alegre
N9
- • Signo Propaganda
No 769.077 - Companhia Técnica Ind. 421.230
e Com. ' Ltda. - (Prossiga-se de • Pebi d s s e Con s xos - Classe 42. Limitada.
Brasileira - Companhia Técnica com os: exemplares
de fls. 18-20, re
"N9 488.066 -- S.A. Moinho SantisBrasileira.
tifieandO-se onde couber quanto à Prorrogação de frase de propaganda ta - Indústrias Gerais.
classe excluída).
NO 4,88.412 - Irmãos Yadoya S.A.
Prorrogação de titulo de estub..deciN9 774.924 e- Casas da Banha cada - Fundição e Mecânica.
No 433.668 - Elevadores Sur S.A. v ez
mento
melhor -e- Casas da Banha Co- N'é 489.587 - Acumuladores Sol
- Indústria e Comércio - (Prossi- mérc"o e Indústria
S.A. - Classes S. Anônima.
ga-se
com
exclusão
da
classe
1
por
N9 774.104
41,
42
e 16. Panificadora TrigoN9 489.860 - Comércio rndústria
•
lar - Panificadora Trigolar Ltda. não estar justificada e retifique onde No
de Auto Peças Ciacouber)
774.925 - Onde estiVer, o povo ederRepree.entações
- Classes 41, 42 e -43.
Limitada.
estão as . Casas da Banha -- Casas Cluett,
N9 651.927 - Claridge - Agência . N9 516.265 - Gemark - Grupo da
Peabody & Co. Inc. (junto
de Turismo Claridge Ltda. - Cl. 33. Executivo de Marketing Ltda. - - El anha. Camércio e Indústria S.A. ao reg. n 9 224.251).
Classes 41, - 42 e 46.
(Prossiga-se substituindo a classe • •50
Expediente das Divisões e Sessões pela 38).
Diversos
N9 ": 75 . 583 - Engiadamentos . para
•
republicado
N9 516.295 . Ind. Santo Agosti- o Brasil ou para o mundo! Guarda
International Flavors & Programes
nho 'Ltda. - (Prossiga substituindo Móveis Gato Preto a maior organi- Inc.
Rio, 8 de dezembro de 1966
" (no pedido de apostila no rezação no gênero - Classe 33.
a classe 4 pela classe 21) .
gistro n9 307.606) - Apostile-se a
Notificação
solicitsiçao de fls. 9, nos têrmos sugeProrrogação de. nome comercia/
•
Prorrogação d.e marcas
ridos pelo requerente.
Uma vez decorrido o prazo de re- No , 774.836 Moltopren • Far- N 9 774.616 - Patrimônio
420.194 - Comércio, Indústria
consideração previsto pelo art. 14 da benfabriken Payer Aktiengesellsehaft liário S.A. - Patrimônio Imobiliário' e N9
Importação Plexinacar- Ltda. Lei 4.048 de 29 de dezembro de 1961 - • Pron'ogue-se o registro.
Sociedade. Anônima.
Aguarde-se.
e mais dez dias' para eventuais jun1 •
516.880 - Rogara Corporation
tadas de rectinsideração e do mesmo N9 774.854 - - Mojap - Moinho Prorrogação de título de estabeleci- - NO
Prossiga-se substituindo a classe
• não tendo valido nenhum interessa- J. A; • Ps Tokarski & Cia. Ltda. - •
mento
1 pela 28.
do -sdrão logo expedidos os certifica- Classe 41 .- Prorrogue-se o registro.
dos abaixo:
Arquivamento de processos
N9 774.889 - Laimoeilina Lafi No 603.143 -- Alfaiataria Lusitânia
S, A. Produtos 'Químicas e Parmas -36. Gaudino João Lacerda - Classe
Marcas deferidas
Foram os processos abaixo menceuticos -- Classe 3 - Prorrogue-se
cionados arquivados:
o
registro
N9
646.807
-Luminosos
Miralux
N9 216.132 - (E) - Eletromar Mitalux Ltda. - Cl. NO 450.052 - Casa Rádio PatriarEletrornar Ind. Elétrica Brasileira N9 774.890 • - Lahnopen - Lati -1, 8,Luminosos
ca Limitada.
11 e33.
S.A. - Cl. 8 - (Registre-se :sem S.A. Produtos Químicos - e. Farm aNO 457.079 - Química Fannacêtr.
direito ao uso exclusivo da letra E, ceuticos !- Classe 3 - Prorrogue-se NO €61.698 - Rádio Lopes - \ Rádio tica
Maurício Villela S.A.
Isoladamente).
o 'registro.'
N9 458.569 - Brasília Filmes.
N9 286.832 - ti-Ki -. 'ehannes No 7.741933 - Laborfiel - Labora- Lopes Ltda. - Classes 8 e 33.
NO 464.513 - Zenzaburo Paulo de
Theodorus de Wit - Cl. 11.
tório Homeopático Fiel S.Ã. - Cl. NO 675.244 - Lavanderia Confian- Tarso Sanetnatsu.
ça
--Cia.
Lavanderia
Confiança
1 --Prorrogue-se o registro.
NO 475.552 -- Ribeiro de Oliveira
Cl. 1, 23, 33, 36 e 37.
Marcas indeferidas
& Cia. Limitada.
N9 775.1 137 -. Quiniolene" Noa 432.802 -- Francisco Maiátr
o.
- Química- Industrial Brasi- No 774.335 - Edifício Vila da Fei- N9
N 9 510.149 - Axiten
Zambon brasil
- José Edgard Portella da Silva
460.378 - Material Ferroviário
leira S.A. - Classe - Prorrogue- ra
Laboratórios Farmacêuticos S.A. - se
- CI. 33.
S.A. - Mafersa.
o registro.
A
NO 466.896 - Olinda Filmes. Ltda.,
N9 775.1356 - Levuflex Farben- NO 775.060 - Editorial Met,ear - N9 467.933 - Cursos Belcorte LiNome comercial deferido
fabriken 'Bayer Aktiengesellschaft - Jorge Luiz Stark - Cl. 32 e 53.
mitada.
Classe 1 -4 Prorrogue-se o registro.
N9 484.467 - Arceg - Associação
N9 293.139 - Jomar S.A. Comer- No • 775367 Alcaxofrina - La- Expediente das Divisões e Seções
republicados
dos Representantes Comerciais no
cial e Administradora --- Jomar S.A. boratório I Rinedan Ltda.. - Classe
Estado de Goiás.
Comercial e Administradora -- Arti- 3 - Proirogue-se o registro.
N9 240.542 - Acisa - Automóveis,
Rio, 8 de dezembro de 1966
go "109, no 2."
• s.
N
9 775.497 - Indelpa - Indelpa
Caminhões, Importadora S.A.
N9 289.421 - Indústrias Alimentí- S.A, Industrial Elétrica Paulista cias Flórida Ltda. - Indústrias Ali- Classe 8 1 - Prorrogue-se o registro. Uma vez decorrido o prazo de re- N9 460.987 - Recol - Representaconsideração previsto pelo artigo 14 ções e Com. Ltda. - Arquivem-se os
mentícias Florida Ltda. - Art. 199,
nQ 3.
N9 775.561 - Cromadren - Mead da Lei 4.048 de 29 de dezembro de proceseos.
Johnson Endochimica Ind. Farma- 1961, e mais dez dias para eventuais
Reconsideração de despacho
Titulo de estabelecimento deferido cêutica S,.A. -- Prorrogue-se o re- juntadas de reconsiderações e se do
mesmo não se tiver valido nenhum
gistro. !
N9 503.558 -- Itanhaem Palace Ho- N9 775.804 - Leite de Colônia - Interessado serão logo expedidos os Sociedade Tekno Ltda. (no pedido
de reconsideração que indeferiu têrcertificados abaixo:
tel - Imobiliária Palace Ltda. - Studart
S.A. Ind. e Com. - Clasmo 452.712 marca Kalha-Tekno) Classes 41, 42, 43, 44 e 38 - Artigo se 48 - :Prorrogue-se
o
registro.
Reconsiderar o despacho que indefeMarcas' deferidas
117, n v 1.
N 9 775.805 - Olônia - Studart
riu r presente pedido de registros
S.A. Ind: e Com. - Classe 48 - 151 9 255.526 - Rotor - Ernst Wal- para o fim de concedê-lo com os
Titulo de estabelecimento indeferido Prorroguesse o registro.
exemplares de fls. 12-14.
N o 775.893 - Brioly - Perfuma- ter Hoffmeister - Classe 49.
& E. Atkinson Ltd. (no pedido
N9 399.583 -- Chapelaria Rocha - r ia Granclela Ltda. - Classe 48 - N9 490.772 - Kevokr Sarkls Ga- deJ.reconsideração
que deferiu têm°
Antônio Risaliti - Cl. 35 e 36.
Prorroguesse o registro.
rabet
KS - Cl. 22.
469.768 marca Ilige-Bel) .,Usand0
E.I. Du Pont de Nemours And Compa.ny - Cl. 28.
N9 775.116 - Mercerol
Sandoz
A.G. (Sandoz S.A.) - (Sandoz Ltd.)

1
1

'
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da atribuição que me confere a • portaria 53, de 22-6-65, reconsidero, em
parte, o despacho exarado a fls. 10,
verso, para o fim de conceder o registro, porém sem direito ao uso exclusivo, isoladamente, das expressões
e Bel.
Armour Pharmaceutical Company
(no pzdido de reconsideração que indeferiu têrmo 450.785 marca Pentrito/ ) - Reconsidero o despacho exarado a fls. '7 de indeferimento para
c fim de ordenar o registro da marca
Pentritol requerida nestes autos, visto
havida por impeditiva não interpere
a registrando, além de ser de aplicação
terapêutica diversa.

Salgada y Comparlia S. A. Union
Comercial Aceitera (no pedido de reconsideração que indeferiu o tirmo número 459.106 - marca Castanholas).
- Reconsidero o despacho que indeferiu o presente pedido de registro
para o fim de concedê-lo, uma vez que
a marca havida po rimpeditiva não
interfere com a registrando.
Indústria de Calçados Portugal Ltda.
460.839 marca Portugal). - Reconsidero o despacho que indeferiu o pedido da marca Portugal, para o fim de
concede-la nos termos do art. 101, parágrafo único do cm.
José Carlito Gomes (no pedido de
re consideração que indeferiu o termo
461.893 - marca Semog). - Reconsidero o despacho de tndeferimento
exarado a fls. 7 para o tini de conceder o registro reivindicado, consl.

derando-se café como não corante alimentício e essência também
O Sr. Diretor da Divisão de Marcas negou provimento aos pedidos de
reconsideração aos processos abaixo
mencionados a fim de manter as decisões anteriores:
N° 416.660 - Sinal de pro p aganda: Cimbra
Requerente: Cimbra
- Cia. Industrial Minas-Brasil - Recorrente: Indústrias Coimbra de Ferragens S. A. - Processo deferido.
N9 416.846 - Marca: Precitécnicá
- Requerente: Precitécnica Comercial
e Importadora Ltda. - Recorrente:
The Gillette Company. - Processo
deferido.
N° 426.386 - Marca: Dizulene
Requerente: Lab. Farmacêuticos Exactus S. A. - Recorrente: Novaquimica Laboratórios S. A.
Processo
.
deferido.
N° 426 825 - Marca: Criraplene Requerente: Imperial Chemical Industries Ltd. - Recorrente: facques Boutaud. - Processo deferido.
N9 431.772 - Marca: Inbrasa Requerente: Ind. Brasileiras S. A.
Madeira e Ferro -- Recorrente • Ibesa
- Ind. Brasileira de Embalagens S.A.
- Processo deferido.
N° 470.136 - Marca: Neocolit Requerente: Vicente Marino - Recorrente: Brasilahor - Produtos fraimaceuticos Ltda. - Processo deferido.
N° 458.521 - Marca: Solua Requerente: Soc. Cooperativa Carioca

de Consumo de Responsabiiidade Ltda.
N° 462.519 - Mãrca: Copper-Claci
- Recorrente: Orquima Indústrias - Requerente: Companhia Química
Juímicas Retinidas S. A. •- Processo Industrial de Laminados. - Processo
deferido.
indeferido.
N° 426.417 - Marca: Pemme N9 469.263 - Marca: Phos-20 Requerente: Companhia Lo p es Sá Industrial de Fumos Recorr,sáte: Par- Requerente: Cano Erba S.p A.
fume Marcel Rochas. - Processo de- Processo .indeefrido.
ferido.
N9 486.937
Marca: LIS - ReN° 446.114 - Marca: Malha Sima
- Requerente: Aço Torsima S. A. querente: UUnion Special IVIachine
Company. - Processo indeferida.
- Processo inoeferido.
' Certificados Expedidos
Certificados Expedidos em 8 de setembro de 1966

Têi mos

107.473
109.970
110.661
116.128
121.146
121.153
122.191
123.107
124.874
127.607
128.074

Patentes

76.134
76.135
76.136
76.137
76.138
76.139
76.140
76.141
76.142
76.143
76.144

Têrmos

129.272
128.965
129.812
129.911
130.533
132.124
133.720
133.817
133.958
134.708
137.311

affier

REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA

Volume

DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Volume 23 - janeiro de 1963 - Preço: Cr$ 2.400
Volume 24 _ •
1963 _ Preço: Cr$ 3.600
Volume 35 Volume

* Fascículo I
ja. .eiro de 1966
" Fascículo II - fevereiro de 1966
*** Fascículo III •- março de 1966

36 - * Fascículo I - abril de 1966
** Fascículo II - maio de 1966
- *** Fascículo III - junho de 1966

Volume 37 - * Fascículo 1 - julho de 1966
** Fascículo II - agôsto de 1966
*** Fascículo III - setembro de 1966 o
38

-

*

Fascículo 1 - outubro de 1966

Cr$ 2.100

Cr$ 2.100.
Cr$ 2.000
Cr$ 2.000
Cr$ 2.000
Cr$ 2.000
Cr$ 2.000
Cr$ 2.200
Cr$ 2.000
Cr$ 2.000
Na Guanabara

Seção de Vendas: Avenida Rodrigund Alv s n°
Agência I: Ministério da Fazen-d
A VENDA

Atende-se pelo Serviço de Reemb:_so Postal
Em Brasília

Sede do D. . N.

Patentes

76.145
76.146
76.147
76.148
76.149
76.150
76.151
76.152
76.153
76.154
76.155
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
â 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o
toderão apresentar sues oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem deferimento
prejudicados.lo pedido, durante 30 dias
TERMO NQ 130.817

De 14 de julho de 1961
Marc Alfred Chavannes — Estados
Unidos da América.
Título: Processo para a fabricação
de material amortecedor laminado
aparelho empregado e material amortecedor resultante. — Privilégio de
Invenção.
•

s.,:

Pontos Característicos
1 — Processo para a fabricação de
material amortecedor laminado, caracterizado pelo fato de compreender
as etapas de moldagem de • filmes
plásticos para prover uma pluralidade de saliências espaçadas se estendendo de uma superfície do filme,
aquecimento de pelo menos a outra
superfície das porções, não salientes
do filme, aquecimento de pelo menos
uma superfície de um segundo filme
e depois fundindo as mçncionadas
e depois fundindo as mencionadas
superfícies aquec i das dos mencionados filmes uma à outra para fechar
herméticamente as mencionadas saliências e formar uma estrutura de
. amortecimento substancialmente unitária.
2 -= Processo para a fabricação de
material amortecedor laminado caracterizado pelo fato de compreender
as etapas de moldagem do filme plástico para formar uma série de saliências especadas se ' estendendo de
uma das suas superfícies e fechamento hermético das mencionadas
saliências para produzir uma série de
beilsas de amortecimento fechadas.
3 — Processo pear a fabricação de
material amortecedor laminado caracterizado .nelo fato de compreender
as etanas de estam pagem de um filme nlsetico para produzir uma série
de saliências es estendendo de uma
das suas superfícies, aquecimento de
pelo menos a outra superfície de um
segundo filme plástico e depois fundir as nenciona das superfícies aquedans dos mencionados filmes uma a
outra para fechar hermèticamente
as mencionadas saliências e produzir
um q. estrutura substancialmente unitária.
4 — Processo para a fabricacão de
material amortecedor laminado caracterizado pelo fato de compreender
es etapas de moldagem de um filme
p'estien para produzir uma série de
sali ências se estendendo'- de uma las
suas su perfícies 'aquecimento de pelo
M enos a outra sunerficie do mencionado fil me aemecimento de pelo menos uma sunerfície de um segundo
filme e rlenoi s fundindo diretafflente
os mencionados filmes sob pressão
pa ra fechar as mencionadas saliênMas e prover lima estrutura substancialMente unitária.
5 — Processo para a fabricação de
tri g t P, 1A1 amortecimento laminado
ee recterizado por compreender as
etenne de melclaeens de um rume
ol ' eticn neva nrmilitir uma série de
sa" .' n cias espaceds e se estendendo de
um^ des" sua ssimerficies. acinecimenn '1 ^ nelO menos aa poreões não seg e m es ria . outra superfície a uma
temneratura IP fusão na Proximidade
-Tinte r1 ^ rl erretim ento de filme e e eecirn
nele in ee i-s iene
euv erftcie de i e.- eeentirio fi/me de
(ra,
iaa
prna t. innaseinen i
rr
de terese
nroeimidede do
e e,• to . de derretimento do mesmo. e
(

depois fundindo .os mencionados fil- mencionados filmes são laminados 2i — Aparelhe de acôrdo com
mes pela pressão das mencionadas continuamente por contínuo aqueci- opnot
caracterizado em que pela
superfícies aquecidas em Contacto mento a fusão de sucessivas porções meros 17,
u mdos dispositivos de aqueci.,
firme Urna com a outra para formar dos mencionados filmes.
mento
inclui
pelo menos um rôlo
estrutura substancialmente unitária
13 — Processo de fabricação de correia cooperadora de suporte de rôcom caed uma das saliências sendo material amortecedor laminado ca- lo
engatando pelo menos parte da
racterizado por compreender a es- pe!•!feria
fechadas separadamente.
•
do primeiro mencionada
tampagem
de
uma
primeira
filme,
6 — Processo para a fabricação de
rôlo para o engatamente e transmaterial amortecedor laminado ca- nara formar uma série de células e porte d eumfil me entre os mesmos
racterizado por compreender as eta- fechamento hermético de um .segun22 — Aparelho de acôrdO com
pas de' .aquecimento de um filme
filme ao primeiro para encerrar a ponto 17, caracterizado em que' a
plástico a uma temneratura na pro- do
cantar um gás nas • mencionadas cé- dispositivo de aquecimento é disposximidade do ponto de fusão do mes- lulas.
to adjacente ao mencionado rólo pamo, introducão do filme aquecido em 14 — Processo de fabricação de ma- ra aq uec'-kento das superfícies salium rôldi interno de moldagem para terial amortecedor laminado carac- entes do filme moldado antes do fup roduzir uma série de saliências se terizado por comPreender as etapas sionamento do segundo filme
no
estendendo da superfície do filme em de estampagem de um primeira fil- mesmo.
contacto com o rôlo, mantendo ao me para formar uma série de célU23 — Aparelho para fazer um mamenos a outra superfície do filme
fechando hermèticamente um terial
amortecedor caracterizado pelo
em ume, temperatura próxima do las
segundo filme ao primeiro filme, pa- oaft
Ponto de fusão do material, aqueci- ra cantar e encerrar um gás nas ell de compreender um primeiro
imositivo Para introducão de uni
mento de Pelo menos 'uma superfície men cionadas células e de pois anuede um seg undo filme a uma tempe- nendo os mencionados filmes fecha- Mine aq uecido ao mencionado disdi
spositivo mira introdução de um filratura próxima ao seu ponto de fu- dos neva • contrair levemente as menme tiouecido ao mencionado dis posisão e denois anlicando a superfície
tivo m nl dador. um .segundo disnositiaque eida do segundo filme a0 Primei- cionadas células.
ro fi rtne ennuanto êste se encontra
15 — Ap arelho para laminacão de vo mol dador de filme em relação cono rôlo da moldarem para fechar os filme de material plástico caracteri- op erativa com o primeiro, disposttivO
filmes h emziticarnente um ao outro. zado nor 'comp reender um dispositivo Para in troduzir inn se gundo filme
7 — Processo de fabricacão de ma- ',ara ne necimento de nele menos uma ~tecido no se go/Ido dispositivo molterial amortecedor ieminado, de acôr- conevemie de um primeiro - filme a dar9iir, os menc ionados p rimeiro sedo co mo p onto 6, caracterizado em inna temneratura de fusão dispositivo indo moldadnres moldando os filnue nelo menos a mencionada lami- ',are noitecer pelo m enos lima suner- mes nara produzir uma série de sanaeão é, efetuada em 'uma atmosfera nele d e ' um seeun do fil me a uma ' ên ci ee se ,estendendo dos mesmos,
g asosa mr cedendo a pressão atmosfé- temneraturs de fissão. d isnositivo Da-- aienosieleo Pare manter as superff"a. Mov i m e ntar as superfícies aqueci- neee sa l ientes dos film.n e moldados
rica normal.
8 — Processo de fabricação de ma- da doe mencionados fi lmes em con- nnma tenmeretima de fusão o meno firme um com o outro para cionado disonsitivn mo ldador mocenterial amortecedor laminado carac- tent
terizado por comp reender as etapas nrjr es m encionados filmes e for- dri os m enei oredos fi lmes em confe CtO de fusão nressão com as sade extrus de um filma fino de uma me" uma, es telitura unitária.
in _ Anavalho paen, le tnineeão de liêneiae
pelícu l a termostática, aplicando ó
de um fi lme coin cidindo com
f
ilme
da
material
mencionado fil me a um rôlo moldaplástico de- acôr- ' g sellên)as do nutro filme e disp odo mar aformar uma série de saii- A ri com e. pe,to 15, ca racteriTado" em a i tivn " ara
rerrmeão dos • filmes
ênelas sé estendendo de um de seus nue es-r3a, M -11 dos .dispositivos de hosse dos e fusionad os do • menciona'lados aplicando um se gundo filme enuacimento incl ui ao menos dois eo. di snositivo moidador.
•
anueci do do mesmo material, ao vAioe p rillecirInq mantidos PM " diferen24
—
¡kparelhe
de
liemneraturas rara aumentar graacôrdo com O
mencionado filme, com saliências,
r;.
sob pressão para fechar herméticaternfieueszt. ura de filme a p onto 23. ctrecterizado em que o
mencionado
d
isnositivo
moldador é
mente as mencionadas saliências e
17 — A parelho nara• fazer mate- enera.dc 'a vácuo e pelo menos um
denote egriando o mencionado material ece rte eerl or caracterizado .por •I ns menci onados dispositivos moldarial laminado,
eom nreender um rôlo moldador. dis- dere s 4 • da forma, da uma correia
9 — Processo de acôrdo com o pon- rinsitivo rara e rmecer e introduzir um trinIdadora.
to 8. caracterizado em que o segun- rem. Aa material nlást i p0 PM um rô- 25 — A p a r el ho para molda gem de
do filma é expelido e depois fundido lo mold ador, anós o que o meneio- materiais plásticos, caracterizado por
diretam e nte no primeiro filme.
n e elO filme 4 moMe do para prover n OMn r eemi-r. P/11 rôlo mol dador de
10 — Processo de fabricação de ma- orna, F. Arl o de saliências. dispositivo ~Lexi e ] con dutivo de calor tendo
terial amortecedor laminado carac- nave manter es sunerfícies "salientes unia série de r ecessos no mesmo e
terizado ; p or comnreender as. etapas ria filme moldado enouantn se en- -im material i solante de calor cobrinde e nueci mento de um primeiro fil- contra no m encionado rôlo a uma ,in ar su ner fícies salientes do menme de Material plástico, moldando o i.. nina v aturs,. • de fesen riara o filme eienado
mencionado filme anuecido para for- disnositívo para armeeiment oe intru— Um. material amortecedor camar uma série de saliência se esten- dimãe, de um se gundo 'fi lme • nas su- eacteri zadn pnr comp reender um filn h-man uma série de sadendo uma das' • suas superfícies, nerfícies salientes do primeiro filme me
anueci mento de um segundo filme a ',ara fundir o semindo filme ao pri- iienciaa cl is t,ritag dar . ao longo do
mesmo .410-j en un i do a outra su perl ima tenaneratura de moldagem, mol- meiro e fechar hermèticamente
tag-ein tin seg und ofilme para pro- mencionadas saliências e diSDOSiti- ei-de do primeiro f ilme p ara encerrar
. Rár nas rn.neinnadas
duzi r uma série de Saliências se es- "ri s Para remover os mencionados
t endendo de uma das suas su perfí- filmes boeRados e fundidos do men- 27 — Um material amortecedor de
acôrdo com o ponte 28, caracterizado
eies. m a ntendo' a outra superfície de cionado rôlo moldador.
em niie ambos os filmes são providos
cada filme em urna temperatura de
18
—
Aparelho
de
acôrdo
com
o
de sal iências e que as saliências de
fusão e 'depois. fundindo os nencio17, caracterizado em que o um dos
fil mes se coincidem com as
nados filmes um no . outro com as nonot
mencionado
rôln
moldador
inclui
disdo'
outro filme.
sal i Ancias, do outro.
positivo moldador de vácuo para
11 — Processo de fabricação de moldar o mencionado filme.
28 — Um material de amortecimenmaterial amortecedor laminado com19 — Aparelho de acôrdo com o to caracterizado por compreender um
nreendendo a Mn:inação de materiais nonio 17.. caracterizado em que cada filme plástico tendo uma série de sade chane plástica, caracterizado por um dos dispositivos de aquecimento liências hexa gonais dis tribuídas unicomPreender a setaaps. de aqueci- inclui Delo menos dois rôlos aqueci- fo-m emente ao longo do mesmo e se
mento de pelos menos uma superfí- dos sôbre os quais o filme passa su- estendendo de mua das suas superfície de mil filme plástico a tempera- ces sivamente co mo primeiro rôlo de cies, uma segundo filme plástico unitura de fusão aq uecimento de pelo cada d isp ositivo de aquecimento es- do ao outro lado do mencionado
filmenos uni asunerficie de um segundo tendi) numa tem peratura mais baixa me.
filme plástico a uma temperatura de do nue o se gundo rôlo.
— Um material amortecedor de'
fusão e dep ois unindo as superfícies 20 — Aparelho de acôrdo com o acôrdo
com o ponto .28, caracteriza^^' ^ rios fil mes para fundi-los Ponto 17, caracterizado por incluir do em que
as paredes das mencioum ao (nitro para formar uma estru- neto menos um dispositvo expelidor nadas saliências;
hexagona1,4 são afi.
tiira rea s tica siihste neleim "nte en-i tá- de fi lme para formar pelo menos um lada sna espesura
com as porções
- e a hem neenea.
dos m a ncionedos filmes e introduzin- mais espessas das mencionadas
pare12 — Processo de acêrcio com o do o nv erem depois de formado no des sendo dispostas na sbases
da.
ponto 11; caracterizado em que os rôlo moldador.
eallênclas.
um
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Jidustriai:
prazo para o i'elerinlento do pedido, durante 30 dias
29 Da data da publicação de mis trata o presente artigo, -umeçará a correr e.
poderes, apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade industrial aqueles c pr se Inigarerneni iicados.

•

30 — Um material amortecedor de
acôrdo com o ponto 26, caracterizado
em que as mencionadas saliências
possuem paredes laterais cilíndricas.
31 — Um material amortecedor de
acôrdo so mo ponto 26, caracterizado em o ee as mencionadas saliências
são hemisféricas.
32 — Um material amortecedor de
acôrdo com o ponto 27, caracterizado em que ambos os jogos de saliências são hemisféricos.
33 — Um material amortecedor caracterizado por compreender um primeiro filme plástico tendo uma série de saliências se estendendo de
uma das suas superfícies, um segundo filme plástico seguro a outra
superfície do mesmo, e um terceiro
filme sobreposto e seguro às extremidardes externas das saliências e em
relação essencialmente paralela com
o segundo filme.
34 — Um material amortecedor
caracterizado por compreender um
primeiro filme plástico tendo uma
série de saliências se estendendo de
uma das suas superfícies, um segundo filme plástico seguro ao seu outro lado e fechando as mencionadas
saliências, e uma terceira camada de
Material seg ura à suPerficie externa
do mencionado segundo filme e plástico.
acA rdo com o ponto 34 caracterisado
35 — Um material amortecedor de
e mque o mencionado terceira camada é 'papel .
38 — Um material amortecedor de
acôrdo com o ponto 34, caracterizado
em que a mencionada terceira camada é uma textura.
37 — Um material amortecedor de
acôrdo com o ponto 34, caracterizado
em que a mencionada terceira camada é borracha.
38 — Um material amortecedor
caracterizado por compreender um
primeiro filme de material plástico
tendo uma série de saliências se estendo de uma das suas superfícies
um segundo fi lme de material plástico seguro em relação fechada a
outra superfície do segundo filme e
um material separador de vapor de
gás e unidade fechando os primeiro
e segundo filmes mencionados.
39 — Um material amortecedor
caracterizado por compreender no
mínimo dois filmes de material plástico, com pelo menos um dos filmes
tendo uma série de saliêências formando células cheias de gás, os mencionados filmes sendo fechados num
material elástico.
40 — Um material amortecedor de
acôrdo com o ponto 39, caracterizado em que o mencionado material
elástico é borracha natural.
41 Um material amortecedor de
acôrdo com o ponto 39, caracterizado em que o mencionado material
elástico é borracha sintética.
42 — Um material amortecedor
caracterizado por compreender um
par de estruturas amortecedoras tendo cada uma no mínimo duas chapas
de material plástico com no mínimo
uma das chasas sá,clo providas com
uma série de saliências formando células cheias de gás as mencionadas
estruturas sendo seguro uma a outra com a saliência de uma se entrosando e em relação substancialmente contígua com as saliências da outra estrutura.
43 — Um material amortecedor.
plástico, caracterizado por compreender no mínimo duas chapas plásticas
seguras uma a outra tendo no mi-

nimo uma das chapas uma série de
saliências formando células individuais, cada uma das mencionadas células contendo uni material pulverizado.
44 — Um material amortecedor
plástico de acôrdo com o ponto 43,
caracterizado em que o mencionado
material pulverizacb é impediente de
fogo.
45 — Um material acorteccdor
plástico, de aciirdo com o ponto 43.
caracterizado em que o mencionado
material pulverizado é um dessecante.
46 — Um material amortecedor de
acôrdo com o ponto 34, caracterizado
em que a mencionada terceira camada é espuma.
47 —: Um material amortecedor de
acôrdo com o ponto 39, caracterizado
em que o mencionado material elástico é espuma.
(N9 42 594 — 11.10.66 — Cr$ 135)

bolúv el, paia aumentar a dispersão do nidioxi — metil — 5 — otil — oxaz0-

citado pigmeu° e do citado solvente lina ou 2 — oleil — 4, 4 —
sob forma de uma emulsão de tipo meti! — 2 — oxazolina.
óleo-em-agua, por incorporação dal 5 — Uma composição de pigmento
composição. num meio aquoso, tendo metálico, de acôrdo com o ponto 2 ou
o citado agente tensio-ativo Uma hi- 3 caracterizada pelo citado compôsto
dro-solubilidade não superior a cerca de . nitrogênio terciário heterociclico
de 2% e tendo características de ten- ser uma 2 — imidazolina substituída
são superficial tais que, quando se 'usa tal como 1 (2 hidroxi-metil) — 2 —
o agente em forma de solução 0,1% em oleil — 2 —
essências minerais, esta solução apre6 — Uma composição de pigmento
senta urna tensão interfacial não su- metálico, de acôrdo com o ponto 2 OU
perior a cerca de 12 dinas por centi- 3, caracterizada pelo citado compbsto
metro, contra água.
de nitrogênio terciário hetero-ciclico
2. — Uma composição de pigmento ser um 2 — triazol substituído, tal
amino — 4, 1,
metálico, de acôrdo com o ponto 1, como 3 -- oleil — 5
caracterizado pelo agente tensio-ativo 2 — trinzol.
Óleo-solúvel ser um composto de
7 — Uma composição de pigmento
trogênio terciário hetero-ciclíco tendo metálico, de acôrdo com qualquer dos
um anel que inclui, pelo menos, um pontos 1 a 6, caracterizada por incluir
átomo de nitrogênio terciário numa um agente de ligação miscível tanto
posição e tendo uma pluralidade de com Ogua como com hidrocarbonetos
substituintes noutras posições de anel, solventes, e tendo um ponto de ebuacedo um dos citados substitumtes lição inferior a 200 9C em pressão de
um radical alceilico ou alcenilico 760 mm, e uma pressão de vapor de,
tendo de 12 a 22 átomos de carbono, pelo menos; cerca de 0,01 mm a ....
sendo pelo menos um dos - outros 209 C.
substituintes um radical polar, e 3en8 — Uma composição de pigmento
do cada um dos restantes.substituin- metálico, de acôrdo com o ponto 7,
TfeRMO N9 103.483
tes hidrogênio ou um radical alcoi- caracterizada pelo citado agente de
lico tendo de 1 a 5 átomos de car- ligação ser um álcool mono-hidroxiDE 30 DE JUNHO DE 1958
bono.
lie°, um glicol, um eter-glicálico ou
3 — Uma composição de pigmento um di-eter-glicolico.
Aluminium Laboratories Limited —
metálico, de acõrdo com o _ponto 2,
(Canadá) .
9 — Uma composição de pigmento
Titulo: Composição de Pigmento caracterizada ,por incluir cerca de 2% metálico, de acôrdo com qualquer dos
a
cerca
de
25%,
em
peso,
em
relação
Metálico e Processo de Produzi-lo.
pontos 1 a 8, caracterizada pelo citaao metal do citado pigmento, do cita- do pigmento metálico compreender
Privilégio de Invenção.
do composto de nitrogênio terciário um pigmento de alumínio que tenha
hetero_ciclico.
sido moído na presença de um ácido
Pontos dracteristicos.
graxo e que carregue com éle o citado
1 — Uma composição de pigmento
4 — Uma composiçãs de pigmento ácido graxo.
metálico compreendendo um pigmen- metálico, de acôrdo com o ponto 2 ou
10 — Uma composição de pigmento
to metálico, particularmente um pig- 3, caracterizada pelo citado composto
mento de alumínio e. um hidrocarbo- de nitrogênio terciário hetero-ciclico metálico, de acôrdo com o ponto 9,
caracterizado
pelo citado ácido graxo
neto solvente, caracterizada por in- ser uma 2 — exazolina substituída tal
cluir uni agente tensio-ativo óleo-- como 2 — oleil — 4 metil — 4 — ser um ácido graxo alcoilico ou alecoilênico contendo de 14 a 22 átomos
de carbono.
11 — Uma composição de pigmento
metálico, de acôrdo com o ponto 9 ou.
10, caracterizado por incluir ácido esteárico na proporção de cérea de 1%
a cerca de 10%, em peso, baseados
no metal do citado pigmento.
12 — Uma composição de revestimento, caracterizada por compreenLEI N9 4.966, DE 1966
der uma composição de pigmento metálico de acôrdo com qualquer dos
pontos 1 a 6, água, material apropriado para cooperar com o citado agenDivuluasáo n' 969
te tensio-ativo, para estabelecer o ci,
tado hidro-carboneto solvente e a citada água em forma de urna emulsão
de tipo óleo-em-água, com o pigmento metálico nela disperso, compreendendo o último material citado um
Preços Cr$ 80
agente de ligação miscível tanto com
água como com os hidrocarbonetos
Solventes, e apropriado para evaporar
pela secagem de atm revestimento
aplicado da citada composição de revestimento, e um material derivado
A VENDA
de amonia emulsionante auxi dar,
constituído
por um ácido graxo e uma
Na Guanabara
base velatil derivada de amonia, e um
.'Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, I
material formador de película, substancialmente hidro-insolúvel, em disAgência I: Ministério da Fazenda
persão na composição de revestimento.
13 — Uma composição de revesti'Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postas
mento, de acôrdo com o ponto 12, caracterizada pelo citado agente de ligação ter' um pcnto de ebulição infe. Em Brasília
rior a cerca de 200 9 C em pressão de
Na sede do D
760 mm, e uma pressão de vapor de,
pelo menos, cerca de 0,01 a 20 9 C e
ser, preferivelmente, um álcool mem.
hidroxilico, um glicol, um eter-glicol,
ou um di-eter-glicol.
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PATENTES DE -INVENçÃO

Pablicação Laia de acordo com o art. -2(3 do Código -de Propriedade Industrial :
•
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido,' durante 30 dias
roderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade. Industrial aqueles que se julgarem prejudicados,
14 — Urna composição de revesti- usa um ácido escolhido do grupo reational pré-formada dos mesmos
de aSsentamento rápido da escala de
mento, de acôrdo com o ponto 12 ou consistindo de ácido sulfúrico .concen- mediante
simultânea e 46,1 a 60,09C.
13, caraccerizado pelo citado ácido trado e acido sulfúrico fumegante , continua deintrodução
urna corrente de: alquilgraxo que forma o citado agente caracterizado pelo fato de se
79) O processo de acôrdo com O
benzeno, uma corrente do agente sulemulsionante auxiliar conter de 11 a rar intimamente o reagente. mistua
sei
, fonante e unia 'corrente de dita mis- ponto característico 5, caracterizade
22 átomos de carbono.
sulfonado e dito ácido • com unia mis- tura reacional pré-formada; sem pré- pelo fato de se efetuar o processo,
• 15 — Uma composição de revesti- tura reacional dos mesmos, pré-!.» - misturar- ditas corrente e uma zona pelo menos por meio do estágio de
mento, de acôrdo com qualquer dos macia mediante introdução simultâ- de vigorosa mesclagem, pelo que se adicionamento de água ao hidrocarpontos 12 a 14, caracterizado pela ba- nea e contínua de uma corrente do . efetua a 'rápida reação entre o al- boneto su'fonado e agente sulfonade
se volatil derivada de amonia, que dito reagente, uma corrente do dito quil-benzeno e o agente stilfonante em excesso, na ausência de uni OS
forma o citado agente emulsionante ácido e uma corrente da dita mis- e se forma uma mistura -:eacional; estranho.
auxiliar estar presente numa propor- tura pré-formada, sem premisturar por se remover continuamente a mis89) O processo de acôrdo com O
ção que dá um pH de, pelo menos, ditas correntes, em unia zona de vi- tura reacional da dita zona como
cérea de 9 na composição de revesti- gorosa mesclageni, pelo que Se efe:ua unia corrente. por se fracionar a mis- ponto característico 5, caracterizado
pelo fato da mistura reacional de
mento.
uma rápida reação entre o dito rea- tura reacional da dita corrente re- sulfonação
a ser digerida, digerida dugente
e
o
ácido
e
se
forma
uma
'mismovida
em
uma
corrente
de
saída
e
16 — Uma composiçãe de revesti. tura rea,cional, de se remover contirante um período de tempo da ordem
mento, de acôrdo com qualquer dos
uma •corrente de recirculação, sendo de 4 a 15 minutos.
pontos 12 a 15, caracterizada pelo ma- nuamente a mistura reacional da dita esta última corrente, pelo menos, 15
9 9 ) O processo de acôrdo com o
terial formado de película ser uma zona como uma corrente; de disso- vezes maior, em volume, do que dita
ciar a mistUra reacional na dita cor- corrente de saída; por se devolver ponto característico 5, caracterizado
resina de revestimento.
rente removida em urna corrente de
pelo fato da fase contínua da dita
1t7 Urna composição de revesti- saída e uma corrente de recirculação; dita corrente de recirculação, como emulsão de separação' rápida com.
dita mistura reacional pré-formada à
mento, de acôrdo com o ponto 16, ca- de devolver dita corrente de re- dita
de vigorosa mesclagem, preender, pelo menos, 22% por voracterizada pela citada resina de 14- circulação, 'como dita mistura rea- onde zona
ela é misturada com alquil-ben- lume, de ácido sulfúrico com concenvestimento ser carregada pelo hidro. cional preformada à dita zona de vizeno e agente sulfonante entrantes; tração inferior a 86%.
carboneto solvente.
gorosa mesc'agem onde é misturada por se esfriar pelo menos a parte . re109) O processo de acôrdo com O
com
reagente
e
ácido
entrantes
e
de
18 — Uma composição de revesticirculada da mistura reacional re- ponto característico 5, caracterizado
mento, de acôrdo com o ponto 16, ca- esfriar ao Menos a parte recirculada movida, antes de devolver a• corrente pelo fato do hidrocarboneto alquilracterizada pelo citada resina de re- da mistura reacional removida, antes de recirculação à zona de vigorosa arílico ser um mono alquil-benzeno,
vestimento ser dispersa na água sob de devolver a corrente recirculada
mesclagem e por se digerir mis- do agente sulfonante ser o ácido sulzona de niesclagem vigorosa.
forma de um latex.
tura constituindo dita corrente de fúrico fumegante, e da proporção
29) O processo de acôrdo com o saída. .
molar de ácido sulfúrico fumegante
19 — Um processo de produzir uma
para hidrocarboneto ser de 2.8:1 a
composição de revestimento, de acôr- ponto 1, caracterizado pelo fato de
59) Um processo contínuo para
do com o ponto 12, caracterizado perfazer o tempo de 'permanência da fanar ràpidamente um hidrocarbone- 33:1, sendo o agente sulfonante expor fazer uma mistura de base de mistura reacional no circuito de mes- to alquii-árilico, caracterizado por presso como ácido sulfúrico a 100%.
óleo compreendendo una pigmento clagem, no Máximo, arca de 3 minu- compreender a reação contínua de
119) O processo de acôrdo com O
• metálico, um ácido . graxo, um hidro- tos. .
um hidrocarboneto alquil-arílico, ten- ponto característico 10, caracterizado
carboneto solvente, e um agente ten39) Um processo contínuo para sUl- do 8-18 átomos de carbono no grapo. pelo fato de se iniciar a emulsão de
sio ativo óleo-solúvel, tendo uma hl.
ciro-solubilidade não superior a cêrca fonar hidroearbonetos alquil-arílicos alquila, com um agent esulfonante assentamento rápido mediante provi• de 2%, e tendo características tensio- com um agente sulfonante escolhido escolhido do grupo consistindo de mento dentro da mesma de, pelo meativas tais que, quando o agente é do grupo que consiste de ácido sul- ácido sulfúrico concentrado e ácido nos, 35% por volume de agente sul*
' pôsto em forma de solução a 0,1% sm fúrico concentrado e ácido sulfúrico sulfúrico fumegante, mediante mis- fonante em excesso, diluído, de ácido
essências minerais, a citada solução fumegante, caracterizado por com- tura simultânea e intima de dito sulfirico com concentração inferior a
apresenta uma tensão interfacial não preender a completa .mistura do hi- hidrocarboneto com um excesso es- 86%.
superior a cêrca de 12 dinas por cen- drocarboneto alquil-arnico ceie o tequiométrico do agente sulfonente
129) O processo de acôrdo com o
tímetro contra água; fazer uma mis- agente su'fonante com uma mistura em presença de mistura reacionai de
tura a base de água compreendendo reacional pré-formada dos mesmos, sulfonação pré-formada e recireula- ponto característico 11, caracterizado
água, um .agente de ligação que é mediante introdução simultânea e da e assim, para uma mistura de pelo fato de se manter a emulsão de
miscível tanto com água como com continua de uma corrente do' bidro- reação de su l fonação, sendo a velo- assentamento rápido mediante provióleo, e urna base volatil derivada de carboneto alquil-árílico, uma corrente cidade a qcel dita mistura reaclonal mento de, pe'o menos, 22% por vo.amonia, contendo uma das citadas do dito agente sulfenente e unia cer- de sulfonação é recircu'ada, pelo me- lume, do dito agente sulfonante em
misturas um agente formador de Pe- rente de dita mistura pré-formada,
vezes maior do que a veloci- excesso, diluído.
lícula substancialmente hidro-insolu- sem pré-misturar ditas correntes. em nos, 19
de introdução do dito hidrocar139) O processo de acôrdo com o
vel; e misturar as c' itadas misturas, uma zona de vigorosa mescla gem, dade
boneto e do agente sulfonante; por ponto característico 11, caracterizado
entre si, para produzir uma emulsão pelo que sé efetua a rápida reação se
-fracionar
a
mistura
reacional
de
pelo
fato do agente sulfonante em
de tipo' óleo-em-água, tendo o agente entre o hidrocarboneto alquilarilico
formador de película e o Menu ito e o, agente sulfonante se formá. urna sulfanação, assim produzida, em uma excesso, diluído, da dita camada inferior, ser recirculado e taisturado
nela dispersos. o
mistura reacional, de remover o mis- norcão a ser reeirculada e em urna com o hidrocarboneto sulfonado cie
porção
a
ser
digerida,
recirculando
20 — Um processo de acôrdo com o tura reacional da dita, zona como dita porção a ser . recirculada, dige- uma maneira substancialmente com- •
ponto 19, caracterizado pelo agente uma corrente: de dissocia r nu fra- rindo dita porção a ser digerida du- pleta, diluído, e o agente utfonante
formador da película ser carregado cionar a m i stura reacional na dita rante um período de tempo suficiente em, excesso, numa proporção sufino hidrocarboneto solvente.
corrente removida em unia corrente cara assegurar a sulfonação subs- ciente para estabelecer a concentrasaída e unia corrente de ' .ecir tancialmente completa do dito hidro- ção de agente sulfonante em excesso,
21 — Um processo, de acôrdo com o del ação,
sendo esta última corrente,-cu rarboneto pelo agente ulfonante, diluído, na mistura, a, pelo menos,
ponto 19, caracterizado pelo agente pelo menos
15 vezes maior, eiii . aiu- adicionando-se- água ao dito bidro- 22% por volume.
formador de película ser carregado me,
do
que
a corrente de sairia: de carboneto, sulfonado de modo subsem dispersão na mistura a base de
149 ) O processo de acôrdo com O
devolver dita corrente " de recircu'a- tancia l mente completo e agente sulágua.
ção, como dite mistura reacional préponto característico 10, caracterizado
(N9 039.059 — 5-9-66 — Cr$ 5,00).. formada à dita zona de mesclarem fon?n t e. em excesso, formando-se pelo fato de se induzir a separação
vigorosa, onde ela é misturada com uma emulsão ràpidamente deposita- rápida mediante formação de uma
dito hidrocarboneto alquil-arilico e da, na qual o agente sulfonante em mistura 'quiescente de hidrocarboneto
TERMO N9 99.472
agente sulfonante entrantes: de es- excesso, diluído, é a fase eontinna e sulfonato de uma maneira substanfriar pelo menos, á parte ecirculada o hidrocarboneto sulfonado é a fase cialmente comp'eta e,. pelo 'menos,
da mistura rea,cional removida, antes discontinua: deixa-se a emulsão
De 27 de dezembro de 1957
22 por volume, de agente sinfonante
de devolver a corrente de recirculanão parar em uma carris superior com- diluído de ácido sulfúrico com conpreendendo o hidrocarboneto sulfoRichard J. Brooks e Burton Brooks à zona de vigorosa mesclagem e de nado
e uma, camada inferior, compre- centração inferior a cérea de 86%,
digerir a mistura constituindo dita
— Estados Unidos da América.
endendo o agente sulfonante em ex- de se manter tal mistura num estado
Titulo: "Processo contínuo de sul- corrente de saída.
quiescente durante um período de
49) Um processo contínuo pa ea sul- cesso, diluído e recupera-se o .dito tempo suficiente para permitir a forfonação".
fonar alquil-benzano com um agente hidrocarboneto sulfonado.
mação
de gotas grandes, ricas em
Privilégio de invenção.
sulfonante escolhido do grupo que
69) O processo de acôrdo com o agente sulfonante diluído, e de se
consiste de ácido sulfúrico concen- ponto característico 5, caracterizado misturar dita mistura contendo gotas
Pontos caracterís ticos
trado e ácido , su'fúrico fuá-regente, pelo fato . da temperatura da mistura com hidrocarboneto sulfonado de
caracterizado por compreender a com- reacional da sulfon ese.ão,- recirculada, uma
substancialmente com19) Aperfeiçoamento em. processo pleta mistura do alquil-benzeno e estar dentro da escala de 29,4 a pleta,maneira
recentemente diluído, o agente
contínuo de sulfonação, em que se agente sulfonánte coin unia mistura 90,09C, e a temperatura In emulsão sulfonante
em excesso
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PATENTES- DE INVENÇÃO'
Publicação feita de acôrdo com o art. afi do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicaçã.o de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposiçaões ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
159) O processo de acendo com o
ponto característico 5, caracterizado
pelo fato de se neutralizar dita hidrocarboneto sulfonatado recuperado
para formar um sal de alquil
guifonato.

169) Um processo caracterizado por
compreender a reação de um alquil
benzeu°, tendo de 8 a 18 átomos de
carbono no grupo alquila, com um
excesso estequiométrico de ácido sulfúrico, sob condições que evitam o
arrastamento de gás estranho, para
formar uma mistura reacional de
sulfonação, de se diluir dita mistura
reacional de sulfonação com uma
quantidade suficiente de um meio
aquoso para formar uma enuesão
tendo, como a fase contínua, pelo
menos cérea de 22%, por volume, de
ácido sulfúrico em excesso, diluído,
com concentração inferior a 36%, e
como a fase descontínua, ácido alquil benzeno sulfônico, e de as separarem as fases.
Vi') Um processo caracterizado peio
fato de se reagir um alquil benzeno,
tendo de 8 a 18 átomos de carbono
no grupo alquila, com um eacesso
estequiomático de ácido -sulfúrico, sob
condições que evitam o arrastamento
de gás estranho, para formar uma
mistura reacional de sulfonaçãO, de
se misturar continuamente uma Cotrente da dita mistura reacional de
sulfonação com um meio aquoso, suficiente, em presença de unia corrente de recirculação de mistura reacíocal de sulfonação, prèviamente diluída, para formar uma emulsão tendo ácido alquil befizeno sulfônIco
persado como a fase descontinua
numa fase continua de, nelo menu,
22 c'a per volume, de ácido sulfúrico
&alicie com concentração inferior a
86, de se remover uma corrente da
dita emulsão da dita corren te de recircul ação, e de se introduzir a mesma dentro de uma zona de assentamen t o na qual a fase de ácido eabenzeno sulfônico sobe °ara
formar uma camada superior deocando uma camada inferior da fase de
ác' a o sulfúrico diluído, de se remover uma corrente do ácido alquil
beezeno sulfônico da dita camada
swee rior, e de se remover uma camada de ácido sulfúrico dialido da
dito camada inferior
1"ro Um processo continua para
eu a mai- um reagente orgânico, encolhido da classe consistindo de compostos tendo uma hidroxila alcoólica.
comnostos tendo uma ligação o'.e1.1nice e compostos tendo uni núcleo
gromátiCo, com um ácido eseolbido
do pimpo que consiste de ácido sulfau ae concentrado e ac i do aufürico
furneeante, em presença de una mistura reacional de sulfonação, preformeda, caracterizado pelo fato de
se introduzir, simultaneamente e cbntin, namente, uma corrente do dito
reagente orgânico e uma corrente do
dito ácido, sem pré-misturação, dentro de uma zona de misturação vigorosa numa corrente de -ecirculaeão
da dita mistura preformada, nom
circuito de recirculação consistindo da
dita zona de misturaçáo vigorosa, interligada com uma zona de esfri amento, e de se retirar continuamente
uma corrente, de saída, da mistura
nacional do dito circuito de recirculação.

199) Um processo contínuo para
sulfonar um reagente orgânico, escolhido da classe que consiste de
compostos tendo uma hidroxila alcoólica, compostos tendo uma agação
olefinica e compostos aaendo um núcleo aromático, com um ácido escolhido do grupo quCconsiste de acido
sulfúrico concentrado e ácido sulfúrico fumegante, caracterizado pelo
fato de se misturar completamente
dito reagente orgânico e eito ácido
com uma mistura reacional dos mesmos, preformada, mediante introdução
simultânea e contínua de ama corrente do dito reagente, uma corrente
do dito ácido e uma corrente da dita
mistura preformada, sem pramisturar ditas correntes, em uma zona de
vigorosa mesclagem, Pelo que se efetua uma rápida reação entre dito reagente e o ácido e se forma uma mistura reacional, de se remover continuamente a mistura reacional da lite
zona como 'uma corrente, de se dissociar a mistura reacional da dita corrente removida em uma corrente de
saída e *una corrente de recirculação,
de se devolver dita corrente de recirculaçã
o, como dita mistura reacional prefoimada A dita zona de vigorosa meSclagem, ' onde é misturada
111

.

com reagente e ácidos entrantes, e
de se esfriar ao menos a porção recircu'ada da mistura reacional removida, antes de devolver a corrente
recirculada à zona de mesclagern vigorosa.
209) Um processo para sulfonar
um alquil benzeno, tendo de 8 a 18
átomos de carbono no grupo alquil,
caracterizado peio fato de se introduzir dito alquil benzeno a um agente
sulfonante, escolhido do grupo que
consiste de ácido sulfúrico concentrado e ácido sulfúrico fumegante,
dentro de uma corrente de recirculação de mistura reacional do dito alquil benzeno e agente sulfonante,
com mese:agem vigorosa e intima,
não excedendo 3 minutos o tempo ne
permanência na dita corrente de recirculação, sendo a taxa de recircula.çâo da mistura reacional para com
a taxa de alimentação de atquil
benzeno e o agente sulfonante, am
mínimo de 15 vêzes a taxa de ilimentação de alquil benzeno e agente
sulfonante; de se remover uma corrente de saída de mistura eeacional
da dita corrente de recirculacão, e
de se submeter a misturã eeacional
da dita corrente de saída à disgestáo
durante um período de tempo que não
excede substancialmente cêrca de 15

¡minutos, pelo que se reage o alquil

benzeu° de uma maneira eubstancialmente completa.
219) Um processo caracterizado
pelo fato de se introduzir continuamente alquil benzeno e um agente
sulfonante, escolhido do grupo que
consiste de ácido sulfúrico concentrado e ácido sulfúrico fumegante,
com mesclagem vigorosa e intima,
dentro de uma corrente 'de recircuiação de mistura parcialmente -eagida
do dito alquil benzeno e agente su:fonante, de se remover continuamente
uma corrente de mistura parcialmente reagida da dita corrente de recirculação após um período de permanência na dita corrente de recirculação não excedendo substancialmente três minutos, e de se submeter
a mistura parcialmente reagida, na
dita corrente removida, á digestão
durante um período de tempo não
excedendo substancialmente 15 minutos, para efetuar reação sebstancialmente completa do alquil benzeno.
229 ) Um processo caracterizado pelo
fato de se reagir um alquil benzeno,
tendo de 8 a 18 átomos de carbono
no grupo alquila, com agente sulfnnante, suficiente, escolhido do grupo
que consiste de ácido sulfúrico concentrado t ácido sulfúrico fumegante, para formar uma mistura retidonal de sulfonação, contendo ácido
an cla de g á, sse
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P OSTO ÚNICO SÔBRE MINERAIS
aP

LEI N• 4.425, DE 8- 10- 1954
Cria o impeeto muco sobre os minerais do'
Pais: dispõe sôbre o produto de sua arrecadaçáo: institui o "Fundo Nacional de Mita,
"Reão" e da outras orovidénclaa.

DECRETO

N9

55.928. DE 14 -4- 1963

Aprova o Regulamento do laspósso Ume,
sôbre os Minerais do Paia.
•

DIVULGAÇÃO N 9 9U
PREÇO: CR$

370

A VENDA:
Na Guzinabara

Ileçlks de Vendas: Av. Rodrigues Alvas. 1
Agencia 1: Ministério da Fazenda
Alaade-ae a pedidos pelo Serviço de Reembálm Neld
Em Brasilia
Na Sede do O. 1. N.
NINIMnn•••••••n•

••nnn•n

•

estranho, de se diluir dita mistura
reacional de sulfonação com uma
quantidade suficiente de um meio
aquoso para formar uma emulsão que
é rapidamente separável por gravidade, tendo dita emu'são, :tomo unia
fase contínua, pelo menos 22%, por
volume, de ácido sulfúrico com uma
concentração de cêrca de 75% a 86%
e como a fase descontinua, ácido
benzeno sulfônico, e de se separarem
as fases.
239 ) Um processo contínuo para
sulfatar um eeagente orgânico, escolhido da classe que consiste de compostos tendo uma hidroxila alcoólica
e compostos tendo uma ligação olefinica, caril um ácido escolhido do
grupo que consiste de ácido earfarico
concentrado e ácido sulfúrico fumegante, em presença de mistura reacional de sulfatação, preformada, caracterizado pelo fato de se introduzir simultâneamente e contineamente
uma corrente do dito reagente orgânico e uma corrente do dito arado,
sem premescIagem, dentro de uma
zona de vigorosa mesclagem numa
corrente de recirculação da dita mistura preformada, num circuito de recirculação consistindo da lita zona
de vigorosa mesclagem interligada
com uma zona de esfriamento, de se
remover continuamente urna corrente
de saída de mistura reacional do dito
circuito de recirculação, e de se neutralizar diretamente a mistura reacional na dita corrente de eaada.
A requerente reivindica àe :latiu()
com a Convenção Internacional o
Art. 21 do Decreto-Lei ne 7i)03 de
27 de agósto de 1945, a prioridade cc
correspondente oa a iao depositado na.
Repartição de eetentes dos Estecies
Unidos da América em 11 le au
de 1957, sob ti9 665.039.
(N9 42.712 — 11-10-66 — Cre; là)
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MARCi'!\S DEFOS-ITADA
Publicação feita de acórdo 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 oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados 'Com a coheessa,J do registro requerido

Têrmos as. 753.548 a 753.550, de
8-6-1966
Porcelana e Steatita S.A.
Paraná

ST

'CORONEL

Indústria Brasileira
Classe 8
Para distinguir os aegabites artigos elétricc Rádids, aparelhos de televisão.
pick-ups' geladeiras. sorveteiras. aparelhos de i)etrigeração. enceradeiras. a&
mradores de Pá fogões. tornos e toga.
reiroa elétricos, chuveiros. aquecedores.
faianças. ferros. elêtricos de engomar e
:assar batedeiras. coqueteleiras. exare.
'flectores liquidificai Js elétricos. má'
'inibias para picar e moer legumes e
'ame. resistências elétrica. fervedores.
as `ufa& ventiladores. naeil las e bules
elétricos refletores. Nana-ices de ar te.
trigerado formas elétra:a... máquinas
r otográ ficas e cinernatom afica& can:loa:ribas elétricas. garrafas térmicas. regadores automáticos. lâmpadas apare.
hn , de luz fluorescente. aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores cora
lensatiores. bobinas. chaves elétricas
omuradores. interrantores. tomadas de
corrente. tiolvel, a p arelhos fotográficos
cinematográgicos. filmes revelados
tie . ilos. aparelhos de aproai
abat-lourá e lustres , máquinas
para lavar roupas p ara uso
domastico
(lasse 14 •
Vidro comum. laminado. trabalhati
em tódas as formas e preparos v,d.,
cristal p ara todos os fins . vidro indus
mal, com telas de metal ou cOmposi
ções especiais: ampolas, aquários. as
aadeiras aanotarizes. bandejas cube,
tas cadinhos' cântaros cálices cento
de mesa cápsulas.' copos. espelhos as
carradeiras. frascos tôrmas p ara do es
. fôrmas ' p ara fôrnos, fios de vidro. gar
rafas. garrafões graus globos._ haste
tarros. tarclineiras, licoretros mamadeiras, mantegueiras. pratos, pires. porta.
ióias. :alotaras p otes. pendentes De
destais saladeiras serviços para ri
trescos, caleiros. tubos, tigelas, traves
sas, vasos vasilhames, vidro para vi
dracas, - . vidro clara relógios, varetas
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
"plástico e de nylon: Recip:entes fabricados de material plástico. revestimentos conteccionados • de substâncias animais e Vegeta:s: Argolas açucareiros
armações para &cios, bules. bandeias,
bases para telefones, baldes. bauas bolsas, caixas, carteiras, chapas cabos
para ferramentas e utens!lios. cruzetas.
„amas para acondicionamento de ali.
mentos caixa de mater:al plástico para
baterias. coat'ores. copos, canecas, conchas. capas para tillmns e para livros
cálices. :estos. castiçais para velas.
caixas para , guarda de lbjetos. cartu;hos coadores para chá. descanso para
pratos, copos e copinhos de plásticoos
ara soraetes, ca:xinhas de plástici

para sorVetes. colherinnas. • 'pastilhas bases para telefones, baldes. bacias, boi- ques de cimento. vigas. vigamentos 1
gartinhos de plástico para sorveres for- sas, caixas, carteiras. chatins cabos
vitrõs
minhas dt¡ plástico para sorvetes, discos para ferramentas e utensilios. cruzetas,
Têrmo n. 9 753.553, de 8-6-66
emoreagen de material plástico'. emba caixas para acondicionamento de act(Prorrogação)
ia.gens de : niater.al plástico para sorve- :nentos caixa de mater.ai plástico para
São Paulo Alparatas S. A.
res. estopas para obietos. 'espumas de Datarias, coadores. copos. canecas, Con.
São Paulo
nstIon.. • esteiras. enfeites para automó- abas. "capas para álbuns e para livros
veis. • massas anti-ruidos. escoadores de cálices. cestos. castiçais P a ra velas.
PRORROGAÇÃO
pratos. tupis. fôrmas para doces. fitas caixas para guarda de ibjetus.
para bolsas. sacas guarnições' guarni. zhcis coadores para chá. 'descanso para
ações para porta -blocos. guarnições pratos, copos e copinhos plásticoos
iara aquichticadores e para batedeiras para soraetes, ca.xinhas de ptásuci
indústria Brasileira
1
le trutas e legumes. gcannçaies de ma. para sorvetes,. colherinnas, pasinbas
erial plástico para utensílios e eibjetos, gartinhos.de plástico para sorverei tor
Classe 5 .
4uarn1çõeslpara bolsas garfos. galerias minhas dt plástico para sorvetes. discos
iara cortinas. ferro laminados, plás- embreagen de material plástico: emba- Adesivos para vedação, anéis para veticos laric 'he.ras, mantegueiras, malas lagens de imater.ai plástico para Sorve dação. argolas para vedação, arruelas 4'')
winois; prendedores de roupas puxado- res. estojos para .objetos, espumas de Para vedação: barbantee, barracas de'll
es de moveis, pires. pratos
aviou, esteiras. enfeites para autora°. campanha, betume para vedação, bu-_t
pás dei cosinha. pedras. pomes arta vais, massas anta ruidos. escoaclores de chas para vedação, bujão ( rôlha parar
tarraxa): cabos, canaletes. cordas. cora a
ao's protetores pára documentos pu- pratos, turns, tórinas para doces fitas
deis cordoalhas, cordões. correias das
para
bolsas.
Sacas
guarnições
quartaSadores de' água ' para uso doméstico,
transmissão de tôda espécie: enxara
: orta-copOsi porta-nique,s, porra-oca:as. nições . para porta-blocos. guarme,oes
esferas para vedação: fitilhos para
lorta-docualentos p l acas, rebites rodi- para Isquidificadores ,e para batCdeiras
amarradias, forros para vedação. tuge. 1.
mas. recipientes, sumtes. suportes pai-a de trutas e legumes, gcarnições de ma.
laça: gachetas: juntas para vedaaão“
niardanapcs, saleiro
tubos.. tigelas, renal plástico para utensilios e eibjetos lonas, lonas para freios de veiculos;
alisas para ampolas. tubos para serin- guarniçôes para bolsas garfos, galeria:
aria•- a -as massas para vedação. mo.
gas, travessas. tipos , de maier:al p.ás- para cortinas, ferro laminados, pias !as para vedação: rôlhas: tampões para
ricos
lanclie.ms.
mantegueiras,
inalas
ico sacola& sacos. saqu.nhos. vasilhavedação (fins não medicinais), tendas.,
t
mes para a, condiciinamento. vasos, xl- s rinóiS, Prendedores de roupas -puxado. tiras para Vedação, tubos para 'vedação.'
, aras. colas i a trio e colas são incluídas -es de móveis, pires. pratos palitei- •
para verl acao: válvu las tiara
em outras Classes, para borracha para ros, pás de cosinha. pedras pomes aro.
vedação
4os
•
protetores
para
documentos
pu,urrumes, pára marceneiros, para sapaTermo
n.°
753.557,
de 8-6-66
teiros. para 1 vidros pasta adesiva para xadores de água para uso laruéstico.
Cia. Geral de Indústrias
p orta-copos, porta-nique.s, porra -notar,
mater.al p lástico e Moera'
Rio Grande do Sul
',orca-documentos , placas. rebites -tiedi.
Térmos á. 753.554 a 753.556, de
abas. recipientes, suportes, sup ,orres- cara
8-6-66
guardanapos,. saleiro ' tubos. . tigelasPor'celana Real S. A.
tubos para ampolas, tubos -nata sena.
I São Paulo
ga.s. travessas, ti pos de material plás
tico sacolas, sacos. saqu.nhos. vaSilha
unes para a;ondiciinamento. vasos. :aIndústria Brasileira.,
caras. colas a trio e colas são incluidkis
em Outras classes, para borracha para
Classe 5
corrumes.• para marceneiros. -para sapa, Aço em bruto.' aço preparado, açd
teiros. para . vidros pasta adesiva para doce, aço para .tipos. aço fundido aço
mater:al plástica e cagara'
Indàétria
parcialmente trabalhado, aço pálio. aço

ERAL

aiorarna

. Classe 16
, i Classe 14
. tro.
Vidro comum... laminado, trabalhado t"ara distinguir: Materiais para cons
em tôdas as formas e preparos viarc Óes e decorações: Argamassas, argila
cristal para todos os fins, vidro Mdu.s. ceia, azulejos, batentes. -balaustres. blo
trial, coro teias de metal ou composi. os de cimento, blocos para pavimenta
calhas. cimento. cai.. cré. chapa:
ceeis especiais: ampolas, aquários, a&
,
padeiras, ahnbtarizes. bandejas, cube. solantes. caibras. • caixilhos, colunas
ti' cadinhos, i cântaros cálices, centro chapas para coberturas, caixas 'clágua
'de mesa, cápsulas, copos, espelhos as. aixas de descarga pare adros, edifica8es a remoldadas: estucpie, emulsão de
carradeiras. frascos. Ormas para do es
base asfáltico, estacas, esquadrias, estiai.
fôrmas para tôrnos, fios de vidro, garliras nietál ; cas para construções, lame
rafas. garrafões.. grata globos. haste.
as de metal, ladrilhos, lambda, luvas
Jarros. jardineiras, licoreiros marnadei.
de luncão. lages, lageotas. material isca
res, mantegueiras, pratos, pires. porta.
Jante contra frio e calor, manilhas, mas
jóias, paliteiros, potes, pendentes pesas pare revestimentos de partdes, madestais, saladeiras, serviços para ri' deiras para construções,
'
pro.
frescos, saleiros. tubos. tigelas, traves- diitos de base astáltico, Mosaicos.
produtos para
sas. vasos, vasilhames. vidro para , vi- tornar impertneabilizantes as argamas
draças, vidra I para relógios, varetas, sas de cimento—e cel. hidráulica. Pedrevidros para 'conta-gotas, vidro para gulho. p rodutos '‘etuminosos. impermea.
automóveis e para bata-brisas e
bilizantes liquido, ou sob outras forma:
xlcaras
para re v tstimento e outros como na pa!
Classe 28
vimentação. peças ornamentais de ciPara distinguir: Artefatos de material mento ou gesso para tetos e paredes,
plástico e de nylon: Recip:entes fabri. papel para forrar. :asas. massas anticados de material olásticci, revestimen- ácidos para uso nas construções partos confeccionàdos de substâncias ani- quetes. portas portões pisos. soleiras
mais e vegeta:: Argolas açucareiros Para' portas Miolos r,/ho5 de concreto
armações para dedos, bules, bandejas, t elhas, tacos, tubos de vtntilaçào, taxi.

refinado brónze, bronze em bruto ou
bronze de
narcialrnenta rrabalhadii.
manganês. bronze em pó, bronze era
barra. em tio, chumbo em bruto ou
p arcialmente preparado cimento metático, cobalto, brutc ou parcialmente
trabalhado, courms. estanho bruto ou
parcialmente trabalsado. tarro em bruto
em barra, ferro raanganès. ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabaa
lhado, Il usa temperado. gusa maleável.
lâminas de metal, lata em tõlra. latão
em Rilha. latão em chapas. latão em
vergalhbes, ligas metálicas. limalhas1
magnésio, manganés. metais nâo craba..
,thados ou parcialmente trabalhados. me'
tais em massa. metais estampalos,
.metais para sana niquP' e zinco
Termo n.9 753.558, de 8-6-66
Ludwig Scherk
Alemanha

vis

Classe 48
Paia distinguir: Perfumes. essèncias. et.

tratos, água de colónia, água

de touca.
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MARCAS DEPO_SITADAS
Publicação feita, de acCirdo com o art. 130 do Código, da Propriedade industriai Da dai a da publicação começará

a correr o prazo de 60 dias para o defeAmento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industria4 aquéles que se julg Arem prejudicados com a concessão do registro requerido
cador. água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema. água
para barba. loções e t5nieos para oe
cabaos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons". cosméticos. fixadores
de penteados. petróloos, óleos para os
cabelo, creve rejuvenescente. cremes •gordurosos e pomadas para limpeza do
pele e "maquilage". depilatórios. desodorantes. vinaore aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
Pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cilios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifricios em pó.
pasta ou líquido, sais perfumados para
banhos. pentes. vaporizadores de pariume. escavas para dentes: cabelos, unhas
e alhos, saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta. ilquidos e tilolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes. removedores da cuticuba, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos
para .a pele
Urrar) n.° 753.559, de 8-6-66
Porcelana Real S. A.
São Paulo

Inter American
Pure Porcelain
Indústria Brasileira
Classe 15 •
Para distingu:r: Artefatos de ceãmica,

¡ouros. bonés. capacetes, cartolas. cara
ouças. casacão, coletes. capas, chale
achecols. calçados, chapéus • cintos.
,J .stas. combinações. corpinhos. cavo
te senhoras e de crianças calções. cai
ças. camisas, camisolas. camisetas
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros
talas. casacos, criinelos. dominós. achar.
)eti. fantasias tardas para .a.i'itiares
egiais. fraldas, galochas. gravatas, kor.
os, logos de 'ingeria ;auetaii.- laquês
invas, ligas, lenços. inantós, meias.'
natas, mantas, mandrião, mantilhas. paetó& palas. aclimar. pulover. 'pelerinas,
oeugas. pouches. polainas, pijama& punhos. perneira& quizilamos, regalos.
robe de chasnbre. roupão, sobretudos,
uspensórlos. saldas de banho. sandálias.
meteres, shorts. sungas. roia s ou siadas,
toucas, turbantes, ternos. uniformei
e vestidos
rermo n.° 753.560, de 8-6-66
Segsul Serviços de Seguros Ltda.
Rio Grande do Sul

pouches, polainas, pijamas, pe- queijos, rações balanceadas para miara" perneiras, quimonos, regalos, mais, requeijões, sal, saga, sardinhas,
robe de c/minore, roupa°, sobretudos, sanduiches. sorvetes, suci de tomate e de
suspensórios, saletas de oanho, r.andalias, trutas, torradas, tap:oca, tâmaras, talhasueteres, shorts, sungas, stolas ou siacks, rim, tremoços. tortas, tortas para alitoucas.
turbantis. ternos, uniformes
mento de animais e aves, torrões
_—
toucinho e vinagre
Termos ns. 753.655 e 753.56r-, de
8-6-1966
Termo n.° 753.567, de 8-6-1966
Banco Nacional da Lavoura e t...oinercio
Banco Nacional da Lavoura e
Sociedade Anônima
Comércio S.A.
1)-UU4S,

SEGSUL
Classes: 32 e 38
Expressão
Têrmo n.° 753.563 de 8-6-1966
Mcrganti, Mantovani & Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

Thermagica

São Pauli,.

AeweeeÁ/a.'et'Mala4
,000,9:4? e efr-melwiè,64(.'011,
Nome Comercial
Termo n.° 753.568, de 8-6-1966
Siderúrcsica Frei Leopoldo S.A. Sifrel
Classe 33
São Paulo
Operações bancárisa, operações imobiliária, administração de bens, coiacra e
venda -de imóveis, operações em seguros, loteamentos de terrenos, crédito,
SIDERÚRGICA FREI
ficnanciamento e investimentos
Classe 38
LEOPOLDO S/À:- "SIFREL"
Artigos da classe
Termo n.° 753.564, de c,-ô- .966
Lanches Bir Ltda.
Rio Grande do. Sul

BIR

Nome Comercial
Urino n. o 753.569, de 8-6-1966
Auto Pira S.A. Indústria e Comércio
de Peças
São Paulo

Indústria Brasileira

Indústria Brasileira

porcelana, faiança, louça vidrada para
aso caseiro, aparelhos de chá, de café,
ie lantur, serviços de refrescos e de
Classe 6
bebidas a saber: abajures de lampião.
Máquinas de lavar roupas
açucareiros. apanha-moscas, bacias de
Tcl.rmo n.° 753.562, de 8-6-66
latr:na. bandeilas banheiras. biscoiteiras
Maria Regina Attina
bidês. ninas, bules, cafeteiras canecas
São Paulo
mesa.
castiçais. chavenas. centros de
tomooteira. cubose. descansos porcelana, escarradeiras, espremedores. fileis
funis, garra'as, globos. jard:neiras farras. iarróes, lavadedos. lavatórios leiteiras. maçanttas de porcelana. mantegueiras, molheiras, moringas. pallte:ros
pedestais, pias. pires; polvilhadires;
Indústria Brasileira
porta-facas, pores, puxadores, receptaculos, sale:ros; serviço de chá: taças
Classe 36
para café, travessas, terrinas, orinóis
Para dist'nguir: Artigos de vestuários
vasilhas, vasos sanitários e xícaras
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Têrmo n.9 753.561, de 8-6-66
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
Maria Regina Attina
botas, botinas, blusões. boinas, babadouros, bonés, -apacetes, cartolas, caraSão Paulo
puças, casacão, coletes, capas, chales.
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, cos çbinaçôes, corpinhos, calças
de . rnhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
INDUSTRIA BRASILEIRA
salas, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, coClasse 36
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorPara distinguir: Artigos de vestuários ros, fogos d lingerk, jaquetas, 'actues,
* roupas feitas én: gerai: Agasalhos luvas, ligas, lenços, mantõs, meias.
aventais, alpargatas, anáguas, blusas. caieis, mantas, mandribo. mastilhas. mabotas, botinas. blusões, boinas, baba- letós, palas. penhoar, pulover, pelerinas,

axado

Xamego

São Paulo

Classe 41
Alcachofras aletria, alho, espargo&
açúcar. alimentos para animais, amido
amendoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, aze.te azei.
tonas banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau. carnes, chá,
caramelis. chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de le:te, cremes
alimenticios, croquetes, compotas, cangica coalhada. castanha, cebola, condimentos ,ara alimentos, colorantes,

chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre essênc:as alimentares, empadas, ervilhas enxovas, extrato de toé
mate, farinhas alimenticias, lavas te
cuias, flocos, tareio, fermentos, feijão
figos, frios, .5ruras secas naturais e cris.
talizadas. glicose. goma de mascar, gorduras, grânulos, grão dc bici gelatina
goiabada.. geléias. herva doce neva
mate, hortaliças, lagosias. iinguas leite
condensado, le:te era pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça louro, mas.
sas alimentícias. mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macarilãi, mas.
sa de tomate, mel e melado, mate, mas.
sas para m:ngans, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes. óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães, paios pralinés pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, pett-pois pastilhas, pizzas pudins;

Classe 21
Veículos automotores e suas partes
integrantes
Termo n.° 753.570, de 8-6-1966
Frigorifico Wilson do Brasil S.A.
São Paub

• RESTA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Banha chouriço, trios, gorduras, linguiças, molhos, mortadelas, carnes frescas
e em conservas, paios, salsichas, salame
e pastas de carne
Termo n.-0 753. 5 1, de 8-6-1966
Casa Bernardino Comercial e
Importadora Ltda.
São Paulo

cada veu maior

para servi-lo melhor ...
Classes: 6, 8, 9. 11, 13, 18, 21, 23, 24,
27, 28, 38, 39 e 40
Expressão de propaganda
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Têm° n.° 753.572, de 8-6-1966
Metalúrgica Nova Estrela Ltda.
São Paulo

METALÚRGICA
NOVA ESTRÉLA'.
LTDA.
Nome Comercial
Termo n.° 753.573, de 8-6-1966
Cile Letras Ltda,
São Paulo

GILE

/INDÚSTRIA BRASILL.....
Classe 8
Letras, letreiros e luminosos
Termo n.° 753.574, de 8-6-1966
Gráfica Editôra Publkações
Especializadas S.A.
o Paulo

DAMAS E
DECORAÇÕES
INDÚSTRIA BRASILEIRA

armários para banheiro e para roupas
usadas, alcnotadas. acolchoadas para
móveis. 'bancos, balCõea, banquetas.
bande las 'domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrinhos para chá e cal&
conjuntos para dormitórios. conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos ,para terraços, jardim e praia.
conjuntos ,de armários e gabinetes para
copa e cosinh.a, cama& cabides.- cadeiras
giratórias. *cadeiras de balanço, caixas
cic. rádios, colchões, colchões de molas.
&apegam', divisões, clivam discotecas
de. madeira. espreguiçadeiras, escrivaniMas, estantes, guarda-roupas, mesas,
aninhas mesinha . para rádio e televi.
mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos. poltronas
poltronas-camas, prateleiras, porta-c.ha
aut. so!ás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo n.° 753.577, de 8-6-1966
Drogaria Anádia Ltda.
Pernambuco

Drogaria
Anadia Ltda.
Nome Comercial
Termo n.o 753.578, de 8-6-1966
Cosmolar do Nordeste Limitada
Pernambuco

.

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, Mitálogos. edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, prograrms.
circenses
•
Termos ns. 753.575 e 753.576 de
Arthron — Indústria Especializada em
Assentos e Colchões Ortopédicos
Limitada
Guanabara

Ternfo n.° 753.581, de 8-6-1966
Agência Castelinho de Automóveis
Limitada
Guanabara
AGENCIA CASTELINHO:
1
DE AUTOMÓVEIS LTDA.
Nome Comercial
Termo n.° 753.582, de 8-6-1966
Pôsto Gaivot aLtda.
Minas Gerais

POSTO GAIVOTA LTDA;
Nome Comercial
Termo n.° 753.583, de 8-6-1966
Pôsto Gaivota Ltda,
Minas Gerais

GAIVOTA
Classe 33
Lavagem de veículos, pulverização e
lubrificação em geral
Termo n.° 753.584, de 8-6-1966
Salvatore Di Monde
Minis Gerais

Cosmálar do Nordeste
.Limitada.
Nome Comercial,
Termo n.° 753.579, de 8-6-1966
Restaurante "Canton" Ltda.
Pernambuco

Restaurante
(C4 Canton » 'Ltda.
Nome Comercial
Termo n.0 753.580, de 8-6-1966
Agência Castelinho de Autom6yels
Limitada
Guanabara

TRATTORIA Dl -SAATORE
Classe 41
Titulo de Estabeeléimento
Termo n.o 753.585, de 8-6-1966
Casa das Nações Ltda.
Minas Gerais

CAETÉS, 400

e,

Classe 36
Expressão de propaganda
Termo n.° 753.586, de 8-6-1966
Ednor Santos Puchs
Minas Gerais

Wd Bras.

Classe 10
Alicates cirúrgicos, bisturis, bandagens,
mesas para operações, seringas, tesouras
cirúrgicas, pinças, sondas, ataduras,
boticões e afastadores
(2asse 40
lil6vseis em geral, de metal, vidro, de
onça madeira, estofados ou não. inclusive móveis Darn escritórios: Armários,

Classe 46
Cera para assoalhos e pasta para
calçados
Termo n.o 753.587, de 8-6-1966
Casa das Nações Ltda.
Minas Gerais
DE

AUTomávErS

CASA DAS, NAÇÕES LTDA:,

Classe 33
Insionia

Nome Comerciai

PO LgTRAL
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Intssia. alvaiade de zinco, abrasivos,
algodão preparado para limpes metais,
detergentes, esprecnacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, tóstoroa de
cara e de madeira, goma ora lavanderia, limpadores de luvas, liquidas de
branquear tecidos, liquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas. oleina, óleos para limpeza de car-

ros, pós de brannuear roupa, saliento
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
sabão comum. sabão -de estragar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para zalçados
—
Termo n.° 753.589, de 8-6-66
Tibrás ---Titanio do Brasil S: A.
Bahia

TITANIO
DO BRASIL

TIBR

Nome Comercial .

Termo n.° 753.590, de 8-6-1966
Tibrãs — Titánio do Brasil S.A.
Bahia

rIBRis
k

5

indústria brasilei'ià

Classe 1
Produtos químicos
Termo n.° 753.591, de 8-6-1966
'Estiva — Indústria e Comercio de •
10 •
Mandioca Ltda.

IWIROSOL
Indústria BrasileV

Termo n.° 753.588, de 8-6-1966
,Antonino Barbosa Gatnen
Minas Gerais

sA, KnJo
..z.1uROTBINOL,
brãSF.1:
Classe 41
Amido de mandioca para alimentação,
araruta, farinha de mandioca, farinhas
alimentícias, fubá de mandioca,
mandioca e bailá
Terme); n.o 753.592. de 8-6-1966
Laticínios Mendonça Ltda.
Minas Gerais

E DONCR
„3.
, Classe 41 .
Queijos, manteiga, doces de leite, leite
condensado, leite .e requeijno
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Termo n.° 753 .593, de 6-6-1966
Laticínios Mendonça Lida.
Minas Gerais

r

n.° 753.598, de (.1 6-1.-.166
Maurity Gandelmaiin
Guanabara

CALLENDRITE

MENDONÇA

Classe 32
Para distinguir: Aimanagtus, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, orgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatral> e cinecnatow-ificas, kregramas
circenses

Classe 16
Tela de betume e revestimento de betume pera fins de edtticação e de constru.
çao, composto de uma juta muito furte
.o ude pano de juta mesclado com câ•
nhanio, saturado de betume liquido t
coberto com outra cpecie de betume
Termo a° 753 . 609, de 8-6-1966
Termo n.° 753.604, de 8-6-.:966
Magncsita S . A .
Richter Gedeon Vegyészeti G)ar R . . T.
Minas Ger&s
Hungria

Classe 4
Queijos
Termo n.o 753 .594, de 8-6-1966
Produtos Reina Ltda.
Ceará

Classe 41
, Café em grão, torrado e mo1do
Termo n.° 75.595 de 8-6-1966
Linda Tecidos Ltda.
Rio de Janeiro

Classe 8
Aparelho elétrico e eletrônico contra
roubo de automóveis
Termo n.° 753.599, de 8-6-1966 —
Calçados Cerise Ltda.
Rio Grande do Sul

CERNE'
Termo n.° 753 . 600, de 8-6-146
Mecânica Martini Ltda
São Paulo

PRORROGAÇÃO

MECÂNICA MARTINI

Classe 35
Couros e peles preparados ou não,
artefatos de :ouro
Termo n.° 753.597, de 8-6-1966
Maria Joanna Ferreira da Silva
Guanabara

Classes: 11, 15, 16, 21, 33 e 39
Titulo de Estabelecimento
Termo n.o 753 .601, de 8-6-1966
Oasul — Emprêsa de Organização e
Administração de Sociedades Ltda .

PRORROGAÇÃO

T. r. A,
TIRANSAVSES IMOBILLARIAS
ADMIla MA

go

Classe 33
Titulo
Termo n.9 73.602, de 8-6-1966
Rosa Moreno Pragana
Guanabara

Fornecedora Cirurgica
fIN-ESSE'
Classes: 33 e 48
Titulo de Estabeelcimento

Classes: 3, 10 e 39

Titulo

DEPERSuLON

CR-G

Classe 16
Classe 3
Um preparado iannacéutico contendo Produtos refratários e isolantes térmicos
(argamassas, blocos de concreto, cimenum hormônio cortico:de sintético
tos, massas, tijolos, pia :a., arcos, cunhas
Termo n.9 753.605 de-6-6 -1966—
radiais e peças especiais)
Badische Anilin & Soda Fabrik
Termo n.° 753 510, de 8-64966
Aktiengesellschatt
Magnesita S. A .
Alemanha
Minas Gerais

BASACREN

Classe 36
Calçados
Classe 23
Tecidos em geral
Termo n•° 753 . 596, de 8-6-1966
Trlfon Blagev Tripjov
São Paulo

Termo 11.0 753.608, de 8-6-1966
( Prorro g aça...,
George M. Callender 6 (..o., Limited
lnglaterr a

GRANDES ROMANCES UNIVERSAIS

QUEIJOS

2eluz

Termo n. 753.603, de 8-6-1966
W. M. fackson,
Guanabara

BASIDAM

Classe 1
Produtos químicos paar fins industriais;
auxiliares para a indústria textil;
Classe 16
matérias colorantes e corantes
Produtos refratário., e isolantes térmicos
(argamassas, blocos de concreto,
Termo n.° 753 . 606, de -8-6-1966
eus, massas, tijolos, placas arcos, cunhas
St. Regia Tobacco Corporation
radiais e peças especiais)
Limited
Tèrmo n. 9 753.O1 1, de 8-6-1966 •
Vaduz, Liechtenstein
Ma g nesita S .A .
Minas Gerais

RO-G
Classe 16
Produtos refratários e isolantes térmicos
(argamassas, blocos de concreto, cimentos, massas, tijolos, placas, arcos, cunhas
radiais e peças especiais)
Termo n.° 753 . 612, de 8-6-1966
( Prorrogação)
Dannemann, Comércio e Indústria de
Fumos Ltda . — "Dancoin"
Classe 44
Bahia
Tabaco manufaturado ou não. Artigos
para fumantes, exceto papei (classe 38)
Têrmo n.° 753 . 607, de 8 .6 -1966
PRORROGAÇÃO
( Prorrogação)
Taylor
Ferguson Limited
Escócia

i'IMBASSADOÉt
Classe 42
Vinhos e bebidas alcoólicas e especialmente uisque Escocês

Classe 44

Charutos
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1

MIM

Termo n.° 753 . 6 l 3, de 8-6-1966
Olayrapia Werke Aktiengesellschaft
Alemards a

Termo

753.618, de 8-6-1966
Termo n.° 753.623, de 8-6-1966
(I-rorrogaçãu)
(Prorrogação)
Farbentabriken Bayer ajnengesellschaft Fark-aFabriken Bayer Ajtiengesellschaft
I
Alemanha
Alemanha

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO

runsvita
Classe 17
Máquinas de calcular
Termo n•° 753:614, 'de 8-6-1966
Façam S .A. Indústrias Reunidas
( Prorrogação)
•Rio de Janeiro
PRORROGAÇÃO
LEVE E MACIA COMO
UMA PLUMA
Classe 10
Frase de propaganda
• Termo n.o 753.615, de 8-6-1966
(Prorrogação1
Tecidos Casa Salathé S.A.
Guanabara

PRORROGACÃO

ALICTIOXT
. Classe 1

Termo n.° :1 53.616, de 8-6-1966
(Prorrogação)
•
Tarados Casa Saiathé S.A.
Guanabara
•
PRORROGAÇÃO

E 3881,_
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 23
Tecidos de algodão em peça Termo is.° 753.617, de 8-6- 1966
(Prorrogação)
Lõwenbrãu München

-

Alemanhi

PRORROGAÇÃO

LÕWE BRÃU
Classe 42
Cerve)a

PRORROGAÇÃO

99

Z E 1 'I 0.

Classe 3
.
Medicamentos, produtos . químicos para
a medicina, drogas e- preparações
farmacêuticas
Glasse 2'
Termo n.o 753.627, de 8-6-1966
Carrapatieldas, nesinft •lantes embroca• (Prorrogação) .
A CRAMOLL
cões para animais, farinha de ossos.
medicamentos para animas, aves, pre- Ciba Société Anonvme (em alemãot
Oba Aktiengesellschaft) (eia Inglês:
Classe 1
parado s eprodatos inseticidas. praasiCiba Limited)
Produtos químicos auxiliares para
ticidas.
remédios
para
tias
veterinários.
•
Suíça
tingir e estampar tecidos
sabões veterinários e das:ui-cantes, sais
veterinários
e
desintetantes
sais
vetert.
Termo n.° 753.621, de 8-6-1966
nários: Vacinas para aves e animais
(Prorrogação)
PRORROGAÇA0
Farbenfabriken Bayer Ajtiengesellschaft sais Minerais para fais veterinários., po
madas uso veterinário. vermilcdas use
Alemanha
Veterinário,. -desin ietantes . e veterinários
1 PRORROGAÇÃO
Termo n. 9 753.626, de e eat966
(Prorrogação)
Classe 3
Companhia Lanifício Alto da Boavista Um, produto farmacêutico usado nos
transtornos da menopausa
Guanabara
Termo n.° 753.628, de 8-6-1966
PRORROGAÇÃO
Classe 1
• (Prorrogação)
-Ciba Soc,iété Anonyme (em alemão
Curtias sintéticos e produtos auxiliares
Ciba Aktiengesellschaft) (em l inglês:
para a indústria dó canso
•
Ciba Limited)
Termo ás.° 753.622, de 8-6-1966
Suíça
(Prorrogação)
Farbenfabriken Bayer Ajtiengesellschaft
Alemanha
I

Classe 23
Título de Estabelecimento

CERE S AN

Produtos químicos auxiliares a serem
usados na indústria ae artefatos da'
;
borracha
753.b1,
Termo
8.-6-1966
Classe 2
• I (Prorrogação)
Substâncias e• preparações quimica:
I Farbenfabriken bayer ii.jtiengesellschaft usadas na agricultcra. na • horticultura,
•
Alemanha
na veterinária e para f:ns sanitários, a
para tias sanitários; a saber: — adubos
PRORROGAÇÃO
quiMicos, ácidos sanitários, águas de.
sintetantes, álcalis, bactericidas, barati•
cidas, carrapat:cidas. das:a i:cantes este
rilizantes, enxertos, fertilizantes,
.
tormicidas e tosfatos
Termo n.° 753.624, de 8-6-1966
(Prorrogação)
Fasbenfabriken Bayer Ajtiengasellschaft
Alemanha
• Classe 28
Fibras sintéticas
Termo, ia° 753:620, de 8,-6-1966
PRORROGAÇÃO
(Prorrogação)
Farbenfalartken Bayer Ajtiengesellschaft
Alemanha

CASA SALATHÉ

PRORROG A Ç Ã O -

douros. bonés, capacetes, cartolas. cara.
iuças, casacão, coletes, capas. chaies,
-achecols. calçados. chapeias, cintos,
antas, combinações. corpinhos, calçai
te senhoras e de crianças, calções. cal.
;as, camisas, camisolas, camisetas,
:uecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
aias. Casacos. chinelos, dominós. echar.
les. fantasias, tardas para militares, co.
egiais. fraldas, galochas, gravatas. gora
-os. logos dt linqerie, jaquetas. !nue&
uvas, ligas. lençOs, mantes, meias,
mais. manta& mandribo, mastilhas. ma .
ates. palas. penhoar, pulover, pelerinas,
oeugas. pciuches. polainas. pijamas. ou.
lhos. perneiras. -quinamos. regalos
uspensórios. saídas- cit. banho, sandálias,
robe de chambre. roup3o. sobretudos,
çueteres. shorts, sungas, a.ilas ou slacka,
toucas, turbantts, atrnas, uniformes.
e vestidos
Termo n.9 753.625, de 8-6-1965
(Prorrogação)
Byk-Gulden Lomberg, Cheinische
Fabrik G . M . B . H.
Alemanha

-

•

PRORROGAÇÃO

PRONLIMAN

RE TINO AN

PRORROGACTXC3

PRORROGAÇÃO

MiNSYSTOX
' fungicidas
Classe .2
e adubos para
lavoura

LINIFÍCF100
Inddstria rasile 1:2';‘''

RI TAL!

.
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
Classe 3
roupas feitas eca geral: Agasalhos Preparado farmacêutico dotado de açIal
/ventai& alpargatas. anáguas. blusas • estimulante indicado no tratamento do
aotas, botinas, blusões, boinas, babae
sistema nervoso

-
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias Para o deferimenta do pedido. Durante esse prazo poderio apresentar suas oposições ao Departamento
'ai da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a aoncessâo 40 tegistro requerido
Têrmo n.9 753.629, de 8-6-1966
(Prorrogação)
Ciba Société Anonyme (em alrinão:
Ciba Aktiengesellschaft) (em inglês:
Ciba Limited)
Suíça

fRORROGAÇÃG

CLIMA-SINA
Classe 3
Uma preparação farmacêutica dotada de

ação anti-alérgica
Tél.:no n.o 753.630, de 8-6-1966
(Prorrogação)
Maria Clementina Martin Klosterfrau
. Alemanha

Tarmo n.° 753.633, de 10-6-66
Alcântara Machado Comércio e Empreendimentos Ltda .
São Paulo

SEPTEMBEB FASHION SHOW

Rio de Janeiro-7Guanabara
Classes: 23, 33 e 36
Título de estabelecimento
Têrmo n.° 753.634, de 10-6-66
Alcântara Machado Comércio e Empreendimentos Ltda
São Paulo

SEPTEMBER FASHION MON
Sao Paulo-Capital

Têrmo n.° 753.640, de 10-6-66
(Prorrogação)
Cervejaria Cama('
São Paulo

PRORROGAÇÃO
BRASMALI
Indúetria Brasileira
Classe 11
Para distinguir: Mala
Termo n. 9 753,641, de 10-6-66
(Prorrogação)
Panificadora e Confeitaria Confital
Ltda.
São Paulo

oarnthas elétricas, garrafas térmicas, to
gadores automáticos, lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente. aparelhos de,
comunicação interna. esterilizadores condensadores, bobinas, chaves elétricas,
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente. fusível apareihoe fotográficos
e cinernatográgicos, filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação, abat-jours e lustres, máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Tarrno n.9 753.645, de 10-6-66
Robert Elias Kardous
São Paulo

ROBERTO KARIGUS
Indústria Brasileira

Classe 36
Para castinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Classes: 23, 33 e 36
aventais, alpargatas. anáguas. blusas.
Título de estabelecimento
botas, botinas, blusões. boinas, baba.
PRORROGAÇÃO
Térmos ns. 753.635 e 753.636, de
Classes: 41, 42 e 43
doura., bonés, capacetes, cavalas. cara10-6-66
Titulo de estabelecimento
puças. casacão, coletes. Capas. cheia%
Calçados Samello S. A.
cachecols, calçados. chapéus. cintos.
Têrmo
9
n.
753.642,
de
10-6.66
$a 3 Paulo
Maanfratura Sul Americana de Tabacos cintas. combinações. corpinhos, calçai
de senhoras e de crianças, calções. calS. A.
SAMEL JETS
ças, camisas. camisolas. camisetas,
Classe 3
São Paulo
Indústria Brasileira
saias. casacos, chinelos. luminôs. ec..SarÁgua molissa
pes, fantasias, fardas para m litarea.
Térmo n.9 753.631, de 8-6-1966
O VERDADEIRO SABOR
.tegiats, traldes, galochas. gravatas. (torClasse 39
(Prorrogação)
Para distinguir: Saltos e solados de
ro& logos de lingerie. Ia:tetas. laquês,
ro POMO BRASILEIRO
Oba Société Anonyme (em alemto:
borracha
Luvas, ligas, lenços, mantes, meies.
Oba Aktiengesellschaft) (em inglês:
Classe 36
inales. mantas, mandrião mantilhas. pe.Ciba Limited)
Para distinguir calçados em geral: Alletóa palas. penhoar, pulover, pelerinaa.
Classe 44
percatas, botas, botinhas, botinas, chipeugas. ;aniches. polainas pijamas, puExpressão
Suíça
nelos, galochas polainas perneiras; sana
:lhos, perneiras. quimonos, regalo..
Tênno n.9 753.613, de 10-6-66
dálias, sapatos, sapatos desportivos e
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Manha
Ancona
Lopez
Soligc)
PRORROGAÇÃCv
tamancos
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
São Paulo
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacka.
Têrmos ns. 753.637 e 753.638. de
toucas. turbantes. ternos. uniformes
Lemrnerz S. A. Indústria Automobie vestidos
lística
OSASCO COMERCIO
São Paulo
Têrmo
na
753.646, de 10-6-66
E INIIISTRIA
Metalúrgica Jorba Indústria e
Comarcio
São Paulo
LEMMERZ
Classe 3
Classe 32
Para distinguir: Um jornal a ser ediUma preparação farmacêutica dotada de
Indústria Brasileira
JORBA
tado em Osasco — Estado de São
incluência sôbre o crescimento celular
Paulo
Termo na 753.6?2, de 8-6-1966
Classe 1
Indústria Brasileira
Têrmo n.° 753.644, de 10.6-66
josê Maria Ferreira de Souza, Alvaro Para distinguir como marca genérica:
Henrique
Geraldo
Loebinger
Substâncias e preparações químicas
Pimenta e Pedro Miranda Ferreira
usadas nas indústrias, na fotografia e
' Classe 31
Guanabara
nas análises químicas. Substâncias e
Para distinguir: Tampas, rôlhas e
NOVES
preparações químicas anti-corrosivas e
cápsulas
anti-oxidantes
Têrmos ns. 753.647 e 753.648, de
Classe 20
. Classe 8
10-66
Para distinguir: Petrechos navais e Para distinguir os seguintes artigos eléSocil Pró Pecuária S. A.
aeronáuticos: âncoras, bolas, tinta de tricos: Rádios, aparelhos de televisão,
natação, fateixas, flutuadores para hi- pick-ups, geladeiras, sorveteiras, apare.
São Paulo
drometria, para-quedas e ialva.vidas lhos de refrigeraçâo, enceradeiras. asOAIOLI
p iradores de nó fogões, fornos e fogaTêm° n° 753.639 de 10-6-66
Produtos Farmacêuticos Gunther do reiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
Indústria Brasileira
Brasil Ltda.
balanças, ferros elétricos de engomar e
Passar. batedeiras, coqueteleiras, expreClasse 41
São Paulo
tnedores liouldificadores elétricos, ma- Para distinguir rações balanceadas e
quinas para picar e moer legumes e alimentação par aaves e animais: AçúV,A00-NAL
carne, resistências elétricas, fervedores ca r alfafa, alpiste, farelo, feno, forraIndustria Brasileira
estufas, ventiladores, paenlas e bules gens; milho; quirela; rações balancea
elétricos. refletores, relógios de ar te- das e vitaminadas, sal, sementes para
Classe 3
frigeredo formas elétricas, máquinas
pássaros e torta de algodão
Para distinguir um sedativo
fotográficas e cinematográficas, caos
Classe 2
Para distinguir: Produtos veterinários
Classe 33
para corrigir as carências vitamínicas
PREÇO DO NÚMERO DE ROJE: CR$ 50
Insignia
dos animais

NELI SANA

C_OLCEMID

PRORROGAÇAO
CASA DO PANETO*3

