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- N° 246

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Geral •
Republicado Por Ter Saído Com
Incorreções
RIO, 21 DE DEZEMBRO DE 1965
DESPACHOS
Eb Pedidos de Reconsideraçâo
Tarmo:
N. 378.034 - Marca: Tabom - requerente: Osmar Bromber.. Reconsideração de Financiera de Perfumeria S.A. Reconsidero o despacho concessivo do registio para o fim de ser
aguardado o tênia) n. 230.190, referente a marca Tabor.
O Sr. Diretor Geral negou acolhimento ao pedido de reconsideração,
apresentado no processo abaixo mencionado, a fim dc manter a decisão
anterior.
N. 294.340 - Nome Comercial
Fundição Santana Ltda. - requerente - Fundição Santana Ltda..
Os interessados poderão obter vista
dos processos respectivos no Setor de
Vistas e Informações.
Divisão de Patentes

EXPEDIENTE DO DIRETOR
Retificado por tet saído com incorreções no Boletim de 20 de dezembro
de 1965.
Notificação:
Uma ez decorrido o prazo previsto
pelo art. 14 da Lei n. 4.048, de 29 de
dezembro de 1961 e mais 10 dias para eventuais juntadas de pedidos de
reconsideração, e se do mesmo não se
tiver valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo
mencionados, a comparecerem a êste
Departamento, a fim de efetuarem o
pagamento da primeira anuidade,
dentro do prazo de 60 dias, na forma
do parágrafo único do art. 33 do Código da Propriedade Industrial, para
que sejam expedidas as respectivas
cartas-patentes:
Privilégio de Invenção Deferidos
Têrmos:
N. 106 865 - Processo Para Polim srização de Olefinas - requerente:
N. V. de Battaafsche Petroleum Maatsahannij.
N. 112 084 - Processo Para a Obtanaen de Derivados - 6 - Meti] Estaraia as - reuereqnte: Lovens
Fabrik Ved A. ICOngated..

CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE .1965

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N. 115.945 - Composições de Resinaa,,de Lpoxi de Cura Rápida e Pro
cesso Para kazer as Mesmas - Requerente: -Allied Chemical Corporation.
N. 122.301 - Aperfeiçoamentos Na
Fiação Continua do Vidro Ou de Termoplásticas'Semelhantes, a Partir de
Hastes ou Garras - requerente: Wer
nes Hugo Wilhelm Schuller'.
N. 122.571 - Peça de Vestuário,
Elástica - requerente: The Kendall
Company.
N. 123.629 --- Relativos Aos Proceesos Para Assegurar
a Fixação de Elementos Dentro de
Um Estôjo Tubular, Especialmente em
Reatores Nucleares - requerente:
Mommissariat A L'Energie Atomique.
N. 124.437 -- cilindro de Prensagem de Máquina de Fundição • A Jato
Para Materia:s Sintéticos Termoplásticos - requerente: Arburg Feingeratefabrik - OHG. Ilehl & 6 hne.
N. 124.439 - Produção de Mangabatosde Potássio Pela Oxidação de
CP?pstps de ?Aganez de Hidróxido
de Potássio Fundido - requerente:
Carus Chemical Company.
N. 124.832 - Aperfeiçoamentos em
ou Relativos a Composições de Graxas Lubrificantes - requerente: Shell
Research Limited
N. 124.871 - Processo Para a Fa7
bricação de Tapetes - requerente:
Texel S.A.
N. 124.946 - Salto-Calcanhar Com
Cavidade Para Calçado - requerente: Louis Fabian.
N. 125.135 - Copolimeros de Alta
Resistência a Flexão e Processo Para
Prepará-los - requerente: J.T. Baker Chemical Co.
N. 125.168 - Aperfeiçoamentos em
ou Relativos a Equipamentos ' Para
Produzir Litargirio - requerente:
Quimaco 5 A Manufatora de Proclo aas Químicos.
N. 125.347 - Aperfeiçoamentos em
ou Relativos a Processos de Recuperação de Sapogeninas - requerente:
Graxo Group Limited
N. 126.202 - Nôvo Suporte Para
Vassouras e Análogos - requerente:
José Papautsky.
N. 126.873 - Processo de Fabricação de Calçados Desportivos - requerente: Anwar Abucl e Bahij Abud.
N. 127.964 - Processo Para Recuperação de Polímeros e Co-Polímeros de Borracha de Solução - requerente: Phillips Petroleum Company.
N. 128;066 - Processo Para a Produção de Oxigênio Gasoso reguerente: Superior Mv Products Co.
N. 128.149 - Composição Lubrificante - requerente: The Lubrizol
Corporation.

N9 129.965 - Processo para oxidar
mercaptanos contidos num destilado
de hidrocarboneto azèdo e composição de catalizador para . uso no processo. - Requerente: Universal OU
Products, Company.
- N 9 130.157 - Processo e aparelho
para produizr chapas múltiplas de
envidraçamento totalmente de vidro.
- Requerente: Libbey Owens Zord
Glass Company.
NO 130.461 - Tubos de suporte
para ?lo. - Requerente: Tuberiea
Louis Julien.
N O 130.694 - Braço de pressão
para um dispositivo de puxar num
caixilho de tecelagem. - Requeren..
te: Shigematsu Taízita.
NO 130.720 - Processo de fabricação de materiais refratários. - Requerente: Arbed, Acieries Réunies de
Burbach Eich Dudelange, S. A.
N9 130.743 - Aperfeiçoamentos na
construção de chapas acusticas para
revestimentos. - Requerente: Leo-,
pold :gnacy Hecker.
NO 130.951 - Dispositivo de gancho passa-trama e de agulha de retenção do fio auxiliar, adequado
para realizar uma ourela no bordo
do tecido, num tear sem lançadeira.
- Requerente: Maaquinaria Textil
dei Norte le Espafia S. . - Ma..
tesa.
NO 131.096 - Inatalação Incorri°.
radora de Capiad,r de Pó Interno
e Externo pala maquina de cardar.
- Requerente: k'erdinand Reiteker,
Louis Windish e aean Nifenecker.
N9 1S1.244 - limpador de bobinas.
- Requerente: Monsanto Company.
N9 132.602 - Nôvo diferencial
para ou em rodas propulsoras de
veículos automoto-ies. *- Requerente: Ignacio lberto Louis Gisondi.
NO 132.607 - Aperfeiçoamentos Introduzidos em so lados de chinelos,
sandalias e outros calçados. - Requerente: Manufaturas Back Ltda.
NO 132.964 - Processo para a preparação de catalisadores de fiquei
raney para hidrogenação, de ação
.seletiva, utilizados na preparação do
peróxido de hidrogênio. - Regue.
rente Kali Chemie Aktiengsellschaft.
N9 ,133.011 - Fuso com cabeça de
fuso, próprio para a fiação ou rea'
torção, sem formar balão, sôbre máquinas de fiação ou -retorção contla
;Inas de corôas. Requerente: Siegfried Kartmann. •
Na 133.047 - Processo para a produção de hidrocarbonetos cobustiveie
para jato - Requerente: Universal
011 Products Company.
N'T 134.197 - Mecanismo de eixo
de veículo - Requerente: Eaton Manufacturing Company.
N.9 134.200 - Castucho filtrante
auto-obturador de segurança para O
transvasamento dos Iddrocarbonetae

N9 119.954 - Processo e Dispositivos para recorte de lâminas de
vidro. - Requerente: Compagnie de
Saint Gobain.
•
NO 121.105 -- Revolver Ina_11,
Chantecler. - .R,equerente: I.N.A.
S. A. - Indústria Nacional de
Armas.
N9 122.11 - Uma rôlha plástica
para garrafas ou litros. - Requerente: Vittoi io Mediei.
NO 128.298 - Máquina para pnander tiras estriadas em palmilhas. Requerente: Cia. Unied Shoe Machinery do Brasil.
N9 128.00, - Maiae de Tricô Circular. - Requerente: United States
Trust -Compasy of New York.
N9 128.609 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a dispositivos destinados a separar, em estado sólido,
componentes de u"a mistura gasosa,
mediante resfriamento, e -processo
para operar uma instalação compreendendo tal dispostivo. - Requerente: N. V. Philips' Gloeilan4a2nfabrieken.
N9 .129.077 - Misturador e Homogenimdor de Composto de P,V.C.
em suspensão. - Requerente: Cano
Fusi. •
NO 129.504 - Processo para a outenção de cloreto de sódio com tendência reduzida a conglomeração, e
aplicação do processo para evitar a
conglomertção de cloreto de sódio
sólido." - Requerente: Deutsche
Solvay Werke Gesellschaft Mitheschrankter - Haftung.
N O 129.518 - Aperfeiçoamento em
processo. - - Requerente: Geseral
Electric Company.
N9 129.770 - Composição Reveladora de fotocópias e similares. Requerente: Fotocópias simar Ltda.
N9 129.774 - Anerfeiçoamentos ta
granulação e secagem de produtos
Fluidos. - Requerente: Potasse et
Frigrais Ca'miques.
N9 129.778 - Instalação para sustentação e prensagem de Transformadores. - Requerente: Aktiti_ge_
sellschaft Bronwn Boveri & Cie.
9 129.N840 - Processo para fabricar Fibras Sintéticas de Acrilonitrila. - Requerente: Toho Rayon
- Kabushiki - Kaisha.
NO 129.947 - Preparação de Couros para curtimento. - Requerente:
Merck & Co. Inc. .
NO 129.964 - Processo para produzir hidrocarhonetos insaturados Rena erente: Universal OH Products
Compasy.
-

Requerente: Jacques Muller,
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Restauração de desenho industrial:
Tármo n.9 138.562 - Um novo padrão de tecidos - Requerente: Nallotex S.A. Fiação, Tecelagem e confecções Concedo o desarqulvamento.

Privilégio, de invenção deferido
(Republicado por ter saído com incorreções no Boletim do dia 17 de
dezembro de 1965).
N.9 124.120 - Aparelho limpador
multi-utilitário adaptável aos liquidificadores domésticos, servindo, como
lavapanelas, lavagarrafas,. batedeiras,
descascador da batatas, deixe, frutas,
limpador de talheres, roupas - Requerente:, Irineo leausberger.,
raigênciasTèrmos com, exigências a cum.-

'

prir (retificação):.

N.9 79.966 -- 'Robert EdouAl. Victor Jean Mioque.
•
N 130.715'
Socony Ifobil 011
Company,, Inc..
13.9 134..293 - Philip Morris Ineorporated.
1t.9 138.555- - Luiz, Paria de Araújo:
N.? 138.383 - Carlos Antonio Can.terucci.,
N.? 138.4113
Max Sltrrada.
N. 138.486 - Armando .Podesta e
Cano Vignati.
11.9 161.393" - Eletro Siroma
11.9 161.707 - r..etroluminescència
Sociedade Anónima.
- NP" 161.569 - Indústria e Comércio. de Molas em, Geral ImeCa. Ltda.

NP 414.217 - Varjão - Classe 41
- Sociedade Comercial de Géneros
Alimentícios "Varjão" Ltda.
Térmos:
11.9 414.379 - GIuvermin - Mese
Dia 21 de dezembro de 1945
11.9 313.175 - 11.9 - Classe 48 3 - Indústria Farmacêutica lendochhnica S.A..
Notificação:
- Chanel S . A.
11.9 360.118 - Luccas - Classe 41
N. 9 415.395 - Guido - Classe 41
Uma vea decorrido o prazo de re- - Gruli 8‘, Lucces Ltda.
- Bar e Lanches Guido Ltda.
Desirée - Classe 37
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
N. 371.539,
11.9 415.548 - Campo Grande
n.9 4.02 de 29-12-61 e mais dez dias - Désirée Enxovais Ltda.
Classe 41 - J. Ribeiro.
para, eventuais juntadas de recursos
11.9 402.531. - Westerley - Classe N.9 416.241 - Gogó da ema e ae do mesmo não se tiver- valido 48. - Sophie Dolega
Classe 41 - A Lins & Ma. Ltda.
nenhum interessado serão logo. expeN.9 404.730 - Pardal - Classe 3 - Excluindo-se "refeições prontas".
didos os certificados abaixo:
- Renato Grandi Contente.
11.9 430.578 - Gima - Classe 39
- Clima Indústrias Reunidas S.A.
- Excluindo-se "assentos e ene/mios
para cadeiras".
N.9 430.581 - Gime. - Classe 28
- Clima Indústrias Reunidas S.A.
13.9 442.351 - ITT - Classe 28
- International Telephone 3,nd Telegraph Corporation.
.^.05
N.9 443.718 - . 'Campel - Classe 38
- Comercial Campei Representações
Limitada - Excluindo-se "impressos".
11.9 450.3.12 - Aver-O-Mar Lado
- Classe 41 - Panificadora AverDIVULGAÇÃO N.' 769.
0-Mar Ltda.
VIngSP
N.9-451.291 - Interplan
6 - Interplan Máquinas. e Motores
Limitada - Considerando-se as "maquinas" como. para a. indústria.
11.9 452_561 - Lidice - Classe 40,
A 'VENDA&
- Produtos de Borracha Lidice L1-mitada. Na Guanabara
N.? 453_463 - Antiflamine - Classe 3 - Sctoning-Hillier S.A. - In.Seção de Veadas: A.v. Rodrigues Alves, 1
dustrial e Comercial.
N.', 453.621 - 1 - Classe 5 - The
Agencia 1: Ministério da Fazenda
Imperial Brass Manufactdring Company - Sem direito ao uso• excluEm Brasile
sivo da letra "I".
N. 454.775 - Septoberors - Classe
Na Sede do 1".1.g..
a - C. H. Boehringer Sohn.
454.326 - Adroiral - Classe e
EXPEInENTE DA SEÇÃO
DE INTERPIIR.ENCIA

r) IR, o

Marcas Deferidas

ç_ã_ o

1\1" M .A. I Et
Preço: Cr$ 7

attenr!e-mte a pedidos, pelo Serviço de. Reern l ésrso Posta;

-

drniral Corporation/Cr 45.293 - Rime - Classe. 8
- Centrôle Automático 'Ser= Ui:citada.

NP 468.149 - LaCtUalidades
Classe 32 - Indústrias de Chocolate Lacta S.A.
NP 451.031 - Cynacolin - ciam
e - Qu"imica rarrnacêutica Mauricio Vilela S.A.
NP 457.460 - Diogo - Classe 41
a- Maria Diogo Madureira.
Na 457.603 - Paassandet - Classe
41 aa Wagner Cavalcante Gondin.
NP 458.177 - Trionite - Classe
46 - Indústria e Comércio Gotthard
Kaesemode Ltda.
Ne 458.381 - Léia - Classe 45 Luiz Maraachin.
NP 458.862 - Homem no espaço
- Classe 32 - Empresa Gráfica "O
• Cruzeiro" S.A.
- - Classe
Ne 468.873 - Pretnato
4 - Premato - Indústria e Comércio Ltda.
N.9 459.214 - Dl Candi - Classe
36 - Cunha e Santos Indústria de
Chinelos Ltda.
NP 459.850 - Samburá - Classe
41 - José Júlio Lins Cavalcante.
NP 400.700 - Viceroy - Classe,44
- Brown & Williamsonn Tabaco
Corporation (Export) Limited.
Ne 462.094 - Inicar - Classe 1
- Irisam Impermeabilizantes Carneiro Ltda. - Com exclua/to de ,pixe.
Ne 462.768 - Altana (A) - Classe
48 - Analla Fernandes Quidio
Melo.

Ne 463.982 -- TV Digais) - Classe
- Dollar Godofredo Walsh.
NP 464.095 - Canarte - Classe 8
- Canana Comércio e Instalações
Elétricas Ltda.
N.9 464.130 - Tuim - 'Classe 41
Sorveteria Tuim Ltda.
N.9 464.258 - Pomada de Lappa
Composta - Classe 3 - Farmácia
Vasconcelos Ltda.
NP 464.745 - Testa - Classe 6
- Indústria Mecânica "Testa" Ltda.
• Ne 464.820 - Condor - Classe
41 - José Calado.
-

N.9 465.025 - !Caricia
Textil Kyrillos S.A.
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Classe 36

- Fabrica

Santa Edwiges.
• N.9 4C.5.215 - Seixas - Classe 41
- Francisco do Cruzeiro Seixas.
N.9 e65.827 - IMB - Classe 48
- 1MB - Instituto Médico Brasileiro Ltda.
NP 4815.847 - Relax - Classe 40
- Móveis Infantis 'Reina Ltda.
N.9 456.277 - Silmour - Classe 8
- Indústria e Comércio Silmaur Limitada.
N.9 466.358 - São Benedito Classe 41 - Enataria Cardoso da
Silva.
N.9 466.464 - Brons-or - Classe
/I - Bronzart Indústria e Comarca de Produtos de Toucador Ltda.
Na 467.635 - Afiarit - Classe 28
- Afiarit Indústria de Rebólos Lit,itada.
N.9 468.079 - Elmo - Classe 9
- Industria Metalúrgica Gazola Limitada.
- Indústria Metalúrgica Gazela LIN, 08.082 - Elmo - Classe 10
•
instada.
N.9 468.087 - Estainpex - Classe
8 - Metalúrgica "Esteimpex" Ltda.
N.9 4E8.084 - Elmo - Classe 40
Indústria Metalúrgica Gazela _Limitada.
N.9 4£8.t89 - lastampex - Classe
27 - Melalaralea "Eslarapex Ltda.
am pex - Classe
N.9 A n. C 90 28 - Metalúrgica "-Eia a-npex" Ltda.
N.9 a02.10S - Nata lnfonnatisa da
Inclentia - Classe 32 - Werter
Maynard Krause.
Na 468.121 - Calçados Chã China 36 - Calçados Ubá Ltda.
Classe
N.9 468.123 - Pabrinyl
23 - Teatil Paulo Abreu S.A.

Ne 408.133 - Kentinha - Classe
Marmitex - Indústria e Comércio de Embalagens para Raiei38 -

Xareas

-Ns9 445.914 - Distilaria Poty •

Indeferidas

N.9 202.878 - Metiobil Piam

Classes 83 e 42

Classe 2 - Instituto Bioquímico Maçdes Ltda.
N.9 408.147 - Parthenon - Classe ragliano 'Ltda.
36 - Modas Parthenon Ltda.
269.267 - Regente - Classe
Ne 468.148 - Dueto - ruançe 4 21N.9
- 'Expresso Viação Regente Li-

- S.A. Mercantil Tertuliano Fernandes.
Ne 468.149 - Lotus - Classe 4
- S.A. Mercantil Tertuliano Fernandes.
N.9 468.1.51 - Bravo - Classe 4
- S.A. Mercantil Tertuliano Fernandes.
Classe
N.9 468.155 - Tritaven
3 -- Laboratório Livertas Ltda.
Expressão de propaganda deferida
Tênue:
Nee 455.960 - o Homem de Vermelho - Classe 93 - Organização
Rubro de Cobranças .Ltda.
.Art.

ne 121.

Insígnia Comercial deferida
Takmos:
•
Recredito - Cases:
N.9 430.947
6 - 8 - 11 - 13 - 14 - 15 25 - 33 e 40 - Pelajo, 'Comercial
Importadora S.A. - Art. 114.
548.256
Sonap
'Cases: 33
e 47 - Sociedade Nacional de Petróleo - Art. 114.
•
N.9 453.223 - Brasil-América Lands
- Classes: 2 - 4 - 8 - 21 - 28
- .33 - 41 - 29 - 50 - 6 e 11
- Comercial e Territorial BrasilAmérica Ltda.
Nome Comercial deferido
Tèrmos:
Ne 417.864 - Sociedade Anônima
Brasileira, Industrial e Agrícola "SaN.9 417:864 - Sociedade Anónima
Brasileira, Industrial e Agricola "SABIA" - Sociedade Anônima Brasileira, Industrial e Agrícola "-SABIA".
- Art. 109, ne 2.
••
.Ne 431.463 - "Veneza" Artes
Decorações Ltda. - Classe 33 - veneaa" Artes e Decorações Ltda. Art. 109, na 1.
•
Título de Estabelecimento deferido
Térreos:
•
Ne 317.008 - Panificação ..uriverde Confeitaria - Clasae 41 Cardoso iz Loureiro - Art. 117,.n9 1.
14.9 432.801 - Casa Esporte Classes: 35 - 36 - 39 - 48 -e 49
- Sociedade Comercial Progress Limitada.
Na 440.576 - Instittuo Orbis de
Técnica e Cultura - Classe 33 José de Melo Pimenta - Art. 117,
na 4.
4.49.1109 Vacaria Santa LuN.
inércia e Indústria S.A. - Art. 117,
cia - Classe 33 - Santa Lucia Cone 4.
.N.9 -452.558 - Anjú- Classe 33
- Anjú Casa de Beleza Ltda. Art. 117, na 4.
N.9 455.599 --Fundição Lospinto
- Classe 23 - Lopes & Pinto Ltda.
- Art. 117, nP 1.
N.9 464.085 - Garden Bar - Classes 4.1 a 42 a- Sorveteria e Bar Kices
Limitada - Art. 117, ..n. 9 '1.
NP 465.a03 • - Carcenaria e CarClases 4 a
pintaria Santa 1...ffizie
25 Manuel Aamsti a Gonzalez Goarales - Art. 117, _na 1.
Ne 468.008 - Organização aling
de Contabilidade - Classes 35 e 50
- Balira Shimomoto - Art. 117,
11.9 1.
NY 468.068 - lan I I - a - Classe 33
- Mario Sallowicz - asa. 117, -n. 9 4.
N.9 468.119 - 1" , -s Técnico de
Maquinas Escritório - Classe 23 Sylvio Gomes Pereira - • Art. 117,
n.9 1.

José TerisÉlmo.

me •

mitada.
N.9. 298.632 - Técnima -' Classe
6 - Tecnima - Técnica Industrial
••
de Máquinas Ltda.
N.9 '316.473 - Técnica - Classe
6 - Tecnics Equipamentos Agrícolas
e Industrial Ltda.
Ne 323.776 - alcrotecnica - Cl.
6 - Flaelo Perin.
N.9 411.190 - Wega - Classe 8
- Metalúrgica Wega Ltda.
Ne 418.551 - Cabia - Classe 3
-Produtos Farmacêuticos Cebla Limitada.
Ne 435.989 - Léo - Classe 13 Floriano Scattolin Ei Irmãos 'Ltda.
•Ne 439.-765 - Santapaula - 'Classe
5- --- Santapaala Com. e Ind. Ltda.
Ne É43.310 - Daoble - Classe .36
Malharia 'Daobe 'Ltda.
,N.9 444S625 - Tribuna " do Povo
-- Classe :32 - Juvenal de Castro
Lassa. •
N.9 453.208 - Coplast - Classe
28 - Coplast - Comércio a Indústria de 'Plásticos Ltda.
Ne 453.743 - Tentação - classe
42 -- Jacomo Augusto Paccola.
Na 453:755 - Hero tOptik --- Classe
41 - Com, e .Imp. Euro-Otica Limitada.
•
Indo]. - Classe 4
N.9, 455.011
- Indústria . de Dicas Vegetais Judie Limitada. NP 456.705 - Brasilla, A Esperança sclo ;Século XX) - Classe 32
- Eugênio Monteiro.
CIAP - tClasea 10
Ne 458.231
- Cia. Industrial Além Paraíba.
Ne 45a.235 - CIAP - Classe 10
- Cisa industrial Além Paraíba.
-458.949 - Braskinea - Classe
35 Braskinex, Exp. e Imp. Ltda.
N.9 -459.425 - Isobar - Classe .16
- Comparada • de Produtos C.birnicce
Industriaes M. Hamers.
Na 459.518 - Rações 3 Cabeças
(C. fig. de três cabeças de animais)
- Classe 41 - Frigorifico de Jacarezinho S.A.
NP 459.778 - Country House Classe 16 - Country Flama do Brasil
Srciedade , Anônima.
NP 460.599 - Tapajós - Classe
16 - Depósito de Materiais para
Construções Tapajós Ltdae
Ne 463.780 - Fig. de Gaivota Classe 1 - Companhia de Produtos
Químicos "IDRONGAL'e.
N.9 465.642 - Piauí - Classe 41 Chasqueada Piaut Ltda. .
N.9 465.801 - Jundiai - Classe 8
- Ind. de Antenas Jundiel Ltda.
Insígnia Comercial indeferida
Ne 395.258 - Pinto Seguro Classes 25 - 32 - 33 e 50 - Pôrto
Seguro - Companhia de Seguros Gerais.
Expressão de propaganda indeferida
N.9 394.907 - Casta de Natal Super -Gigante - C asse 27 - Alimentos Eelecionados "Amaral' S.A.
Titulo de Estabelecimauto indeferido
• NP 381.193 - Vabtificio Minens,
-- Classe 41.-- Lacindo Valente.
Ne 433.857 - Renovadora de Pneus'
ABC - Classes 33 e 39 - Di Narcli
& Gonçalves Ltda.

Exigências

Termos coin exigências a cumprir:
:• . .N.° 263.841 - Evcrest Comercio .Eng,enharia Ltda.
N.° 372.760 - Gherson Elefant
N.° 395.455 - Juan Di Leu.'
-N.° ;196.184 . - Juan Di Leo. .
N." 421.490 - Sociedade Comércio .de Mineiros e Metais Metalora Ltda.
.N.° -434.489 - Carpintaria Triagem Ltda.
N.° 439.548 - Confidez Ltda.
N.' 443.21.7 - Comissária Exportadora e Importadora Gomexim Ltda.
N.° 4130.644 - •Transprettes Ro-•
doviárjos Trausmarilia Ltda.
Comercial .Fer• .N.° 460..337
„reira Santos S. A.
N. 465.913 - Palácio dos Presentes Ltda.
Ne 468.104 - %Verter ..Maynard
Krause.
Diversos

Têrmos aguardando notei°.
467.587 -,. 'Roger Ehouri.
1•1.°419.221 - Salineira do Brasil Lida.. 'Saibras. •
.N.° 421,518 - Solda Best
Comércio .e Indústria Ltda. •
443.2424- Ihiropuera n•••
Móveis 'Indústria ,e Comércio Li.

.1=•••

Irritada.
Ne .445.5e-á - Instituto Quimico Compainas S. A.
N. 456..-076 - Companhia Industrial de Grandes Hotéis.
N.• 45.8.728 - ,Usinas -de Leite
Catarinense :S. A. Uleica.
N. -458.810 - .Comptoir de
Lln dustrie 001 OU niere, Et ab is-

sements Roussac.
Ne 459..783 ,- :Soe-lota Rhodia-

toce S. p. A.
N? 460.'975 - Panificadora
Vila.'Manchester Ltda.
N.° 464:.201 - Titanus
dada Ltda. •
N.° 464.4397
José Coelho Pereira.
N. ° 464.458 - illoberto Cana-.
varri) Costa.

-465.279 - Fábrica de Es•
pelhos ,Guanabara Ltda.
N.° 405.430 - Lanifício Amparo 'S. A.
•
N.° 465.809 - Fábrica de 'Velas
Marpol Ltda.
N.° 465;885 - Galeria Paulista
de Modas S. A.
.N.° 465:915 - Luiz Badrigues
Torres •& Cia.
.N.° 4115..916
Luiz Bodrigues
Torres .:& -Cia.
N.° 405.921 - -Celancse Corporation of America.
N.°• 1165.943
Wimberly -Clark
Corp.^ralion.

N.° 465.956 - Editéra Supre-ma Lida.
N. 405.979 - Metalúrgica Wallig S. Al.
N.° 465.988 - Veb Kamera -

Und Kinowerke Drcsden,
N. 4 6 . 8 7
Ultralar Apare-

lhos e Serviços Ltda.
N.° 476.809 - Moplast

Indústria e Comércio.

S. A.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita deasestirdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Lia data da publicação de que trata o presente artigo, cameçará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dica
Vedarão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
terizado pelo fato de compreender
as atapu de pôr em contacto as fibras de colagênio agregadas com uma
TriRMO 1V 9 133.828
solução de água de hidrazina, manArmour And Company — Estadas tendo o contacto a uma temperatura
que não exceda cérca de 60 graus
Unidos da América.
Centígrados durante tempo suficiente
Titulo: "Processo para a prepara- para induzir a desagregação das difio de fibras de colagênio".
tas fibras, desagregando mecanicamente as ditas fibras de colagénio,
, Pontos Característtdos
lavagem com água das ditas fibras
para remover-quantidades substan1 — Um processo para a preração
de fibras de colagênio, caracterizado ciais da dita hidrazina, desidratação
ditas fibras e tratamento das dipelo fato de compreender as estapas das
de condicionamento de fibras de co- tas fibrae para induzir a reagregação.
lagênio agregadas com hidrazina pa7 — Um processo para o tratamenra dêssé modo induzir a desagfaaa- to de colagênio, caracterizado pelo
çao de fibras lonas no dito colagê- fata de compreender as etapas de
nio, desagregando mecanicamente as centastas pelos de animais com urna
ditas fibras, separand °porções de solução de hidrazina tendo uma conhidrazina das ditas fibras e reunindo centração de cêrca de 20 a 95 por
as ditas fibras.
cento, mantendo a dita solução a
2 — Um processo para a prepara- umatemperatura abaixo de cêrca
ção de fibras de colagênio, caracteri- 40 graus Centígrados durante tempo
zado pelo fato de compreender a prea suficiente para induzir a desagregapaeação das fibras de colagênio in- ção das fibras nas ditas peles, desatactas desagre gadas e de compreereaaa gaegação mecânica das fibras nas dider as ataras de por em contacto C, tas peles. remoção de quantidades
cohigênio com uma solueão de Agua substanciais da dita hidrazina pela
de hidrazina para induzir -aesim a lavagem com água das ditas fibras,
desagregação das fibras no dito co- desidratação solvente das fibras, leve
lag,ênio, desagregando mecanicamen- pré-curtimento das ditas fibras e
te as ditas libras, separar:In ;sor- concacto das fibras com o agente de
çõea substanciais da dita hidrazina
ligação para induzir assim a reagredas fibras e reunião das fibras.
gaçao das ditas fibras.
2 — Um processo para a prepara— Um processo para a preparação de fibras de colagênio, caraease- ção8 das
fibras de colagênio separadas
rizado pelo fato de proporcionar a
preparaaãO das estruturas de colagê- e essencialmente intactas, caracterinio nativo que compreende as etapas zado pelo fato de compreender as
de pôr em contacto as fibras de co- etapas de preparação de uma solução
/arsênio agragadas com hidtazIna pa- de hicirazina em água, alcalinidade
ra (lasse modo Induzir a desagrega crescente da dita solução peio acrésção das ditas fibras, desagreaaado cimo de um material básico a. ela,
mecanicamente as ditas fibras, renovando quantidades substanciais . de
hidrazna . das ditas fibras, reunindo
REVISTA TRIMESTRAL
, quantidades substanciais de hiciraelna
ditas
.
fibras,
reunindo
as
das ditas
DE
fibras e reagregando as ditas fib-as
JURISPRUDRNCIA
para formar um agreaatio de colagêrijo altamente organizado.
DO
4 — 'Um processo para o trataSUPREMO
TRIgUNAL
mento de colagênio, caracterizado pr/o fato de compreend e r as etapas da
FEDERAL
pôr em contacto o colagánio a &rermdo com bldraztna, nanef rir?lo de
VOLUME 24 — 1%3
contacte durante tcmpo saficipate
para interronmender as fôrcas de liPreço: Cr$ 3 600
staria entre as fibras e . o dito colagênio. suspensão da ação da hid a rraA Revista Trimestral de juris.
na antes de ocorrer uma solubi l i aaprudência do Supremo Tribunal Fe.
çar apreciável cies ditas fibras e marno das ditas fibras.
derai contém a materla que. ante5 — Um processo para o tratariormente. constituia o Apenso ao
mento de cola g ênio, caraateeiaado
Diário da justiça
eender
asefe.nns
peri• fato de comn r
de pôr em conteria) o cala-a-as
A VENDA:
tive com uma soluaão de haire 'inc.
oue tem ama r a ne ead• r e5 n aaa'areP'
Na Guanabara .
de 20 . 9..95 por cento de hiclraeana.1
Seção de Vendas.
por pêso, manut-rtção do co ntnef o Rodrigues A ./es 1
período
de
temno
por uma
Agènem 1 Ministerio da .Pazemia
te para Induzir a desa9,Tegarn0
aesa ditas fibras no •a`a
;rende-se a pedido:- pelo Serviço
r as ra
gre g aaão mecanl e a rie ed'fib
de RPemVfi:so Postal
oaea,"7
n
'
r
retrn
to colagênlo,
substerr4aie ria alta hl rb-tv,,,,rt elas
hri, Bramis.
ditas fibras e reun i ão das ditas fiNa 44, cie de. 1 .". 1 InJ
•
bras.
rocesso
para
o
tratap
ITm
a —
alento de fibras ele colagênio, carne De

31 de outubro

de 1961

condicionamento do eolagênio agrega- de hidroxilamina por pêso em água,
do pelo c. c . ---,' re-rt e dita solução manipulação mecânica de ' colagênio
para induzir a desagregação das fi- para soltar assim as fibras individuais
bras, desagregando mecanicamente as de agregado de colagênioa separação
ditas fibras, impedindo uma ação de das fibras da solução de hidroxilaancondicionamento adicional pela dita na e coleta das fibras separadas.
solução, e coleta das ditais fibras.
17 — Um processo para o tratade colagênio, caracterizado pe9 — Um processo para a prepara- mento
ção das fibras de colagênio separa- le fato de compreender as etapas de
das e essencialmente intactas, carac- contactar colagnio agregado com soterizado pelo fato de compreender as lução de hidroxilamina com uma ean
centração de .cêrca de 20 a 80% de
etapas de preparação de uma solu- hidrozilamina por pêso em água, deção de hidrazina em água, prepara- sagregação mecânica do calogênio rio
ção de uma solução em água de um modo a soltar as fibras individuais
material alcalino, contacto alternati- do agregado de colagênio,- coletando
vo do cola,gênio com as soluções para as fibras desagregadas.
induzir assim a desagregação das di18 — Um processo para o tratatas fibras no dito colagênio, desa- mento de colagênio, caracterizado pegregação mecânica das ditas fibras, lo fatc de compreender as etapas de
ação de sustação das ditas soluções contactar o colagênio agregado com
antes de solubilização apreciável das solução de hidroxilamina de uma
ditas fibras e coleta das ditas fibras. concentração de cérea de 20 a .4n%
pso, mantendo a temperatura da
10 — Fibras de colagênio, caracte- poi
dita solução de cêrca de zero a sesrizado pelo fato de consistirem era senta
graus Centígrados, manipulafibras individuais substancialmente ção mecânica
de colagnio para soltar
Intactas e separadas tendo para nada f , bras individuais do agregado de co.
100.000 bramas de colgênio 1 a 20 lagênio, separação das fibras da somo/es de aaginina convertidas para lução de hidroxi/amina e coleta das
dites fibras.
ornitina.
19 — Uni processo para o trata11 — Fibras de colagênio ,caracterido colagênio, de acôrdo com
zada pelo fato de consistirem em fi- _mento
o ponto 18, caracterizado ainda ror
bra- siisbstancialmente Intactas e se- compreender as etapas de separação
paradas derivadas de colagênio e teu- dela fibras da solução de hidroxilado paia cada 100.000 gms. de colagê- nana, coleta das ditas fibras e reagregação das fibras coletadas. (rixa
niO 8 a 20 moles de hidrazina subs- formar
uma éstrutura de colagênio.
tituída por quantidade igual de gru20
—
Um processo para tratar copos amidas.
lagénio, caracterizado, pelo fato de
12 — Fibras de colagnio, caracteri- compreender o contacto de pelos de
intactas e separadas, tendo para ca- anima' com uma solução de hicl eoxida • 100.000 grs. de colagnio de 1 a lamina com uma concentração de
20 males de arginina convertidas pa- êrca de 20 a 80% por pêso em água,
ra ornitina.
nianutencão das temperaturas da dlsolueão durante o condicionamen13 — Fibras de colagênio, caracteri- ta
entre zero e sessenta g raus Oenzadas Pelo fato de consistirem -.mi to
tie,rados, manipulação mecânica da
fibras substancialmente intactas e colagnio
para soltar fibras do dito
separadas derivadas de colagénio e agregado de colagênio, separação das.
tando para cada 100.000 gins. de co- fibras da solucã de hidroxilanuna,
dgenio 8 a 20 moles de hidrazina e coleta das ditas fibras.
71 — Fibras de colagênio, caractesubstituída por quantidade igual de
rizadas pelo fato de terem as progrupos amidas.
priedades físicas gerais do colmara •
14 — Fibras de colagênio, caracteri- nativo e de serem modificadas oai.
zadas peio fato de consistirem em fi- nitcamente pela introdução de cêrce
broa indivuais substancialmente in- ae 10 a 45 moles de hIclrostamst
tactas e separadas tendo para cada por 100.000 gms. de colagnio nativo, a remoção de 10 a 24 moles da
300.000 gms. de colagênio de 8 a 20 tunIdas e a conversão elP 1 a 24 momoles d- hidia a ina substituída por les de orginina e omitira.
.
quantidade 22 — Fatruturas de cola ganio eaele grupos amidas
c 1 a 20 moes de, arginina convertida racterizado pelo fea n de con sIR ' l •ene
ceeencialmente de fibras de coláaêcm ornitina.
ido estruturadas, tecidas cruzarias;
lt — Um proceeso para a prepa- unia noreã,o snbstancial das ditas firacão de fibras de colagênio caracte br as se= moldlficadas oulmieamenrizadc pelo fato de compreenrkr as l e r.i?'/, introdução, de cêrca de 10 a
ete r as de cancUcionamento de cola- 1 4e moias de hidroxam et es nor 100ene
fi. n!o a arearido .com uma snliição em I giva. • de colaanio nativo. a remoçar
4 moles de a r^i a ns e a con
agua . ra. hiriroxi l amaia da modo ai
ori9.i nar a delrrn in a eão de fibras in-I de,
ve rsão
In a de
2 1 a 24 moles d3 argitina •
divi d "a i s arna's das outras, desagre; cantina.
ga"'_-"to me^fti , a- das fibras no dito' • A reauerente reivindica de adir&
cro0 ^->nio r r -,leta d f, s fibras desagre - ' " m a ran r eriaan :friternacirmal e n
Artia 21 do Decreto-Lei n 9 7.903
gas.
•
agasto de 1945. a nrioridade
'
1 de 2 7 d e
16 — O processo para
1
o trata/nen-a
n a e - t e nedi do danos;ade
ae corresno
to do crlagênio, ca”acterimdo nelo Na
p enartican de Patentes dos Pstafatr de crmnreender , as etanas de, dos Un'dos da América. • em 31 ' de
-rads - 4 a s o colagênin • a " P " fla coal ' outubro de ?NO, sob o n 9
65895.
--- , aia dê hiriroxilamina
te raio ama
(y9 5 P.418 — Data: 22-12-65 —
amsentraeac dê • cérea de 20 a 301 i MS 102).
.
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MARCAS DEPOSITADAS
Pub/icação feita de aoárdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial, Da data da publicação começará
• corras o prazo ae 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse , prazo poderão apresentar suas oposiebes ao Dspartausaase.
Nacional da Propriedade Industrial aquéles que se julgarem prejudicados cote • uoucessão ao registro se:alarido
termo n. 712.213, de 22-9-65
Laboratório Vita Ltda.
Guanabara

iridústria Brasileir&
Classe 3
Produto farmacêutico, destinado ao tratamento dos distúrbios emociaratis
Termo n. 712.214, de 22-9-65
Estsco — Escritório Técnico Contábil
Ltda.
Rio de Janeiro.

ESiECO
Classe 50
Artigos da classe
Têrmo n. 712.215, de 22-9-65
Autolandia Palmares Ltda,
Pernambuco

AUTOLANDIA
PALMARES LTDA.

•
Nome comercial
Termo n. 712.216, de 22-9-65
Comércio e Indústria
Proveplastic
S. A..
Gtianabara

PROVEPIASTIC
INDf.ISTRIA BRASILEIRA
Classe 28
Artefatos e produtos acabados de origem animal, vegetal ou mineral, ao
incluídos em outras classes; artefatos
de substâncias químicas não incluídos
em outras classes
Termo n.° 712.218, de 22-9-1965
atenas — Associação dis Amigos da
Televisão na Area Santista
sai:, Paulo

àm e i nds, I
!

INDÚSTRIA BRAMIRA)
Classe 8
Para distinguis: Artigos e , Uparellias
eletrônicos: alto-falantes, antenas. agulhas para fonógrafos, amplificadores,
bobinas para rádios e televisões, aparelhos paar contrate de sons, condensadores, aparelhos de cornunicaçáo !atesta, diais. discos gravados, aparerios de
frenii7mcia modulada, fonógrafos, gravadores de discos, gravadores ' de fitas,

geradores estatisticos e eletrónicosde
alta freqüência que funcionam can v- álaulas. máquinas falantes, aparelhos de
receptores de sons. rádios, rádios . tonógrafos. aparelhos de televisão, sincronizadores, selecionadores, transformadores de sons, toca-discos automáticos ou não, transmissores transistores,
válvulas para rádios e televisões
Termo n.° 712.217, de 22-9-1965
Visferbras — Vidros e Ferros do
Brasil Ltda.
Guanabara
TR—

TRANSPORTE R1tPIDO

Industria Brasileira
Classe 14
Vidro, cristal e seus artefatos não
incluídos em outras classes v"
Termo In..° 712.219, de 22-9-1965
Indústrias C, Fabrini S .A .
São Palias

Termos ns. 712.221 e 712.122, de
22-9-1965
Manlio Gobbi S.A:
Rio Grande do Sul

Tèrmos as. 712.223 e 712.124 de
22-9-1965
Manlio Gobbi S.A
Rio Grande do Sul

CORCUNDA .
Liasse l•
'artigos para escritório. aimotdaas para
.arimbps. almofadas pare tintas 'abri.leres de cartas. arquivos, borrachas,
aerços para mataborrão borrachas para
colas. brochas para 3esenhos, cofres.
meta.; eaneta rinielre canetas para
desenho. cortadores de papei. carbonos,
carimbos. carimbadores, cola para papel,
coladores, compasst,s. cestos para cor• espondrn,ia -lesenharlores. duplicadores datadores estojos para di'st
estojos para canetas estojos coal minas,
esquadros estojos pára ápjs. espetos.
'estiletes para papéis furadores. fitas
rifia q uinas de escrever. grafites
para lapiseiras goma a rábica, gram p eadores. lápis em gerai, lapiseiras rnaquinas. para apontar lápis minas para
grafites minas para penas, maquinas de
escrever matam-ias de calcular maquinas de sothat má quinas de multiplicar,
mata-gatos porta-tinteiros, porta carimbos. Porta-lápis porta-canetas, porta:arras, prensas prendedores de papeis,
percevejos na ra Pa péis -nerturaclores.
réguas. raspadeiras de borrões, stenills
Para mimeógrafos tintas e tinteiros

Classe '17
Artigos para escritório, almofada para
carimbos . • almo fadas tiara tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas
berços para mataborrão. borrachas para
colas brochas oara desenhos. cofres
canetas, canetas tinteiro. canetas para
desenho. cortadores de parei carbonos
carimbos. carindsadores. cola para papel
coladores. com passos, cestos para correspondência. desenhadores, duplicado
ei
rei. datadores, estolas para desenhos
estojos para canetas estofos com minas
Classe 'Ri
esmiacilros estojos para If. pis , esc,' 1(35.
estiletes para papéis. furadores. fitas Móveis em geral 'de metal, vidro, de
Ind.Drasileira
para máquinas de escrever, grafites aço, madeira. eStotados ou não indo-.
para laniseiras goma arábica. gram pea- dve móveis para escritórios: Armários,
dores, lápis ern qrral, la piseiras. ma armários para ' banheiro e para roupas
Classe 21
usadas, almofadas, acolchoados para
Para distingu- is: Veículos e suas partes 3uinas para apontar lápis. minas para móveis, bancos, balcões, banquetas,
grafites.
minas
para
penas,
tiláguinas
integrantes: Aros para bicicletas, autobandejas domiciliares, berços. biombos.
móveis, auto-caminhões, aviões, amor- escrever, má quinas de calcular ma q ui- cadeiras. carrinhos para chá e café,
tecedores. alavancas de câmbio. Parcos. nas de somar máquinas de multiplicar conjuntos para dormitórios. conjuntos
breques, braços para veículos, bicicle- mata -gatos. porta-tinteiros, porta-carimsala de jantar e sala de visitas. •
tas, carrinhos de mão e carretas. cami- "0s. ' porta-lápis, porta-canetas, porta- para
-:onjuritos
para terraços. jardim e praia
nhonetes, carros ambulantes. caminaões, cartas, prensas, prendedores de papéis.
carros, tratores, carros-berços, carros- Percevejos 'para Papéis perfuradores zonjuntos de armários e gabinetes para
tanques. carros-irrigadoes, carros, car- réguas, raspadeiras de borrões. stencils copa e cosiriaa, canina cabides, cadeira,
aça& carroceriaa, chassis, chapas cir- para mimeógrafos. tintas e tinteiros giratórias, cadeiras de balanço, cantai
de rádios colchões, colchões de moas,
culares para veiculo% cubos de veículos,
dispensas, divisões. divans. discotecas.
corrediços para veiculo% direçao. ciesliClasse 40
neddras. estribos, escadas rolantes, ele- Móveis em geral, de metal. vídfo, de de madeira, espreguiçadeiras. escrivani.
vadores para passageiros e para carga, aço, madeira, estofados ou não. incha ribas -estantes.. g uarda-roupas, mesas,
engates para carros, eixos de direção. tive móveis para escritórios: Armários -aesinhas. mesinhas para rádio e aeleviFreias, fronteiras para veiculos, guidão, armários para banheiro e para roupas são, mesinhas , para televisão, molduras
!ocomotivai, lanchas, motociclos, molas, usadas, almofadas. acolchoados para Para quadros. .0sta-retratos. poltronas,
poltronas-camas, prateleiras. porta-chamotocicletas, motocargasa moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques. móveis, bancos, balcões, banquetas. péus, sofás, sofás-camas. tra-resseiros e
vitrines
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões. bandejas domiciliares, berços, biombos.
vodu; para bicicletas,, raios para bicicle- cadeiras. carrinhos para chã e café,
Termo n.° 712.225, de 22-9-1965
tas. reboque, radiadores para veiculos conjuntos para dormitórios, conjuntos
Manlio Gobbi S.A.
rodas para velculos, selins, trie cios. ti- para sala de ¡amar e sala de visitas.
Rio Grande de Sul
rantes para velculos, vagões, velocípe- conjuntos para terraços. Jardim e praia
des, varetas de contrôle do afogador e conjuntos de armários e gabinetes pára
acelerador, tróleis, troleibus carnes de copa e cosinia. camas, cabides, cadeiras
Termo n.° 712.22E; de 22-9-1965
giratórias. cadeiras de balanço. caixas
Calçados Finos Cardinale Ltda.
de rádios colchões, colchões de moias.
São Paulo
dispensas. divisões. divans, discotecas
Classe 17
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniestanteS. guarda-roupas, mesas. Artigos para escritório, almofadas pai*
almofadas para tintas, abra,
mesinhas. mesinhas para rádio e televi- carimbos,
dores de
arquivos, borracha*
são, mesinhas para televisão. molduras bessos paracastas,
mataborrão, borrachas para
para quadros, porta-retratos poltronas.
brochas p ara desenhos, cofres,
poltronas-coinas. mate' r iras, porta-cha- canetas, canetas tinteiro,
canetas pare
Classe 36 .
péus, sofás. sofá , '-camas. travecseir&i e desenho, cortadores de papel, carbonos,
Calçados para senhoras, homens e
vitrines, •
carimbos, carimbadores, cola para paPell
crianças

prorrogação

cri

G01313;
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Termo a.° 712.232, de 22-9-1965
Termo n.° 712.228, de 22-9-1965
coladores, compassos, Gestos para correspondência, desenhadores. duplicado- Arteplast — Publicidade, Comércio e Padaria e Confeitaria Lusitana Ltda.
Rio de janeiro
Indústria Ltda.
rer,, datadores. estojos para disenhos.
estojos para canetas, estojos com minas.
Guasabara
esquadros. estojos para lápis. espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
Para máquinas de escrever, •grafites
para lapiseiras, goma arábica. grampea- Classe 41
dores. lápis em paral. tapiselsas. asaArtigos
da classe
quinas para apontar lápis, minas para ar
grafites. minas para penas. máquinas de
Tèrmo a.° 712.233, de 22-9- 1963 .
escrever, máquinas de calcular, maquiPapéis e Papelão Alvicruz Ltda.
•
ruis de sanar, máquinas de multiplicar,
Guanabara
mata-gatos, porta-tinteiros.. porta-Caria.,, porta-lápis, porta-canetas. portaartes, prensas. prendedores dt papéial
Classe 33
percevejos para papéis. perfuradores, Publicidade, cartazes para campanha
réguas. raspadeiras de borrões. atendia publicitária, publicações e impressos
INDCSTRIA BRASILEIRA
para mimeógraftia, tintas e tinteiro.
em geral
Classe 38
Termo a.° 712.226, de 22-9-1965
Tármo a.° 712.22-9, de 22-9-196
Artigos da classe
Cinfecções Paraense Ltda.
osé de Cicco
• Guanabara
Termo n.° 712.234. de 22-9-1965
Guanabara
Artefatos Voga de Calçados e Bolsas
Limitada
Guanabara

banhos, pentes, vaporizadores de perfis.
atm escavas para dentes, cabelos, unhai,
e ditou dum de louro, saquinho perfumado, preparados em 'pá. pasta. nondo e tijolos para o tratamento das unhai
dissolventes e vernizes, removedores da
minada: glicerina • perfumada para us
cabelos e preparados para descolaste
unhas, cibos e pintas ou doais arta,
doia. Óleos par* a peie

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas çaitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas. anáguas, blusas.
botas, botina,;, blusões, boinas, mbadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, abales.
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
cintas. combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. cal.
ças. camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas: colarinhos, cueiros.
saias, casacos. crinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingeri" jaquetas, laquês.
luvas. ligas, lenços, mantéis,- mesas_
maidr, mantas, mandrião,, mantilhas, paletós, palas. penhoar, pulover. pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras. quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteres, shorts. sungas.'srolas ou stacks
touca, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Térmo a.° 712.227, de 22-9-1965
Ryfer
Irmão

Classe 21
Para distinguir: Artigos de vestuáriol
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, olpargatas, anáguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés. capacetes, cartolas, cara.
poças, casacão, coletes. capas, chales,
cachecols.' calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
pe.ugas, pouches, polainas, pijamas. purobe de chambre, rolpão, sobretudos,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharros. jogos de lingerie.'jaquetas. laquês,
luvas, ligas, lenços, mantéis, meias.
legiais, fraldas, galochas, gravatas gorsuspensórios. saldas debanho, sandálias
pes. fantasias, tardas para militares ..conhos, perneiras, quinionos. regalos.
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas. penhoar, pulover, pelerinas.
toucas, turbantes, ternos, uniformes
suetares, shorts, sungas. stolas ou slacks
e vestidos

ep as

LUZITANA

Momo a.' 712.236, de 22-9-1965

Wolmy Aibernaz
Distrito Feedral

ALVICRUZ

PARAENSE

Guanabara

De acco

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas 'citas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babadouras, bonés, capacetes. cartolas, carapuças , casacão, coletes, capas, diales,
cachecols, calçados, chapéua, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças. calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas,' colarinhos, cueiros.
1-:as. casacos, crinelos, dominós, echarpes. fantasias, fardas para militares. colegiais, fraldas. galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie. jaquetas, laquês.
luvas, ligas, lenços, mantéis, meias,
malta. , mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, rega/os,
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteres, shorts, sungas, srolas ou slacks
touca, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
• Têrmo n.° 712.230, de 22-9-196
Livraria Atheaeu S.A.
Guanabara

VOGA
Claâse
Couros e peles preparadas ou não, camurças, couros. vaquetas. pelicas • artefatos dos mesmos: Almofadas de cou
ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros embalagens de
couro, estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-bloFoz, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-níqueis, pastas. pulseiras
de couro, rédeas. selins. sacos para viagem. sacolas, saltos. solas e solados
tirantes para arreios e valises
Têrmo n. 0 712.235, de 22-9-1965
José Luiz dis Santos Leite.
Rio de Janeiro

MECA -VOLKS Agência
de AutorMeis Aute Ppças

Terno n.° 712.237, de 22-9-65
Servix. — Comércio e Representações
r

LIVRARIA

Classe .18
Para distinguir Perfumes. essênetas. el.
tratos, água de colónia água de toucador água de beleza água de quina
água de rosas, água de alfa-..na 491111
vara barba loções e tônicos Para 01
zbelos e para a Dele brilhantina. banNome Comercial
dolina. "batons" cosméticos fixadores
de penteados petróleos õleos sara
Têrmi n.° 712.231, de 22-9-1965
cabelos, creme evanescente cremes gor
Scoll — Comércio de Móveis Ltda.
3x-rosos e pomadas p ara limpeza da
Guanabara
nele e 'macmillage depilatórios desodorantes, vinagre aromático, nó de arror
• talco perfumado ou não lápis vara
, FONTE DOS MOVEIS
aestana sobrancelhas, preparados nora
robelezar cílios e olhos car.p .pare
Brasília
- rosto e ig ara os lábios sabão e creme
Classes: 8, 28, 33, 39 e 50
gare barbear sabte liquide oerfurnati, l'ara distinguir: Aparelhos ti; .1r
Classe 40
nu não sabonetes dentitricios em
ç:rado e candic;nnaclo, .aparz . lhos !otrArtigos da classe
, pasta ou liquido, sais perfumados para gráficos, acend:Jares iititt5mátiPn . e ,L .

AINEREll S. ik

Classes: 33, 35 e 36
Artigos de vestuário cm geral, artefatos
de couro, bolsas, carteiras e confecções
de roupas

.

•

DIARIO OFICIAL (Seção III)

Segunda-feira 27,

Dezembro de 1965 5259

- MARCAS DEPOSITADAS

1

~"
,

Ptelleg ib falia de acordo enta o a.T3,. 130 do epoNo ' t Propriedade Industrial. Da data da publicação cornam* a
0112107 C8 Pelt20 df, 013 dikta para o MotingOito do' antitidó. Durante esse prazo poderão apreeentar Imas oposições ao 1-Separtaraerin
Wia:danal da leNotacla 33daatilat aqueSs g= ao jtegaran prajuctleados com a coxo:~ do reziatro requerida

quinas de lavar e enxugar roupas, acessórios de aparelhos elétricos. Artefatua
de material plástico e de nylon, caixas
de material plástico para baterias, coadores, copos, canecas, adesivos para
ladrilhos e adesivos pare azulejos em
geral. Representações .de artigos. Artefatos de borracha em geral. Impressos
em geral
e
Termo n.° 712.240, de 22-9-05
il ar Nunes da Silva.
Ppasilia
W

M

nas, caixas de metal par portões, canos
Termo n.° 712.243, de 22-9-65
de metal e chaves de fendas em geral. Agência de Noticias Brasília Lr.t.fÉ
Ano, cebolas, leite, óleos comestíveis,
Brasilz
macarrao, arroz, batatas, café em grão,
e moído, eas pó, açúcar balas, biscoitos bonda/as, cremes de frutas e doces
em geral. Bebidas alcoólicas e fenrentadas em geral. Velas, fósforos sabão
comum e detergentes, amido, anil e preparações para a lavanderia, artlps e
preparações para conservar e poer
Termo n.° 712.241, de 22-9-65
José Chreem ô Irmãos Ltda.
Guanabara

locomotivas, lanchas, motociclos, moias,
motocicletas, motocargaa. moto furgões,
rodas para bicicletas, raios para bicicle.
tas, reboques, radiadores para veiculo,
manivelas, navios, õnibus. para-choques,
para-lanas. para-brisas. pedais pantõea

rodas para veículos, scins. tricicles, tirantes para veiculas. vagões. yelociper
des, varetas de contràle do a logador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
• carros e toletes para carros
Tênnos as. 712.247 e 712.248, de

22-9-65
F. T. C. Lucinosos Ltda.
GuanPhara
•

Casa .4.Aberto
Classes: 23, 24, 36 e 37
Tecidos em geral. Artefatos de algodão, cânhamo, linho, juta, ,seda, lã e
outras fibras, não incluídas nas demais
classes. Artigos de vestuário, de tthia
sorte, incluslve de esporte e para crianças (fraldas, cueiros). Roupa ck
cama e mesa. 'inclusive cobertores, loalhas de uso pessoal, panos de prato e
análogos
Classe 41
Para distinguir: Bolinhos, croquetes, Iro-

xierhas. empadas, puteis, pães, biscoi-

Termo n.° 712.242, de 22-9-65
Comercial de Roupas São Bernardo
Ltda.
São Paulo

tos, batas, arroz, amêndoas, ameixas,
amendoim. mamas alimentícias, .macartão e doces em geral
Termo n.° 712.239, de 22-9-65
(Prorrogação)
José Chreem £1 Irmãos Ltda.
•
Guanabara
PRORROGAÇÃO

Vr

OASA

Uasse 12
Para distinguir: Almanaques, agendas
Anuários. álbuns Impressos boletins ca
rálogos, edições impressas, revistas ór.
jnol, de publicidades. programas radio.
,õnicos. rádio-televisionados. peças rea
raia e cinematográficas. programas rir

'canse

Bicicletas Monark S. • A.
, São Paulo

Loja Grande
Classes: 8, 11, 41. 42 e eia
Feror de engomar roupas, rádios, tocadiscos. válvulas para rádios, válvulas de
descarga, válvulas de redução ern geral.
receptores. refrigeração doméstica e industrial. Ferramentas de tõla espécie,
cutelaria em geral, e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, armações em geral, bacias, baldes, enle-

Artigos da classe

Termos os. 712.249 e 712.250, de

CCF

BOLA BRANCA.

22-9-65
Mercantil Represeat.itra
r.
S.A.
Guanabara

Indústria Brasileira

t\t‘
Wfi t.0

i; ° 02'

c a

Classe 21
Bicicletas, motocicletas, triciclos, velocípedes, lanchas. caminhonetas
Termos na. 712.245 e 712.246, de
22-9-65
.
(Prorrogação)
Maschinenfabrik Augsburg-Niiimberg
A. G.

*LSZI/r0

Classes: 22 e 37
Pios em geral para tecelagem e para
uso comum. Linhas de costura, para
bordar, para tricotagern, (exceto barbante). Roupa de cama e mesa, inclusive cobertores. Toalha de uso passeai
panos de prato e análogos
Termo n.'" 712.238, de 22-9-65
' Castão Pereira Salgado
Brasília

Classe 8
Artigos da classe
Classe 28
#

• Termo a.° 712.244, de 22-9-65

Alemanha
-

•

. INDOSTR IA BRASILEIRA

Classe. 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas 4eitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas, anáguas. b/usas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés. capacetes. cartolas. carapuças, casacão, coletes. capas, chales.
cacheccsis, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calcas
de senhoras e de crianças, calçõès, calças. 'camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros
saias. casacos, crinelos, dominós, echarpes, fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros, fogos de 'ingeria. jaquetas, laques
luvas, ligas, lenços. tnanaSs, meias
tnaiõr. mantas, mandrião, mantilhas pa.
letós, palas, penhoar, pulover. pelerinas.
peugas, pouches, polainas, pijamas ourosbe de chambre, roupão. sobretudos
suspensórios. saídas de banho, sandálias
susteres, shorts, sungas. srolas ou ziarks
touca, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
•

PRORROC4C0

114'5 A, ik1
•

Classe 7
•
Arados a motor, tratores

CCF
Classe 5
Artigos da classe
Classe 50
Artigos da classe
Termo n.° 712.251 ,de 22-945
Hilda Moraes
Guanabara

ATEI
ADM 1 N ISTRADORM
TÉCN ICA:(

Classe 21

Para distinguir: Veiculos e suas partes
Classe 33
integrantes: Aros para bicicletas auto.
Artigo da classe
móveis auto-caminhóes, aviões, amor
Tenno. n.° 712.252, de 22-9-65
tecedores. alavancas de cambio, braços
breques, braços para veículos. bicicle ir Parafuso de Campo Grande Ltda./
carrinhos de mão e carretas camiGuanabara
nhonetes, carros ambulantes, caminhões.
carros tratores, carros-berços carros
tanques. carros-irrigadores Cimos. carroças, carrocerias chassis, chapas clr
ralares para veic-ulos. cabos de veiados
corrediços. pa-a veículos, direção dast'.
END'OSTRIA BRASILEIRA
'aadeires, estribos, escadas raianas elevadores para assageiros e ata carga
Glasse 11
ragates para carros. eixos de direção
Artigos da desce
freios, fronteiras para veículos, aaiidâo

CAMPO GRANDE

,4•4333

•
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Têm ou.' 712.253, de 22-9-65

Jorge Francisco Pereira
- Guanabara

ramo n.* 712.239, de 22-9-1965
• Mercearia da Beira Ltla,
Guanabara

BOSSA TRIO
classe 32
S:nal de propaganda
nano n.c 712.254, de 22-9-1965
Pedreira Santa Cruz Ltda.:
Guanabara

•

PEDREIRA

SANTA.CRUZ LTDA.
Nome Comercial

SECRA - SERVIÇO
ESPECIAL CONTRA
•RO . USOS DE
AUTOM6VEIS
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 712.256, de 22-9-1965
Paolo Emílio -Maranhão
Guanabara

"SECD"

r;

Classe 41
Alho, aveia, banaa, arroz, batata, bacalhau, carnes feijão, cebola, macarrão
massas de tomate e ocas
Térmo n.° 712.261, de 22-9-1965
(Prorrogação)
nilever United
Isglaterra

gc,FRE4,c0/77-

Classe 26
Mo/duras
•

Classe 48
Sinal da propaganda
Termo n.o 712.260, de 22-9-1965
•
(Prorrogação
The General Electric Company
Limited
Inglaterra
-

KING-10W

Classe 8
Para distinguir: Aquecedores, aqueceClasse 50
dores automáticos, aparelhos para moer
Artigos da classe
carne, aspiradores de p6, aparelhos eletricos para lavar, acendedores elétricos
Têrmo na 712.257, de 22-9-1965
aparelhos picadores de carne e legumes
Mach Engenharia Anti-Corresiva Ltda. aparelhos fotearáficos amplificadores
Guanabara
de soai. aparetho,, acústicos, aparelhos
de rádio receptores. aparelhos de rádio
receptores conjugados com fonógrafos
e receptores de televisão, aparelhos receptores de televisao. antenas. acumula
-Ires elétricos aparelhos de iluminado
batedeiras elétricas, baterias, balanças
bules e cafeteiras elétricas, bobinas campainhas elétricas, acumuladores de ar
Classe 1
Antacorrosivos, anti-iscrustantes e
condicionadores de ar chuveiros elétriantj-oxidantes
cos. diais, enxugadores elétricos. cace.
-adeiras elétricas. estufas. evaporadores.
Têrmo n.o 712.258 de 22-1-1965
exaustores elétricos. fogareiros elétricos
Vimoliex C,omrcio e Indústria de
- automáticos ferros elétricos. de PaS
Molduras Ltda.
MIT e engomar. frigideiras elétricas, fo
Guanabara,
lógraaas geladeiras elétricas, interrup
teres, lavadores e lignidificadores elétricos: leiteiras automáticas lustrada'
ras. lanternas elétricas, lampadas. mis
turadores elétricos, automáticos, microfones, mostradores, pilhas elétricas. te.
frigeradores. 'resistências elétricas. pa .

Vátuitblex

:Têtmo n.o 712.265, de 22-9-1965
Francisco Antonio Mileo
Pará

BLUSA SALVA VIDA
F A Mi L E O

Térmo na 712.262, de 22-9-1965
Baranna Materiais de Construção Ltda
Guanabara

Termo n.o 712.255, de 22-9-1963
• Paolo Emílio Maranhão
nasanabara

-

nelas automáticas àe pressão: reatores,
sorveteiras elétricas -sirenes elétricas,
torradeiras 'elétricas transtormadores
tomadas elétricas, válvulas elétricas..
ventiladores

OARANNA
;INDUSTRIA .BRASILEIRA
t..ub,st- I o
.Para distinguir • Materiais paar constru
ções e decorações.- Argamassas argila
areia, azulejos batentes balauvies. blo
cos . de cannto oloco&ção, calhas cimento cal cré. chapas
isolantes. -caibros. caixilhos: colunas
chapas para zoberturas caixas dagua
caixas de iescarga para eixos.' edifica
ções premoidadas estuque. emulsão de
base astáltico. estacas esquadrias ,. estruturas metálicas para construções, ume Ias de metal . ladrilhos lambris. luva
turkçâo !ages. rageora.s . material isu
tante contra frio e .caloi manaras, mas
ias para revestimentos de paredes. ma
deiras para construções ' mosaicos, pra.
autos de base_ astaltico. produtos oara
tOrnar unpermeabilizantes as arpa=
ias de cimenta e cai hidráulica, pedra
gulho. nrodub betuminosos unpermea,
bilizantei liquidos ou sob outras formas
siara revestimentos e outros como nas
vimeistaçao. peças ornamentais de ci
mento ou gesso para tetos e paredes
lapa) para torrar casas. massas anh
scidos para uso nas corrstruções. 'par
itietas portas, portões, pisos. soletras
para portas, tijolos, tubos de concreta
^elha's, tacos, tubo: de ventilaçao, tais
•es de cimento vigas. vigamentos

Termo h." 712.263, de 22-9-1965
Natalício Tenório Cavalcanti de
Albuquerque
Guanabara \

CONC .0 R S . O
DA RAINHA DOS.
„JORNALEIROS
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 712.264 de 22-9-1965
Natalícia Ten6rio Cavalcanti de
Albuquerque •
•
Guanabara

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 20
• Salva-vidas
Tarmo n.° 712.266, de 22-9-1965
Marcosa S.A. — Máquinas, Represas.
tações, Comércio e Indústria
Pará

MAR.COSA
•• ri\TDOSTRIA • BRASILEIRA
:lasse 16

-

Para distinguir - Materiais piar constru

seres e ' decorações: Argamassas, argila.
areia. azu/elos batentes balaustres Na
zos de cannto blocos para pavimenta-.
çao, calhas. cimento cai. cré, chapas
solantes, ca , hros, caixilhos: 'colunam
:tapas para coberturas, caixas dágua.
zaixas de descarga para , etixos edifica,aes premoldadaa estuque, emulsac de
,ase asfáltico, estacas, esquadrias estrua
liras metálicas para construções. Iams de metal ladrilhos, lambris, luvaa
f e junçao !ages. lageotae, material Moias para revestimentos de paredes. mateiras para construções, mosaicos. prosate contra frio e calor, manaras. maslutos de base asfáltico, produto. para
- ornar im -• - rrneabilizantes as argamasias de cimento e cal hidráulica, pedralulho. pr,clut: betuminosos, impermeailizantes liquiaos ou sob outras tomas
'ara revestimentos e outros como asa
simentacao. peças ornamentais de ain erito . ou ges.so para' tetos e paredes.
▪apel pa• forrar casas, massas wattscidos oara uso nas construções. parsuaras. portas, portões. pisos, soleiras
para portas. Motos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilaçao. tanlues de cimentovitim
vilas, , vigamentoa e
Termo n. o 712.274 de 22-9-1965
Rabis Saadi Indústri ade Malhas S.A'.
Guanabara

CRAQUE PADRÃO
DOS JORNALEIROS
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Classe 36
Expressão de propaganda

• ')REÇO DO NÚMERO' DE HOJE: CR$ 50
e

