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ESTADOS UNIDO

II
SE.CÃO III
ANO XXII - N.° 198
DEPAnTEUTO NACIONAL

DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDI= DA DIVISAO DE
PATENTES
Dia 12 de outubro de 1984
Notificação:
, Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n.o 4.048, de 29 de dezembro

de 1981 e mais dez dias, para
e...ntuais juntadas de recursos, e
do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionado3 a comparecer a éste Departamento a fim, de efetuarem
o pagamento da taxa final concernentes à expedição dos respectivos certificados dentro do prazo
de wessenta dias, na fcrma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 46 DE OUTUBRO DE 4964

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N. o 125.888 - Nâvo prendado/
de bebedouro para gaiola - Casa
das sementes Carlos Corradini Limitada,
N. o 125.891 - Nova alça amoite para bebedouro - Casa das sementes Carlos CorradIni Ltda.
N. o 125.893 - Nilvo alimenta dor e bebedouro para aves - Casa
das sementes Carlos Corradini Li..
mitada.

Modèlo de Utilidade Deferidos:
•
NP 120.281 - Nôvo tipo de
forno com soleira lastro giratório
para a indústria panificadora Carlos Planas Pon.9,
N. o 125.875 - Uma ferramenta
de corte para o gradeamento do
Privilégio de Invenção Defe- terreno e outras finalidades agríridos:
colas análogas - A gri ma Equipamentos e Máquinas Agrícolas 13.a.
N. o 111.851 -.Processo para aumentar o valor econômico de alaiPrivilégio de Invenção Indemais domésticos - Armour And ferido:
Co
N.o 113.388 - Nôvo produto inN.o 113.343 - Processo para
aperfeiçoar alimentos constitui- dustrial consistindo num caramedos por emulsões de água e gor- lo apito - Trinco 8 R L.
dura - Unilever N V.
Exigências:
N. o 123.885 - Nôvo dispositivo
automático para cozimento de N. o 119.013 - Guilherme Theo,.
ovos - Tetzner Burger & Cia. to Benedito Soares de Oliveira e
Ltda.
José Bento. - Satisfaça exigênN. o 123.931 - Picadeira de 'ma- cia..
duras e legumes - Hamainco Ind.
N. o 120.376 - Lineoln Nieolay.
e Comércio de Máquinas Agrica- - Satisfaça exigência
/as Ltda
N. o 127.203 - Tetvuo Suzuki.
N. o 124.414 - Processo de con: -- Satisfaça exigência.
servação prolongada de alimentos N. o 129.401 - N V Philips alo.
preparados a aconciiciotados pron- ellampenfabrieken. - Satisfaça
tos para a consumição - ()Uno exigência.
Mann Crittreppe Trippodo e EmíN. o 131.189 - International
lio Sinischalehl.
Harvester Co. - Satisfaça exl
N . o 124.031 - Ap, ,rfelçoamon .
-gência.
to em condensadorcR para nIani13:qui , 3 - Indti. • trla d. Alarnbi... • N. o 131 257 - dtatuiffer Chernical Co. - Satisfaça exigêncil
E:nino Ltd:),
N. o 131.279 - Senkyc.; Co. LiN.° 123.11 , 1 -- 'orfclooarnetitol em com-?re:: ;or para puiveri- mited. - Satisfaça exIgência.
•
t n :• r!orla - t1 flQ Porá.
N. o 131.347 - Luiz Leonetti. N
,,,u3rre!çue...íhen- Satisfaça exigência.
to ., em ou relat:v•ts a grad.,s
N. o 131.388 - Cuba Soci3té
di': P• - ou imp5u.e . r.tos anál.r,os Ammyme. - Satisfaça exigêncin
ApTuna £ q uip)mr , n t o.-: e
N. o 131.516 - flcIo Cabral de
s .A,
C:itro. • - S:tttsfaa (xçgêncIP..

N.o 131.631 - risbenfabriken
Bayer Aktlengesellschaft. - Si..
tisfaça exigência.
N. o 131.643 - Carlos Barbosa
do Souza. - Satisfaça exigência.
N o 131.637 - Hercules Powder
Co. - Satisfaça exigência.
N. o 131.714 - John Menai si.
eburth e Robert Henry White Ste.
vens. - Satisfaça exigência.
N. o 131.791 - Josef Lakinski
Walter Smykalla e Leonard Ward.
- Satisfaça exigência.
N. o 131.967 - Massey Fergueon
Inc. -Satisfaça exigência.

N. o 128.932 - Parbentabriken
Bayer Aktiengesellschaft. - Oum.
pra a exigência.

EXPEDIENTE DA SEM DE
INTERF'ERENCIA
Dia 10 de outubro de 1964
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de

recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n.o 4.048, de 29 de dezembro
de 1961 e mais dez dias, para
eventuais juntadas de recursos, 4,
do mesnio não se tendo valido nenhum interessado, ficam notill..
cados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a èste De.
partamento a fim, de efetuarem

o pagamento da taxa final conN. o 132.023 - C Van Der Lely cernente a expedição dos respectL
N V. - Satisfaça exigência.
vos certificados
do prazo
N.o 132.024 - Foremost Dairies de sessenta dias,dentro
na forma do pa-

Inc. - Satisfaça exigência,

rágrafo único do artigo 134 do C6.

& Soda Fabrik Aktiengesellschaft

Marcas Deferidas:
N. o 334.274 - rem Olo - The
Sherwin ~anu O., ci. 18.
N. 388.788 - Névo Mundo Banco Névo Mundo LS.A., ci. 3.
N. o 398.379 - Rion João EL
senstaedter, cl. 48.
N. o 416.875 -- Sol do Rio Grau.
de - Adega Suisso Brasileira S.A.,
el. 48.
N. o 416.915 Bristurin - Bm.

N. o 132.058 - Badische Anilin

- Satisfaça exigência.

N. o 132.061 - Stefart Hermann

Christoforetti. - Satisfaça eia
gência.
N. o 132.069-- Ll1ii.aton Dnplement Co. - Satisfaça exigên31a.
"N. o 132.379 - Merck & Co. inc
- Satisfaça exigência.
N o 132.387 - Farbenfabriken
Bayer Aktiegesellschaft. - Satis-

faça exigência.
tol Myers Co., el. 3.
N. o 132.388 - Whirppool Corp.
N. o 417.330 - Oinedisco Dia.
- Satisfaça exigência.
coa R G E Ltda., el. 8.
N. o 132.488 - Nakamura
N. o 419.883 - Santa Ines deo. - Satisfaça exigência.
Ótica Santa Ines Ltda., el. 8.
N. o 132.857 - Nakamura Mi.
deo. - Satisfaça exige/leia

- EXPEDIENTE DA DIVLSAO DE

PATENTES

Republicado
incorreções:

por ter saido com

Transferência de nome de tL
tular de patente:
Helsingborgs Gummifabriks Aktinbolage Tretorn. - Transferência para seu nome da patente número 50.457, priviZéglo de invenção. - Anote.ee a 'transferência.

N. o 419.728 - Man - Aljan
Produtos Odontoldgleos Ltda., el.
n.o 10.
N. 419.752 - Monte Castello
- Alcides Rugard, el.
N. o 419.809 - Iria cio Martinez & Cit., el. 41.
N. o 419.818 - Carta Aberta Editdcla Municipal Ltda. cl. 33.
N. o 419.820 - Correio 'dos Pê&
roviárlos Paraná - Manoel Ferrei..
ra Lima, cl. 32.
N. o 435.882 - relu - ¡icica A
G Peles S.A. Feira Ltda.. el. 8.

Titulo de Estabelecimento De..
ferido:
N. o 414.529 - Pedreira Luso
Têrmos:
Brasileira
- José Paulo de Andra..
N. o 128.028 - William Harrison de &
Cia. Ltda., classes 16 e 4
Jaeobs. - Cumpra a exigência. (art. 117
nas c l asses 4 e 18).
Exigências:
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PIARIO OFICIAL (Seção 111)

— As Repartições ,PuSlictes
deverão remeter o ,expediense
destinado à publicartn nos jorDEPARTAtv11NTO DE IMPRENSA NACIONAL
uais,.diàriamente. até às 15 horas
0111dT00 • asam
— As reclamações pertinen' ALBERTO DE BRITO PEREIRA
-g ;4
tes à matéria retribuida,:ncs ca•
sos de erros ou omissões. deverão Ceddlid..ao sanviço o_c Putauceçairsi
ermas DA azoara fru earoaçao
ser formuladas por escrito. 41 NumziL0 FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES
Seção de Redação. das 9 ás 17,30
horas, no máximo até 72 horas
DIÁRIO OFICIAL
após a saída dos órgãos oficiais.
sedAo

EX.-PEDIENTE

— 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 poder-se-ão tomar,
em qualquer época, por itif meses Ou um ano.
— As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas Rem aviso
prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
parte superior do enderêço 'vão
impressos o número do talão de
N. o 419.307 — Organizações'
Nelba — Cia. de Hotels Nelba,
classes 33 2- 41 — 42 — 43. (artigo 117 nas classes 33 — 41 — 42
e 43) .
— Galeria dos MaN.°
vais — Fraifeld 33 Vainstein,
17 — 40 (art. 117).
N. o 419.351 — Arthur"Baptista
— Construtora e Pavimentaçãe,
classes 16 e 33 (art. 117).
•N.° 419.507 — Indústria da Pro.
paganda R R — Ind de Propaganda R R, eis. 11 — 14 — 26 —
28 — 35 — 38 -- 59 (art. 117 exceto para o gênero de negócio de
arte fotos de papelão do classe 48
tendo em vista o reg. 188.949 de
terceiro).
Marcas Indeferidas:
N. o 419.352 Topas — Verniaos Topas Ltda.. cluse 1.

2

N.° 419.595 — Movelack — Can-

doroll Tintas S.A ,
16.
N. o 419.755 — Golinho —. Distilaria Marques Ltda . cl: 42

Exigências:
Stetela Marques de Oliveira
(opoente do termo 411.333). —
Satisfaça exigência.
Diversos:
N. o. 408.124 — Aureilano Mxehado Lima. — Aguarde-se.
N. o 414.534 — Sodima Coméx..
alo e Indústria S.A. — Aguarde-se.
Dr. 0 418.021 — Lab Edison Be-

serra S.A. — Aguarde-se.
N. o 419.316 — Monilin ame
Indústria de Perfumam Ltda. —
Agu
o arde-se.
N.° 419.322 — Pavimentação e
tora ião Bento Ltda. ..Aguarda-se.

~do duldflasdasa wasedwdeerds ø0~1•••••••• n•
~ruo de Proproadade Industrial de
Cemardla
INIMOtili•

da Inulibatre• 111

Impelem) nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÓES El PARTICULARES I

FUNCIONÁRIOS •

Capitai e Interfort
Capital e interior:
Semestre • •... Cr$ 600.00 Semestre . •.o.. Cr$ 450,00
Ano
..... Cr$ 1.200.00 Ano
Cr$ 900.00
Exterior:
Exterior:
Ano
Cr$ 1.300.00 Ano •
Cr$ 1.000.00
registro, o mês e o ano em que' jornais, devem os assinantes pro.
findará.
videnciar a respectiva renovação
A fim de evitar solução de com antecedência mistima de
continuidade no recebimento das,trirata (301 dias.
N. o 419.479 — Tecnofabril Industrial e Importadora Ltda.
Aguarde-se.
N. o 419.497 — Farmácia Iporanga Ltda. — Aguarde-se.
N. o 419.509 — .Padarla e Cozifaltaria Vila Palmeira Ltda. —
Aguardee.
N. o 419 680 — Panificadora Flor
do Bairro Ltda. — Aguarde-se.
N.o 419.122 — Cia. Mercantil e
Indurtrial Arapua. — Aguarde-se„

Felicie Eugenia Am.elle Wan Wan..
pouille, em tôdas as marcas acima mencionadas.
Revere 'Câmera Company (antiga Samica Corporation). — Transferência para teu nome das marcas:
Wollensak n.o 129.009.
nevara n.o 184.109. — Anotemse as transferências.
Maggioni & C. El. P. A. — Pede
para ser anotada na marca sob'.
dna Maggioni n o 159.158 a alteração de nome da titular. — Ano_
te-se 'a alteração de nomeEXPEDIENTE DA SEÇAO DE
Cia. Brasileira de- Discos —
TRANSERÉNCIA 5 LICENÇA
Transferências par t seu nome das
Transferência e alteração de marcas:
Fontana n.o 273.743.
nome de titular de processos:
Fontana n.o 227 38b — Anotem-se as transferências.
Rio, 12 de outubro de 1984
Distribuição Nacional S.A. —
Parfums Caron. — Transferên- Transferência
para seu nome da
cia para seu nome das marcas:
marca:
D.N.
n.o
167.754. — AnoNuit de Noel n. o 220 182.
te-se a transferência.
Le Tabac Blond Carola número
Marcel Arte, Comércio e Indús220.688.
tria ELA. — Pede para ser anota
N'Aimez que moi r 223.540.
da na marca: Marcel n.o 283 489
Le Tabac Blond n.o 223.541.
a alteração de nome da titular. -Infini n.o 2232 543
Anote-se a alteração de nome.
Bellodgia n.o 247.792.
Johnson & Johnson do Brasil
Lr' Narcisse Noir Caron número Produtos Cirúrgicos Itda. — Pedi,
248,334.
para ser anotada na marca: B.E.
n.o 298.303 a alternar) do nome
de
coroa
e
cruz
tóbee.
Ple'p ra
da
titular,. — Anote_se a alteradourddo n. o 248.659.
Royal Bain de Champagne ma- ção de nome.
mem 251.410.
Metalgráflea Belmar Ltda —
Transferência
para seu nome das
Caron uP 251.411.
marcas: Metalgráfica Belmar núOr Et Noir n.° 258 583.
mero 223.970
Zn Avion mo 257 093.
Metalgráfica Belmnr n. o 224.118.
Feta Dez Roses ,n 257.178 —
uferênclas. Fi- - - Anotem-se as tratuferenelaa.
Anotem-se as trat
cando sem efeito os despachos pu- Café Bia.gini Ltda. — Transfepara seu nom: das marblicados em 2 de setembro de 1964; rência
para mandar anotar. Retifiquem- cas:
se, por apostilas, do mane da ti- Biagini n.o 251.189.
tular para Madame Bergaud. nee
Cinquentão n.o 277 438.

Outubro de 1964
— As Repartições Publicai
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29'de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em qual.
quer época pelos órgãos compea
tentes.
— A fita de possibilitai- 4 'a remessa de valõres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente che.
que ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureilo do Departamento de Imprensa Nacional.
— Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solici.
tarem no ato da 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, acresci.
do de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00. por ano
decorrido Clã n.o 277.439.
Xangó n.o 277.440.
Anotemse as transferenclas.
Petistil Modas Infantis S.A. —
Transferência para seu nome das
marcas: Petietil n.o 254.973.
Petistil nP 301.71i. . - Anotemse as transferência&
Panoptica Óculos e Instrumen.
tos Científicos — Trunsferência
para seu nome da maria: Pant5ptica n.o 269.133.
Carban S.A Indústria e Comércio — Pede para ser anotada na
marca Olossop n.o 274 905 a alteração do nome da tr.,ular. — Anote-se a alteração de nome.
Lachnit & Cia. — Transferência para aeU nome da marca
Skindó n o 2'78.139. — Anote-se a
transferência.
Carban S.A. Indústria e Comércio — Pede para ser anotada nas
marcas: .
Glossop n. o 277.092
Figura de Coração n. o 277.994
as alterações do nome da titular
Anotem-se as alterações de nome
Helbra S.A. Indústria Parm.a_
eèutlea — Pede para ser anotada
na marca: Nasale.ônio n o 298.198
a alteração da titular. — Anot
Te o alteração de nome
Confertil S.A. Importação, Cinerai° e Indústria - Pede par-.
ser anotada na marca Cofertil número 298.570 a alteraç5c do nome
da titular. — Anote- a, o alterne
de nome.
Attillo Fus?r — Pede
para ser anoto cl o •n titulo Hér
eules 11.0 302.759 a alteração da
Anote-se a ai nome da titular
teraeão de nome . •
Bristol Myers Company —
weaneferêncla para SEU nome da

Sexta-feira 16
marca Telotrex n. o 383.919.
Anote-se a transferência.
Francisco Armando S.A. Importação e Comércio — Trataste..
réncia para seu nome da marca
Armapto, têrmo 471.268. — Anote-se a transferência.
Bemoreira Cia. Nacional de Uti.
lidada -a Pede para ser anotada
nas expreas6es de propaganda:
A penchincha Cal quinzena-qualidade Economia, têrmo 373.704.
A penchinsha do mês-Qualidade Ecnnomig têrmo 373.708. — As
alterações de nome da titular. —
Anotem-se as alterações de nome.
Beecharn Prourietary Medicines
Limited. — Comerciando também
como Macleans. — Pede para ser
anotada na marca Maeleans,
mo 433.304 a alteração e a transferência do nome da titular. Anotem-se a alteração de mime e a
tranaferência.
• Quando ao pedido de Laboratórios Baecham S.A. overbaçã.o de
contrato no mesmo zegistro. —
Aguarde-se o pedido de averbação
de contrato, a concessão do regia..
tro,
Beecham Proprietary Medicines,
Limited, comerciando também
como Macleans. — Transferência para sou nome da marca Ma..
eleans, têrmo 433.301. — Anote-se
a transferência.
Arpa S. A. Autos e Produtos
Agrícolas. — Pede para ser ano„tada no título — Arpa — Mula
NP 441.512 — a alteração do
noma da titular. — Anote-se a
alteração de nome.
• Oliveira & Chierighini — Trans.
ferencla para seu nome da marca
Macuco — Tèrmo NP 243. — Anote-se a transferência.

4.
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e do n.0 227.511. — cumpra a trpJohn Produtos Farmacêuticos

exigencia.
'
Isaac Guerberc — Na.. transferência do registro n.o 250.188. —
Cumpra a exigência.
Oscar S. A. Indústria de Artefatos de Borracha. — Na transferência ta o 252.741. — Cumpra a
exigência.
Imcosul S. A. Importação e
Comércio. — Na transferência da
frase de propaganda n. o 250.005.
— Cumpra a exigência.
Edson Medeiros — Na tranderência do registro n.o 274.808. —
Cumpra a exigência.
Farmácia e Drogaria do Onofre
Ltda. — Na transferência para
— 296.370 — 297.737. — Cumpra
seu nome -dos registros: 295.135
as exigências.
Addiator Rechenmaschinenfa•brik C. Kubler. — Na prorrogação
do registro 297.787. — Cumpra
a exigência.
J. Pimentel & Cia. Ltda. --- Na
transferência do registro do título
n.o }SOAM — Cumpra a exigência. #
Aktiebolaget Astra,•Apotekarties
•Kemiska Fabriker. — Na transferência do registro ra o 214.296.
— Cumpra a exigência.
Indústria e Comércio, Atlantis
Brasil Ltda. — Na tra.nSferência
do registro n.o 264.915. — Cumpra a exigência.
Piragy Sea Produtos Agro-Domésticos. — Na alteração de nome
do registro n.° 272.287. — Cum.
pra a eigência.
Laboratório Teráfica Paulista
S. A. — Transferência do registro
n.o 297.375. — Cumpra a exigência.

Ltda. — Na averbação de contratos do registro rao 298.281 e outros. — Apresente clichês para,t6das as marcas.
' Metais e Ferragens Diluis Comércio o Indústria. — Na transferência do registro n.o 298.975. —
Cumpra a exigência.
•Jullo Luiz -- Na transferência
do Térmo n. o 130.422.* — Cumpra a exigência..
Otalicio macio de Araujo &
Cia. — Na transferência do têrmo
n.o 428.081. --- Cumpra a exigência.
Calçados Eliana Ltda. — Na
transferência do Tèrmo
nP 308.186. — Cumpra p. exigência.
Mario Mendes Castanheiras. —
Na transferência do Têm°
n.o 468.522. — Cumpra a exigência.
Gráfica Editóra Helios Limitada
— Na transferência do Tõrrao
mero 473.709. — Cumpra a exigência.
Barmatic: Cozinhas Elétricas
Comerciais Ltda. — Na transferênc:a. do Têrmo ra o 473.358. —
Cumpra a exigência..
DIVERSOS
Castor Industrial e -Mercantil
Na alteração de nome do
Tèrmo ra o 364.681. — Nada há
que deferir, tendo em vista o despacho de fls.
•
Joaquim de Macedo Reis, -- Na
transferência do Urra° número
460.015. — Arquive-se por falta
de cumprimento da exigi:teia.
S. A. —

Exigências -

Alfredo Carvalho Macedo e
Claudio Macedo Mourão. — Na
retificação no título: 77.425. —
Cumpra a exigência.
• James North do Brasil S. A.
Equipamentos. Para Segurança. ..._
Na alteracão de nome do registro
n.o 168.701. — Cumpra a exigência.
Laboratórios Farmacêuticos Vicente Amato Usafarma S. A. —
Na alteraeão de nome do registro
n.o 168.838. — Cumpra a exigência.
Laboratório Emer S. A. — Na
averbação de contrato do registro da marca n. o 174.662. —
Cumpra a exigência.
Indústrias de Guarda-Chuvas e
Sombrinhas Chuvassol S. A. —
Na transferência do registro nú. mero 191.077. — .Cumpra a exlOnda.

Brinasa Brinquedos Nacionais
Na transferência do re192.680. — Cumpra a
exigência. Quanto ao pedido feito
ao registro nP 260.742, aguarde-se.
DarcY Almeida Moreira, Antimio
Gonçalves. Cleber Pires Martins e
Antonio Palma Sobrinho. — Na
transferência do registro número
216.728. — Cumpra exigência.
Darcy Almeida Moreira. Antimio
Gonçalves, Cleber Pires Martins.
Antonio Palma Sobrinho. — No
pedido de transferência nP 217231

S. A. —
gistro n. o

SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL

•
-

INDICE CUMULATIVO DE JURISPRUDÊNCIA

PREÇO:• CR$ 400,00

VENDAI
' No Guanabara
Seção de Vendas: Av, Rodrigues Ames. 1
Agencia I: MinLstério da Fazenda
•
Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReenabOlso Postal
Em Brasília.
Na Sede do D.1 N.
rouring Club do Brasil: 3* Pavimento da Estaco Rodoviária
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EXPEDIENTE DA SEÇÃO
• DE PESQUISAS
Dia 12 de outubro de 1964

Notificação:
Uma vez o prazo de recurso pre.
visto pelo artir 14 da Lei numero
4.048, de 29 de dezembro da 1961 . e
mais dez dias — para eventuais jua-•
tadas de recursos, e do mesmo'. ni.:ta
se tendo valido nenhum Interessadj,
ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este
Departamento a fim de . efetuarem o
pagamento da taxa final coneanentes
a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo • de sessenta
dias — na forma do parágrafo único
do artigo • 134 do Código sla Propriedade Industrial.
MARCAS DEFERIDAS
1n1* 423.389 — Aerónáutica
Lanches Aeronáutica Limitada —
classe- 41.
N' 425.440 — Bimez — Imperial
Cheraical industries Limited — classe
3.
N9 429.433 — Orçada — Orgutil
Organização de Utilidades Limitada
— classe Il.
- N9- 430.613 — Meco — Maintenance Equipament Co — classe 8..
N° 431.037 — Letra Plastic —
Ind. e Comércio de Lumhaossos tetro Plastic Limitada — classe 28.
N° 431.061 — Der Missiono Bote.
— Associação das Igrejas Tento
Brasileiras da oCnvenção Batista
Brasileira do Rio Grande do Sul
classe 32.
N° 432.258 — Brogota — Oficina
Mecânica Brogota Limitada — classe 21 (com exclusão de alavancas de
câmbio).
N9 441292 — Chleftata — American Hospital Supply Corp —• classe
10 (com exclusão de microscoplos
tubos de ensaio slides e da expressão, etc).
N9 450.189 •-• Construhy —
Construção Civil Construhy Limitada
— classe 16.
N9 450.215 — Construsinas
Albino Malzone — classe 16.
N' 450.451 — Cleveland — Lanches Bar. Clevelaad Limitada — classe 41.
N° 450.475 — Itatiaia — Máquid
nas e Equipamentos Itatiaia Limitada
— classe 45.
N° 450.475 -- 'Itatiaia — Máquinas e Equipamentos Itatiaia Limitada
— caisse 45.
N9 440.780 — Voluntário — Nelson Fincatti — classe 6.
N9 450.477 .— Itatiaia — Magia.
nas e Equipamentos Itatiaia Limitada
-- classe 18.
• N9 450.479 --• Itatiaia — Máquinas e Equipamentos Itatiaia Limitada
— classe 37.
•N9 450.480 — Itatiaia — MáquI.
nas e Equipamentos Itatiaia Limitada
— classe 19.
N° 450.456 — batata — Máquinas e Equipamentos Itatiaia Limitada
— classe 20.
N9 450.489 — Itatiaia — Máquinas • e Equipamentos Itatiaia Limitada
— classe 34'.
Itatiaia —
N9 •45C .490
nas e Equipamentos Itatiaia Limitada
— classe 35.
- N9 _452.947 — Chantebled —
mezem C.hantebled Limitada — claro

se 41.

3752 Sexta-feira 16

Outubro de 1254

N9 431.440 - Agenda Marítima
TITULO
Eta-I
NI 475.614 - Pauliceis
453.213 - Emblemática Bandeirantes Limitada - Satisfaça
DE
ESTABELECIMENTO
Linda
1
Pauliceia
presa
Auto
Ónibus
Geraldo Maciel - classe 19.
exigência.
- DEFERIDOS
.
N9 453.879 - Ibira - Merco- tida - classe 50.
N° 476.072 - Café Tubiba
IN1* 432.175 - Metalurgica Eldn
til Ibira de Aparelhos Elétricos Li438.065 - Barvi - Barvi Limitada - Satisfaça exigência.
mitada classe 8 (com exclusão de Francisco Adauto Vasconcelos -- 1 Indústria
Metalúrgica Limitada - N' 432.195
Celmex • Comercial
classe 41.
bombas para água) .
Dl* 476.310 - Sir - Sir Soc. 1 dasse 5, 11, 33 (artigo 117, número Limitada - Satisfaça exigência.
1\19 454.030 - Gabos - lio GaIndustrial de Regenerados de Borra- 1 nas classes 5, 11, 33) .
N• 445.894 - 'Berilo dó Bras'
bos - classe 8.
149 454.032 - Edifido Joelma
cha Limitada - classe 39.
S. A. Berbrasa - Satisfaça exigênN9 454.547 - Fani - Souza
476.312 - Florescente - dalgo Joelma S. A. Importadora cia.
N9
Moura Indústria e Comércio de Fa- Churrascaria e Pizzaria Florescente Comercial e Construtora - classe 33
N• 445.955 - Cqnsoado Federal
relos Balaneados Liitada - ccmlasse Limitada - classe 41.
(artigo 117, número 4)
S. A. Empreendimentos Gerais 41.
N9 454.038 - Edifício Joelma
exigência,
I\19 476.313 - Florescente - Monark - Joelma S. A. Importa- Satisfaça
N 9 454.745 - Akron - Alcron
446.667
- Empresa Napoles
N•
Pizzaria
Florescente
Churrascaria e
Imóveis Limitada - calsse 16.
dora Comercial e Construtora - jamitada - Satisfaça exigência.
classe 33 (artigo 117, número 4).
N9 454.842 - Igaçaba - Moacyr Limitada - caUse 42.
N° 450.229 - Wasim S. A. CoN° 476.317 - Mede Fran - Me- N° 454.039 - Edifido Joelma mércio
dos Santos - classe 36.
e Finanças - Satisfaça ext.
de
Fran
Móveis
e
Decorações
Limi454.855
Imopred
ImoAristocrata - Joslma S. A. Impor,. Onda.
N•
pred S. A. Administraçáo e Comér- tada - classe 40;
tadora Comercial e Construtora - 149 450.692 - Leonidas Sandoval
N• 476.363 - Vir - Vir Comér- classe 33 (artigo 117, número 4) .
cio - classe 16.
Neto - Satisfaça (exigência.
cio e Agricultura Limitada - classe
24* 450.782 - City Guanabara
N° 454.040 - Edificio Joelma
No 455.160 - Sorotrigo - Moi- 41.
Majestic - Joe/ma S. A. -Importa- Lanches Limitada - Satisfaça exinho Sorotrigo S. A. - classe 41.
N° 455.323 - Bowl Mor - Bowl 149 476.404 - Cameo - Enrique dora Comercial e Construtora - gência.
Lebendiger - classe 8.
Mor Co Inc. - classe 49.
classe 33 (artigo 117, número 4) .
N 9 450.885 - Ind. e Comércio de
N° 455.856 - .Cervi - Antônio 149 476.459 - Noticias de Mar- N' 454.053 - EdifIcio Joelma Di- Bebidas Casa Luzitana Limitada
chandising
José
Roberto
Whitaker
A.
ImportaCervi - classe 13.
plomata 7-- loelma S.
Satisfaça exigência.
Penteado - classe 32.
Comercial e Cónstrutora N• 452.926 - Comp. Renascença
/%19 455.866 - Ar Sol - Ar Sol 149 476.460 -- Notícia; dos Ban- dora
33 (artigo 117, número 4) .
Industrial com /Nação Tecelagem e
Engenharia e Comércio Limitada - cos - José Roberto Whitaker Pen- classe
N° 458.090 - Supercap - T No- Estamparia de Algodão - Satisfaça
classe 50.
teado - classe 32.
Comércio e Engenharia S. A. - exigência.
N° 455.868 - Oba:mica - Antô- 149 476.847 - Rio Tavora - Em- bel
classe 33 (artigo 117, número 4).
1•19 454.249 - Usina Açucareira nio Cervi - classe 13.
N° 471.262 - Livraria Recife - Santa Cruz S. A. - Satisfaça exiN° 456.014 - Café do Bosque - porio Rio Tavora Limitada - clas- Livraria
Recife Limitada - classe gência
se 50.
José Carreira - classe 41.
149 476859 - Rio Grande - Fa- 32, 33 (artigo 117, número 1 nas
N° 456.180 - Antuerpia - Cons458.162 - Indústria de Calçatrutura Antuerpia Limitada - classe zenda Rio Grande Agricultura e Ad- classes 32, 33) .
dos Elbena S. A. - Satisfaça exiministração
Sociedade
Anônima
N9 473.768 - Casa das Perros
16.
gência.
classe 45.
Melo et Cia. Limitada - classe 15. 149 460.229 - Tapeçaria Lidar LiN9 458.106 - Sununga EngeN9 476.881 - Querosa - Acme
mitada - Satisfaça exigência.
nho Surtunga Agro Industrial Limi- Mci cantil e Industrial Limitada - 16 (artigo 117, número 1).
N° 475.111 - Agência Marítima N 9 469.990 - J. S. Reis 8 Cia.
tada - classe 41.
classr 46.
Norlines Limitada - Agência Mata-, - Satisfaça exigência.
N 9 458.853 - Birst - Birs BateiN9 476.906 Vanidades - Editóra tima Norlines Limitada - classe 33
N° 470.063 - Exportadora Pi.
ligungs und Verwaltungsgesellschaft Fantas'a
Internacional S. A. - (artigo 117, número 1) .
mentais S. A. -- Satisfaça
s•
A G - classe 43.
classe 32.
NI 475.115 - Auto Escola Lince da.
N9 466.688 - Alvorada - Perdi149 477.090 - Oca a- Cia. InJosé Salsa() - classe 33 (artigo NI! 470.449 - Confecções Waninand Paridas Youyoute - classe 10. dustrial de Conservas Alimentícias -117
,número 1).
karim Limitada - Satisfaça exigênN• 470.038 - Sanp Represen- Cica
classe 48.
149 475.121 - Assessoria Técnica cia.
tações e com Saap Limitada - clasN°- 477.091 - Oca -- Cia. In- Contai' Aáteco - Salvador Taddeo N° 470.530 - Agro Pecuaria Xase 50.
dustrial de Conservas . Alimentidas - classe 33 (artigo 117, número 1) . xim Limitada - Satisfaça exigência.
N 9 475.140 - Livraria Coliseu N9 470.767 - Cadinplast - Nas- Cica - classe 49.
N° 470.582 - Royalplas Ind. de
Cia. Limitada - classe Plásticas Limitada - Satisfaça exiser José e Raphael Guariglia - das149 477.095 - Dilis - Ind. de Monfort
se 28.
gência.
Produtos Alimentícios Dilis Limitada 33, 32 (artigo 117, número 1) .
NG 473.329 - Restriçucar - Die- - classe 41.
N° 475.154 - Restaurante e Bar NI 470.702 - Negócio Imobiliáta S. A. Produtos Alimeaticios rios do Recife Limitada - Satisfaça
N° 477.096 - Das - Indústria Gruta Baiana - Raul Silveira
ciar r. 41.
Companhia Limitada - classe 41. 42. exigência.
de
P
aidutos
Alimentícios
Ddis
LimiN9 473.762 - Mataboi - Soc.
N' 471.657 - Ind. • Com. Fluo43 (artigo 117, número 1) .
Industrial de Carnes Limitada - tada - classe 42.
rescente
Limitada - Satisfaça exi477.097
Dilis.
Indústria
N9
149 476.825 - Cine Carlos Gomes gência.
classe 4.
de Produtos Alimenticios Dilis LimiMashd Glanaotti Limitada -- N• 471.659 -- Metalúrgica Forsue
N9 474.150 - Fortaleza - Comp. tada 43.
classe 33 (artigo 117, número 1) . Limitada - Satisfaça exigência.
Fortaleza & I1P- ind. e Com ' - N9 477.250 - Timbo - Walter
149 478.054 - Lab. Arthur de N' 472.594 - Nicolau José Elias
classe 50 (com exclusão de cartões Mudar - classe 6.
Carvalho 8 Irmãos Limitada - clas- - Satisfaça exigência.
comerciais e de visitas).
se 2. 3, 48 (artigo 117, número I)
No 472.601 - Cal Pena 6 ComN9 475.112 Norlines - AgênINSIGNIA DEFERIDA
panhist Limitada - Satisfaça exigência Marítima Norlines Limitada NOME COMERCIAL
cia.
classe 50.
N• 475,165 - E,meri S. A. 149 472.603 - Anibal Passos Dias
N° 475.113 - Agência Marttiml Emeri S. A. Engenhaaa Indústria e
/4* 454.939 - MB de Calçados
Satisfaça exigencia.
lnlor' . -r 1 Limitada - Agência Mari- Comércio - classe 25. 33 (artigo Rival S. A. - PAD de Calçados 8 Cia.
No 472.618
Indústrias Alimenn,ehm.e
114) .
Rival S. A. - (artigo 109, número tidas Gerais S. A. - Satisfaça
NO 475.114 - Lince - Tose Sal2).
exigência.
sã
:.is‘.e 21.
SINAL DE PROPAGANDA
N° 472.619 - Indústria
475.12S -- Orbi - Cia. • ImEXIGENCIAS
das
Gerais S. A. - Satisfaça exiportadora Sul Riograndense Imcosul
149 444.025 -- Xeni Tone o Acageada.
- clansc 8.
bamento Mágico - The Sherwin N• 275.989 - Apiserurn Produtos N• 472.620 - Bulova Watch Co
1\1" 475 .135 - FI:"%&ura - Ir- Williams Co - classe 1 (artigo 121). Dieticos e de Toucador Limitada - Satisfaça exigência.
alãos Takald - classe 42.
No 459.500 - Seu Porteiro Per- Satisfaça exigência.
N°
472.641 - 472.642 475.138 - Fujisakura - Ir- manente - Indústrias Coimbra de N9 '446.832 - • Porcelana Gradua 472.643 - 472.644 Johns Manmãos Takaki - classe 42.
Ferragens S. A. - classe 11 - Limitada - Satisfaça exigência.
ville Corp - Satisfaça exigência.
N 9 475.145 - União dos Viajan- (art. 121) .
INI° 430.847 -- Sandoz Sodedadê N° 472.699 - Livraria Editõra e
tes - Soc. Utak, ods Caixeiros
Anónima - Satisfaça exigência.
Importadora de Atualidades Médicas
NOME COMERCIAL
Viajantes do Rio Grande de Sul N9 431.114 - Trigalsa S. A. ...- Leiam Limitada - Satisfaça exiganclasse 32.
DEFERIDO
Agrícola e Industaial - Satisfaça. da.
N° 475.156 - Takito- - Carlos
exigência.
N• 429.676 - Processos IndusNo 472.760 - Madeiras Compende Lima Pessoa - classe 46.
N9 475.160 - Ananias - Ana- triaia Limitada - Processos Indus- N° 431.129 - Calderex Indústria anãs da Amazonia Comp. Agro In- Satisfata
nias Exportadora S. A. - classe 41. triais Limitada - (art. 109, número e Com. de Produtos Químicos Limi- dustrial Compensa
.
tada - Satisfaça d‘igência.
Onda
N9 475.163 - Boa Pé - Fazenda 3) :
N° 431.251 - Calçados Adriatico
N° 472.874 - Gustav P. Gerdts
Boa Fé Agro Industrial S. A. N° 472.774 - Banco Alfomares Limitada - Satisfaça exigência.
K. G. - Satisfaça exigência.
classe 7.
N° 475.608 - Sedecrem - Sede- S. A. -'Banco Alforriares Soeda- t N9 431.393 - Balneário Praia N'è 472.885 - 472.888 - Progrera.nde Limitada - Satisfaça • exigén- dior Economia e Finança Limitada
trem Atito Peças Limitad - classe de Anônima - (art. 109. número eia
2) .
- Satisfaça exigência.
N9

•
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N°. 472.893 - Confecções Lucas
Limitada - • Satisfaça exigência.
Alberto Gomei e
. N° 472.895
:Carnal Abdala Abro - Satisfaça
exigência.
1\19 472.903 - S. A. Restatiran,tes de Turismo Internacional - Sa- tisfaça exigência.
W 472,907 - Floravante Marcelo
s-- Satisfaça exigência e prossiga-se
na classe 8.
N.° 472.908 - Materiais Para Construção CaImaci Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 472.910 - Soc. Fornecedora
de Materiais Para Construção Motreno
Ltda. - Satisfaça a exigência.
N.° '472.912 - Mapel Com. de Peças e Metais Ltda. - Satisfaça exigência..
N.° 472.917 - Artefatos dc Borracha Recife Ltda. - Satisfaça exi.
gemia.
N.° 472.919 - Metalização Industrial Carimar Ltda. - Satisfaça exi.
Onda.
N.° 472.92'0 - Retificadora Circle
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 472.924 - Sabety Grassiani. Satisfaça exigência.
N..° 472.928 - Paulo Francisco Carretti. - Satisfaça exigência.
N.° 472.935 - Fulvio de Cesare. Satisfaça exigência.
N.° 472.936. - Intramac Equipamentos Industriais Ltda. - Satisfaça
ex:3encia.
N.° 472.937 - Produtos Plásticos
Ibero Ltda.
Satisfaça exigência.
N.° 472.938 - Manufatura de Brinquedos e Artefatos de Madeira ConCabo Ltda. - Satisfaça exicênzia.

DIÁRIO OFICIAL (Seção m)

gráficas - Requerente: Brazil Quarte
Comercial S.A.
Sidol Werke Siegel Co (junto à
N.° 127.919 - privilég o de invenmarca a.° 301.459). - Faça-se a ção:
Composição de combustivel reapostila.
EXIGÊNCIA
querente:
Shell Internationale Research
Sidol Werke Siegel 6 Co (junto à
Maatschappij N.V. - O final do ponmarca
n.°
302.070).
Faça-se
a
aposDia 12 de outubro de 1964
to fi-r retificado.
tila.
Junkers
1
Co
G
M
B H (junto à Não maior que 50 + 0,75 - N. em
N.° 110.304 - Léo Ubbelochde. - marca
n.° 303.266). - Faça-se a apos- que AEeN foram definidos anteriorSatisfaça exigência.,
ida.
mente - total para: sete pontos.

EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
RECEPÇÃO. INFORMAÇÕES B
EXPEDIÇÃO

DIVERSOS

DIVERSOS

NOTICIÃRIO

Minesota Mining And Manufacturing
Co (junto à patente n.° 69.842). Faça-se a apostila.
_ Merck te Co Inc (junto à patente
n.° 69.961). - Faça-se a apostila.
Compagnie Française Des Matieres
Colorantes (Noto à patente n.° 69.933).
•
- Apostile-se.Hermorion Lirnited (junto à patente
n.° 70.079). - Apostile.se .
The General Tire Rubber Co (junto à patente n.°, 70.125). - Fa;a-se
apostila.
Société 'Alia Lavai (junto à patente
n.° 70.167). - Faça-se a apostila.

Retificações dos todos publicados em
9 de outubro de 1964

COLEÇÃO DAS LEIS
1964

VOLUME

N.° 475.162 - Fazenda Boa Fé.
Agro Industrial S.A. - Satisfaça exigência.
N.° 475.660 - Nagib Felix Cury.
-- Satisfaça exigência.
N.° 475.450 - Comercial de Equi•
pamentos Para Escritório Ungiu Ltda.

vt

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Decretos de julho a setembro
Divulgação n• 924

Preço : Cr$ 1.800,00

...- Satisfaça exigência.
•

.

DIVERSOS

N.° 454,859 - Imopred S.A. Administração e Comércio. - Aguarde-se.
N..° 475.159 - Ananias Exportadora
S.A. *- Aguarde-se.
N.° 477.150 - Steel Bronze do
Brasil Ind. 'e Comércio Ltda. - Aguarde-se.

•Os pontos acima mencionados tomai
publicados com incorreções no Boletim
do dia nove de outubro de 15'64.

RETIFICAÇÕES

Termo 124.643 - modelo do
Protese de Thompson • Baumer
- Requerente: Bautter Q B S Cia. Brasileira de Equipamentos.
Têrmo 125.284 - privilégio de invenção: Um método para indução hipnótica e sugestão em vigília e respectivo aparelho eletrônico - Requerente:
Heraldo Barros Bahiense. - Fica retificado todo o ponto.
1 - Um método para indução hipnótica e sugestão em vigília, caracterizado pelo fato da voz do hipnotlzador
EXIGÉNCIA
ser aliada a um fundo musicai, conCia. Brasileira de Linhas Para Coser centrado diretamente ao ouvido do pa(junto .à marca n.° 21.708). - Sa- ciente. Total de pontos para três reivindicações.
tisfaça exigência.
Termo 125.827 - modelo de utilidade: Novo modelo de molduras para
NOTIFICAÇÃO •
chapas radiográficas dentárias - ReE convidado Lande: Co Inc a com- querente para: Brasil Quartz Comerparecer a êste Departamento --á" fira cial S.A.
de efetuar • o pagamento da taxa final Termo 125.828 - para modelo 'de
na 'marca Lander termo 425.732 MIC utilidade - Novo modelo de molduras
para exposição de chapas odonto-radioN.° 472.939 - Distribuidora de Pe- 13.833-64.
gas Edson Ltda. - Satisfaça exigen.
Ma.
N.° 472.942 - Cerealista Poioni Limitada. - Satisfaça exigência.
N.° 472.945 - Transportes Master
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 472.946 - G P J Inter:ores Limitada. - Satisfaa exigência.
N.° 472.948 - Terrier Clube do
Brasil. - Satisfaça exigência.
*
N.°, 472.949 - Esferográficas S N M'
Industrial Comercial e Importadora LiVOLUME V
mitada. - Satisfaça exigência. • .
ATOS
DO
PODER
LEGISLATIVO
N.° 472.952 - Comércio e Adm.
Coade S.A. - Satisfaça exigência.
Leis de julho e setembro
N.° 472.953 - Com. e Adm. Conde
S.A. - Satisfaça exigência.
Divulgação ri, 923
•
N.° 472.934 - Fab. de Carrocerias
Rio, Claro Ltda. - Satisfaça exigênPreço : Cr$ 1.200,00
cia.
N.° 473.661 - Ind. de Acumulado*
res Robles Vac Ltda. - Satisfaça exigência.

- Outubro de 1934.,

A VENDAs.
Na Guanabara

Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
Agência I Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Em Brasília
Na sede do D. I. N.

PREVILÉGIO DE INVENÇÃO
TERMO Isl.° 148.753
De 29 de abril de 1963
Requerente: Manufatura 'Dream Ia-.
dústrin e Comércio Ltda. - São Paulo.
Patente de modelo de utilidade: "Em.
balagem para colchas, cobertores e similares".
Reivindicações

1, Embalagem para colchas, coberttores e similares, caracterizada oelo
fato • de se apresentar no formato de
uma bôlsa paralelepipoidal pronunciada
no sentido vertical, sendo que as três

faces laterais e o fundo, serão de ma.
terial plástico e opaco qualquer, e a
face restante em material transparenta
com aplicações de propaganda. Segue
a redação dos pontos 2 e 3.
TERMO N.° 128.311
De , 13 de abril de 1961
Requerente; Luiz Pires Corria, brasileiro, economista, residente nesta Ct.
dada do Rio de Janeiro - Gb.
Pat. Mod. Util. para: "Nôvo
alo de interruptores elétricos e tomada
de corrente escamoteável7 (Modelo de
Utilidade).
Pontos caraèteristicos

1. 0 'NU° modelo de interruptor dê.
trico e tomada de corrente escamoteá.
vel", caracterizado pelo fato de si
constituir, cru sua essência, por unt
alojamento cilindrico dotado externa.
mente de projeções metálicas para manté-lo embutido na parede ou de °raleio*
para introdução de parafusos para sag
fixação externa à parede, sendp dite
alojamento internamente dotado de sul,
cos diametralmente opostos, dispostos

nas. faces laterais; no fundo do alojamento descrito, são previstos meios de

fixação dos fios condutores da corrente
elétrica, pela face externa e os ditos
meios de fixaç,ão comunicam-se com o
interior do dito aloiamento através de
chapas metálicas. Total de 6 pontos.
n•nnn••••n

TERMO No 123.122

Em 91 de outubro, de 1960
Requerente: Cibo, Société Anonp
me (em alemão: Ciba Aktlengessells,
cisaft) . Basiléia, Suiça.
Pontos caracteristicos: Processo pa.
ra fabricação de pigmentos de cupro.
ftaloclanina resistentes à cristalização
e flobulação na forme-alia", vtlégio de invenção.
1° - Pigmentos de cupro-ftaloclanina, os guias na modificação-alfa são
resistentes à cristalização e à flocua.
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SIA caracterizados pelo fato de mana
reenderem uma mistura mínima de,
elo mencra COT de cupro-ftalocianiia e ou cupro-italocianina halogenada-haferlor e 9,5 a 10% ,de inaneanasftalocianina.
, •
, Total de 11 pontos:
Prioridade: 29 de setembro de 1959,
8 de setembro de 1960, sob os números 78.780 e 10.157-60. Sulca,
1
•

. TERMO II" 123.123
Em 29 de setembro de 1960

Requerente; Inventa Ag. Für Forachung Und Patentverwertung, firma
Industrial e Comercial suíça, -estabelecido. em. Luzem. Suíça,
•,
a"- Pontos característicos: "Processo de
fabricação de ácido ómega-ureIda.carboxilico". -- privilégio de Invenção.
, 19 — Proceso de fabricação de áci.
• doa órnega-ureido_carboxilicos, carai;• terlzado pelo fato de se aquecer, em
um sol/ente. ácidos tenego-amino-carboxílicos (ccm pelo menos 3 átomos
de carbono na molécula) can uréia
e de se libertar o ácido ômega-ureldocar'ooxfilco do sal de amanio formado.
Total de 8 pontos.
.
.
Prioridade; Suíça,. em 30 de serem.
bro de 1959, sob. o n9 78.831.
TERMO N9 123.124
Em 29 de setembro de 1960

Requerente Ciba Société Anonyme
' em. alemão: Ciba Aktiengeselleahaft),
firma, industriai e comercial suíça, es• tabelecida em Basiléia, Suíça,
, Pontos característicos de "Processo
• para condicionamento de. pigmento.
: — Privilégio de Invenção. •
,
•
1.0—Processo para condicionamen• to de pigmentos orgânicos, caracteri.
• zado pelo fato de se triturar o P ia, mento, a ser condicionado, em um
meio aquoso de trituração, na presença, como veículo, de ucn composto orgânico, o qual é sóliao e grandemente hidro-insoliavel, nas condições de
trituração •e é capaz de ser removido
por sublimação, por destilação com
vapor ou por meio de um solvente or.
• gánico e se separar o pigmento tratado do meio de trituração.
•
Total de mais' 25 pontos.
Prioridade: Suíça. em 29 de setem• bro de 1959, 29 de setembro de 1959 e
I" de setembro de 1950. sob -os números 78.778, 78.779 e 9.876-60, res.
Pectivamente.
,
IER,M0 149 123.125
Em . 29 de setembro de 1960
-

Requerente; Inventa Ag. Filr Porschung Uncl Patentverwertung, firmaIndustrial e -cai:lera/ai suíça, estabeie.
eido em Luzem, Suíça,
Pontos oaracterlsticos: "Processo de
enobrecimento de têxteis consistindo
de celulose". — Privilégio de Invenção.
1.0 — Processo de enobrecimento de
têxteis consislindo de celulose nativa
ou regenerada, por acabamento dos
mesmos pela aplicação de uma solução ou suspensão aquosa de uma resina artificial seguida . de secagem e
endurecimento usuais, caracterizado
pelo fato ife se empregar como base
de resina, pelo menos parcialmente,
Omega.carboxi-alcoll-ureias.
.•
•
Total de 3 pontoe..

TERMO N9 11'3.128
Era 14 de setembro de 1980
Requerente: The Davilislas Compa-

ny, uma corporação sib as leis do
Estado da Chio.
Pontos característicos: "Aparelho
para revestir artigos com líquidos
(juin:leen:ente reativos". — Privilégio
de Invenção.
3. 0 pistola borrifadora para borri.
far um artigo com um material de
revestimento formado por duas por.
ceies liquidas que reagem quimicamente quando combinadas, pistola essa,
caradterleada por compreender: uin
primeiro membro estacionário de tampa, tendo uma passagem central que
termina num orifício central para
descarga de 'liquido; um segundo
membro estacionário de tampa, ecoperando com o primeiro membro pa_
ra formar uma segunda, passagem
que termina ruam orifício para descarga de líquido. leralizado concántri..
cemento ao redor do primeiro orifício para liquido; um terceiro membro estacionário de tampa, cooperando com o eegundo ti-lembro para formar um conduto de ar; meios para
Isolar o conduto de ar contra a segunda passagem e a peseagem central;
bocais separados de jato de ar na
extremidade do conduto de ar, especados em relação aos orifícios para
líquido; meios para alimentar ao primeiro ori fício de liquido uma primeira porção completamente liquida;
meios para alimentar ao segundo orifício de líquido uma segunda porc:o
completamente líquida; meios para
alimentar aos bocais de ar. ar Intel.
lamente isento de partículaa de 11.
tecida arrae tadas; meioa reparados de
válvulas de agulha capazes de funcionamento .Independente para contrôle de cada um dos meies alimentadores de líquidos; um meio reparado de válvula de ar, e um gatilho para operar todas os meios de válvula
cu enelonad os .
Total de 3 pontos.
•

TER.5,10 N° 123.127
Em 29 de Setembro de 196e -

Rmuerente: Inventa AS. Filr Fora-

ebung Patentverwertung, Luzem
Suíça.,_
Pontos característicos , de "Processo ,de fabricação de 1. 3-B1s - (emega-•
oarboxi-alcoll)-urelas". — Privilégio
de Invenção.
Proceseo de fabricarãe de 1,
3-bis — (ônnega-carboxlealcoil).urelas,
caracterizado pelo fato de ser fazer
reagir ácido bmega-amino-carboxillCDS (COM, no mínimo, 4 átomos de carbono na molécula), em excesso, com
ureia.- em presença de um • solvente
nquoao, a temnerntura a cima de
120°C, ',sob pressão.
Total de mais 8 pontos.
Ií rlorldade; Suíça, em 30 de setembro de 1959, sob o n o 78.829.

••

III)

•

'maio x• 123.198

Em 4 de outubro de 1860
Requerente: The Ooodyear, Tire &

Rybber Company — Local: Estados
Unidos da América.
Titulo; Tratamento de borracha,
1.0 — Um processo para incorrevar
fenileno-di-amlnas substituidas em
borrachas sinteticoa caracterizado por
misturar uma ou mais fenileno-diarninas stibstituldas com um Óleo estendedor e, em seguida, adicionar o
óleo estendedor contendo a fenilenodi-amina substituída a um lates: de
borracha sintética.
Prioridade: Estada§ Unidos da América, em 13 .de outubro de 1959, sob
n9 846.013.
Seguem-se os pontos de 2 a 13
TERMO

Óutubro 'de 1964

tante e. quando necessário, fazer reagir
o Ultimo para cxtn erter o radical Re
hidrogênio, a . um grupo alcenila Inferior ou a um grupo alquila baferlo'r suba»

tituido com um grupo hidroxi. mesilo•
xi ou Junino.
• Seguem os pontos de 2 h 3.
TERMO N° 109.662 -t
De 10 de abril de 1959
N. V. Philips'Gloelampenfabrielten ~.
Holanda.
Titulo: sProcesso para produzir novas'
esterõides da série da Androstana ou da Pregnanasa

• Privilégio de Invençãe.
Um processo para produzir
novos esterõides de série do androtanci
• 1.

ou série do pregnano, caracterizado pelo
fato de:
•
• a) aó exidar um composto da fdzzatdal

N°113.197

DE 11 de setembro de 1955 Merck & Co., Inc. — Estados Unidos da América.
Titulo: eProcesso Químico de bzer
derivados de Dibenzo (a, e) Ciclo Hepta trienos>
Privilégio de Invenção.
1 9 — O processo de fazer derivados
de dibenzo [a, e] cicloheptatrienos, tendo a estrutura;

geral (0).

-

CR3

1

TERMO N9 /23.15::
Aktiengesellschaft, Leverkusen Bayer.
werk.
.
Pontos • característicos: . "Processo
para a produção de ésteres' de ácido
carlufosfónico". — Privilégio de Invenção.
1 — Processo de falaricaçãe de ésteres do Acido ditiofosfónicoa carac-

terizado zelo fato de reagir anidridos
do ácido ditiofosfõnicos com alcoots
secundários e de continuar depois a
.:es-zão; na presença de agentes de ligação do ácido, cora quaisquer cloretos alquilicos ou aralquilicos.

Total de 2 pontos.
Prioridade: Alemanha, em 2 de ouPrioridade: Suiga, em de outubro tubro. • de 1959, sob o n° P 29.519
de 1959, sob o narnero 79.015.
1I3b-12

413

ssé
eai cuja fdrmuia

designa o grupo

/()

.85
em que a configuração do esqueleto do
esterõide nos átomos do carbono 9. 10.

13 e.14 é liéntica como o do lumi-este.
rol.' e em que
R1 é um átomo de hidrogénio ou nm
era que a linha pontilhada, entre os car- grupo, encala,
bonos 10 e 11, Indica saturação e insa- "RI pode Ser uma dupla ligação numa.'
turação possível. X e XI são escolhi- ou mais das posições 1, 2, 3, 4, 5.
dos do grupo que consiste de hidrogé- 7, 8, 9. (11) e ou 16,
nio, halogénio, alquila inferior, tendo • Ra é um átemo de hidrogênio, um 1,
até 4 átomos de carbono, trifluorome- grupo
metila ou um grupo. etlla, ou
tila, alcoxi inferior, tendo até 4 átomos um grupo hidroxi 'que pode estar eterifi- de carbono' ou arila mono nuclear como cado ou esterificado. fenila, caracterizado pelo fato de com- Ra é um grupo ceto. ou um, grupo
preender a reação de um compostc, ten- hidroxi que pode ser eterificado ou es(19, a estrutura:
terificado;
Pé é um átomo de hidrogênio, ou tua

a'

•

X

átomo, de halogénio;
Ra é um átomo de hidrogênio, um
grupo rnetila, um átomo de halogênio
ou um grupo hidroxi que pode estar esterificado ou terelicado;
R, é um átomo de hidrogênio ou um
•
átomo de halogênio;
Ra é Mn

• Em '30 de outubro de 190u
Requerente: Parbenfabriken Bayer

-,

_

átomo de. hidrogênio, um

grupo hidroxila ou ,um grupo ceto;
em que X e XI são
. cem° acima de- fl- R. é um átomo de hidrogénio ou .
uidos, com um reagente de Grignard um-grupo hidroxila que pode estar es-,
tendo a estrutura:
terificado ou eterificado;
sendo que ésse grupo X está ligado ao
átomo de carbono 17, com o dito grupo

— cÚ

IV

3 >a
-coa
v

sendo que neste Ultimo grupo
Otv é um átomo de hidrogêtdg, um
grupo 0-acua, um grupo fenda ou um
- grupo hidrocarbonçto alifátieo, Inferior e
em que e urn halogênio e R é alquila
Qv é um átomo de hidrogênio, um
inferior, e desidratar o carbinol resul- grupo fenila ou um grupo Iddrocarbone-

.

•

III)
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elilático, todavia, com a concliçeo de X tem o significado supra dado sob Ris .4 um 'grupo alcadia:
que ambos os grupos ev e Qv não de- a), e o átomo de oxigénio está ligado pare produzir um esteroide da formulo
vem ser átomos de hidrogênio; ou b) ao átomo de carbono 17 do ncleo este- geral
ite adiar no átomo de carbono 21 um róide; ou f) se desidrogenar, na posicomposto de fórmula geral (7.1)
ção 1, U mnposto da fórmula cera/
to

(S4
so
II

0:

I

R

'
IO

if

em cuja fornida

uGeseuegi
,
X tem cr significado dado sob e) e
em que os grupos Ra e -C-CH-sHlg
estão ligados ao átomo de carbono 17
do núcleo estertede do grupo X, e ma
que. R. é um átomo de hidrogênio ou
um grupo hidroxi que pode estar eterificado ou esterificado, e Nig é um
átomo de halogénio; ou
c) se hidrolinar um composto da fórmula gera/ (M) em cuja fórmula
X tem o significado indicado sob a),
• o grupo

em cuja fórmula
Ri, R3. Ré a Rã e R1 1 teni os supra
citados significados dados sob a),
é uma dupla ligação numa ou Mais
dos átomos de carbono 4. 5. 6, 7, e 8, 9,
(11) 15 ou 16;
R. é um átomo de hidrogénio ou um
radical de hidrocarboneto saturado ou
insatuzado, com 1 a 6 átomos de carbono, ou um tal radica/ de hidrocarboneto, em que pelo menos, um dos dtomfo de hidrogênio está substituido por,
pelos meneie, um grupo hidroxi ou um

grupo hidroxi que pode estar eterificado ou esterificado, e/ott átomo de oxi•
o ou

ae,

p

•

Xtt

este ligado ao átomo de carbono 17

do núcleo es:erolde do grupo X; ou
d) se oxidar UM composto da fórmula gerai (j)

QVI
X gri Q

%QYX3
cuja fórmula
X tem o significado supra dado sob
a). em que o grupo

está ligado ao átomo de carbono 17 do
núcleo esteróide do grupo X. e ell3
cujo grupo
Cbv é um átomo de hidrogénio ou um
grupo metila e
Qvil é um dos grupos
Ilwar Bis;
4b0o, ._-----

~-acua ou um grupo-COMI que
pode estar esterificado; ou
e) se reagir com um composto metal-alaste*. que pode ser insaturado,
ou se reduzir um composto da fórmula
Irra) (K)

.

C ai

e cilt

mia fórmula

assim obtida, em elevada temperatil
ra, havendo na mistura de maçai
uma propendo de cerca de 1,3 mon
cerca de 1.1 121015 de (12), cerca a
&O mola a cerca de 12.0 mola de (o),
cerca de 1.3 mola a cerca 1/1 mola da
Cd) e cerca- de 1,11 mole a cerca da
2,0 mola de fe) Para eada moi do (s)]
empregada.
Prioridade: Votados Unidas da Amem
rica, em 29 sie csúttibrõ (fp 1439 Ir%
no 849.436.
Seguem-se os pontos de 2 a 2tL
TERMO No 123.271

em cuja fórmula.: •Em 7 de outubro de IMO
R é um átomo de hidrogénio ou um
Requerente: Parbenfabriken Bastei
grupo metila;
RI é uma dupla ligação numa ou mais AI: Mn g edischaft, leverkusen-Bayej
das posições 1. 2. 3, 4. 5. 6. 7, 8, werk. República Federal Alemii.
9, (11), 15 e/ou 16:
• pontos earacteristkos: Processo pe.*
Ra é um átomo de hidrogénio, um ra a produçáo de ésteres do ácido tia
grupo metila ou um grupo etna, ou no-fosfasalco". — Privilégio de Eives.
um grupo hidrozi ou um grupo hidroxi çlo.
•
que pode estar eterificado ou esterifir
-••• Procela pára a preduçáo dg
eado;
ésteres de ácido tiono-fosfõnico, es..
Rd é Wa Orno Cet0 Ott um grupo
pelo fato de fazer reagir
droxi ou um grupo hidroxila que poda racterizado
anidridos de ácidos 41-tio-fosfônicoe
estar etergleado ou esterificado.
com alcanõis de tio-ésteres e de ala
R. é um átomo de hidrogénio ou um Oug ar anida subseqtlentemente Os Aro.,
átomo de halogénio;
dotou intermediários obtidos, na pra.
R é um átomo de hidrogealo, um maça de agentes fixadores de ácido.
grupo metila, um átomo de halogénio
g
Total de 7 pontos.
•
ou um grupo hidioxt ou um grupo hiPrioridade: Alemanha, ema á de ou»
droxi que pode estar eterificado ou estubro de 1969, sob o número IP 29170
terificacks;
117b-12 O.

gênio duplamente ligado;
Ra é um átomo de hidrogênio ou um 125 é ULQ átomo de halogénio ou um
grupo hidroxi que pode estar eterifir átomo de hidrogénio;
Re é um átomo de hidrogénio. um
cudo ou estcrificado, com a condição
de que R. e possam constituir, em grupo hidrold ou um grupo cem:.
Conjunto, também um grupo ceto, mas
R. é um átomo de hidrogénio, ou uma
ambos não devem ser um átomo de hi- radical de ledrocarboneto saturado
nu
drogénio; ou
insaturado, tendo de 1 a 6 átomos de
g) -se desidroge:nar na posiçãe! 'uml carbono, Ou um tal radical de hidrocarboneto em que, pelo meses, uns dos
composto da fórmula geral (1(4
átomos de hidrogénio esta substituído
por pelo menos, um grupo hidra:tf ou
um grupo hidroxi que pode estar eterificado ou esterificado e/ou por um
átomo de oxigênio duplamente ligado;
R10 é um átomo de hidrogénio, um
grupo biches' ou um grupo hidroxi que
pode estar eterificaao ou esterificado,
com a condição de que R. e Ris possam
formar, em conjunto, também um grupo ceto, r as ambos oda devem ser um
átomo de hidrogenia e
RU é um átomo de hidrogénio ou um
grupo de hidrozi or um grupo hidroal.
que -pode estar eterificado ou esterifiem cuja fórmula
•
se desejado, após introdução pré• Re, Ri a Rat têm os significados cedo,em
ordem arbitrária de sucessão,
Indicados sob a) e f), e R. é um dupla via,
de um ou mais dos grupos Rs. R., Ra
ligação numa ou mais das posições 1,
R. e R, de acórdo com o processo
8, 9, (11), 15 ou 16; ou
em questão, ou, se desejado, após eterth) se alquilar com um halogeneto ficaçák, ou esterificação prévia de um
metálico ou etílico, e se reagir, sobre- ou mais de grupos hidroxila, se houver.
qlientemente, com um alcoolato alcalino,
Seguem os pontos de 2 a 162.
um composto da fórmula geral (Ts)
•

TI6Rat/0 144 123.247

TER= No 123.375
Em 4' de agt*to de IMO
Joio Bacalarsal — MO Paulo .4
Capital.
U. para °Reno modelo do ta.
porta para laminas do ~ar'.
••nn Nilvo =deo de suporte para
liminas de barbear, caracterizado por
ter um cabo feito de duas parte a st.
métricas, mna móvel e a outra tenda
presa na ponta anterior tMla
retangular com ealiészeirta ap ropriada para reter a lamina de barbear
Oto te Prende =nela por uma segunda chapa retangular móvel, sobra
a primeira, sendo finalmente o conjunto :manente. Preso entro as pontua das partes de eabe, quando as
partes &liste se fecham.
Tf — Tudo como descrito no pus.,
sente memorial ilustrado nos ame.
nhos anosos.
•
TERMO N9 123.323
Da 11 da outubro de 1080
Requerente: Rohm Ifeas.Compa,
ny. — Local: Estados ~dos da Ames
rica.

Titulo: Sais Ridro-disperstamis ds
alquidas modificadas por óleos. Pr04
amos para produzi-los e composto
Requerente: Nopeo elbemleal Com. ções que os encerram,
pany.
19 — Uma composiçáo hidro-soblvel
Local: Estadas Unidos da América.
17in agente de recurtimen. ou Iddradispersirel apropriada para
to sintético e processo para produzi- uso como um agente de revestimentolo.
ou ligente, caracterizada por com+
— Um processo para preparar preender, como um componente esren.
uma resina arninoplástica aniontica cial, uma solução de um sal de mins
caracterizado por misturar (a) me de um poli-éster alquidico modificado
lamina, (is) . (e) Por óleo, tendo um número de acido
enl cuja tormura
formaldeido e (d) um composto esco- de entoe 20 e 35, sendo a citada anil.
lhido no grupo que consiste de uns na o 2-(d1-met1/-amIno-ete1101); 3 - (dl.
• Ri a Ru tent os significados supra bi
-sultito da Alcali Morganico e unt metil-amino)-propano-2; (dl-metam
dados sob a) e f);
•meta-bl-sultito de álcali inorginico; ansYno)-etanol: 3- (di-etil-amino) -proa
R. é uma dupla li gação numa ou mais acnamer a citivla mistura até urna pano1-2; 3- (di.etil-aanino) -propano1-1:
das posições 4, 5, 6, 1, 8, 9 (11), 15 temperatura de -?flu:zo; adicionar, de- fii-etanol-otaina, tri-ttanol-amina; ou
prordl-mnino.
e/ou 16, •
pois (e) uréia e aquecer a mistura, 3-(di-roetil-amine)
roi 16 de outubro de 1980

271 e::a-.re:t a

16

mr_preendendo a composição, além
dedo, se se quizer, um agente ligante
ee.dro aoliceel no qual o poli-éster mo(c:tecer:o é solúvel e ou mais outros
at --e les formadores de película.
• eriericiade: Estados Unidos da Amétie e em 13 de outubro de 1959 Eob
ái6.046,
Seguem-se OS Pontos de 2 a 7.
TERMO N o 123.690

Iara 24 de outubro de 1960
, Requerente: The Goodyear Tire &
dos Unidos da América.
Titulo: Protetor de pneumático.
1° — Um pneumático caracterizado
par compreender um corpo anular
tico de material de tipo borracha elástica, aberto na parte radialmente
:terna e tendo tal5e.s na sua periferia
lanterna apropriados para assentarem
iniun aro de roda, tendo cada uma dos
: citados talões um protetor — acha- dobrado em torno e localizado
• estreita proximidade das superfi,Cles do talão, para entrar em contato
.cena a sede do talão e o flange do
: aro da roda, sendo o citado protetor
' feito de urna pluralidade de fibras
não tecidas, que ficam em distribuição desordenada, ao acuo, umas em
'relação às outras, senda os Interstícios, das fibras cheios com um material de tipo borracha depositado nos
matados intersticios, por meio de-um

veiculo liquido.
Prioridade: Estados Unidos da Amétrica. em 4 de novembro de 1959, se
X1.

MARIO OFICIAL (Seção III)
montado para formar um recipiente mera do radiador por meio de uma
su,i4nular, e uma parede anular luva elástica, caracterizado por ser
provie,.no dito recipiente 'para divi. a luva elástica fixada na borda de
di-lo em duas camadas radialmante uma abertura situada numa superdispostas interna e externa e disposi- fície plana da *amara do radiador.
tivos de válvula pelos quais as ditas
câmaras possam ser infladas, a dita Total de 10 pontos.
parede sendo caracterizada por ter Prioridade: Alemanha, em 28 de
urna circunferência . externa suficien- novembro de 1959, sob o n9 A 33.391
temente menor que a circunferência la.46c 4.
Interna do dito pneu adjacente
à banda de rodagem para conservai& fora de contato com a dita cirTertatO No 124.828
cunferência interna do dito pneu durante a operação normal cem ambas
Em 9 de dezembro de 1960
as câmaras infladas e sob concliç5es
de emergência, quando a câmara externa estiver vazia, formando uma
- Svenska skifferoue
banda de rodagem para a câmara in- A.Requerente:
B., Orebro, Suécia,
terna, a dita parede sendo conztruida de forma a prover pelo menos Pontos característica. : "Maçaricos
Uma pretuberância projetando-se ra- para emprago an poço; de perfuradialmente na superfície externa da ção no solo". — Priailéglo de Invendita parede durante a operação de çfto.
emergência com um tamanha para
causar vibração de pneu em sua cir- lo — Maçqrico para aquecer depócunferência externa, e a dita parede sitos subterrâneos, para o fim de rerendo construido, de material resis- cuperar dos mesmos produtos asilo-.
tente e esforças para impedir a ex- oss, compreendendo um tubo de maca.
pansão de sua circunferência exter- rico, próprio para ser abaixado dentro
na sob operaaáo de terce-fent...ia a uma de um furo vertival aberto na solo, e
circunferência igual a ceennferencia para ser
em sua extremireale
da dita circunferência interna do dl.. suparlor ligado
a
uru
manaucial
de uma
to pneu.
mistura contendo combastivel e oxiPrioridade: Estados Unidos da Amé- génio, sendo que os gases, produzidos
rica, em 4 de abril de 1950 sob o nú- pela combustão da dita mistura no
mero 19.798.
cubo, descem inicialmente pelo interior
Seguem os pontos-de 2 a 14.
disse tubo, retornando em seguida

9 e50.943.
Seguem-se os pontos de 2 a 5.

• TERMO No 124.478
Em 25 de novembro de 1950

para executar um movimento ascenOente através de• uma zona que envolve o maçarico tubular e contém
tuna mana de particulas sólidas granulares turbilhonadas, mentidas on
flutuação pelos gases da combustão
em sua asceneão, macarico êsee, caracterizado pelo fato de que o seu tub0 compreende duas partes componentes, apropriadas, parti, durante o
funcionamento do maçarico, mante-

Requerente: Auto Untou G. M.
leentibtica Federal Alemã.
TERMO No 124.029
Pontos característicos. "Ventilador
para radiador de automóveis", — pritrn 7 de novembro de 1980
vilégio de Invenção.
Requerente: Bendiz WestinghoRse 1° — Ventilador no qual •o anel
condutor de ar se acha 'ligado à cá- rem uma conexão vedatória entre si,
Sautomotive Air Brake Company.
Estados Unidos da América.
1° — Uma válvula de conte6ie de
peesão fluida incluindo uma caixa
com cavidadesd e entrada e salda, urna
válvula de entrada que controla a
passagem de pressão fluída entre as
citadas cavidades, uma válvula de
exaustão para controlar o fluxo de
pressão fluida entre a citada cavidade de salda e uma abertura de exausB. H. — Ingolstadt,

tão. e uma peça que responde a pres.
ião, elasticamente forçada para urna

primeira posição e móvel por meio de
preseão fluida dentro da citada cavidade de salda, para urna segunda posição, caracterizada por um elemento
lapropriado para ser movido para urna
primeira posição, independentemente
da citada peça que responde a preshão, por meio de dispositivos atuantes deslocáveis para efetuar em setuêncla, o fechamento da citada eia)vilia de exaustão e abertura da citada valetala de entrada, e apropriadas
para serem movidos na direção oposta
por melo da citada peça que responde a pranto, pelo movimento de dl.
thno na dbtçáo de sua segunda po410o, até uma posição na anal o ci-

tado elemento efetua, simunânottmen.
te, o fechamento das citas válvulas
de entrada e exaustão.
Prioridade: Estados Unidos d g America. em 11 de janeiro de 1P60, sob
h9 1.638.
Seg,uem-se os pontos de 2 a 7.
TERMO N9 124.327
Em 21 de novembro de 1960
Requerente: The Goodyear Tire &
latibber Cempany, Local: Estados
trr!dos da Amêrlca.

Titulo: Ws:positivo de aviso de
pn?urná . ! cct furada
1cemb:nução, tilll pneu scan
arn aro abre o qual éle é
•

CÓDIGO TRIBUTÁRIO
DO
DISTRITO FEDERAL
Lei a.• 4.191, de 24-12-1962

Outubro de 1964
devendo porém ser separadas nina da
outra, mediante levantamento da parte superior, durante a operação de
Ignição da mistura de coenbustivei e
oxigênio,
Total de 8 pontos.
Prioridaae: Suécia, emS de dezembro de 1959, sob o no 11.597-59.
Tal1a10 No 124.879
Em 12

de dezembro de 1980

Requerente: Anstalt Filr Montaze.
Technik, Vaduz, Principado de, Liecbtenstein.
Ponto característico: "Aparelho de
•:sena:mento para cravar pinos de
ancoragzm por meio de um puncao
Impulsionado pelos gases de combusi.ão de uma carga impulsora contida

em um cartucho''. — Privilégio de
Invenção.

19 Aparelho de assentamento cem
punho tubular e com capa de proteção contra estilhaços, para cravar cavilhas de ancoragem sob a forma de
pregee, pinos ou análogos, cena ou
sem cabeça. ou extremidade razeada,
em materiais receptores duros, coam
por exemplo pedra, botão, ferro, consistindo este aparelho de assentamento numa caixa com punho tubular e
capa de proteção contra estilhaços, e
num tubo de condução para um êmbolo impulsor a impelir pelos gases de
combustão da carga explosiva de um
oartucho e para um porta-cartucao
também axialmente conduzidos
cujo -suporte c:e cartucho se monta
de maneira substituirei o cartucho
orientado para a frente, caracterizacom o fundo contendo o inflamadar
do pelo fato de o tubo que conduz o
êmbolo impulsar e o suporte do carta.
cho, estar montado de maneira axial.
mente deslecável dentro do aparelho
e bloquear am todas as suas podç5,
nas quais a sua beca dianteira, se salienta do bordo da capa de preteção
contra estilhaços, o disparo do tira
até que, por aperto do aparelho ceia..
tra o material de suporte e receptor e
armando ao mesmo tempo uma mola,
tenha alcançado urna posição, na
qual a face dianteira da sua berCa fique situada no plano dianteiro da capa de proteção contra estilhaços.
Total .de 29 pontos.
Prioridade: Alemanha, em 11 de dezembro de 1959, sob o no A 33.497
tb-87 a.

•nn•n•,,Wie.

TERMO No 125.097
Em 19 de dezembro de 1980
DIVULGAÇÃO N.° 888

Preço C4 100,00

A VENDA r
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1

Agéncia 1 Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal

Requerente: Union Carbide Corporation. — Local: Estados Unidos da

América.
Titulo: Processo de revestimento de
chapas metálicas.
lo — Um processo para depositar
uma placa de metal substancialmente
puro sabre um substrato sólido suscetível de receber revestimento metáll.
co, caracterizado por colocar una composto bis (areno)-metálico representado pela formula (Ar) 2M na qual
cada Ar é um hidroearboneto aromático tendo um anel benzeno Isolado
ou um benzeno aril-substituido e M
é remédio, niobio. tantalo. cromo, malibdénio ou tungsteno, em contato
com um substrato sólido a ser revesti.
do; numa temperatura cluperior ã temperatura de decomposição do citado
composto bis (areno)-metálico. com
exclusão de oxigênio e embateu:celas
que contenham oxigênio reativo.
Prioridade: Estados Unidos da América em 30 de dezembro de 1959 sob o
no 862.808.
Seguem-ele te pontos de 2 a 18.

Sexta-feira 1 6
TERMO N. 0 125.153
Em 21 de dezembro de 1960

Requerente: Ferag,. Fehr & Reist
AO. Dietlikon, Zurique, Suíça.
Pontos caracteristicos: "Processo
para a manipulação de produtos planos que se acumulam num ritmo conUnuo, sobretudo da produção de uma
máquina rotativa e instalação para
a execução do processo". - Privilégio de Invenção.
Pontos Característicos:
19 - Processo para manipular a
produção de uma rotativa, caraeterizado por serem os produtos impressos
agarrados individualmente e manejados separadamente através da série
de sucessivas operações.
Total de 18 pontos.
Prioridade: Suíça em 23 de dezembro de 1959, sob o n9 82.208.
Tgatal0 N9 125.208
En 26 de dezembro de 1960
Requerente: Ciba Société Anona-

me, Basiléia, Suíça,

Ponto características: "Processo pafabricação de novos compostos
de metUideno". - Previlégio de Invenção.
lo - Processo para a fabricação de
novos compostos de metilideno, caracterizado pelo fato de se fazer rea.
glr um ácido pirazol-carboxilico ou em
seu derivado de ácido funcional reativo com uma 5-nitro-furil-(2)-rnetilideno-hicirazina, para formar a hidratida, ou se condensar uma hidrazida
de ácido pirazol-carboxílico com um
composto 5-nitro-furano-(2).carbonllico para formar a hidrazona, ou se
ra a

nitratar a 1W-(furil-(2)-metiltdeno)-

hidrazina de ácido pirazol-carboxílico
na posição-5-da cadeia furânica e, se
desejado, se introduzir outros substituintes nas compostos resultantes e
ou se converter ou Permutar ou substituir quaisquer substituintes presentes por hidrogénio, e, se desejado, se
converter uma resultante base terciária num composto de amônio quaternário e, se desejado, se converter uma
base resultante num sal ou um sal
resultante numa base livre ou outro
sal.

Total de 14 pontos.
Prioridade: Suíça, em 24 de dezembro de 1959 e 5 de abril de 1960, sob
os n°s. 82.329 e 3.803-60, respectivas
mente.

TERMO N9 127.050
Em 19 de dezembro de 1980
Alexandre Araujo - São Paulo -

Capital.
M. U. para *Nevo tipo de tesoura
para colher frutas em geral".
1° - /Ovo tipo de tesoura para colher frutas em geral, constituído por
um conjunto de peças, as quais foncionam articuladas por meio de Pinas
e mola possante numa de suas extremidades, caracterizado pelo fato de

que tais peças apresentam cem uma
extremidade arqueada e com uma
pequena abertura na região central,

sendo que nos lados opostos à articulação, se encontram pequenas taMaios ou orelhas para encaixe da
fruta ao desprender da árvore.
lI - Tudo como descrito no Presente memorial e ilustrado na desenha anexos,
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cloalifático com 3 - 8 átomos de carbono, e R, significa um radical de hidrocarboneto enfático ou cicloalifático com 2 - 8 átomos de carbono, ou
ds seus sais, caracterizado pelo fato
de se reagirem sufolnamidas da
fórmula:
eventualmente na forma de seus sais
alcalinos, com uréia.% da fórmula
CO - NE,
ou os seus produtos de acilação, onde
nas fórmulas R e R, têm o significado
acima Indicado, e se tresssformarem,
eventualmsnte, os compostos obtidos
nos sais correspondentes por meio de
bases inorgânicos ou orgânicas.
Alemanha, em 8 de agõsto de 1955,
3 de setembro de 1955, 14 de outubro
de 1955, 15 de outubro de 1955, 19 de
outubro de 1955 e 7 de janeiro de
1956, sob os nos. Is 18.136 IVb-12 o.

Outubro de 1964 757
nio podem estar substituídos por gru.
pos alquila ou Jaime!, cujo componente alquila, contém até 8 atamos de

Em 5 de agõsto de 1963
carbono, e ou por átomos de hal:gaRequerente - Miles Laboratories,
na), oi• na qual R significa um radiInc., norte-americano,
cal de hidrocarboneto alifático ou ciPontos característicos - "Processo
cloalifático com 3 - 8 átomos
para a preparação de dispersões de
carbono, e R, significa um radical de
resina de dialdeído polLsacarídeohidrocarboneto alifátic0 Ou cicloalifáuréia". - Privilégio de Invenção.
tico com 2 - B átomos de carbono,
- Processo para a preparação
ou dos seus sais, caracterizado pelo
de uma dispersão aquosa de um profato de se reagirem aulfonil-tio-uréias
duto reacional de um dialdeído
da fórmula
sacarldeo-uréia, caracterizado peio
R - SO, - NE - CO - NH
fato de se misturar um dialdeido pon^ qual R e R, tem o significado inlisacarldeo e uréia num meio de disdicado, com substâncias que trocam o
persão aquosa apropriado, numa conátomo de enxõfre do grupo detio.
centração de fon de hidrogênio na esuréia por um átomo de oxigênio, e se
cala de cerca de pH 5 a pll 8 e a uma
converterem, eventualmente, ok comtemperatura de cerca de-3090. a 70°C,
postos obtidos nos saia correspondenaté completa dispersão do seu protes, ara auxilio de bases Inorgânicas
duto reacional.
ou orgânicas.
Is 18.339 IVb-12 o, P 18.648 l'Vb-12
Total de mais 15 pontos.
F 18.659 IVb-12 o, P 18.688 II7b-12 o,
Um ponto característicos.
e F 19-2)3 IVb-12 o, respect`vamente,
Prioridade:
assan
como
a
prioridade
do
termo
. 'TERMO No 129.841
no. 88.416 de 7 de agósto de 1956. do Alemanha,' em 8 de agasto de 1955, 3
qual o presente pedido é um desdo- de setembro de 1955, 14 de outubro
Em 7 de junho de 1961
bramento.
de 1955, 19 de outubro de 1955, e 7 de
Depositante: Farwerke Hoechst Akjaneiro de 1956, sob os nos. P 18.138
tienge.selLschaft Vorm. Meister Lucius
IVb-12 o, P 18.339 IVb-12 o, F 18.648
TERMO N 9 129.843
In- 12 o, is 18.659 IVb-12 o, Is 18.686
& Braning, firma alemã.
IVb-12 o, e Is 19.253 IVb-12 o, respec.
Pontos característicos de: "Processo
Em
7
de
junho
de
1961
para a obtenção de sulfonll-uréias".
tivamente, assim como a prioridade
- Privilégio de Invenção.
do termo n° 88.416 de 7 de adoto de
Requerente:
Farbwerke
Hoechst
AkProcesso para a fabricação de sufo1950, do qual o presente pedido é um
tiengellschaft Vorm, Meister Luc.us desdobramento,
nil-uréia da fórmula geral:
firma
industrial
e
comerR - - NH - CO NB - R, & Bitning,
na qual R representa um radical fe- cial alemã, estabelecido em Fran.klina, no qual um ou dois átomos de furt-Main- Hoechst, Alemanha.
TERMO N9 129.847
hidrogênio podem estar substituídos Pontos característicos: "Processo
para
a
obtenção
de
sulfonil-uréles".
por grupos alquila ou alcoxi, cujo
Em 7 de junho de 1981
componente alquilo, cointém até 8 Esto. - privilégio de Invenção.
Processo
para
a
obtenção
de
sulfo.
mos de carbono, e ou por átomos de
Requerente: Parbwerke Hoechst Akhalogênio, ou na qual R significa um nil-uréins da fórmula geral
tiengesellschaft
Vorni. Meister Latas
radical hidrocarboneto alifático ou R - SO, - NH - CO - NH -R,
Bruning,
firma
industrial e comercicloelifático com 3 - 8 átomos de onde R signifida um radical felina, miai alemã, estabelecida em Prankcarbono, e R, significa um radical de no qual um ou dois átomos de hidro- furt-Main-Eloechst, Alemanha.
hidrocarboneto alifático ou cicloelifá- gênio podem estar substituídos por Pontos característicos de *Processo
tico com 2 - 8 átomos de carbono, grupos alquila ou alcoxi, cujo compo- para a obtenção de sulfeon11-uréias".
ou de seus sais, caracterizado pelo fa- nente alquila cntéin até 8 átomos de - Privilégio de Invenção.
to de se reagirem ésteres de Acido carbono, e ou por átomos de halogênio, ou na,qual R. significa um radial Processo para a obtenção de sulf0-n
sulionil-carbámico
- COO - R2 de hidraarboneto alifático ou ciclo- nilerélas da fórmula geral:
R - SO,
enfático com 3 - 8 átomos de carbo- R - SOs - NE - CO - -RI
com ominas da fórmula R, no que R e R, têm o significado da- no, e R, significa um radical de hldo acima e Ra significa um radical drocarboneto alifático ou cicloalifático onde R significa um radical tentas,
qualquer de hidrocarboneto de prefe- como 2 - 8 átomos de carbono, ou no qual um ou dois átomos de hidrorência debaixo peso molecular, e de dos seus sais, caracterizado pelo fato gênio Podem estar substituídos por
converterem, eventualmente, os com- de se reagirem sulfonil-uréias da fór- grupas alquila ou alcoxi, cujo componente alquila contens até 8 átomos
postos obtidos nos sais corresponden- mula.
tes, com o auxílio de bases orgânicas R - SOs - - 00 - NH2 de carbono, e ou por átOinos dehaloOU os seus proda kos adiados, com omi- gênio, ou na qual 11 significa Um
ou Inorgânicas.
nas primárias da fórmula les-Nlis radical de hidrocarboneto alifático
Total de 1 ponto.
onde, nas fórmulas, R e R, tem o' cicloalifático com 3 - 8 átomos de
Prioridade: 8 de agõsto de 1955, 3 significado acima indicado, e se trens- carbono, e E1 significa um radical de
de setembro de 1955, 14 de outubro de imanarem, eventualmente, os compos- hidrocarboneto alifáticO ou cicloall1955, 15 de outubro de 1955, 19 de ou- ta obtidos nos sais correspondentes, fatie° com 2 - 8 átomos de carbono,
tubro de 1955, e 7 de janeiro de 1958, com o auxilio de bases inorgânicas ou ou dos seus sais, caracterizado pelo
fato de se reagirem sUlfonamidaa da
sob os n°11. P 18.136 IVb-12 o, P. 18.339 orgânicas.
fórmula
IVb-12 o, is 18.648 IVb-12 o, 1, 18.659 Total de 1 ponto.
Prioridade:
IVb-12 o, P 18.886 IVb-12 o, P 19.253
R SO, - NII2
Alemanha, em 8 de agósto de 1955,3
IVb-12 o, respectivamente, assim como a prioridade do termo n9 88.418 de setembro de 1955, 14 de outubro eventualmente asa forma de acua sole
de 7 de agasto de 1956, do qual o pre- de 1955, 19 de outubro de 1955. e 7 de alcalinos com ésteres carbilmicos 01.
de 1958, sob Os nos. P 18.136 fórmula
sente pedido é um desdobramento. janeiro
IVb-12 o, P 18.339 rfro-12 O, P 18.848
R, - NU - I Me- 12 o, F 18.659 IVb-12 o, F 18.686
Mb-12
o,
e
F
onde
R
e E.5 têm o significado indicas
19.253
IVb-12
o,
respecTERMO No 129.842
tivamente, assim como a prioridade do, enquanto Re significa um radical
do termo n° 88.418 de 7 de agõsto de de hidraarboneto com, de preferènEm 7 de junho de 1961
1958, do qual o presente pedido é um ciai até 6 átomos de carbono e de se
converterem, eventualmente, os comRequerente: Farbwerke Hoechst At. desdobramento.
postos obtidos nos saia sais correstiengesellschaft Vorsn. Meister - Lupondentes, com o auxílio de bases
das & Bruning, Frankfurt -MainInorgânicas ou °meadas.
TERMO N° 129.844
Hoechst, Aleananha.
Um ponto característico.
Pontos característicos de "Processo
Em 11 de julho de 1961
para a obtenção de sulfonil-uréiaa. Prioridade:
Privilégio de Invenção.
Alemanha,
em 8 de eget° de 1955.3
Requerente;
Farbwerke
Hoechst
AkProcesso para a obtenção de solotiengasellschaft Vorm. alelater Lucius de setembro de 1955. 14 de outubro
nil-uréias da fórmula geral
de 1955, 19 de outubro de /MS. e 7 de
& Brilning, firma alemã.
R - - - CO NB -R.
Pontos caraetèrísticos: «Processo janeiro de 1956, sob os nos. Is 18.138
onde R significa um radical fenila,
no qual um ou dois átomos de hidro- para a obtenção de sulfonil-uréia". IVb-12 o, 71 18.339 IVb-12 o, F 18.648
IVb- 12o, P 18.859 IVb-12 o, F 13.088
gênio podem estar substituídos por - Privilégio de Invenção.
o, e P 19.253 IVb-12 o, re-pec.
grupos alquil ou alceai cujo compo- Processo _para a obtenção de sulfo- IVb-12
tivamente, asslin como a prioridade
nente alquila-aconteci até 8 átomos de nil-uréias da fârmula geral
do temo n° 88.418 de 7 de as e,.o de
carbono, e ou por átomos de halo.* R - 80 - NII - CO - NE
1956, do qual o presente ped:S3 s. um
nio, ou na qual R significa um radi- onde rt significa uru radical fenila, no desdobramento.
cal de hidrocarboneto enfático ou ci- qual um ou deis átomos de hl& 00-

•-
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a ••
torrar o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante Use prazo poderão apresentar puas oposiçõgs ao Depaxtainen1
Madona da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

0

serras, serrotes, sifões, saleiros. sacarr&
Classe 38
Térmo 11. 0 645.235, de 10-6-1964
lhasa- torquezes, trilhas, tubos tubula- Aros .,para guardanapos ae . papei
Maplast — Móveis e Artefatos
ções, tampõea. Cavadeiras, telas de aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
Plásticos Ltda.,
arame, trincos, taças. travessas, tesouras, para retratos e autógrafos, balões (exSão Paulo
trancas, tramelas, cilhares. talhadeiras cato para . brinquedos) blocos para
tampas para panelas e caldeirões, ter- correspondência, blocos para cálculos,
rinas, tachos, trens de cosinha. torra- blocos para anotações, bobinas brochas
deiras: ondas. vasos, vusilhames, var- ras não impressas, cadernos de escreMAPLAST -MÓVEIS E
am, mandril de expansão, treza de ver, capas par adocumentos, carteiras
chanfrar, guia de treza de chantrar, caixas de papelão, cadernetas, caderARTEFATOS PLÁSTICOS'
ventosas, maletas, baus para sacos de
INDUSTRIA B1AS1LEIRA
viagem. para pastas, balimazes. cantos nos, caixas de cartão, caixas para paLTDA .. s
para estojos, colchetes para malas, cra- pelaria, cartões de visitas, cartões covos, enfeites. fecho para pastas e para merciais, cartões índices, contata carNome Comercia
l
-malas. passadores de correias, pontal- tolina, cadernos de papel melimetrado
Classe 11-as, prendedores de papel. suportes, e em branco para desenho, cadernos
•.
•
Tèrmo
n.°
645.236,
de
10-6-1964
„Para distinguir terragens e ferramentas:
, torniquetes e tubos de extensão - escolares, cartões em branco, cartuchos
Maplast
—
Móveis
e
Artefatos
'Alicates, alavancas, arruelas. arrebites
de cartolina, crapas planográficas, ca.Classe 2b
Plásticos Ltda.
dernos de lembrança, carreteis de pa• argolas, aldraves, armações de - metal. Para distinguir:
Artefatos
de
material
abridores de latas arame, aparelhos de plástico a
pelão,
envelopes,
envólucros
para
diaSão Paulo
de nylon: Recipientes fabri- natos de papel, encadernação de papel
,ichá e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas. ares- cados de material plástico, revestimen- ou papelão, etiquetas, Rallas Indicas,
tas. aros. almo'adarises, amoladores, tos -confeccionados de substancias ani- bilhas de celulose, guardanapos, livros
-amotadorei de ferramentas, alças para mais e vegetais: , Argolas, açucareiros, não impressos, livros fiscais; livros de
para óculos, bules, bandejas.
• ancinhos, brocas, bigornas. baixelas armações
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
bandejas. bacias, bomhorileres. baldes. bases para teléones, baldes, bacias, bal. de papel transparente; pratos, papelisas,
caixas,
carteiras
chapas,
cabos
;borboletas. baterias, bases de metal. bra
nhos, papéis de easanho e de alumiai°,
INDUSTRIA BRASILEIRA
sacleiras. bules, bisagra. buchas, bainha para ferramentas e utensílios. cruzetas. papéis sem Impressão, papéis em brancc
caixas
para
acondicionamento
de
ali, Para facas. baterias de Casinha, colhepara Impressão, papéis fantasia, menos
de Pedreiros, cadeados, correntes, cabi- mentos, caixas de material plástico Para par forrar, paredes, papel almaço com
Classe 40
des, chaves de parafusos, conexões para baterias, coadores, coos, canecas, o:a- ou sem pauta papel crepon, papel de Móveis em geral de metal, vidro, di
de metal para lheies, conchas, cestas para pão, cesta seda, papel impermeável, papel em boencanamentos. madeira, estofados ou não, incluportões. colunas. canos. ch javes de fen- nhaa • capas para álbuns e para livros bina para impressão, papel encerado, aço.
sive
*
móveis para escritórios: Armários,
cálices,
cestos,
castiçais
para
velas,
da, chaves inglêsas. cabeções. canecas,
copos. cachepots. centro de mesa. co- caixas para -guarda de objetos. caia pulei higiénico, papel impermetael, armários para banheiro e para roupas
queteleiras. caixas para condimento de chos, coadores para chá, descanso -ara para copiar, papel para desenhos, pa- asadas, almofadas, acolchoados para
alimentos. cadeados, caldeirões. caçaro- pratos, copos e copinhos de plástoco pel para embrulho impermeabilizado móveis, bancos, balcões, banquetas,
las. chaleiras, cafeteiras, conchas, coa- para sorvetes, caixinhas de plaatico papel para encadernar. Papel para es- bandejas. domiciliares, berçoa, biombos.
dores. cuscuseiros, cabides de metal. para sorvetes. colheraahas, • .pasinhaa, crever, papel para imprimir, papel pa- cadeiras, carrinhos para chá e café.,
cabos. caixas de ferro, cruzetas, curvas. garfinhos de plástico para sorvetes. tur- rafina para embrulhos. pa pel celofane. conjuntos para dormitórios, conjuntos
cantoneiras, .chaveiros, canivetes, chave- minhas de plástico para sorvetes, discos papel celulose, papel de linho, papel para sala de jantar e sala d evisitas,
venas, cranianas, cadinhos, crivos, chan- embreagens -de Material plástico emba- absorvente, papel para embrulhar ta- 'conjuntos para terraços jardim e praia.
fradores, cassinetes. cabos, chaves, cha- lagens de material plástico para scave- baco, papelão, recipientes de papel., ro- conjuntos de armários e gabinetes para
ves para porcas circulares, c/savea tos- tes estojos para objetos. espumas de setas de papeL rótulos de papel, rolos copa e cosisha, camas, cabides, cadeira'
quimètrica. correntes para chaves, cui- nylon, esteiras, enfeites para autom6) de papel transparente, sacos de papel. giratórias, cadeiras de balanço, caixa
a/leses, chaves para • porcas, distintivos, yds, massas anti,ruidos, escoadores de serpentinas: tubos postais, de cartão. de rádios colchões, col .-Iões de molas.
• tubetes de papel
dobradiças. descanso para talheres. pra- pratos, funis, formas para doces, fitas
dispensas. divisões. _Ivans. discotecas,
tos e copos, enxadas, esferas, engates. Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
Classe 50
de madeira. espregulçaeiras, escrivani•
enfeites de metal, estribos, espátulas. para bolsas, facas, guarnições, guarni- lmpresos para uso em cheques, dupli nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
estojos de metal para -carimbos, eixos. ções para chupetas e mamadeiras, guar- catas, envelopes, faturas, notas promis mesinhas, mesinhas para rádio e teimaexpandidos para tubos. estruturas metá- nições para porta-blocos, guarnições sósias, papel de correspondência e reci são, mesinhas para televisão, molduras
licas. escarradeiras, espremedores. espia- para liquidificadores e para batedeiras Dos. Impressos em cartazes, placas, ta- para quadros, porta-retratos. poltrona*
madeiras, formões, foices, ferro para de frutas .e legumes, guarnições de as buletas e veiculos. Bilhetes impressos poltronas-camas. prateleiras, porta-dia.
cortar capiau.- ferrolhos. facas, facões, teria) plástico para ctensallos e objetos
ficos: programas circenses
PéUS , sofás, sofás-camas, travesseiros
fechaduas, fruteiras, funis, fôrmas para guarnições para bolsas, garfos, galerias
vitrines
doces, bolos, embadas e pudins, Ranges, para
Têrmo n. • 645.234, de 10-6-1964
jarros, laminados., plásfivela, furadores. ferramentas . cortantes ticos,cortinas,
Termo a .° 645.237, de 10-6-1964
Indústria Textil Canadá Ltda.
.mantegueiras, malas,
e perfurantes para marceneiros, fechos orioóis,lancheiras,
Chesebrough-Pond's Inc. pendedores . de roupas, puxadoSão Paulo
de metal, ferraduras, forminhas. fitar
Estados Unidos da . América
de aço, ganchos, guanições de 'metal res para móveis, pires, pratos, paliteigarfos, ganchos para quadros, grampos ros, pás de cosinha, pedras pomes. artipara emendas de correias, grades -para gos, protetoes para documentas. puC INDY •
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros. xadores de água para uso doméstico
gonzos; grossas. garrafas'. ilhoses. Joe. porta-copos, porta-níqueis, porta,notaa,
lhos. jarros, limas, lâminas licoreiros. porta-documentos, placas, rebites, todiClasse 48
latas ivas. linuguetas. leiteiras macha- nhas, recipientes, suportes suportes para INDUSTRIA BRASILEIRA
Para
distinguir:
Perfumes, essencias, erdinhas, molas paar portas, martelos, guardanapos, ' saleiros 'ulsos, tigelas,
tratos, água de colônia, água de toucatubos
para
ampolas,
tubot
para
serinmarretas, matrizes, marmitas, maçanetas.
doa água de beleza, água de quina.
mossas, machetes, snantegueiras, asaihos. gas, travessas, tipos -de material pláságua de rosas, água de alfazema, água
tico,
sacolas,
sacos,
saquinhos.
vasilha.
navalhas, niplex p uas, pás, pscarefas,
para barba, loções e tónicos para os
Classe 23
pregos, ponteiros: parafusos, porcas, me para acondicicuamento, vasos, xicabelos e para a pele, brilhantina, banpratos, porta-gêlo, poseiras, porta-pão, caras, ' colas a frio e colas não incicidas Para distinguir: Tecidos em geral, te- dolina. "batons", cosméticos, fixadores.
porta-joias, paliteiros, panelas, puxado- em outras classes,. para borracha, para cidos para confecções em geral, para de penteados, petróleos, óleos para os
res, placas, pregadores, porta-esponjas costumes, para marcineiros, para sapa- tapeçarias e para artigos de cama e cabelos, creme evanescente, cremes gorpeneiras, pinos, plainas. perfuradeiras teiros, para vidros, pasta adesiva para mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim, durosos e pomadas para limpeza da
pires, pinças. panelões, porta-copos e correias, pasta a pedras para afiar caro& casemiras, fazendas e tec.dos de Pele e "maquillage". depilatórios, desogarrafas, passadores de roupa,- presi. rebolos, adesivos para tacos, adesivos lã em peças, juta, jersey, linho nylon. dorantes. vinagre aromático, pó de arroz
lhas. raste/os, roldanas, ralos, regadores para . ladrilros e adesivos para azulejos. paco-paco, percaline, rama rayon, seda e talco perfumado ou não, lápis para
rebites, reduções, recipientes de metal. anéis, carretéis par tecelagem e quais natural, tecidos plásticos " tecidos ins- paisana e sobrancelhas, preparados para
rodizios. roscas de. aço Inoxidável, re- n'ções de material plástico para indús- perateabilizantes e tecidos de pano couro embelezar cílios e' olhos, carmim para
gistros de aço inoxidável, registros
tria geral de plásticos
e vestido.
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Termos as. 645.230 a 645.233, de
10-6-1964
Embalagens "Alvi" Ltda.
São Paulo

MAPLAST

CANADA
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dextri-felra 16
para barbear, sabão liquido perfumado
áts Mo, sabonete*, dentlfridos em pó,
pasta ou líquido; sais perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores de perfume; escóvas para dentes, cabelos, unhas,
e aios; duns de louro, saquinho perfil.
atado, preparados em pó, pasta. liquido e tijolos jura o tratamen:o das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
Cuticula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas. cinca e pintas ou sinais
óleos para a pele
Termo . n.a 645.238. de 10-6-1964
C.hesebrough-Pond's Inc.
Estados Unidos da América

CINDI PARICER

Tênue a.* 645.243. de 1041964
Carl Sidra
Guanabara

Têm» n.' 645.245, de 10-6-64

Companhia Mineira de Cervejas
Minas Gerais
•

PRORROGAÇÃO

eios'

Juavez:

cabelos e p reparados para dsecoln.
rir unhas, chio., e pintas ou sinais are- •
lidais, óleos para a pele
Termo ri. s 645.239, de •10-6-1964
Rosa

fermentado; Sernet, genebra gengibirra;
gin, gingen ldrsch, kummel; licores;
maarsquinhos; nectar; piperntitn,
chez; rum; suco de frutas com álcool:
vinhos, vodka e whisky

-CASSURIT
• Aktiengesellschaft
Alemanha

cervext
Indústria Brasileira

RORR OGA VC C

Termo n.9 645.247, de 10-6-64
Classe 1
(Prorrogação)
Agentes quimicos auxiliares usadc,Cassella Farbwerke Mainkur AktienIndústria textil

J,i,iatrja.Bs LLe ira

Gesellschaft
Alemanha

PRORROGA0(9),
Classe 41
Artigos da classe

Termo n. 9 645.240, de 10-6-1964
Wiktor Gnatowski
Guanabara

WIKTOR
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 21
Qebra . vento para veiculos
Termos as, 645.241 e 645.242, de
.
10-6-1964
Joel de Assumpção Nunes Frits
• Guanabara
Crizzr.:z:-;ão Brasileira
de Contabdade

Classe 33
Insignia Comerciai
Classe 33'
Titulo dr Estabelecimento

tüEJA Ij
Classe 1

Corantes

'KATANOL
Termos as. 645.251 a 645.253, de

10-6-64
(Prorrogação) ,
Casse% Farbwerke Mainkur
Aktiengesellschaft
Alemanha

PRORROGAÇÃO

classes
Classe 22

.
Fios em geral para tecelagem e para
uso comum. Linhas de costura, para
bordar, para tricotagem (exceto
barbante)

Classe 28
Artefatos e produtos acabados de orX.
gem animal, vegetal ou mineral. nad
incluidos em outras classes; artefatos de
substâncias químicas não inch:Mos, em

outras classes
Têrmo ri.° 645.257, de 10-6-64
(Prorrogação)
Cassella • Farbwerke Mainkur
Aktiengesellschaft
Alemanha
Suo Paulo
.PRORROGAÇACk

MAPREN4
1
Classe 1
Substâncias químicas básicas para

vernizes
Termos na. 645.253 e 315.259, de
10-6-64
Peiedr.

•

(Prorrogação)
Herdes Abe; Metia.
Alemanha

PRORROGAÇÃO

CASSELLA

Termo a.• 645.246, de 10-6-64
(Prorrogação)
Cassella Parbwerke Wird= AktienClasse 28
gesellschaft
Artefatos e produtos acabados de oriAlemanha
gem animal, vegetal ou mineral, não
incluidos em outras classes; artefatos de
substancias quimicas não Incluídos em
•
outras clames
PRORROGAUTO
Classe 4
SubstAndas de ordigem animal, vegetal
ou mineral, em bruto ou parda/mente
preparadas e não incluídas em outras
classes
Classe 22
'
Fios em geral para tecelagem e para
uso comum. Linhas de costura, para
„asasse 1
Agentes químicos auxiliares niaaos na bordar, para tricotagem, (exceto barbege
indústria textil

INDOCARE3ON

Classe 4
Substanclaa de origem animal, vegetal
ou mineral, em bruto ou parcialmente
preparadas e não incluídas em outras

PRORROGgR3 .

Classe 1
Agentes químicos auxiliares usados se
indústria testa

T AYUVA

PAORROGAÇÃO,

Classe 42
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceiro,
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte

São Paulo

Vanucd Sayestrini

nulos as. 645.254 a 645.256, de
/0444
(Prorrogaçao)
Cassella Farbwerke Matulas
Aktiengesellschaft
Akmanha

HUMECTOL

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
dasse 33
tratos água de colónia, água de toucaTèrnso
645.249, de 10-6-64
Titulo
dor, água de • beleza, água de quina,
(Prorrogação)
água de rosas, água de alfazema, água
Termo a.° 645.244, de 10-644
Cassella Farbwerke Mainkur
para barba, loções e tónicos para os
José juarez Capelão Cardoso
Aktiengesellschaft
cabelos e para a pele, brilhantina, banRio Grande do Sul
Alemanha
dolina, batons, cosméticoh, fixadores
•
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gorPRORROGAÇÃO
durosos e epomadas para limpeza da pe.
te e “maquilage, depilarlos, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
• talco pefurnado ou não, lapis para
.0 pestana e sobrancelhas, preparados para
Classe 41
embelezar cibos e olhos, carmim para
Café
o rosto e para os lãoicis, sabão e creme
Classe 1
para barbear, sabão liquido perfumado.
Agentes químicos auxiliares usados na
Termo n.• 642.248, de 10-6-64
ou não, sabonetes, dentifricios em pó,
indústria textil
(Prorrogação)
pasta ou liquido; sais perfumados patt Cassella Farbwerke Mainkur AktienTermo n.° 645.250, de 10-6.64
banhos, pentes, vaporizadores de perfc.
gesensc.haft
me; escovas para dentes, cabelos, unhas •
(Prorrogaçao)
Alemanha
Cassella Farbwerke Malnkur
• dlios, rum de louro, saquirrho perfu
• medo, preparados em pó, pasta. liquido e tijolos ara o tratamento das unhas
dissolventes e vennzel, removedores da
cutle"ular; glicerina perfumada para os

Artubro de 1964 3789

Classe 11
Cutelaria em geral: faces, navalha*,

canivetes e tesouras de' quelques 1S,

pécie. llerramentas cortantes e perf~
tu, tais como: armas brancas de flue
de posuit. alx-e-lataa, abre-ostras, cortas
arames, anelas, cutelos, punhais e

bem como ferros para plainas,
curtes, bem
machados, raspadeiras, serras, sovela
e talhadetras
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Termo n.° 645.268, de 10-6-64
- Classe 11
Haenssgén ei Cia. Ltda.
Talheres (exclusive facas), abridores
Rio Grande do Sul
íde caixões, afiadores, alicates, bainhas
para facas, betumadeirs, colheres, espátulas, garfos de qualquer espécie, limas,
martelos, pás, picaretas„ pinças, quebra, nozes, raladores e saca-rolhas
91'
Termos ns. 645.260 a 645.264, de
indústria Brasileira
10-6-64
(Prorrogação)
Classe 41
Chemische Fabrik Promonta G.M.B.H.
Chocolates, balas, bombons e b'Acoit,,s
Alemanha

Termo n.° 645.273, de 10-6-64
Dr. Modesto Farina
São Paulo

NOITE E DIA

PRORROGAÇÃO

Termo n.° 645.269, de 10-6-64
Haenssgen 6 Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 2 .
Med'icamentos para animais, pràdutos
Indústria Brasileira
químicos para a higiene, produtos para
a destruição de animais e de vegetais,
desinfetantes
_ Classe 41
Classe 3
Chocolates, balas, bombons e biscoaos
Medicamentos, produtos químicos para
a medicina, drogas e preparações far- • Térrao n.° 645.270, de 10-6-64e
Bragan — Aço Comércio de Ferro e
macêuticas
Aço Ltda.
Classe 41
São Paulo
llimentos dietéticos
Classe 46
Sabões ostnuns, substâncias para lavar
e branquear, amido e preparações de
amido, corantes para a lixívia
04
N:S,
Classe 48
Produtos de perfumaria, cosméticos,
•
sabonetes

massiças, 'rodízios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, Sapata: do pedal de breque, se-saí:abalo e isoladores, suportes, semi.
pneumáticos, suportes de cambio, satt-.
falsas de partida, saltos, solas e solado.
de borracha, surdinas de borracha- para .
aplicação aos fios telegráficos e telefónicos. cavadores de porta. . tijelas,
tubos, tampas de borracha para contagotas. tinas de borracha para elaboração
de substâncias químicas
Termo n. 645.276, de 10-6-64
Malharia São Salvador Ltda,
Guanabara

EL a

99
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Classe 33
Titulo
Termo n. 645.275, de 10-6-64
Malharia São Salvador Ltda:
Guanabara

-

SÃO SALVADOR

MALHARIA g

° SALVADUB LIDA

Classes: 36 e.35
Titulo de estabelecimento
Termo n. 645.278, de 10-6-64
TecOnau Técnica de Contabilidade e
Auditoria
•
Guanabara

ifEEDMEU

0

Tênmo a.° 635.265, de 10-6-64
(Prorrogação)
%Mim' Sus, Van de Loo 6 Co.
Alemanha

- '(?).S2.
)(,-Ç'2.

•

PRORROGAÇÃO .
Classe 5 •
Aço em bruto, aço. preparado. aço
doce. aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
Classe 21
trabalhado cçairaças. estanho bruto ou
Peças de metal para bicicletas, em par- parcialmente trabalhado, ferro em bruto
ticular: buchas, correntes, cubos, eixos bruto ou parcialmente trabalhado ferro
para cubos, pedais e raios de rodas refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
• Urino n.° 645.266, de 10-6-64
manganês, bronze em p6, bronze em
Cutisin, Vyroba Utnelych Strev,
barra, em fio, chumbo em bruto cu
Národni Podnik"
em barra, ferro manganês.- ferro velho,
Tchecoslováquia
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado. gusa temperado. gusa maleável,
lâminas de metal, lata em bilha. lato
em fólha, latão em chapas. latão em

Classe 36
Pulover de lã • e algodão, calção de
banho, camisas esporte, camisas de
foot-ball, sungas de malha, blusas pata
senhoras
Termo n.° 645.274, de 10-6-64
Walmasa Auto Peças Ltda.
Guanabara

Classe 28
Tripas artificiais a serem usadas para
a fabricação de produtos de carne defumada, como salsichas e chouriços
•

Têrtno n.9 645.267, de 10-6-64
Haenssgen ei Cia. Ltda.
Rio Çrande do Sul

BEIJO NATAL
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Chocolates, balas, bombons e biscoitos

Têrmo n.9 645.271, de 10-6-64
Dr. Modesto Farina
São Paulo

VIAGENS E TURISMO
Classe 32
Uma revista
Termo n.° 645.272, de 10-6-64
, Dr. - Modesto Farina

rfiSTITI.ITO DE ASSESSORIA DE
INVENTOS E PROMOÇÃO INDUSTRIAL
Classe 3::
Titulo

PRORROGAÇÃO

ERGOMETRINÁ
PAtno MOMO -RIO

Classe 39
Paradistinguir; Artefatos de borracha,
Classe 3
borracha, artefatos de borracha para
veiculos, artefatos de borracha não in- Um produto farmacêutico usado UI
cluídos 'em outas classes: Arruelas, ar- perturbações consequentes 5 gravides
golas, amortecedores, assentos para caTermo n, 645.280, de 10-6-64
deiras, borrachas para aros, batentes de
Instituto Biochimico S. A. Paulo
cofre buchas de estabilizador, buchas,
Proença
•
buchas
j para lutado, batente de porta.
Guanabara
batente de chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para carrinhos indus-

tergalhões, liga metálica, emalhas triais, botracha para amortecedores,
magnésio, manganês. Metais não traba- bainhas de borracha para rédeas. cochim

lhados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampados.
metais para solda. níquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em Rilhas

Classe 33
•
Insignia
Têrtno n.° 645.279, de 10-6-64 1
Instituto Biochimico S. A. Paulo 1"
Proença
Guanabara

•PRORROGACÃO:

KORTEN

de motor, câmaras de ar, chupetas cordões massiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de borracha, chapas e centros' de mesa, corclas de borracha, cápsulas de borracha
O PPOINÇA
para centro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
PIO
para freios, dedeiras, desentupideiras,
discos de mesa, descanso para pratos,
encostos, êmbolos, esguichos, estrados.
Classe 3
esponjas de borracha em quebralacto Um produto farmacêutico usado no trapara torneiras, fios de borracha lisos, tamento das insuficiências suprarrenais
fôrmas de borracha, guarnições para
Termo n. 645.281, de 10-6-64
móveis, guarnições de borracha para
J. Paira Cl Cia. Ltda.
automóveis, guarnições para velculos,
Gnanabara
lancheiras para escolares, lâminas de
borracha para degraus, listas de borracha para janelas e para portas, lençóis
de borracha, manoplas, maçanetas, protetores para para-lamas, protetores de
para-choquei, pedal de acelerador, pedal de partida, peras para businas.
pratinhos, pneumáticos, pontas de borClasse 35
racha para bengalas e muletas, rodas Couros e peles preparadas ou no, etc.

'Parais-6 dás Criati-eiS

-

Ca a• a.- - a'ra 1 6
ramo n. 645.282. de 10-6-64
Coastrução Pesada Ltda.
Guanabara

PESADA
INDOSTRIA BRAMEM/1
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, gatentes, balaustres, biocos de cimento, 'bloros para pavimentaalto. calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolautes. caibras, caixilhos; colunai;
chapas para coberturas, caixas dágua,
calzas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para afixas, edificações premoldadas, estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos lambris, luvas
de junçáo, lages, lageotas,
' material isolante contra frio e calor, manilhas, mas
de paredes, ma--saprevtimno
deiras para construções, mosaicos, produtos de base aaNtItico, produtos para
tornar impermeabillzantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantea líquidos ou sob outras formas
para revestimentos a outros como nas
construções, persianas, placas para pa-

vimentação, coa ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,

papel para forrar casas, massas anta
rcidos para uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento. vigas, vigamentos e
vita%
Termo n. 645.283, de 104-64
José lasancisco Scaglione
São Paulo

,RIVIÉRA
criasse 30
Impressos em geral
Têm:, a.° 645.284 e 645.285, de

10-6-64
José Francisco &açaime
Guanabara

Riviera kerinerCluS
Classe 33
Titulo de estabelecimento
São Paulo
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Tèrmo a. 645.286, de 10-6-64
Companhia Mineira de Aguas e Esgotos
-- Cagliari
Minas ,Gerais

ttompanhia
de Aguas e Esgotos- COMAG
Nome comercial
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saber: adubos, ácidos. eksitárlos. &fluas
desinfetantes e para fias sanitárioa
apanha-mosca e insetos (de goma e
papel ou papelão). álcalis, bactericidas.
baraticidas, carrapaticidas, creta ,. crestaMana. creosoto, desodorantes desinfetantes, defumadores. exterminadores- de
pragas e hervas daninhas, esterilizantes, embrocaçaes para animais, enxertos, farinhas de ossos. fertilizantes, fosfatas. formicidas. fumigante& fungicidas, glicose para fins veterinários. gula
ao, herbicidas, inseticidas, insetifugos,
Classe 33
para animais, aves e peixes, óleos deTitulo
sinfetantes e veterinários, petróleos saTermos na. 645.288 a 645.302, de
nitários e desinfetantes, papel fumega10-6-64
tório. pós inseticidas, parasitieidas, funCompanhia Mineira de Aguas e Esgotos gicidas e desinfetantes, preparações e
— Comag
produtos inseticidas, ferinicidas. desin.
Minas Gerais
fetantes e veterinários, raticidas, retnédios,para fins veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins
agrícolas. horticulas, sanitários e veterinários, sulfatos, superfosfatos vacinas
para aves e animais, venenos contra
Insetos, animais e herva daninhas
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço funffido, aço
parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze ern bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze eu
barra, em fio, chumbo em bruto CIJ
parcialmente preparado, cimerto metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
Classe 1
Absorventes, acetona, ácidos, acetatos, parcialmente trabalhado, ferro em bruto
o e bruto ou parcialmente trabalhado, tarro
agentes quiralcoa para o tratament
locação de fibras, tecidos, couros e ce- em barra. .ferro manganês, ferro velho,
álcool, albumina, alai- gusa era bruto ou parcialmente trabalulose; água ias, '
alumen, alvaiade, alvejantes in- lhado, gusa temperado, gusa maleável,
dustriais, alumínio em pó amoniaco, lâminas de metal, lata em falha, latão
anti-incrustantes, anti-oxidantes, and- em 'Olha, latão em chapas, latão em
an- vergalhões, liga metálica, amalhas
oxidantes, anti-corrosivos, antl-deton
te9, azotatos, água acidulada para magnésio, manganês, metais não trabaacumuladores, água oxigenada para lhados ou parcialmente trabalhado, mefins industriais, amónia; banhos para tais em massa, metais estampados,
galvanização, benzina, banzai, betumes, metais para solda, °igual, ouro, zinco
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal , corrugado e zinco liso em %lhas
Classe 6
virgens, carvões, carbonato s , catalizaores, celulose, chapas fotográficas, Para distinguir: Motores de qualquer escomposições extintores de incêndio, clo- pécie e suas partes, a saber: acompiaco, corrosivo s , cromatos, corantes, arco- mentos alçais, acompiamentos de rodas
batas; descorantes, desincrustantes. dis- livres; alavancas manobradoras de emsolventes; emulsões fotográfica s, enxo- breagem, almofadas para eixos, amortefre, éter, esmaltes estereatos; fenol, fa- cedores de esferas para rolamentos, ariam; sensibilizados para fotografias, 51- ticulações .universais, amortecedores hixadores, formol, fosfatas industriais, fós- dráulicos, aparelhos para reduzir o conforos industriais fluoretos; galvanizado sumo de combustível, aparelhos de lures, gelatina para fotografias e pintura. brificação, bielas, bobinas para mai:gagiz, glicerina; ladratos, hidrosulfitos; nas; braçadeiras de embreagem, bombas
impermeabilizantes, ioduretos; lacas; de combustivel, bombas de essencia, bumassas para pintura, magnésio, marcurio; nitratos, neutralizadores, nitroce- chas, cabeças de cilindros, cadeiras de
transmissão, caixas de embreagem, cailulose; óxidos, oxidantes, óleos para
xas de munhão, do earo, Caixas le empintura, óleo de linhaça; produtos químicos para impressão, potassa indus- panque, carter de embreagem, coletotrial, papéis emulsionáveis para a fo- res para motores, correntes motrizes
tografia, papéis de turnesol, papéis he- cubos de placa d eembreagem, culatras
liograficos e heliocopistas, películas de cilindros, degraus para eixos, diziasensiveis, papéis para fotografia e aná- mos, dispositivos para fixar o momente
lises de laboratório, pigmentos, potassa, da alumagem nos motores de combustão.
pós metálicos para „a composição de dispositivos de ign:ção elétrica, eixos de
tintas, - preparações para fotografias, direção, eixos de excêntricos, eixos de
produtos para niquelar, pratear a cro- manivela, eixos de transmissão, engremar, produtos para diluir tintas prossia- nagens, emprenagens de parafus soem
to; reativos, removedores, reveladores; fim, f.ltros parai impeza do ar de refrisabão neutro, sais, salicilatos, secantes, geração, filtros de pressão, freios, hassilicatos, soda cáustica, soluções qui- tes, magnetos de alumagem, motores de
micas de uso industrial, solventes, sul- avião, motores de bicicletas, motores de
fatos; tintas em pó, líquidas, sólidas correntes alternadas, motores de comou pastosas para madeira, ferro, pare- bustão, motores de combustão fixos, modes, contrações; decorações, couros, te- tores de combustão moveis, motores
ciclos, fibras, celulose, barcos e aci- Diessel, motores de dois tempos, mecanismos de transmissão, mecan:smos de
calos. talco industrial, flanes,
transmissão de força, motores de quatro
Claçse 2
Substanci.as e oreparakõe3 nu nfri : ens asa- tempos, motores de essencia, motores a
gás, motmas oscilantes, motores a pe•-a
das na agrieulter;-. na t —
veterinária e para fins silitár:us, e t r eV_et), motores térmicos, motores a Ver

Termo n.° 645.287, de 10-6-64
Companhia Mineira de Aguas e Esgotos
Comag
Minas Gerais
.

C,OMAG

outuoro de NOI+

/O1

por, placas de embreagem, polias, rolamentos de' esSeras, rodas para correntes, rodas dentadas, reguladores, valas
de ignição, velas de alumagem "
Classe 10
Para distinguir; Agulhas hipociérrarcasS
agrafes, algodão hidrófilo, aparelhos ds
Raio X, aparelhos para surdez, ataduras de gaze, bandagens, bisturis, brocas para dentistas, cimento dentário, colheres para dentistas, dentes artificiais,
(Matadores cirúrgicos, equipos cirúrgicos, esmaltes para dentes, especulou, esterilizadores, estiletes, estetoscópios, estirpa-nervos, estojos para instrumentos
cirrgicos, esparadrapo, fcrro de operação, formões ara dentistas, gaze hidrófila, .goivas para cirurgia, inhaladores,
luvas para a medicina, obturadores ci.
rúrg.cos, pós para dentaduras, pessárioS,
porcelanas para obturação. dentárias,
pinças para a medicina, raspadores para dentistas, resina acrilica ara uso dentário, sacos ara água quente, sacos para gêlo, seringas ripodérmicaa sondas,
substancias para prótese dentária, seringa para lavagens, camas, armários,
banquetas e mesas para operações e
para curativos, padiolas, placas para
ossos, caretas, culheres cortantes, calcadores. drenas, espátulas para a tned cina, irrigado:es para á medicina, gratn
pos para soturass lima para ossos, lanoetas, dedeiras para a medicina
.
Classe 11
Para distinguir ferragens e ferramentas
de Mala espécie, artigos de metal
artisticamente trabalhados, artefatos
de metal, artigos domésticos de
metal e alumiai°, utensílios para uso
doméstico, cutelaria em geral e outros
artigos de qualquer metal não incluídas
em outras classes, acessórios para veículos, alicates, alicates cortantes, ancinhos, alavancas, arrebites, arruelas, argolas, aldravas, armações de metal,
abridores de latas, arames lisos e farpados, aparelhos de chá e café, refrescos,
assadeiras, açucareiros, almotolias, arpões, arpões de carregar, arcos de serra,. arcos de pila, brocas, baldes para
geio, bigornas, baixelas, bandejas, babaldes, bornbonieres, bridões para
animais, bules, bebedouros, bolsas de.
aço, colheres . para pedreiros, baterias,
caixas de metal para portões, compotelras, colheres para bolos, chaves, cre.
monas, chaves de parafusos, calotas,
conexóes . para encanamentos, caixas de
metal, chaves de fenda, chaves ingle- •
zas, Cabeções, canecas, copos, cachepots, centros de mesa, coqueteleiras,
caixas. para acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçarolas, chaleiras,
cafeteiras, conchas, cuscuzeiros, coadores, colheres, cavadeiras, canos de
escape de metal, catracas e
corta-arames
Classe 15
Para distinguir: Artefatos de louça, barro e terracota, artêatos de porcelana,
louças sanitarias: alguidares, almofarizes, assadeiras, bidets, bebedouros, bacias, bandejas, biscoiteiras, bomboniea
res, bules, banheiros, copos, caldeirões,
cadinho, cachepots, castiçais, canecas,
caçarolas, comedores para aves, cofres,
cubas, compoteiras descansa-talheres, as.
carradeiras, filtros, formas, gruas, frigideiras, formas, glocos, jarras, licorelros lavatorlos, leiteiras, mantegueiras•
moringas, pires, panelas, pipos, potei,
pratos para ornatos, pilões pias, portas
joias, sopeiras, saladeiras, serviços para refrescos, serviços para frios, dia e
jantar, travessas, talhas, tile-las, vasos,
vasos sanitários, xícaras
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Classe 16
F,ara distinguir: Materiais para congro, es e decorações: Argamassas, argila.
tes
.11sreia, azulejos, gatentes, balaustres, blojecis de cimento, bloros para pavimentacalhas, cimento, cal, cré, chapas
Isolantes, caibros, aoixilhos; colunas;
tampas para coberturas, caixas dágua,
tains para coberturas, caixas dágua,
Caixas de descarga para etixos. edificaestuque. emulsoo de
es
•base
asfáltico,
estacas,
esquadrias, cicuta,turas metálicas para construções,
lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
!de junção, lages, iageotas, material MdImite contra frio e calor, manilhas, mas'sus para reVastimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, pro'dutos de base as çáltico, produtos para
tornar impermeabilrzantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, peet-igulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
Construções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções, par-.
quetas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
varas
Classe 31
•
Adesivos de vedação, anéis para veda.
tão, argolas para vedação, arruelas
para vedação: barracas d ecampanha,
betumes para vedação, buchas para vedação, bujão (valha para tarraxa); cabos, canaletas, cimento refratário para
revestimento de caldeiras, cordas, cordéls, cordões, correias de transmissão
de tôda espécie; enxárcias, esferas para
veação; fitilhos para amarradios, forros .para vedação; lonas, lonas para
freios de veículos; manguieras, massas
para vedação, molas para vedação;lhas, tamções para vedação* (fim não
medicinal), tesdas, tira para vedação
tubos para vedação, tubulações para
vedação; válvulas para vedação
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impreslios, cartazes, catálogos, ,jornals nacoDais e estrangeiros, publicações impressas, revista. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofónicos, peças teatrais e c nematográficas
e revistas impressa.s
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha.
borracha, artefatos de borracha para
veiculos, artefatos de borracha não iacluidos em outras classes: Arruelas, argolas,'amortecedores. assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de

-dia para falidas e para portas, ',anéis
de borracha, manoplas, maçanetas, protetores para para-lamas, proretores de
para-choques, pedal do acelerador, pedal de partida, paras para buzinas,
pratinhos pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rod,tios, revestimentos de
borracha, rodas de borracho para móveis, sanfonas e.e vácuo, suportes de
motor, sapatas do pedal de breque, sesembalo e isolador, suportes, semipneumáticos, suportes de câmbio, sanfonas de partida, saltas, solas e solados
de borracha, surdinas de 'aorracha para
aplicação aos fios telegráficos e telefônicos, travadores de porta, tigelas
tubos, tampas de borracha para contagotas, tinas de borracha para elaboração
, de substaacias auaricas
• Classe 43
Para distinguir: água mineral artificial,
água tônica, guaraná, gasosa e refrescos
em geral
Classe 46
Amido, alvejantes, anil, água sanitária,
cera para assoalho, detergentes, esponjas de aço, fósforos, lixas, palha de
aço, preparados para polir e limpar,
sabões em geral, saponáceos
Classe 50
Impressos em geral

buchas para jumelo. batente de porta,
batente de chassis, biaos para mamadeiras, braaadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para carrinhos irdusCiais, borracha para amortecedores,
bainhas de borracha para rédeas. cocha:,
de motor. câmaras de ar, chuparas. cordões massiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de borracha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de bort-acha
para centro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupideiras,
discos de mesa.. descanso para pratos,
encostos. embolas, esguichas. estrados,
esponjas de borracha era quebrajacto
para torneiras, fios de borracha lisos,
formas de borracha, guarnições para
móveis. guarnições de borracha para
automóveis, guarnições para veículos,
lancheiras para escolares, laminas de
borracha para degrau" batas de borre-

Classe 41
Óleos comestíveis
TUTIO 21, 645.306, de 10-6-1964
Isofil S.A. Fios, Cabos e Materiais

'o,

Outubro do 1964

televisão, aparelhos de ventilação 'para
Têm° n.o 645.311, de 10-8-1964
edifidoa, aparelhos elétricos para baFrancisco Segreto e João Matiri
nho, aparelhos dato-dinâmicos, apaGuanabara
relhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
r .
torrar pão,- aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas elétricas, caixas de derivação, campainhas
elétricas, comutadores, condensadores
Indústria
elétricos, conectores, enceradeiras, estufas de aquecimento. estufas para conClasse 48
servar alimentos, estufas para secar rou- Perfumaria, cosméticos, dentifrícios, sapae, ferros elétricos de engomar e. de bonetes e preparados paar o cabelo.
soldar, filtros de água, fogareiros elé- Artigos de toucador e escovas para os
tricos, fogões, Menos, galvanômetros,
dentes, unhas, cabelos e roupa
hIdrômetros, indicadores automáticos dTermo n.• 645.313, de 10-6-1964
nível de água, instrumentos medidores
,Editôra Monterrey Ltda.
de energia elétrica, instrumentos telefônicos, interruptores, irradiadores, lâmGuanabara
padas, liquidificadores, manõmetrOs, microfones, pickeups, pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores, &ais,
relógios, reostatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores, válvinas
para rádio, válvclas para aparelhos de
televisão, ventiladores e voltimetros

Rich
— and
P

leale.

Termo n.' '615.307, de 10-6-1964
• Expansão Cientifica S.A.
São Paulo

Termo n.° 615 303, de 10-6-1964
Revest Ltda.
Rio de Janeiro

Revest

'Indústria

E

Classe 3
Cai-e16
Revestimentos em geral, adornos em Um produto farmacêutico usado no tratamento das úlceras gástricas
prédios e material de construção
Termo n.o 645.308, de 10-6-1964
' Termo n.° 645,301, de 10-6-1964 •
Expans oãCientifica S ,A.
Banco Ernnômica da Bania S.A.
Bahia
São Paulo

Termo a.* 645.314, de 10-6-1964
Editeaa Monterrey Ltda.
Guanabara

3AMES BONI)
Classe 32
Livros de bolso e revistas
Termo n.o 615.315, de 10-6-1964
Editõra Monterrey Ltda.
Guanabara

GUERR-Ajj

Não Esqueça
Classe 50
Impressos •

•Indústria Brasileira'

Classe 3
Um produot farmacêutico usado no traTermo n.o 645.305, de 10-6-1964
tamento de germens íensIvela a
Renifanção de Milho Nacional S.A.
tetracilina
Minasa
São Paulo
Termo ta° 695.309, de 10-6-1964
Laboratórios Lepetit S:A.
* São Paulo

ÓLEO TEREZA

INDOSTRIA'13RASTLEIRA,

Isolantes

•

São Paulo

,lndustria Brasileira

Classe 2
Um produto veterinário
- Termo n.° 645.310, de 10-6-1964

• ri-RORROGAÇA0',

ISOFIL

INDOSTRIA BRASILEIRA

Incorporadora e Construtora Prumo
Limitada
<- Guanabara

. •
Indústria _Brasileira,
Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos,
•
alarmas elétricos, alto-falantes, ampeClasse 16
rimetros, 'amplificadores para rádios. Material exclusivamente para construapardboa -de iluminação, aparelhos de
ção e adorno de prédios e estradas

-

Classe 32
Livros de bolso -e revistas
Termo n.° 645.316, de 10-6-1964
Editõra Monterrey Ltda.
Guanabara

óomandos
• Éin 'COMUM'
Classe 32
Livros de bolso e revistas

cofre, buchas de estabilizador. buchas.

•

Classe 32
32
Livros de bolso e revistas

Termo n.o 645.317, de 10-6-1964
Ediora Monterrey Ltda.
•
Guanabara

-r,SEXO_TOTAT:
Classe 32
Livros de bolso e revistas
Termo n.• 645.318, de 10-6-1964
Cabo Construtora e Administradora
Brasileira de Obras Ltda.
•
Guanabara

CABO
Classe 16
Material exclsivamente para comeu.
çao e adorno de prédios

Sexta-feira 16

DIÁRIO OFICIAL (Seção /II)

Outubro cld 1964 3763

AINI~1~111~11•111

Termo ne' 645.331, de 104-1964
Urino a.' 645.325, de 104-1964
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
(Prorrogação)
SOMA — Soc. Mobilizadora e Aplio
saias, casacos, chinelos, dominós, acharcadora de Capital Ltda,
Paul Davis
pes, fantasias, fardas para militares, coGuanabara
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorGanabara
ros. logos de brigaria, jaquetas, laques,
luvas, ligas, lenços, mantéis, meias,
maiôs, mantas. mandrião, manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
BRASILEIRP
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras, quinionos, regalos,
Classe 4
Substánclas e produtos de origem tal robe de chambre, roupão, sobretudos,
Classe 41
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou suspensórios, saídas de banho, sandálias, Concentrado de vitaminas, sais minerais
sueteres,
shorts,
sungas.
stolas
ou
slacks,
parcialmente preparados: Abrasivos em trilar, toucas. turbantes, ternos, uni- e proteínas, especificamente destinado
bruto, argila refratária, asfáltico em
ás rações par aporcos
formes e vestidos
bruto, algodáo em bruto, borracha em
Têmact ri.c, 645.326, de 10-6-1964
bruto, beuxita, benjoim. breu. cântara,
Termo II.° 645.323, de 10 -6 - 1964
(Prorrogação)
caolim, chifres, ceras de plantas, ceras
Paul Davis Minar
vegetais de carnauba e arlcuri, crina
(Prorrogação)
de cavalo, crina em geral, cortiça em
Ganabara
Company
Deere
bruto, cascas vegetais, aspai°, ervas
Nome Comerciá!
Estados Unidos da América
medicinais, extratos oleosos, estopas,
enxofre, fàlhas, Sibras vegetais, flores
Ternao n. 645.332, de 10-6-64
!CÃO-B014;
secas, grafites, goma em bruto, granito
em bruto, kieselghur, liquido& de planSoma — Soc. Mobilizadora e Aplica.
dosa de Capital Ltda.
tas, laica em bruto ou parcialmente
preparados, minérios metálicos madeiClasse 41
Guanabara
.
Comida balanceada para cachorros, em
ras em bruto ou parcialmente Caba.
lhadas. em toras, serradas e aplainadas
forma de cubos
manganes, óleos de cascas vegetais,
Termo n.° 645.327, de 10-6-1964
mica, mármores em bruto, óxido de
(Prorrogação)
gazes soltdificadores, gelatina, giz, h',
Eletromar Indústria Elétrica Bram:eira
radas, plumbagina em bruto, pó de
. Sociedade Anónima
moldagem para fundições, pedras briClasse 33
tadas, piche em bruto, pedra calcária,
Guanabaar
InsIgnia
bruto,
em
plantas medicinais, pedras
ari
quebracho, raizes vegetais, resinas. re,
Termo n.° 645.333, de 10-6-64
Classe 7
sinas naturais, residuos, texteia, adicto
Automadeiras Limitada
.,-,"ELETROMAR"
leivas, talco em bruto, xisto, :isto Máquinas e utensilios para serem usaC
dos
exclusivamente
na
agricultura
uousrala
ceesaijos
Guanabara
betuminoso e gincana
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me Termo II.° 645.320, de 10-6-1964
cónicos e empilhadores combinados,
Organizaçoá Informativa Brasileira
arrancadorea mecânicos para agriculNome oCmercial
Limitada
tura, batedeiras para cereais, bombas
Guanabara
Termo is.° 645.328. de 10-6-1964
paar edvbar, ceifadeiras, carpiJetras,
ceifados para arroz, charruas para agii(Prorrogação)
cultura, cultivadores, debulhadores
N. V. oPpe-s Draad-En
destocadores, dasentegradores, esmagaLamenfabrieken
dores para a agricultura, escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquiHolanda
nas agrícolas, ferradeiras, gadanhos,,
Classe 4
Classe 33
garras
para
arado,
grades
de
discos;
Madeiras em bruto e trabalhadati
Sinal de Propaganda
ou dentes, máquinas batedeiras parai
agricultura, máquinas inseticidas, má-,
Termo n.• 645.334, de 10-6-64
Termo n.° 645.321, de 10-6-1964
quinas vaporizadoras, máquinas de
Auto Partes União Ltda,
Organizaço3 Informativa Brasileira
mungir, máquinas niveladoras de terra,
Limitada
Guanabara
máquinas perfuradoras para a agriculGuanabara
Classe 8
tura, máquinas de plantar, motochar.
-uas, máquinas regadeiras. má4uinas de Aparemos receptores de rádio e tubo,
ou válvulas para os mesmos
roçar, de semear, para sulfatar, de
Lorquir, de triturar, de esfarelar, terra,
Termo n.o 645.329, de 10-6-1964
para irrigação, para matar forenigas C
(Prorrogação)
outros insetos, para burrifar e pulveriBiscoitos Aymoré Limitada
zar desinfetantes, para adubar para,
agitar e espalhar palha, para comer
Guanabara
algodão. para colher cereais, máquinas
Nome Comercial
araassadoras para fins agrmolas de
Vrmo n.° 645.322, de 10-6-1964
cortar árvores, para espalhar, para caConfecçii,s Jolimode Ltda .
pinar, máquinas combinadas para seGuanabara
mear e cultivar, de desbanar, para ensilar, máquinas e moinhos para forragens. máquinas toscadoras, ordenadoIndüsir 13—ra—siltiír;
rPs mecânicos, raladores mecánicos. roClasse 21
los compressores para a agricultura,
Insígnia
sachadeiras. semer,deiras. secadeiras,
Classe
41
Termo a.' 645.335, de 10464
ma, tratores agrícolas, válvulas para
Biscoitos e bolachas
Construtora Ben Ltda,
secadores de terra, tosadores de graaottmotie
máquinas agrícolas
Guanabara
Termo n.o 645.130, de 10-6-1984
Estarta Y Ecenarro, S.A.
Termo n.° 645.324, de 10-6-1964
Espanha
(Prorrogaçâo)
Classe 36
Para distinguir: Artigo, de vestuários
Paul Davis Millet
e roupas feitas em geral: awalhos,
seutntais. alparcatas. a aáquas blusas!.
BR Asments
damos. bonés, capacetes cartolas cara
Ci0-141Dà.
almas, casação. coletes capas chal.s
bolas, botinas. blusões boinas, babaClasse- 6
Classe 41
Classe 16
eachecols, calçados, chapéus. cintos
Máquinas de costura e suas partes Cimento, azulejos, tijolos, telhei 11-a,
catas. combinações. caminhos. calças Comida balanceada para cachorros, cm
integrantes
forma ce 4arinha
quadriat
le senhoras e de crianças. calções, cal
Termo ri.' 645.319, de 10-6-1964
(Prorrogação)
Globo S.A. Tintas e Pigmentos
São Paulo

IviICRON"

iswida

SOMC-- SOL,
MOBILIZADORA E
APLICAM,
Cíg'ITAL LIDA,

SO

.,Consagracn Pébliciá

FRANKLIN

'Organização Informativa
Brasileira Ltda.

TI C O ,GATCO

tu Barry

EIVA,

43 E

mrityg-TRIA

d764 sexta-feira io

DIÁRIO OFICIAL (Seção iii)

Outubro de 1r)54

•n•••••••••••*.n

•••••n•••••111

r'

ARQUIIVOS
DO
MINISTERIO DA JUSTIÇA:
E NEGÓCIOS INTERIORES
Reposltório 'de doutrina, decisões administrativas, pareceres, acórdãos dos tzibunais
diciátios, legislação, acompanhado de índices
analitico a alfabético. Publicação ttimeatral.

Preço: Cr$ 300,00

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
Agencia 1: Ministério da Fazenda
atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal

EREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

