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Martini ts Rossi S. A. Indústria e
Comércio de Bebidas (no podido do
contrato de exploração nas marcas n.`
146.968 - ti.° .154.359 ..,
:36,350 •-• n.° 186.900 - n.°
Expediente do Diretor Geral
197.719 - ti.° 219.822) - ApresenFrasearei); Z1s Filho (transferência te os respectivos clichês.
respectivos eerrificadas dentro d o
11;:t 27 .de março de 1992
prazo de " sessenta -dias" - na for- para o seu nona' da marca Deliciosa
Cutter Laboratêrios do Brasil S.
DESISTENCIA DE PROCESSOS
ma do parágrafo único do artigo 134 n» , 169.973) - Anote-se.
A. (junto u inurcu n•° 189.730) do
Código
da
Propriedade
Industi,,.1.
Abrasivoà.Norton Mayer S.A. IndusAssociação da Igreja Metodista - Satisfaça exigência.
iria e Comércio (declara a desistén- FORAM
(transferência para o teu nome das
DEFERIDOS
OS
SEGUINN.° 396.007 - J. B. • \lanha , 11.1 do têtmo 330.949 nome comercial TES PEDIDOS DE DESENHO OU marcas Voz Missionária ii." 190.597
Satisfaça exiaêncin
Nbrasivos Norton Mayer S.A. Indúsao
Cenáculo
n.°
190.599
Ex
MODELO INDUSTRIAL
N.° 396.074 - Irmãos Guita:ir:A
t ria c Comércio) - Anote-se a depositor Cristão n.° 210.576 - Bem
Satitfaça exigência.
sisténcia e arquive se o processo de
N9 92.122 -- Nôvo modêlo de Galo- Te Vi n.° 227.378 -- Cruz de Malta £a Cio.
cha -• de - Produtos de Borracha
ordem do Sr. Diretor Geral.
N.° 396.078 - Usina Metalúrgica
n.° 235.541) .
Chas. Prizer 4: Co Inc (declara
e Latex Imper Ltda.
Joinville S. A. - Satisfaça exigêndesistência do termo 394.527 marca
N9 96.123 - Nôvo e orignal moRoomniers S. A. Industrial Co. cia.
- Anote se a desistência e dèlo de Galocha - de - Produtos dústria e Cornarei° (pedes para ser
N.° 396.080 - Usina Metalárgisquive-se o processo cie ordem do do Borracha e Latex Imper Ltda. anotada nas marcas Roerei/nets a.° 1 ta Joinville S. A - Satisfaça cai •
1004925
Nóvo
tipo
de
rolhas
:4enhor Diretor Geral
I•Z9
192.865 - Dituotazona
189.708
Continental Motors do Brasil In- decorativas - de - Reinhol Fuá- - Roammers a.° 204.151 -- RemaN." 396.240 - Petfumaria Lopes
dústria e Comércio Ltda. (declara a rer.
N9 103.925 - Nova configuener•.o g,en n.° 207.748 - Citodinal núme- Indústria e Comércio S. A. - Satisdesistência do termo 394.848 marca
Continental Motor.s do 13re41). - nos Cabos de encerradeiras - da -- ro 217.229 - Cordiplex Roernmers faça exigência,
n» 236.572 - Pansinal Roemmez's
Diversos
Anote:se a desistência e arcpilve-se o Amo S.A. Indústria e Comércio..
n.° 239.232 - Tenaron Roenuaar;
orocesso de ordem do Sc.:Wtor Direto:
N." 396.177 - ;FiOkiÇO Fioaçu
FOI
INDEFERIDO
O
-SEGUINTE
floral
ti.° 239.237 - Dimenazona nútpero Com. de Ferro o Aço Ltda. - Pros.'
PEDIDO DE MODaei INDÉIS
243.417 - Edisfena Roonarnorz a» slga-so com ezclus:io das artigos ;ATRIAL
-' MURSO\S
243.425 - as alterações de notno) •-• rados
N." 396.276 -- &atino Michela ••••
.1.1to,graflar..0()Itimbia Ltda. (junto ao
N° 115.911 - Núvo modélo de tia- Anotem-se as alterações.
nome Comercial 119 '233.089). - Ar- VeSt4 - de - Johann). GlockShuher. • Laminação Santa Maria S. A. In- Prez-siga-se tatub(.:m nas classes 6, !I,
quive-sé.
dlistria o Comércio (pede para ser 11. 39.
EXIGECIAS
N9 329MO - Lab Zambeletti ioanotada nas marcas Santa Mari:t n.0
cieds.de Anónima. - ArqUi-se.
N° 101.068 - Unilever N.V.'
etilicaçães
193.170 -- Lastimai n.° 193.171 -•
34L875 - Fundação Brasil Cen- cumpra a exigên eia.
Lasanial
n.°
193.332
Lasamal
tal
(1X
Indústrias
3.1c
N9 101.595 tral. - Arquive-se.
Ort1;:( Pliarmucoutieal Corp (no ,:-e231.705 ---• Lusa:nal a.° 231.929 as
a
exigência.
414.625
C
F
Boehringer
Ltda.
cumpra
N9
didu do averbação de contrato no
.Sochne O M B H. - Aquive-se.
N9 122.124 - José liVrnandes de alterações de nome.) -- Anotem-as as marca Rarical u. 196.910) (retifi•
Oliveira Payet. - cumpra a exigôn- alterações.
(1 odi a 23 . 3 62 )*
NOTIFICAÇÕES
National Biscuit Co (transferência vaç3o -1 boletim
ela.
Laboraterina Milcs do Brasil Ltd.i.
marcas Creme
pare
o
seu
uome
das
eonsidado, IndúStria (le Camisas
de Trigo 0.0 194.773 - Cream et (na pedido do averbação de contrato
RoyalLex Ltda. a comparecer a éstc
Divisão Jurídica
Wheat a.° 193.839 - Ernblernatica na merca ta° 160.206) ( retificceDepartamento a fim de efetuar o nan.° cão do boletim de 23.3.62).
ti» 215.767 - Crearn of
:!atnento da taxa final do tamo
Humblo Ou i. Nefiuing Cu (lio
Anotem-si as tra Ia215 . 766 )
EXPEDIENTE ' DO DIRETOR
296.244 marca P.oyalt ex.
pedido de averbação de contrato na
rEncins
convidado Damos S.A. Ind. e
Flava Naos C() (transferência ;,••)a.,:a marca GaLolina Faixa Dourada náraçDia 27 de março de 1962
Com. Exoporta e Import. a Compare-- (retificação do dia
u
seu maio da marca Brazaloy n.° mo -254
cer a êste Departamento a fim de
prestai' esclarecimentos quanto a sua 'Tranaferêneis e alt eração de aoaa-i 193 .344) - Anote-se a ' transfàrán-- 23.3.62 ) .
Union Cerbido Corp (no podido Is
interferência num pedido de naCea
c ia
do titular de proceekos
do qual não é depositante, nem parte
Ebarhard Faber Ine
(transferên- averbação do contra() nas ne ai eae
interessada referente ao tênue
Notificações - São convidado!, -os cia para o seu mane da marca Colo- Union Carbide n» 199.263 352.736 marca Dam'.
- --,Anote-e-4 a Carbide a» 237.635) - (retificação
requerentes --abaixo mencionados: at
do dia 23.3.62).
trai(SWirciS.,
.
.
comparecere
a
êsto
Departamento'
a
m
EXPEDIENTE Cek DIVISÃO DE
.' c-'171*
S. A.' Indastria e Co- .Sbesebrough Pond's Inc (junto a
m
fim de efetuarem o pagaeato
PATENTE
168.171) - (t•etificaçZo
, arC, `,
taxa de transferência e alteração de ne:las:1o: (.rode • para ser anotada nas In
ais 23.3.62).
:1202.737
a • • OK
nome dos mencionados proccssos;
(tio, :ride. março de 1962
Platzer S. A. Indústria e Comértórino• •38a-. 404 • (nome coIndústrias Dante namenzend S..
NOTIFICAÇAO
. cie norra., _ ele de Refrigeração (no pedido daiA. (pede .para ser anotada na marca .mrs.z,ia r, as Jaerati,,,-10
teração na _marco Platzer têrtno a.°
altere...0es.
Lboa, vez decorrido o prazo ce re- Punia-ai a.° d8.846 a alte.ração da' noa
389.782) --- (retiiicação do dia 23.
_ . .
curso previsio pelo artigo 14 da Lei me) - Anoto-se.
3.62).
Exigjociaa
Kolt I Noor Tuzkarna L. C.
número 4.043 de 29 de dezembro de
1961 e mais "dez dias" - para even- klardenutb, Narodni Podnik (ped,:• paIiaa:ncia.•
e
Labaratório Catarinense Ltda, -tuais juntadas de recursos, e do mes- ra ser anotada na marca Ruh I Nu(•r
..,b, •
mo não :e tendo valido nenhum in- n.° 122.082 a alteração de nome) - ( pet . 7.211-62 ) - Satisfaça exigèn. ! Laboretói tos Fninitost S.
;
teressado. ficam notificados OS re- Anote-se a alteração do nome.
ela.
• opoen,r,:f.,.it,sctiolciiii
et. rmo 388.882 - S a tilabaixo mencionado:, a ccm:querente:,
Sue. de Vva. Ottoni F. Ballo !faça
Soutiens
Morisco
S.
A.
(rrausle-1
parecer O êste Departamento a 2itn.
a.°
t da taxa ráncia para o seu nome da marca Mo- Ltda. (junto -a nun ca
138.628) : N.° 392.668 --- Lesai Pairai-aluas
ft •
"
d
•!-, Satisfaça exeLencia.
.
expedleão dos risco n.° 169.136j - Anote.se.
- - '- Satisfaça esigência.
final eencernentes
. •
- .r . ' 1111i ' . .--- .
•
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE •
INDUSTRIAL
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As• Repartições,,Públicg
Asr 10pailidõePúblictts
cingir-se-ão às assinatura
.deverão remeter o expediente
anuais renovadas até 28 de
Westinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e àsA
Jornais, diàriam ente, até às
CHRZTOR-GERAL
iniciadas, em .qualquer épocu!
15 horas,. exceto aos 'sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos
órgãos competentes.
quando deberão fazê-lo até ás.
- A fim de possibilitar a- Te.
CHEFE DA saçÃo oz nomAçÃo
CHEFE co samnço oc nuoucAçõos
11,36 horas.
massa de . valores acompanha-MAURO .MONTEIRO
- As reclamações pertinezi. IV.UR11.0 FERREIRA ALVES
dos de esdarécimentos quanto,
tes à matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
à sua aplicação, solicitantoS
...vasos de erros' ou omissões, descçÁo ne.
usem _ os interessados pref
verão -ser formuladas por esc..) 9 50 a. publIcIdact• do oxpedIsinta do Departamsnto
rencialmente cheque ou vale
crito, à Seção de Redação, das
_Nacional da Proprladade industrial do MInTatérto
postal, emitidos a favor do
'da Indetatzta o Dert.irult.
9 às 17,30 liaras, no máximo 1
Tesoureiro do Departamento
até 72 horas após a salda dos
In•aresao nas oficinas do Departamento do aaprensa Nacional
-de Imprensa Nacional.
_órgãos oficiais.
- Os suplementos às edi-- Os originais deverão ser
çães dos órgãos oficiais só se
ASSINAIVRAS
dactilografados e autenticados,
fornecerão aos. assinantes que,
ressalvadas, por quem de di- I1E.P.ArtriçõES;E PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
os solicitarem no étio da assireito,- rasilras e emendas.
natura.
Capital e Interior:
Capital' e Interior:
- Excetuadas- •a.S Para o
Cr$
450,00 - O funcionário público feexterior, que serão sempre Semestre • . . Cr$ . .600,00 Semestre . .
Cr
1.200,00
Ano . .
900.00 deral, para fazer jus ao des. . Cr$
_ anuais, .as assinaáiras poder- Ano
conto indicado, deverá provar
Exterior:
.
. Exterior:
se-ão tomar, em qualquer époesta condirão no ato da assica, por -seis ineses ou uni ano. Ano
••
Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$. 1.000,00 natura.
- As. assinaturas vencidas
O custo de cada exemplar.
poderão . ser suspensas sem parte superieir do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o • número do- tateio dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acresci-.
aviso prévio.
•
Para facilitar aos assinantes 'de registra, o 'mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50-, se da mesmo
renovação' com antecedência 'ano, e de ,C+.‘$ 1,00, por ano
a verificação do, prazo de vali- que findará.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.
decorrido.
dade de suas assinaturas, na

-EXIS'ElD'IENTE`

• N.° 396.375\ - Tertuliano Nogueira
Cabral - Satisfaça exigência.
N.° 396.519 - Lucio Guedes de
Camargo - Satisfaça exigência.
N.° 397.019 - Casas Princine Verde Ltda. - Satisfaça exigência.
" N.° 397.036 - Comissária ' e Evportadora S. Caetano Ltda. -- Satisfaça exigência.
N.°, 397.074 --. Nisto São Nicolau
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 397.107 - Transportes e
ganharia Rodoviárias Radial S. A: Torra - Satisfaça exigência.
N.° 397.110 - Produtos Aliraenticios Quaker S. A. - Satisfaça exigên
cia.

N.° 397,137 - Gráfica Imprex Limitada - Satisfaça exigência das Sa
ções.
Joign Romano 1.nN.° 397.141
bosco - Satisfaça exigência.
N.° 397.156 - Adalberto Camargo
- Satisfaça exigência.
N.° 397.164 '- Cia. Itatiaia de Bebidas - Satisfaça exigência. '
N.°, 397.165 ,- Imobiliária Imperador S. A. a- Satisfaça axigência.
N.° 397.166 -- Mauricio Nisenbaam
- Satisfaça exigência.
N.° 397.167 - Mario Teixeira Cor.
rea -- Satisfaça exigência.
N.° 397.171 - Laboratório Pari
Americano de Terapêutica S. A. Satisfaça exigência.
Cio.
N.° 397.172 - J. Quintão
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 397.186 - Distribuidora Pema
Satisfaça
Latex e Emanaria Ltda.
exigência.
N.° 397.189 --- Ernissora,s Coligadas
S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 397:193 - Mercearia Lia Ltda.
- Satisfaça exigência.
N.° 397.194 - Mercearia Liz Laia.
- Satisfaça exigência.
N.° 397.195 - linobiliáxia Sirob
Ltda. - Satisfaça exigência.

N.° 397.197 - Ind. e Comércio de
Luvas
, Bela Ltda. - Satisfaça exigencir.
N.° 397.198 - Nica Colonização
Agricultura e Turismo Para a América
do Sul Ltda. - Satisfaça exigência.
Feinac. Fábrica EquiN.° 397.199
partientos Máquinas e Aparelhos Cientificas Ltda. - Satisfaça exigência.
- N.° 397.239,- Distribuidora de Gêneros Alimentícios rrig,o Ltda. tisfaça exigência.
Na. 397.262 - -397.263 - 397.264
- 397.265 - 397.266 -o 397.267
- 397.268 - 397.269 - 397.274
-- Importadora Moto Car S. A.. -Satisfaça exigência.
N.° 397.275 - Importadoaa Moto
Car S. A. - Satisfaça exigência e pros•
siga-se também na alasse 31.
N.° 397.276 - RepreseÉtações
Satisfaça exigência.
feirai. Ltda.
N.a 397.284 : - EssO Standard Oil
Co. - Satisfaça' exigência.
N.° 397.294 - Estúdio Gráfica Garimar S. A. - Satisfaça exigência daa
Seções.
N.° 397.296 - Remac Impressos e
Material Para Escritório Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° .397.293 - Renaac mpressos e
Material Para Escritório Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 397.324 - Propaganda Bei Aia
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 397.338 - Palmira Rodrigues
Chaves - Satisfaça exigência. •
N.° 397.354 -- nternational Management Associates Ima -- Satisfaça
exigência.
N.° 397.355 - International Management Associates Ima - Satisfaça
exigência.
N.° 397.363 - Sun Vectric Corp.
- Satisfaça ai duas eaigandas.
I-

N.° 397.364 - Sun 'Electric Corp.
Satisfaça as duas eyrigências.
- :

Na. 397.461 - 397,462- 397.463
N.° 397.377 --- Aviamentos Raul).
- Gelados Skai Ltda. - Satisfaça exiLida. - Satisfaça exigência.
N.° 397.383 - Indústria Lacto Os- gência.
gano Ltda. - Satisfaça a exigência e
N.° 397.465 '- Confeitaria Redentor Ltda. - Satisfaça exigência.
prossiga-se Como marca genérica.
N.° 397.468 - Fábrica Metalúr+N.° 397.385 - Cuidar fa Grosmaa
gica de Lustres Ltda. - Satisfaça exiLtda. - Satisfaça exigência.
N.° 397.387 - Editóra Nossa Ter- gência.
Ns. 397.472 - 397.47a - :197.4h
ra Ltda. - Satisfaça exigência e prossiga-se sem exclusividade da palavra - 397.478 - Vulcan" Artefatos de
'Borracha S. A. - Satisfaca exierenDiscos.
N.° 397.389 - O. Grandini ta Cia. ci a.
N.° 397.482 S. A. Martinelli gaLtda.Satisfaça
aexigência.
N.° 397.404 - Imobiliária Forum' nanciatnentot e Investimentos -- Satisfaça exigência.
S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 397.488 - Bar São Bento do
N.9 397:413 - Oficina Mecânica Una Ltda. - Satisfaça exigência.
General Pdlidoro Ltda. - Satisfaça
N.° 397.489 - Bar e Lanches laca
exigência.
ze 'Ltda. - Satisfaça exigência das
N.° 397.414 - Sindicato dos Em- Seções.
pregados no Comércio do Rio de jaN.° 397.491
Bofar Comercial e
neiro - Satisfaça exigência.
Indústria Ltda.
Satisfaça exigência.
N.° 397.423 - Sodrel Soc. Técnica
N.° 397.492 - Gaetano Cappai da Engenharia Hidra Elétrica ',Ltda. Satisfara exigência.
-- Satisfaça exigência.
N.° 397.494 - Turismo ABC Ltda.
N.° 397.424 - B. Fuchs - SatisSatisfaça exigência.
faça exigência.
N.° 397.495 - Manufatura Mon,N.° 397.428 - Comercial e Impor- plástico - Satisfaça as exigências.
tadora Mirandense Ltda. - Satisfaça
N.° 397.496 - Bar e Lanches Noa,
exigência.
Ltda. - Satisfaça as exigências.
N.° 397.432 '-- Soc. Nordestina de
N.° 397.497 - Fiação e Tecelagem
Comercia Ltda. Sodeco - Satisfaça Mona Serrat Ltda. - Satisfaça as 9xiexigência.
a. •
gencias.
N.° 397.436 - Sylvio 'Moura N.° 397.499 - Ind. Mecânica Três
Satisfaça exigência. Caravelas Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 397.445 - Bragália PatineiN.° 397.505 - Indústria de Molas
jade Ltda. - Satisfaça exigência.
Zanflex Ltda. - Satisfaça wagencia.
N.° 397.446 - Laboratório Clima- !N.° 397.506 - Soe: Comercial Peco Industrial Lobosco Ltda. - Satis- cuarista d'Oeste Ltda. - Satisfaça
faça as duas exigências.
exigência.
Ns. 397.537 - 597.503 Ns. 397.450 -397.456 - S. A.
Indústrias' Votorantim --- Satisfaça -exi- Sociedade_ Editara Ltda. -- Satisfaça
gência.
exigancia.
Na. 397.531 .- 397.532 -- Cayta
N.° 397.459 - Oswaldo Filizola -da Fasta Sino Ltda. Satisfaaa ear.
Satisfaça as duas exigências.
N.° 397,460 Umarizal S. A. Aara- g,ância.
pecuária Comércio Indústria - Satis- N.° 897.535 - Livrraia Brudy Ltda.
i ••.- Satisfaça eaigaarta.
faça , exigência.

.itar e"," ,

.••Á•

sa•

a vr A N' 1 2

'CORO ÓFIC_IÁL (SeOío ( 111) -

brit

1962 1219

•

a • •114/.1- .° 397,541 International Minerais Z: Chemical Corr. - Satisfaça exigência.
N.° 307.549 - Simca Societé lndusarielio do M a caniqtc ct Carrosserie
.
Satisfaça exigência.
AuZt mtabilo
N.° 397.553 - Instituto Quimiotesalpico Brasil Ltda. - Satisfaça (mig'ência.
N.° 397.577,- Sacha Importadora
Ltda. - Satisfaça exigência. .
N.° 397.57.8 - Livraria Eldorado
Ltda. - Satiafaça calda:da.
N.° 697.579 - Soc. Educacional
jardim da Glãria Lbia. - Satisfaça
exigência.
N. n 347.582 - Vitrais Carvalheira
Ltd. - Satisfaça 'exigência:.
Ns. 397.700 --a 397.701 - Arpad
C2u a st1er - r)atisfaça caigéncia.
- N.° 397 708 - São Paulo Ligha
S. A. Serviço de Eletricidade e Cia.
de Carris Luz e Fãrça do Rio da Janelas) Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 397.717 - Bratilia Publicidade Ltda. - Satisfaça osigência..
N.° 397.718 - Gittscppe Faustint
- Satisfaça exigência.
N.° 397.724 - Johnson 8s Johnson
•
SatisPaça cxia'ncia.
Ns. 397.727 - 397.732 - 397.735
- 397.736 -a- 397.743 - 397.745
- 397.747 - 397.748 - 397.75!)
Satisfaça 3 3.1- Tsutomu Mizuno
ência.
Na. 397.765 - .197.766 - Le:a.
Werneco Ltda. - Satisfaça exigência.
Diversos
N.° 396.799 - Focke Wulf GMBH
Prossiga-se sem os diferenciais e
olcys.
N." 397.145 - Metalúrgica Santa
Bárbara S. A. - Prossiga-se com os
novos exemplares.
N.° 397.153 - Adalberto Carnasgo
-

N.° 397.503 - Instaladora de Alarmes Alar Sereia Ltda. - Prossiga-se
com exclusão dos artigos grifados.
NP 397.528 - Cia. de Grandes Hotéis Varam - Prossiga-se também na
classe 48.
N.° 397.575 - Luiz Ialrilevit Prossiga-se considerada excluída da reiV
' indicação do gênero de comércio etc.
e substituída a expressão aplicação por
gênero de negócio.
NP 397.726 - Johnson 435 Johnscrs
ProsJiga-se na classe 11.
Jc4inson
N.° 397.742
Johnson
- Prossiga-se na classe 36.
N.° 397:755 - 'resma& Ind.- de
Peças; e Acessórios Para Refrigeração
- Prossiga-se considerando partes integrantes o que foi reivindicado como,
peças e acessórios.
N.° 397.763 - Comercio e Ind. La•
vis Ltda. - Prossiga-se também na
classe 33.

Notici trio
Opoções
Automóvel Clube ,do Brasília
Oposição ao termo 460.423 - Titulo:' Automóvel Clube de Brasília - de Urias Antonio de Oliveira Filho.
Sears, Roebuck. S. A. Comércio
e Indústria - Oposição ao têrmo
519.312 - Expressão: - De tudo
para todos revista de homorismo
e curiosidades - classe 32 - :le
Victor Chiodi.
Memphis S. A. Indústria- de
Sabonetes e perfumarias - Oposição ao termo 521.202 - marca:
Piva - classe 48.
Westminster Recording Co. Inc.
- Oposição ao têrmo 518.299 -

ting do Brasil - de Cen'a-o de
Prática de Gerência e Marketing
do Brasil.
Indústria e Comércio Santa Fé
Ltda. - Oposição ao têrmo
521.379 - marca: Santa Fé classe 41 - de Comercial Santa
Fé Ltda.
Eletro Máuinas Anel S. A. Oposição ao têrmo 518.522 -marca: Angcl - de Produtos Elétricos Angel Ltda.
Cia. Química Duas Ancoras
Oposição ao têrmo 524.565 marca: Saci - classe 46 - 'de
Sampaio, & Procopio Limitada.
Pawal Publicidade Fonográfiea
Ltda. - Oposição ao tétano
523.108 marca: Diamond ‘classe 8 - de Diamond Power
Epecialty Corpoation.
Brasimpex- Importação Exportação S. A. - Oposição ao tênis°
517.737 - titulo: Brasiplex classes 12 - 13 - 14 - 16 - 17
- 21 - 33 - 40 - de Naufal
'S. A'. Importação e Comércio.
. Brasimpex Importação o Exportação S. A. - Oposição ao .térmo
517.738 - título: Brasiplex classes:, 12 - 13 - 14 - 16
- 21 - 33 - 40 - de Kaufal
S. A. Importação e Comércio.
Brashnpex Importação e exportação S. A. - Oposição ao tarmo 517.739 - titulo: BrasiMpex
- Classes: 12 - 13 - 14 - 16
- 17 - 21 - 33 - 40 - de Naufoi S. A. Importação e Comércio
- termo 517.740 - título: Brasiplex - classes: 12 - 13 - 14 16 - 17 - 21 - 33 40 de
Naufal S. A. Importação e Comércio - têrmo 517.741 - título:
Brasiplex - classes: 12 - 13 14 - 16 - 17 - 21 - 33 - 40
- de Naufal S. A. Importação
•

Enka S. A. .Metais e Ligas Oposição ao têrmo 516.050 marca Inca - classe 11 - de.
Serralheria Inca Ltda.
• Soldas e. Eletrodos Espadais
American Welding do Brasil Limitada - Oposição ao têrmo....
516.098 - marca Weld Alan --.
de .Weld Alloy Soldas e Eletrodos
especiais, Ltda .
São Paulo Alpargatas S. A. Oposição ao têrmo 521.762 marca 163 - classe 24 - de Textil Victor 5 Ataliah S. A.
Iamãos Unidos S. A. Máquinas
e Ferramentas - Oposição ao
tênno 516.826 - nome comercial:
Unidas S. A. Comercial e Importadora de Materiais de Construção - têrmo 516.823 - marca
Unidas - classe 11 do Unidas
S: A. .Comercial e Importadora
de Materiais de Construção.
Shell Brazil S. A. (Petróleo) -Oposição ao tênno 515.898 - mikrca Nemofos ---,- de American Cyanansid Company.
Indústria e Comércio Sidcrauto
S. A. - Oposição ao têrmo 522656
- marca Cidauto - classe 3 de Cidauto Cia. Distribuidora da,
Peças Para Autos.
Indústria e Comércio Sidarauto
S. A. - Oposição ao„ têrmo 522.660
- nome comercial:- Cida.uto
Distribuidora de Peças Para Autos - de. Cidauto Cia. Distribuidora de Peças Para Autos.
Carlos Pereira Indústrias Químicas S. A. - Oposição ao têrmo
522.201 - marca Removex classe 46 -de Polimax Indústria
e Comercio Ltda.
TV1 Filmes TV Interamericana
do Basil Ltda. - Oposição ao
tênno 517.472 - título: Unidas
TV Filmes - do Alvaro Valia:

- Prossiga-se sem o que foi grifado marca: Westmaster - classe 8 a fls. G.
União Fabril Exportadora S. A.
têrmo 517.742 de Distribuidora de Artigos Elé- o Comércio
N.° 397,154 - Adalberto Camargo
UW10. : Brasimplex
classes: 12 (UFE)" - Oposição ao térino....
tricos Domésticos.

Prossiga-se sem os parabrisas cl. 21.
N.° 397.155 - Adalberto Camargo
- Prossiga-se sem câmbio cl. 6.
N.° 397.159 - Adalberto Camargo
- Prossiga:se sem as almofadas cl. 40.
N.° 397 160 - Adalberto Camargo
- Prossiga-se sem o que foi grifado
fl. 6.
N.° 397.292 - Editéra e Distribuidora Br sileira de Livros Ltda. - Prasaiga-se excluindo impressos.
N.° 397.360 - Cia. Industrial e Comercial Brasmotor - Prossiga-se sem
as estojos cia. mat. prima.
N.° 397.361 - Cia. Industrial e Comercial Brasrnotor - Prossiga-se sem
ccastagotas.
N.° 397.371 - Tinsley as Filans
S. A. Indústria de Artefatos de Urda,bo e Metalúrgica - Prossiga-se sem
o que foi grifado a fls. 5.
N.° 397.331 - Resiste Caixas e Embalagens de Papelão Lida; - Prossiga-se sem mataborrão cl. 17 e tubos
postais de cartão.
NP 397.477 - Vulcan Artefatos ie.
Ilorraclia S. A. - Prossiga-se com exclusão dos artigos grifados.
N.° 397.485 - Vicente Cara Prossig,a-se considerando os móweis apisoas incluídos na classe 40.
N.° 397.486 - Alutex Ind._ Com. e
Tinturaria de Linhas Para Coser o Fios
em Coral Ltda. - Prossiga-se considerando os fios e linhas de Crida espécte
não inchlidos em outras classes.
N.° 397.490 - J. Zapata Garcia
a- Prossiga-se considerando utensili
como partes integrantes e excluam-se
batedeiras cl, G.

-

13 - 14 -- 16 - 17 laf 21 Pye Limited - Oposição 'ao têrmo
518,873 - marca: 1 pi R - clas- 33 -40 - de Naufal S. A. Importação e Comércio - tarmo..,
se 8 - de Dirceu Soaras.
= título: Brasiplex Automóvel Clube do Brasil - 517.743
-12 - 13 - 14 - 16 Oposição ao tétano 468.431 - Ti- classestulo: Automóvel Clube , de Bra- 17 - 21 - 33 ,- 40 - de Neufal
S. A. Importação e Comércio-sília.
517.744 Brasiplex
Metalúrgica Strong Ltda.. - têrmo
- classes: 12 - 13 - 14 - 16 Oposição •, ao tèrmo 520.379 - 17
--'21 - 33 40 - de Naufal
nome comercial : Transportes S. A.
Importação e Comércio.
Srong Ltda.
Automóvel Clube do Brasil Metalúrgica Strong Ltda. a-,
Oposiçfto ao têrmo 520.381 -- Oposição ao têrmo 505.939 - A.
C. B. Automóvel Clube Bandeia
marca: Strong - classe 33 rante
A.C.B.
Transportes .Strong Limitada.
1
• I A iengesei
kt
Instituto Brasileiro de Mantoschaft
Fur Feinme-•
ling --a Oposição ao têrmo .520.095 1chanik Vormals Jatter & Schcerer
- de Centro de Prática de Ge-4•-?•-- Oposição ao Varino 517.229 réncia e Marketing do Brasil - .4 marca: Ideal.
Armações de Aço Probel S. A.
para Marketing.
Instituto Brasileiro de Marke- - Oposição ao termo 516.963 ting - Oposição ao têrrno 520.101 marca: Ternoflex - classe: 40 -- título: Marketing -Center do .de Jelin Móveis e Instalações S.
Brasil - de Centro do Prática de A. -- térino 516.964 - marca:
Gerência e Marketing do Brasil. Saiaflex - classe 40 -,.do Jelin
Instituto Brasileiro,. de Marke- Móveis e Instalações S. A. térting - Oposição ao télmo 520.102 rno 516.965 - marca: Calçaflex
- titulo: Marketing Center do - classe: 40. -a- de Jelin Móveis e
Brasil - de Centro de Prática de Instalações S. A.
Indústrias Elétricas e Musicais
Gerência e Marketing do Brasil.
Instituto Brasileiro de Marke- Fábrica Odeon S. A. - Oposição
ting - Oposição ao, têrmo 520.100 ao termo 518.522 - marca: An- titulo: Sociedade Brasileira do gel - classe 8 - de Produtos
Marketing - de Centro de Prá- Elétricos Angel Ltda.
Indústrias Elétricas e Musicais
tica de Gerência e Marketing do
Fábrica Odcon S. A. - Oposição
Brasil.
Instituto Brasileiro de Marke- ao têrmo 518.770 - marca Angel
ting - Oposição ao têrmo 520.106 - - classe 8 1- de Angel Som Dis- título: Associação de Marke- cos Musicais Ltda.

52.182 - Marca Sabão Pérola classe 46. • Sociedade Comercial Ortmann
Ltda. - Oposição ao têrmo
522.235 - título: A Gaivota de A Caivota Ltda.
• TVI Filmes TV Interamericana
do Brasil Ltda. - Oposição ao
têrmo 517.471 - titulo: Unidas
TV Filmes - classe 32 - de Alvaro Valia.
Laboratórios Leite de Rosas S.
A. - Oposição ao têrmo 523.895
- titulo: Salão La Rose - classes 33 - 36 - 48 - de Ivan Costa do Oliveira. •
Dynamatic S. A. Indústria e
Comércio - Oposição ao têrmo
520.831 marca Dynamatic classe 11 - de Eaton Manufacturing Company.
Bucka Spiero Comércio Indústria e Importação S. A. - OpaSição ao têrmo 520.647 - marca
Blitz - - classe 6 - de Sergio Santos Silva'.
Indústria de Tapetes Atlântica
S. A. I.T.A. - Oposição ao têrmo 520.117 - marca Atlanta De.
.corações - classe 34 - de Atlanta Tapeçaria e Decorações Ltda.
Café do Ponto Indústria e Comércio Ltda. - Oposição ao têrmo 519.850 - marca Pontar classe 41 - de Irmãos Lacerda têrmo 523.430 - •marca Café
Pontense - classe 41 - de Moageira Falcão Ltda.
Fiação Progresso S. A. - Oposição ao têrmo 519.061 - -nome
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comercial: Tecklos Progresso LiCaixOtaria SãO Judas Tadeu Li- Mcad Johnson • Co Pontos publiLaboratórios Leite de Rosas S.A.:
mitada.
mitada - Oposição ao têrmo
cados em 22 de março de 1961. - (oposição ao têrmo 523.579 marca
Companhia Industrial de Con-; 516.922
marca São Judas Ta- Retifico o final do 1° ponto: Pirroli• Leite de Roma classe 48 de Eduardo
servas Alimentícias Cica Opo- deu -- classe 26 - de Artefatos -clilmetilico.
Costa Lima) .
sição ao temo 522.487 - marca de Madeira São Judas Tadeu Li- . N9 93.585 "Dispositivo para , Indústrias Gessy Levar S.A. (opo4
permitir a' remoção de Tambores Ro-. sição ao 'termo '520.8,68 marca Salutar
Rica - classe 5 - de Metalúr- mitada.
.
Wahrlich S. A.. Ferragens e tativos de Máquinas de Lavar Rog. classe 48 de Adriano Mauricio
gica Rica Ltda..
Siegfriod
Eikmeier -- Willy Indústria e Comércio) .
Varietex S. A. Variedades Tex- Máquinas - Oposição ao termá pa"
tais - Oposição ao termo 520.412 517.217 -- marca Pinheiros - Albert Otto Redlien o- • Pontos publiComércio e Indústria' Neva S.A
- marca .Variette - classe 36 - classe 11 - de Mecânica Indús- cados em 22 de março de •1962.
(opOsição ao, titulo Neva termo núTotal
de
pontos
2.
•
trial
Pinheiros
S.
A.
de Maidenforrn Inc.
N° 97.323 - Novo Modelo de mero 520.494 classes r a 50 de Neva
Ibesa Indústria Brasileira de
Tecidos Buri S. A. - Oposição
Cinzeiro
• Termovamo Sociedade Ind. Comércio é Metalúrgica Lida.).
ao termo 519.658 - nome comer- Embalagens S. A. - Oposição ao Anônima-•- cie
Móveis de Aço Fiel S.A ' (Oposi.
Pontos
publicados em 22
termo 517.348 - marca Lustracial: Tecidos Gury Ltda.
&a março de 1962. - Retifico o fi- ção ao têrmo 520.494 titula Neva
rnatic
classe
8
de
Sociedade
Kibon S. 4: Indústrias
classes 1 a 50 de Neva Comércio t
Paulista de Artefatos Metadúni- nal do' I°, ponto: Própria •chapa ,e por Metalúrgica
Ltda.) .
---, Oposição ao termo .... Cos
.
simples
encosto
de
idêntico
movimento
S.. A; •
523.452 -- marca Yayá - classe
e outra chapa respectiva.
_ •
Indústrias Gessy Levar - S. AI.' (opa.
Laboratórios
Biosintética
S.
A.
41 - de Irmãos Franco & ..Cia. - Oposição ao termo 513.204 N9 .97.977 - NU° Processo de sição ao termo 520.475 marca Neva
Ltda.
Construção
de Telhados Aitnbire Classe 46 de Comércio e InrIústria
marca Dimoprom - de LaborLaboratório Emer S. A. ---.apo- química Farmacêutica Ltda. - Oberlander - Pontos publicados em Neva S.A.) .
22 de março de 1962.
sição ao termo 522.484 •-•marc,a classe 3.
Comércio e Indústria Neva S.A.
Um Moo Modelo (oposição ao termo 520.495 marca
. N° 98.570
Emerson classe 3 - de . IndúsMesbla S. A. - Oposição ao de
Prendedor de Segurança para Neva classe 8 , de Neva Ind.. Com. e
trias Reunidas Max.Wolfson S. A. termo 518.317 marca TelejonsJulio Costa •- Opcsição ao ter- son - classe 8. - de Eletrônica Carteiras de Bôlso Aimbire Ober- Metalúrgica.
lander - Pontos publicados em 22 Gravações Elétricas Seriando S.A. "mo 511.097 --'marca Jucosta - Telejonsson Ltda.
de
março de 1962.
de N. C. Costa.
(oposição ao termo 517.882 malta
Vulcan Material Plástico S. A.
N9 101.570 - Original Dispoa.ção Sertanejo .classe 8 de Cismo Munir.
Le Solmetal S.A.R.L.. --- Opo- - Oposição ao termo 518.900 - em Fita Gomada para Debruar' BorIrnortação e , Comércio) .
sição ao termo 510.938 --- marca marca' Forteplast - classe 28 - dos de Fôlhas de Papel Plásticos e
Abrasar - de Ind. Com . e Enge- de Forteplast Indústria de Plás- Saudares Henrique. José -Luiz Ada- cão ao tênno 520.495 Marc) Nevá
nharia Abrasar Ltda.
ticos Reforçados S. A. •
ml -- Pontos publicados em 22 de ' Móveis de Aço Fiel S.A. (oposiComércio Hoteleiro Imperial LiA Sociedade de Moagens do Re- março. de 1962.
classe 8 de Neva Ind. e Coinércia
mitada - Oposição ao termo .... cife Ltda. - Oposição ao termo
N° - 102.034 - Dispositivo Protetor e Metalúrgica Ltda . ) .
51.833 - nome comercial: E.?.vor- 518.140 - marca Liberdade - para Resistências Elétricas ein . Cã- Fábrica de Bicicletas Monark S.A..
tadora Imperial do Café Limitada classe 51 - de Natalino Abrahão. macas de Aquecimento de Agua Cor- (oposição ao termo 520.687 marca
- de Exportadora ImaSerial de
Walt Disney Productions Socie- rente - Lorenzo Lorenzetti - Pon- Motomaq classe 6 de Vicente Vasquez
Café Ltda.
dade - Oposição ao termo
tos publicados em 22 de março de Fernandes) .
Fábrica de- Bebiclks Esperança 517.373 - marca Zé Carioca - 1962. - Depositado em 29 de abr.
; São Paulo Alpargatas S.A (opa.
classe 32.
•
de 1958 e estabecido . em S. Paulo. sição ao termo 523.133 marca Roa ai
Ltda. - Oposição ao termo,
Comércio - e Indústria Mattos
N 102.337 - Ciano Cetonas Di de Indústria de Camisas Rovaltex Ia.
515.293 - marca Esperança -- de
Rocha S. A. oposição ao têr- Substituídas - Rolim & Haas Co - mitada) .
Golden Bar Ltda.
Tecidos e Modas Xs ngri Lá S.A. mo 523.589 - marca Cruzeiro - Pontos publicados . em 22 de rna...ço Cia. Cervejaria Brahma (posição
- Oposicão ao termo 515.847 - classe 36 - de Irmãos Hyene Li- ,de 1962. - Total -de pontos 10.
ao termo 524:898 de Cia. Continen• 1\19 103.564 - Procesao de Fabri- tal Importação e Comércio marca
titulo: Shangrilá - de W. Lopes mitada.
cação
'de
um
novo
tipo
de
Pollamida
Comércio
e
Indústria
'
Mattos
& Cia. Ltda.
Continental) .
Rocha S. A. - Oposição ao ter- Sintética não Saturada de ' Orgânico
Garvey S. A. - Oposição ao mo
Bracco Novotherapica Labot; tórion
522.942 - marca Pampa - Sociedade Anônima - Pontos . publi
termo 512.539 - marca Patricia classe.
. A . (oposição ao ti!rmo 523.164
cadosem
22
de
marçO
de
1963.
433
de
Piccoli
&
Cia..
- classe 42 - de I. Belmiro &
9 107.673 - Dispositivo Auto- marca Nervineurin classe 3 de Química
Indústria Resegue de Oleos VeCia. Ltda.
mático para Enfiar Linha em Agulhas Intercontinental Farmaceuti rt Ltda. ) .
getais
S.
A.
Oposição
ao
terF. d'Almeida e Souza - OpaBrasimpex Importação e Exportação
517.783 .- marca Mindol - de Máouinas de Costura - Importasição ao termo 508.441 - t5tulo: mo
ção c Indústria Frandite Limitada -- S.A. (op osição ao termo 524,700
classe
42
de
José
Dei
Nero.
Casa Kafta - de Lanche; Kafta
Pontos publicados • em 22 de março marca Brasiplex classe 41 de Nadal
Ltda. -_classe 41.
RECURSOS
de 1962 - Estabelecido em S. Paulo. S.A. Importação e Comércio)
Um Guada Sol dei- Brasimpex Importação e Exportação
F. d'Almeida e Souza - Opo-,
9 107. 690
No 355.563 -- Café" Cristal - J. Criado a Praia e ao Campo sição ao têrmo 509.420 - expresS . A . 'Oposição ao ermO 524.701
são: Kafla - de Armando Klabin Pereira de Oliveira E, Companhia Li- bastião Silveira - Pontos publicados marca Braslplex classe 17 de Naufal
mita - Companhia Cervejaria em 22' de março de 1962 e estabeleci- S.A . 1
- classe 41. •
Importação e 'Comércio) .
Big-Lar Utilidade S. A. - Opo- Brahma. - Recorrendo do despacho do cm São Paulo.
Brasimpex
Importação e Exporzação
que
deferiu'
o
termo.
sição ao termo 516.970 marca
S.A. (oposição ao termo 52/.702
OPOSIÇÕES
Farroupilha
N9
343.291
Crediolar - classe 3 - de Artigos
marca Brasiplex classe 14 da. Nanfal
Churrascaria Farroupilha Limitada Domésticos Crediolar Ltda. •
Farajala NaLrak (Oposição ao ter- S.A. Importação e Comérmo)
Companhia
Cervejaria
Brahrna
Comape Comercial Auto Peras Recorrendo do despacho. que deferiu mo n° 519.595 - ABC - Classe 8 Brasimpex 'Importação c Exportação
k.BC Eletro Doméstico Limitada). S.A. (oposição ao têrmo 524.703
Ltda. - OpOsiçã.o ao temo
o termo.
Alcides , Buzon (Oposição ao ter- marca Brasiplex classe 28 de Nadai
524.980 - titulo: Comap Comérmo o° 520.375 - Guassatonga cio de Máquinas Acessórios e PoRETIFICAÇÕES
Importação e Comércio) .
Cl asse 48 --a Casa São Jorge dados- S.A.
ça,s - de Nelson Mineiro da •
Brasimpex Linpartação e 2xportação
9 384.290 - Bem - Alfredo tria e Comércio Limitada) .
Costa.
S . A . (oposição ao têrmo 524.704
P. Traksbetrygier - Oposição llflonteverde ,-- Passe 6 . - Clichê Fábrica- de Calçados Canário
marca Brasiplex classe 21 de Naufal
ao termo 524.629 - marca Rana publicado em 22 de março de 1962 rnitada (Oposição ao termo número S.A.
Importação e Comércio) .
9 397.188 - Sornerpa - Sza- 523.995 - Creações Canárias - To- de Malharia Rana Ltda.
Brasimpex Importação e Exoortaçãa dedada
Mercantil
Paulista
de
Feria,
mas
Cabrera
oCahrera
Classe
'361,
Indústrias Gessy La yer S. A. 'S.A. (oposição ao termo 524.705
Soinerpa Limitada Classe 5
Administradora • e Imóveis Brasilar marca Brasiplex classe 12 de Nau fui
Oposição ao tênues 521.477 - e-Aço
CdIche Publicado em 22 de março- Limitada
' (01-os'çà,E, a insígnia Bra- S.A. Importação c Comércio) .
marca La Vai Bem - classe 46 - de 1962.
Saulo pude Wenceslau Escobar 'de Azam- N9 403.154 - Copacabana .- BiC silar. termo n" 518.222
. Brasimpex Importação . e Exportação
,
•
' buja - têrmo,519.292 - marca iouterias Distribuidora . Copacabana - chovni)! - 4 S.A. í (oposição ao tanno 524.706
I.'mpabem classe 46 - de Gui- Classe 13 - Clichê publicado en 8 Irmãos Daud
COmpanhia
Brasiplex classe 31 da Nadai
lherme Mac Leod - termo 519,428 de agôsto de 1959.
tada (Oposição ao -nome - comercial marcaImportação
c Comércio) .
- marca Loção Talco classe 48
- 75.198 - Pino Prendedor - Artefatos de Borracha Recorl
13rasimpex, Iinportação eE apart.tçãrà
de Industrias KapPaz S. A.
C.E.M. Co - Pontos publicados em tada termo ti° 518.090).
S.A. (oposição no Wrino 524,707
W. M.Wrigley_Jr. Company.- 22, de março de 1962. - Retifico o - Empresa Rodoviár:a de = Alage)..s marca Brzuipl .:x classe I 3de Nau!,11
-- Oposição ao _terrno 518.325 - Inicio do 1 9 ponto: 1 .-- !In pino Limitada (Oposição ao título Empre-• S . A Importação c Co márcio)l•
Rodoviária Alagôas termo nacn-a
marca Duorno - classe 41 - de prendedor para segura panos, botões
Brraimpex Importação ie Expartação
e materiais semelhantes consistindo ro 518.406 Classe. 33' -- ntéini
Doceira Duorao I,tda. •
•
(oposição • •'
termo 524:708
etc:
Manuel
de
•
Nascimento)
....ua
Diana
L1essencialmente,
Fábrica Metalúrg'.
1-6 .cle 2',Iattfal
ninada - Oposição ao termo.... ./n1- 89.774 Aperfeiçoamentos un. o. Plásticos ..Plavinil Sociedade An3- marca. Brasiplex
Importação c Co mércio) . I
518.999 - marca .Diana - classe ou relativos a processo para -preparar nitra (Opósição ;nó {ermo n9 521,851 •
- Classe 36 - Mannfatu • Levér Brothers P(, t Suillight Liava
3 - - de D'iana Cinematográfica 2 Halo; • 10 (1 Sabstiuídoo 3 Nrolia
) teci (oposição ro tCrrno 523.128 marras
de
Poupas
Feitas Vitex
dilmet1
Fenotiazinas
a
seus
Sais
Ltda.
N

N

N

N

4

bogunda-feira 2
••

DIÁRIO .0FICIAL (Seção
•

no-,

Abril de
•

,

4.

1962 1221

,
•.•

Panam Propaga0a S. A: . loposi.
ca Sabão Lavrador de R. C. BarVolkar S. A. Cimércio e ImpOrtação
Les L-st)orat(./..eá Gobey S.A. (opoCia.
ção ao sermo o f 23.440 c/assa 33 ti- (oposiçab
bosa
lano n." 521.345 ti•ulo sição ao termo 518.110 marca Pantyl
Institut National Das Appellations tido Pan Publ ; etoz; e).
•
Volks Peças alasses 1 e 21 cle Volks classe 3 de Produtos Rocha Quimicos
D'Origine, Das Vins et Eaux ce Vie a
Pancani (oposição ao termo Peças Ltda.).
• e Farmacêuticos S.A.).
i(oposição ao temi° 520.821 marca n.° 518.350 fita'', Brasitália
trismo
Frigorifico Mouran S.- A. (oposição
Les Laboratoires Gobey S.A.
'Perrone classe 42 de Vinhos Perroae classes 33, 50 e 21 .de Brasitáiie. Tu- ao -termo n.° 5 9.531 marca Monta (oposição ao termo 518.111'marca
Ltda.):
risinO Ltda..).
classe 41 de V. Mura).
Pantal classe 45 cla Produtos Rocha
J. 5 Atkinson Lirnited (oposição ao
Cia. Ig-jl ele:131 .de Atefato3 Metáll. Químicos e Farmacêuticos S.A.).
Irinão
Ga3rini Ltda. (onosição
t 'SP
termo 522,709 marca Miss :lasse 46 ao termo n.° 513.49-4 marca nivcrsal cos Almac (oposição ao termo númeIndústrias Elétricas e Musicais Fáde Indústrias York S.A. Produtos Ci- classe 38 de Cia. Universal , de Fósfo- ro 522.715 marca Almaco
/ 6 brica Odeon S.A. (oposição ao tarrúrgicos) .
de Almaco Eaganharia e Comércio S. am 519.108 marca Impado classe 8
ros).
•
Texaco Inc. (aposição ao termo n,°
de Império dos Fogões Importação e
S. A. Cotsmifico Adeliva (oposi. • A. ) •
402.504 marca Ali Car de S. A. Ge- ção• a3 termo si? 519.314
Cia. Nacioaa i de Artefatas Mein- Comércio Representações S.A.).
co 5a..
ral cle Cornérc.a),
Laboratórios silva Araujo Rousse,
Empresa Industrial cos Almac (opoaição ao termo némecarta classe 24
no 522.724 naMe -comerc.ial Almoce, S.A. (oposição ao térmo 519.467
•
Texaco Inc. (oposição ao . "termo n.° Sacaria S. A.).
zriarca Slidron classe 3 de Química
402.505 marca Ali Car de S. A. Ge, • S. A. Gordnlio. Braune Industrias 1t .agenharia e ...,."omar cio S. - A . ) .
Vinícola P aociitini 5 Mascan* Li- Farmacêutica Mauricio Vilela S.A.
tal de*Comérci,i),
de Papel (opo ii-go ao term a . número
Destilaria Meclellin S.A. (oposição
-Ampex Corp (GPosição 'ao termo à.° 522.058 marca Bandeirante Claiae 17 de 'Miada. (oposlço â marca Vindimar
ao
termo 522.705 titulo Destilaria de
classe
42
termo
:.22.,W)
.
de
Vindimar
_520,997 classe 8 de Pawall Publicida- Indústrias Grásiaas Bandeiraate 'LitniComércio- e Reo.esemações de Debi- Produtos 'Solara classe 42 de Alberto
de Fonográfic a f. tda .1
tada).
.
Hervello Fernandez).
.
Gori Cortelli Ltda. ' (op_sição ao das
Levar Bro'hert, Port Sunlight Ltda.
.. Ltda.).
Armações de Aço Proba] S.A. (opoThe
Lander
Co.
Ir..
(opcsia,ão
ao
•
(oposição ao ria,0 n.° 519.409 marca termo 518.875 marca Café Bem Snsição
ao termo 522.815 marca Móveis
termo
n.°
521.553
maica
Lauda:
clas••
cesso classe .1 de F. , Dorg lvatlo ..
Parklux. Parqueies de Luxo Ltda.).
Acaptilco classe 40 de J. Emidio 5
C5 se 48 de Silvia Salgado). -`•
Mendonça
Ltrla,..4.
•
,
.•
'•
Mariini 5 Ri.ssi. S., A.- Indústria- e
: ' ' .:. : -*'' • . MOtbni 'AlrieagesellaChaft Zuricis Cia. Ltda..).
'Indústrias GeJay Levar 5.....A.- (opo-.
Comércio de Bebidas (oposição ao
Indústrias Mecânicas Kabi S.A.
(oposição ao cfamo '1. 520.657 martermo n.° 517.715 insígnia Baerlein de sição ao termo *570 494 ' ti"alo .Neva ca Motomaq c.asse 6 de Vicente V as- (oposição ao termo 523.547 marca
classe 1 a 50 de Neva Indústria CoCia. Construtora Baeriein).
Kabo dc Indústria Metalúrgica Nabo que:
er. Fernandez1.. '
mércio, c 1",iletalúrgica Ltda.;.) ...,„.
Ltda.)
Marthil 5 Rossi S. A. Indúsra""7
-::•-- '-- *•• 'Ford Motor Co.*„.(oPosição 'ao te
Irmãos Gasparini 'Lidá: . ( 01i7siejic1 'mo 522.676 titulo Cometa classe .
S.A. Moinho Santista Indústrias
'Comércio de Brb:das • (opsição ao ter-,
33 de
mo n.° 517.7t5 marca Baerlein classe ao- termo n.° 518,49.3 marca Univer- Empresa de Transportes Cometa Ltda.). Gerais (oposição ao termo 515.183
sal cl sse 32 de • C_i a. UfliVerSi11 de Na,16 de Cia. Construi° Baerlein) .
W. M. jaCkson Inc. (oposição aoa marca Orquídea classe 22).
',
foros) ,Emanuel Merck Offene Handelsgeà
•
tiirmo 520.295 marca Biblibteca da
Martini 5 Rossi 'S. A: Indústria C
- Union Carbide Corp (oposição ao Juventude classe 32 de W. M. Jack- sellschaft (oposição ao tétano 510.010
Comércio de BA:h/as (oposição ao ter- termo
n" 522.547 11:arca . Eve-aaa). --•
marca Mercafarma classe 50 de Mar.
Inc.).
sa-,....._
mo n.° 517.71 7 marca Baerlein classe
Usina
de Laii:inios ..Abbud . Ltda. . W. M. Jackson Inc. (oposição ao cafarma Indústria Comércio e Repre25 de Cia. Co :strutora Baerleinl.
Martinl 5 Rossi S. A. Indústria* e (oposição au :êt' 113 1.0 517.720 mar., têrrno. 520.294 marca Seleçõea da Ju- sentações Ltda.).
Emanuel Merck Offene HandelsgeComércio de 13-bidas (oposição ao ter- ca Imperador classe 41 de Pedra. Moa- ventude classe 32 de W. M. Jacksellschaft (oposição :ao termo 519.009
son Inc.)
*
mo n.° 517.118 de Cia.-Construtora cif de. Siqueira Fr 'hau .
Guanabara S. A . Comércio e In- • Grupo Oleario Novaro & C. (opo- marca Mercafarma classe 10 de Merz
Baerlein marca baerlein classe 501.
cafarma Indústria Comércio e repreBrunswiek Corp (oposição ao ter- dústria (oposição ai termo n." sição ao termo 519.482 marca Sasso sentações Ltda.).
41 de José Sasso).
mo u,° 519.825 marca Bowling classe marca Guanal:ara ' alasse 48 de Perfil- classe
Lapis Johann Faber Ltda. (oposiOinegaa Louis Brandi
mes Guanabara Lid ).
Frua S.A.
41-49).
ção ao termo 517.603 nome comercial
(oposição
ao
térmo
523.093
titulo
ReSociedade
Comsrciai
de
Re.p
resen:aBrunswick Corp (oposição ao terde Engenharia Faber do Brasil S.A.).o‘ Brasil Ltda. (oposição ojoaria Omega de Cornelio Mendes
mo n.°, 520.459 marca. Bowling classe ções Reg d
Lapis Johann Faber Ltda. (oposi13 14 25).
50 de BowPng Divertimentos e Co- ao termo n.° 614.585 marca • Reg de classes
General Milk Sales Inc. (oposição ção _ ao termo 517.609 marca Fabei
Ribeiro
Gateai
Ltda.).
!néscio Ltda),
classe 50 de Engenharia Faber do
Electro Comaralo Ltda. io-aii.ção ao termo 522.101 de Felippc 5 Cia.
Volkswagen do Brasil Indústria e
Brasil S.A.) .
marca
Glaria
classe
41).
à
marca
513.81.2
marra
Elza).
Comércio de A.itomóveis S. A. (opa.
J. R. Geigy S.A. (oposição no'
National Biscuit Co. (oposição • ao
Café Serra da Estrela Ltds. (opa - termo 520.077 Marca
siço ao termo ri" 524.059 marca'VolEmblematica têrmo 518.066 marca Dedetisan claskapa de capas para assentos de Ma.- sição ao terna) n. 1 523.893 atraca Es- classe 41 de Irmãos Ceutinho Cereais se 2).
trela).
ria Gabriel da Costa Ortiga.
Emanuel Merck Offene HandelsgeSoc. .Anônima).
Produtos Falai
The Nestle Co Inc. (oposição ao
(opasiaão ao
National Malleable and Steel Cas- sellschafts (oposição ao têrmo- 519.007.
_termo n.° 518.b06 marca • Do Minho termo n.° 505.664 marca Alvavada tings Co. (oposição ao termo 520.426 marca Mercafarma" classe 2) .
classe 41). .
classe "41).
Emanuel Mearck Offene Handelsgeclasse 6 de Matsuhita Electric IndusNilo Santos P into (uposiç,n au ter- talai Co. Ltd:).
, Modesto Di Donato (oposição at,
sellschaft (oposição ao termo 519.008
'termo n.° 407.694 marca X Guia Rá- mo n.° 515.816 marca Masterpla}).
National Malleable and Steel Cas- marca Mercafarma classe 3 de Mer.
pido de São Paulo classe 32). .
Fercinia Maresia de Coastritçãa Li- tings Co. (oposição ao termo 52'0.430 cafarma Indústria Comércio e RepreAugusto de Fr. :tas Pereira (o posi- mitada (oposição no er
tmo
n.° 513.058 marca Uqico classe 41 de Cia. Mo- sentações Ltda.).
Volkswagen do Brasil Indústria e
ção ao termos a.° 524.677, titulo Pa- marca Cima de Csanarcio • e Inlóstrm classe 21 National de Matsuhita ElecComércio de Automóveis S.A. (opoDomo S. A. Ind. Com . Export. e de Madeiras Cima Ltda).
tric Industrial Co. Lt.).
.
norama Balneário Hotel).
Casa Para Tod .s ntda. (oposição M. Francisco Comércio e Repre- sição ao termo 524.062 insignia Elipse
Import. (opozi,no ao termo n." 524.445 ao termo 521.231 frase de propaganda sentações (oposição ao termo 518.514 Vo Wa de Auto Me'cánica Vo Wa
marca União Paulista çlasse 41 de Ar. Para Tudo e Para Todos da. Comera naco Vinhedos Indústria Comércio Ltda.) ,
Victorino Fernandes da Silva (opoinazens Gerais fraão Paulista S. A.). cio e Indústria cte Roupas Pralissio. Importação e Exportação).
W. G. Barboaas (oposição ao tér. nais Silo Bento Lida classe 46) . .
Condoroil Tintas S.A. , (o/Sosição sição ao termo 517.720 marca Impera.
Mo 521.120 marca .Concha classe 47
Cia. Cervejaria Lasitânia S. A. ao termo 523.042 marca Dimetcote dor classe 41 de Pedro Moacir de Siqueira Filho).
de Shell Brasil S. A. Petróleo).
(oposição ao termo n." 522.21)4 título classe 1 de Amercoat Corporation).
Acácio Ferreira Gomes (oposição
Caixa EconSn'ca Estadual do R:o Casa Lusitânia de Antõn'o Maria
Condoroil Tintas
A (oposição ao
S.Ã.
Grande do Sul imposição ao termo ri.° Cristóvão)..
têrmo 523.042 marca Dimetcote classe ao têrmo 523.765 marca Aps classe 11) Vulcan Material Plástico
524.525 marca Cheque Ouro classe 50
Cia. Cervejas1 a ":.tis:tânia S. A. 1 de Arnercoat Corporation).
Condoroil Tintas S.A. (oposição ao S.A. (oposição ao têrmo 516.486
de LlOyd Propagar da Ltda.).
(oposição ao ,?-.:r.zio sa.°"522.7fil marca
marca digo' nome comercial Vul.
Duarte Beraldes Silva (opoaição ao Lusitânia classe 42 de D.eria 'W.3:á termo 523.204 marca Porcelit classe cart S.A. Indústria e Comércio).
tea3
Alimenticios
e
1
de
Sulco
Tintas
e
Vernizes
.I.,.,
,
tda).
termo n.° 521. 'i08 marca Feiticeira do Lusitânia de Pra- I
Standard Êlectrica S.A. (oposi,
Condoroil Tintas S.A. (oposição ao
Araxá classe 42 de Thomas Olhou Bebidas Ltda.).
Quimica Alfrado Gaissler S. A. têrmo 524.176 marca Conoil classe 4 ção ao têrmo 519.776 marca Te
Leonardás).
Duarte Baraides Silva (opos.ção ao (oposição ao temi) .n." 521.034 marca de ata. Nacional de Oleos Vegetais letes classe 8 de Oswaldo Tondin)i,
;
Standard Electrica S.A. (opos'i,
termo
521.510 marca Feltic:ara
Continental 'a'asse 42 de NIcolau Di Conof1), _ •
Brasil Oiticica S.A. (oposição ao ção ao têrmo 518.790 marca Teve.
Arazá classe 41 de Thonsas Othon Marco rlicoliello1.
termo• 524.176 marca Conoil classe ••/'' color classe 8 de Teve color Comére
Leonardos).
Waldemar Henrique da Silva • Pinto de' . Cia. Nacional de Olcos Vegetais cio de Aparelhos Eletro Doméstiey
Fábrica Vulcão de Tintas e Versai- (oposição ao te
lano a.°
523.443 mar- Conoil).
cos Limitada)
zes S. A. ( .apastafio ao temo
ca Café Recorde elas :4e 41 de RamiurtCondoroil Tintas S.A. (oposição ao
Promeca S.A. Indústria e Cor
518.010 Marca Vai( ão classe 17 de do dos Reis Machado).
têrmo 524.708 marca BrasiPlex classe mércio (oposição ao têrmo 518.341
Metalúrgica Vulcão Ltda.).
Cia. Nacional ir Artefatos M.etália .16 de Naufal S.A. Importação e Co- 'titulo PrometaD
Metalrica S.
'ndústria de Arte- coa Almac .. (oposição
ç ao termo
m número mércio).
Rio Gráfica e Editora Limitada
fatos de Metais aposição ao termo 522.716 marca /Mulato classe 50 de
Condoroil Tintas S.A. (oposição ao1 (oposição ao tênno 520.659 marca
518.34-) título M;talúrgica 12;zat das- Almaco Engeisaria e Comércio S. termo 524.886 'marca Am ercoat classe eine Bang Bang de -Edgard Ma.
E's 5. 6, 7, 8, 11,
e 50).
A.).,
1 de Araereoat Corporation).._' galhães dos Santos).
.,
r.
' •
a.

(Seço III)
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!

Companhia Industrial de. Con- marta YoiraagaS eltatole 41 de , AleRio • Gráfica e Editora Limitada 'marca. National de Matsuintr.
servas Alimentícias Cica, (oposição xandre Ferreira cie Araujo) .
.
•(oposição ao :leram 520.938 marcas: trio Iaduatriaa Co.
J. Ps Guimarães (.1.00siç5.o• ao ao termo 521.819 classe 2.• marca s Metalúrgica Titan Ltda. (oposieine Par West clasà 32 de niraldo
téritio'.524.009 marca Ti-.
tadaa)o.
termo 491.586- marca Camneão) . sajax de• S.A:. Indústria Reunida ção
.
• HaroldoS Fontana)
tada).-Mceânica
Titan Limtan
de .IndLimiMatarazzo) . :
'CilsaBoelété Ononyrne '(o-osição
•- Comp.anbia. Antártica Paulista
. Indústria Brasileira de :Bebi rlaS e 'ao termo 517.795 cisme. 1 . marca • Chnipanhia dê 'Automóveis • SonManufatura de Brinquedos
nervig (oposição ao termo 512-364
Conexos (oposição ao termo
iiinac) ;'"" • "
tor Lida: (oposição 'ao termo
512 :139 marca 'Fatima de- Panifica- •"'Produtos Químicas .-Cina S. 'A,: titulo AMC de "fanal& -Meirelles
- • 524.949 miem Kastor Ltda.) .
* .(oposiçao ao termo -518.456 titulo Cardoso) .
- dora e Confeltarfa Suzet: Limita•
.
•
..
FernandBekes
(oposição
ao
terMartinl ta` Rossi S.P.A.s. (opoinstituto
Bras
lba clatse 33 de Iba
da) .
" Companhia • Antártica ' Paulista sileiro de •. Abreugralia Limitada) mo -522.667 marca Tip Top classe -Sição .ao termo .518.615 • marca"
.de ,11.ensler-T& Companhia - Li- • Rossi classe 14 de Metalúrgica
Vulcan Material Plástico S.A.
Indatria .131-anileira de Bebidas e
Rossi S.A.) . . • .•
- Conexos (oposição . ao • termo
(oposição - no termo 522.133 marca,' mitada) . ..•
Martini & . Rossi S.P.A. (opoCompanhia de Calçados Clark
518.526 marca --Esperança de Pia- Idmacouro classe 28) ,
ao termo 518 ..613 marw, Rosgato Messias) .
.
•
Vulcaa Material ,Pastico S. A. (oposição ao têrmo 520.904 marta sição
si cslaAsse ) . 23 de •Metalúrg,dca RosCompanhia 'de. Cigarros.. Souza (oposição ao , termo 522.131 marca Black Latex:c lasse 36 'de .Publicas d
Ciam (oposição ao , termo 518.690 asjassfilme classe. 23 . de lama .A. no-& Companhia).
Orgal a Organização ,'I Comercial • S.A. Philips do Brasil (oposição
classe 44 frase _Huclson com a pon- Indústria Plásticas)..
-.• ' Distribuidora
- e ,Financiaciora Lis ao s termo 518.070 título arvelas
ta ou som ponta sempre na: p011S.A., Moinho SantistosIndústrias untada (oposição
ao termo 521.093 classes 3 - 11 21 - de Cari Heins
ta).
,
Gerais (oposição ao termo 519..172 -titulo
•
•"
Orcal classe
de Orçai Wurzer) .
•
DiandaaLopez •Comnanhia Li• classe 41 de Três Estrelas)
Imóveis Limitada),
•
Metalúrgica
Abram°
Abule SoiMtada.. (oposição!) ao termo 518.a63
Indslatria • e", Co-, Perfumaria . : Lopes Indústria 'e ciedade ~me • _(oposição
ao
iriarca'
-•
•
mesclo
Reunidos
(oposição"ao
terCasa Soam MattOS' Comado e tio . 521.270 marca .Forbras causei Comércio S:A.' (oposição ao-termo termo 520.593 marca Inax elasIndústria S.A. (oposição ao termo 50 de Forbras •Fornecedora Drag-, 514.359 .marca 'Lad ( -"clatse • 11' da sé 5) .
• Banidas S.A. Fábrica de Ta :- •
387.487 marca Ipiranga "classe . 41). leira 'de Montagens Industriais Li-, Artie Indústria' e Comércio
.
lheres (oposicão ào termo 520.498
tada)
.
••
• aCasa Souza. Mattos. Comércio e mi ta cla .
Irmãos Gasparini (oposição a0 marca 5 de Inox Indústria e Co- Comércio e Indústria S .A -: (oposi- • Indústria de Tecidos Desao Nyl
termo 522.282. ,marca-Universum mércio de, Aços S.A.) . •
ção ao termo 512.721 marca Cani Limitada' (oposição ao termo
-Spioa S.P,A. - (oposição ao terclasse 50) .
• "- •
•.
pista classe 41 des Moinho •Cani.- 520.482 marca Desand) .
mo
512.336 marta Spita classe 8). .
Francisco
Sprovieri
S.A.
(opo• pista Limitada). .•
Minnesotas IVIining , • and " Mantr:
União
dos
Refina.
sição
ao
termo
525
Companhia
:
437.titulo
Casa
•
Fao Americano Indústria, e Cosfacturing Co (oposição ao termo
Açúcar e Café (oposição ao Gaucha.) . •
..
rnarei° S.A.- '(oposição ao termo desses
516,186: ttulo Café 'e Bar • Shell Brasil S.A." Petróleo '(opo- 512.397 marca M.M. classe 23 de
• 520:325 marca Pão Puma classe 41 termo
_ •
Caboclo) .
sição ao termo 521.627 „lime co- Cia. de Tecidos J. Monteiro) .
de '3:Vitimar Limitada) .
Cites
Comercial
e
Importadora
mercial
Shellmar an -Comercial ". e - Minnesota Mining -• and , ManuSeu ler & Companhias:Limitada.
facturing Co (oposição' ao termo
Posses Limitadas (oposição Administradora Limitada) .
(oposição: ao termo 520.750 marca Teixeira
ao
tento
.521.411 de Citei Cons- - :nen Brasil S.A. Petróleo (opo- 512.393 marca M.M: classe 24 de
Brostriico claasé. 50 de Brásemeo truções e Instalações Técnicas de
J. Montefro) .
sição ao termo 523.993 • expressão ',retidos
Companhia -Brasileira de Empre- Eletricidade '1.irnitada) .
' Minnesota.Mining - and alvinuPõ.sto.-Shc11)
eodiraentos Comerciais).
..•S.A. (oposição ao ^ter- • .51se1l Brasil 2 sa.. -Petroleo (opos faciairing Co "(oposição ao têrrno r
Estil Emp. de Serviços • .Técni- moRrasilar
, 518.399,.marea M.M.' cla,sse 22 . de
518.222
'insígnia 13rasilar) .
.sição -ao , termo - .3:1.023 ma sca
_aos azo. Is:moveis Liniitada, (oposi. , Cia . de Tecidos J. Monteiro' ) .
Shellmar)
.
.Guimarães
(oposição
ao
'J.
P.
.•••
•
'^çãO ao .termo 522.241 maíta..Estil
. 1 ..MianesOta • Mining and Manst- .• •
•
.•s- termo. 522.817. maraca Dunorte) . '.Shell .Brasil S.A. Pet roleo(0130- saetasing (oposição ao termo .‘ ..• ,_
Limitada) . . •: •
sição
a
s
o
terra°
524.294
marca
Als { 518.400 marca M.M. classe 37 de
Metalrica S.A. Indústria .de ArCarlos .-Pereira" indústrias 'Quí•
drimax).
•
•
•
tefatos
de
Metais
(oposição
ao
têr•
•
micas S
• Cisa de Tecidos - 3. ,, Monteiro) .
(oposiçao sao termo
Arthur e. Berbardt S.A; lisdús-,
524.130 marca Re Nova classe 46 rno 520.487 elase 5) .
irias
„Reunidas
(oposição
ao
ter•
Promeca
S.A.
Indústriae
de Jus. Steinhilber) .
mo -520.959 •marca Arte classe. 3
Privdégios .de Invenção
Laboratórios Ostarn S.A. a(oPo- mércio..(oposição ao termo 523.578 de Arte. Iidústria
e Comércio
classe
36
de
Vicente
Mecca
&Com-.
. . _ . de
aição ao • termo '518,950 marca'
Mó..quinas
-Ltda.).
•
TWIMO . 1l 9 184.323
Tranquilin classe 3 'de Mappi (lo, panhia Limitada) •
' Instituto "Brasileiro de MarkeBrasil Indústria 'Farmacêutica LI- sAnderson Clayton & Companhia ting (oposição ao térmo • 520.105
Limitada. (oposição ao termo '
-- imitada) .
titulo Associação' de Marketing do Dep era: 7 de agivito de '1958.'
Rosana . S..A. Administração In- 521.310 marca pemaco classe 4 da Brasil) . •
.
Titulo: Novns disposições' Em ou
.„ Cons- . Instituto Brasileiro de Marke- relativas
dústria- 'e- Comércio "(oposição ao Femaco.Petrópolis 'Mat. de
a • resistências elétricas e
trução
S.A.)
.
têm° 520:322 marca Rosana ciasting(oposição
ao
termo
520.099
respectivo corpo isolante, para • torAnderson Claytoá & Companhia titulo Soe: .Brasileira de Marke- neiras.
se 41 de Lucia Alves Vieira) .
chuveiros- e 'aquecedores elétermo
(ricos • em geral.
ting) .. .
•
--.. . ..
. Bel Som Elétrica Limitada (ano"- Limitada (oposição
siçao ao- . termo 523.469 nome co- 521.303 riorne comercial .Pemaco Atlanta SOA. Industrias ,Médico Requereide: Alvaro Coelho da Sil-';g1
.P,etrópalis
Materiais
.
de
ConstruOdontológicas - (o p osição ao termo va. - S. Paulo.
mercial Sismo Belsom Gravaçõas
ção S.A.) s
.Comerciais S.A.) . 524.303 marca" Atlanta de Baad
Andcrson Clayton & Companhia & Cia.)
.a
-• The Universal Foodá Specialties
. Característico
•
Inc.. .(oposição ao termo 522.281 .Limitada (oposição ao termo .... - Wahrlich S.A. Ferragens e Má1321.311 . marca Peinaco cLs.sse-_11 quina% (oposição ao • termo n. o ... as) • Novas disposições: _em ou relimarca São Jorge classe 419..
•de
CorútruÇão
S.A.)
.
_ Uvas a resistências elétricas e raspes- •
519.047Y. . .-.
São Paulo Alpargatas S A. (opoevo corpo isolante, para torneiras,
sição ao termo 522.870 . marca TGC. Andersop Claytoa és Ccimpanhia Boaventura de Carvalho ars. eia'. chuveiros
e aquecedores elétricos em.
Ltda. (oposição ao termo 517.644 geral", caracterizados
_Limitada" (oposição ao termo'
Texti1 Gabriel Calfat S.A. )
-essencialmente
marca
AuPetit
Louvre
classe
56
- . Indústria de Móveis•Doni Basco 521.312 marca - Pemaco classe 16 de Au Petit Louvre Modas Ltda.•). pelo fato, do corpo Interno
isolante
de Pema.do Peirópolis Materiais • de
Limitada' , (oposição ao" térmo
do chuveiro Ou aquecedor, • ter baliS.A.
Moinho
Santista.
.. • .
"acidai -e paralelamente • instaladas,
523.912 titulo Marcenaria" MOrli Construção, S.A.) .
Basco). • •" Andetson Clayton Companhia irias Gerais (oposição ao termo n o casas resistências elétricas (Ri e R2)
521:022
marca
S
.classe
41
de
Mas- de resistências (Lversas em função de
/ Ampex • Corp. (oposição ao' Wall., Limitada.' (oposição ao Urino .
a,
521.130 marca Estampex classe - 3 521.309 insígnia •Peniaco de - Pe- sas Alimentícias 'Semolette, Ltda.) seus comprimentos; pelo fato agid
de, na superfície superior dêste corde , Metalúrgica Estampex
nne° Petrópolis Materiais cie Conf - S. A. Moinho- Santista Indúsisolante, ter embutido, três conirias Gerais (o p osição ao • tento PI)
ela):
.trução-B.A. ) .".
tactos cilindricos (8, 9 e 10), os dois
f21.815
marca-Estrela
classe
41
de
"lhe Singer . Ma
.
Malharia
Simber
Limitada
'(oi
y
aligados às extremietides
nufacturing Co.
da
.
. primeiros
opostas das duas resIstências, dispos(oposição' ao termo 519.734 classe siçao ao termo 522.029 Marca Sin- Antonio
S.
A.
Moinho
''Santistaindússtas na parte superior do corpo tio,
lasse 22 de The •Singer Ma3( marca Sport Tanderlinba
trias• Gerais-. (oposição ao termo lante e o terceiro fazendo ligação
nufacturing Co.) . •
• Confecções Standard Limita)
5).9.200
marta
Sultana
-de Choco- central com• as outras duas extremiThe Singer _Manufacturing Co.
Malharia Simber 'Llinitada (asib- late A Sultana S.A. classe 4U.
dades, dispostas na parte Inferior do
(oposição . ào teria° 519.609 alasse aição ao termo' 522.026 marca
S. : A. Moinho asSntista Indúsa corpo isolante: pelo fato ainda da li8 8 . de Supersom Discos Virgem e Singer classe 36 de Tile singer mo.; Irias - Gerais (oposição ao - Carmo gação dates contados com as oesisde três
Equipamentos de Som Limitada) . nufacturíng Co.) . .clase11 cle Puccini & U- tênclas, .scr feito grava
aberttiras superiores e laterais (11)
The National Cash Register Co,. -Indústria e •Cooaérciss .de Bebi- nião).
•
•
isolante, co:cidentes com o
o oposição ao Urino 520.429 martas das Caca Lusitana Limitada aopo- - Lnipreau ?piranga Transportes do corpo
furo axial (12) ; .-uni segundo furo 4.•
National classe. 17 de Matsoihita sigo ao termo 522.751 marca: Lu- I Ltda. (oposição ao termo 522.559 seu
lateral c paralelo (13) permite a liznana 'classe 42 de ,Distribindora :marca , Ypiranga classe 41) .
Electric Industrial Co:, Ltd) . •
gação do contacto central com as
Lusitana
cie
Prost
Aliment.
e
13eI 'Empresa Ypiranga Transportes :extiemidades niP•riores das resiSanThe • Natinoi- Cash Registes• co;
•
• , Ltda... (oposição ao termo 387:337' cias, (Um total de 3 pontos). • •
• (oposição ao temo 520.427 clase 8, bidas Limitada).•

-

•

•
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, TERMO Ne. 104411
De 1/ de agasto de 1958 Indústria de Alarrne. e Froteztor 7.01mitada — S. PaUlo.
',—
Privilégio . de .inveneão
Aperfeiçoamentos em .dispasitivos
contatos para campainha de alanne.
• RentlicaçõeS
"Aperfeiçoamentos
em disposi19
tivo de contatos para compainha de
alarme", caracterizado pelo fato de'
botão cie comando ser esférico e leiastável. ••• .1.1m total de 3 pontos).
•

der urna • ona. eei canto desgarrável.
a qual, ocupando -indiátintamente, a.
porção marginal superior da parea
anterior ou Poeterioe , de ditos eenplantes, , prolonga 'transversalmente
tomando ambas as franjas sobrepoe-tas formadoras da tampa, a poro
marginal superior, preeltada, partindo de unia ranhura transversal cieterininada por uni corte. formador 'da'ema 'ranhura da qual' resulta lterS
bordo de apóio digital para o desgarre do material compreendido, pela se;
ção em . canto desgarrável, determinante. da beca de acesso dos'elgarroe,
a parte Ingrante da- seção despenteei, sendo capaz de dobrar-se, , formando uma tampa obturadtira 'de
dita te5ca . de aceseo. (Uni 'total de

TERMO N 9 . '105:170 .
De 15 de stembro dé 1958 •
3 -pontos).
Requerente Antônio Glilhermeda
Silva Carvalho — Estado da GuanaTERMO N. 106.335
bara.
- Um návo -Modelo , de linguete pren•
(De
21 . de novembro de 1953)
dedor de cabos, amarras. lios se aná•
General Electric Cornpany —' Eslogos.
tados Unidos da América:
.
Modelo de Utilidade.
•

•

Pontos Caracteristicos

19 "Uni nevo modelo - de lingueta
prendedor de cabos, amarras, fioe, e
análogos" caracterizado pelo fato de
uído pelo entrosamento de
ser constit
três peças dispostas uma dentro da
outra e-ligadas articuladamente uma
em outra; a segunda — ' 2 — ligada
na primeira ou base, por -eixo transversal — 4 — é a terceira ligada
articuladamente, por um eixo trensne. , segunda.. (Segue o- ponto
2).

TERMO N 9 105.424
• De 24 de etembro de e958
Hélio Brescia — São Paulo, Estado de São paulo,
Título: "Unidade de aquecimento
elétrico parachuveiros e outros aquecedores".
Modelo de Utilidade.
. Pontos Característicos
19 '!Unidade de a,quechnento elétrico para chuveiro e outros aquecedores", caracterizada por Compreender .resistência 'de vários elementos
que podem ser ligados em .paralelo
por meio de um contacto rotativo
em• fonna, de setor. (Uni total de 3
pontos),

TÊRMO'N 9 105.863

semi-circular, para aplicação à Lâmpa‘ 1. 0 instalação de alarme contra •
da,- sendo tais ,molas de ereiniclaeles ladrões, Caracterizado • pelo fato
abertas, montadas, solidAriamente, ;em de compreender um .circuito eléduas barraa transvers'ais' com as extre- trico acionado pelo fechamento midades voltadas paar dentro, de mo- de 'dm ou mais interruptores disdo que este remata, prende,.. por len- postos em paralelo e um relógio •
caixe. o' difusor, sustentando-o firme- de tipo convencional, dotado de
mente: . sob a lâmpada. Segue o pon- um elemento rotativo intercalado
to dois.
no referido circuito,
,

•

•

' Um total- de 4 pontos •

6
•
TBRYO N-'100.602 (

' :.M0 N.° 112..951
TÊ1R
'e
Requerente: 'Mar, em- Paris —
Dei de setembro de 1959,
França.
Dedro . D'Alcântara Freire Nettn
Pontos Característicos cie: "Processo de preparação de sais do ácido — Manaus — Amazonas. ,
tiodiglicólico" Privilégio de invenTitulo: Microfone transitoriz.ação,
do de alta potência.
De 26 de fevereiro de 1953 .-

Pontos Característicos

Privilégio de Invenção.

19 Processo ‘N preparação de, mais
da ácido tiodiglicólico- , particularmente do tiodiglieolato de cádmio,
úteis como agentes estabilizadores
de cloreto polivinllico e seus palimeres, caracterizado pelo fato • de ; sé
preparar uni sal hidro-soleivel . de
ácido tIodiglicólico e fazê-lo reagir
stibre um sal de cádmio hidro-solúvel, tanto à temperatura . comum
como a quente , filtrar, lavar e secar o tiodiglicolato de cádmio. Uni
.
total de 7 pontos.

Pontos .Característicos *

•

19

processo -para a preparação ;de virá de, haste- cie ' sustentação do

, aldeidos a,B — não saturados, ca- conjunto,
d on. t ,
znaju

1. 0 — Nova chave de reversão automática para motores em geral, caracterizada por compreender um eixo
dotado de ressaltos excêntricas, equidistantemente dispostos "sto longo do
seu corpo, para abertura e fechamento dos contatos elétricos, colocado, dito eixo, em posição adequada, .solidàramento, a uma engrenagem redutora, que por sua vez está em comunicação direta com um' rotor, recebendo
deste, através de um eixo montado em

mancais com buchas flutuantes. Vm
total de 3 pontos.

TÉRMO N. 107.196
(De 9 "de dezembro de 1958)
Requerente: Giuliano Bartolini

- 'ir:abate. Estado de São Paulo. ^
Título: Nevo modelo de difusor de

De 16 de outubro de 1958
luz — Modelo de Utilidade.
Depositante: Manuel Antonio PeaiPontos' Característicos
* cio. Buenos Aires — Rep. Argentina.
Pontos Característicos: .Aperfelçoa- 1.° — Nevo mo.f.elo de difusor de
mentos em e relativos a caixinhas pa- luz, caracterizado pelo fato, de que grara cigarros.
ças ao seu sistema de construção, pode
Privilégio de Invenção

aço ou da material plástico, ele ,corpo

1. 0 Microfone transitorizado de
alta potência, caracterizado por
apresentar, -.substancialmente, a
forma estética de uni . microfone,'
contendo em seu interior um araplificador . eletro-acústico à transitores e uni alto-falante de duas
polegadas e 3/4 dinâmico, fazendo
as vezes de . um.miérofone de baixa impedância, sendo que a Sua
salda será ligada'. diretamente a
TERMO N9 101.437
,
uma, corneta de 16 ohms. de iropedância e capacidade de 20 . 0. 23
,
De 2 de abril de 1958
wats, proporcionando' o amplifiTÊRMO N. 106,846
F. itOftlnOriri-La. Rache s.; cie. c.ador • interno, _na • referida corneta. uma potência acástiza de equi' (De 21 de novembro de 1958)
Société Anonyme — Suíça.
• Proce,sso para a prepara- valência a 15—svatis; compreenErundirio Perez Ares -- Belo' Ho- Título
'n.ã.c) satura- dendo,- ainda uni conjunto de pição de aldeidos a,B
rizonte — Minas Gerais.
lha:, em -número de 6 (seis), perprivilégio de invenção.
Nova Chave de reversão dos Título
fazendo uni total de 9 volts,. que
automática para motores em geral.
Reivindicações
são alojadas em um tubo, que serPrivilégio de invenção.
Pontos Característicos

• TERMO N9 103.697
Depositada em: 27 de rgósto de
1958.
Patente de Invenção.
Título: "Um perfurador, de mesa
para papéis". .
Requerente: Albert Wexler — SãoPaulo:
Pontos Caraetertstico3
19 "Uin perfurador de mesa para
papéis", que se constitui de uma peça trapezoidal dotada de alavsnea
de comando e que se caracteriza por
estar montada sóbre unia travessa
retangular que poma na parte central uni rasgo longitudinal com alavanca de deslocação que faz fundo.
nar um eixo que transmite o seu movimento à um par de cilindros seiTilhados. (Um total de 5 pontos).
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,TÊEMO N.° 10.8,024
do para difundir luz ~a. até dois
metros e cincoenta centímetros, ou cin.J.sepusltado
ei;i 19:1-1958
da maior. sendo_ constituído ,de uma
• :
moldura côncavo era relação à ;lâmpa- ' Instalação de alarme ,contra Ia,.
da,. construída de. material, pirástico l re- drães — Privilégio de Invenção.
sistente, formada na sua face externa
Requerente: Pcry- Barbosa
com 'estrias anulares em Acido o seu Minas Gerais.'
comprimento ou grão de arroz,; provida, superiormente, de duas molas de
Pontos Característicos

•

'Privilegio do invenção para aperfeiçoamento ' em' unidade do superfície ,de
aquecimento elétrico. _
•
' O que a requerente reivindica como nevo é:
1. 0 — Um aperfeiçoamento em uma.
unidade da superfície de aquecimento
elétrico caracterizado por um elemento de aquecimento incluindo um aquecedor de resistencia contido dentro 'do
um , estejo de metal tubular, dito eleinento de aquecimento sendo enrolado em uma espiral plana de modo a
formar um suporte , disposto horizontal'
mente para -utensílios do cozinha ou
aparelhos semelhantes, meios de suporte para dito elemento de aqueci,
mento, e meios de:aletas de calor irradiante ficou numa relação de troca do calor -com a superfície de fundo
do dito estojo de metal tubular. Um
total- de 3 pontos. .

•

ser fornecido em uma só peça, para

• 19 "Aperfeiçoamentos em e. rela- lâmpada fluorescentes até um metro e
tivos 11 , caixinhas para cigarros", cae. vinte centime2roie de comprimento, ou
racterizado pele fato de eiempreen-' comprimento maior, e poderá ser usa•
•

racterizado pelo fato de que se trata
um éster de ácido propino — (2)
elo — (1) — carboxilico 1,1 — disubstituído com .um agente .ácido
presença de uni catalisador contendo um composto des metal do grupo
lb do sistema periódico e de que .o
produto de reação obtido é submetido à hidrólise. Seguem-se os pontos de números 2 a-14. •
(
•
TERMO N9 1,01.440
• De 2 .de :abril de 1958
Requerente: Bergwerksverband • Zur
Verwertung von Schutzrechten Der
Kohlentechnik estabelecido. em Dortmund, Republica Fe,
deral Alemã. •
"ProceSso.
Pontos característicos:
de cloralcoilação de compostos or•
gânicos".
19 Processo de cloralcoilação
compostos orgânicos,. especialmente
aromáticas tais como toluois, >Moia
e similares, pela sua reação • com
ácido clorídrico o foemaldeido - ou
acetaldeido ou seus polimerisados .a
mais ou menos 50-90 9 C, caracterizado pelo fato de realisetase • a reação tecia continuamente em presença de ácido clorídrico e pelo menos cerca de 30%. Um total de 8
pontos.

microfone transsit 0 -

Um total-de 4 pontos.
'.TÈRMO N. 0 112.950
De -1 de setembro de 1959
. Pedro D'Alcântara Freire Netto
— Manaus — Amazonau..
Titulo; Intercomunicacipr do
tipo 'Alta voz" funcionando a
trandtores. .
\

Pontos Característicos .

1. 0 Iriterconicador do tipo "Alta
voz",", funcionando a transitores,
caracterizado por se conpor de
uma central transitorlzada..e tomadas para 12 sub-estações, pe.
dendo aquela falar c)rn estas e
vice-versa, exclusivamente, sendo'
a primeira, assim como u segunda,
montadas em caixas de madeira,
compondo-se a ampliVeação eletrio-acústica 'da central transitodzada de um amplificador sigelo,
com três transitores dolipo PNP,
três transfeirmadores e quatro resistncias.
Um total de 5 pontos.
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TERMO N.° 103.409
• TERMO N. o 113.862
TERMO N 120.063
De 10 de junhO de 1980
• De 26 de junho de 1958
De 10 de fevereiro - de 19V1
José Frederico De La, 1-toava
F. Hoffmann L Roche
Cie. SoAperfeiçoamentos em altofalancieté ,Anonyme — • F. Hoffmann La Estado da Guanabara.
les' tipo Tweeter.
Rocha
Co. Aktiengesellschaft —
Major Rubens Ferretra Amlol
Suiça .
Rio de Janeiro.
Titulo.— Processo de preparação de
Pontos Característicos

novas hidrazidas ácidas substituidas.
0

1. — Processo para a preparação
1. 0 Tweeter omnidirecional,
de
novas hidrazidas ácidas da lórracterizado_ pela montagem coa- mula
geral na qual RI e R2 represenxial de dois altofalantes COIT1 as
borda& unidas entre si através de tam, cada um, um radical alcoilo infe•
um anel de material plástico...
11
Um total de 6 pontos.
•

TÉRMO .1\1-119.212
De 26 de janeiro de 1960
Titulo: Privilégio de Invenção
de uni regulador automático de
bomba de gasolina pára carbura
dores de automóveis e outros veí•
culos.
Requerente:
Mecânica
EconomiX
•
Ltda. — Curz Alta — Rio Grande
do Sul. • •

Pontos Característicos

• 1. 0 Um regulador 'autoMático de
pressão da bomba de gasolina
para carburadores de automóveis
e outros veículos, cafacterizadG
por um corpo cilindrico dotado de
um rebaixo na parte superier, com
canais de entrada e saída e uma
tampa trancônica 'com aba que se
fixa por . farafusoo no referido
corpo cilindrico.
- Um total de 4 pontos. TERMO N.° 85.936
De 17 de abril de 1956
Modelo Industrial — Nõvo modelo
. de aparelho para solda elétrica de ponto e finalrciades congêneres.
Pilar Ostival — São Paulo.

R -C -C 0,-NII-NH-R
2
4
3

Abril • da .1962

do de um lado unia porta com janela
e .ck outro uma janela, e um Parte tra;
zeira de lados ligeiramente absulados
-dotados de duas aberturas substancialmente retangulares com grade de ventilação e, em ambos, ou em um só,
uma porta de acesso ao compartimento
de bagagem, tudo substancialmente como descrito neste resumo e ilustraclu
nos desenhos anexos.

TERMO I4.° 86.082
De 23 de abril de 1956
Plácido Affonso Ribeiro — Estado
da Guanabara.
Modêlo Industrial
para —
Modelo Industrial para — .Caneco
névo tipo de cabide para pendurar
fato, apropriado para propaganda para aperitivo.
•
•
comercial.

.ff

flor ou, juntos, um radical alcoileno
TERMO N.° 103.304
inferldr, R3 representa hidrogénio ou
De 21 de junho de 1958
um , radical alcoilo inferior, e R4- representa uni radical araleoilo, um radical
Usabra Indústria e Comércio S. A.
alicilico contendo até 6 átomos de car- — Estado da Guanabara..
bono ou um radical hidrocarbonado ali..
Modelo Industrial -para — Um nó.
fatie° saturado, de cadeia. reta ou ra- vb inoclélo de pé-de-mesa, cadeira ou
miticada, contendo até 6 átomos de semelhante.
carbono, e de seus sais, caracterizado
pelo fato de que a preparação dos coaipostos hidrazidicos definidos acima é
Pontos Curnctcristicos
efetuada seja por meio de condensação de um ácido da, fórmula geral, com
1.0 — "Caneco para aperitivo" cauma hidrazina substituída de fórmula
racterizado por ser constituIdo por uma
geral H2N-NH-R4, na 'qual RI, r.u,
figura representando tona mestiça vaiR3 e R4 têm a significação definida acidosa, lábios polpudos, deixdaido ver
ma. na presença de uni carbodiimido
DIVOS dentes, molares, pronunciados,
nariz grosso ,ligeiramente arrebitado,
R1
olhar meigo e tristonho, sobrancelhas
longas a arqueadas. Caem sõbre a
Itesta uni roote anelado, no restante da
cabeça curtos cabelos anelados c pra;
-C-COOH
teados para traz convergindo para a
nuca, deixando-lhe nuas .as orelhas que
,
1.' Uni novo modelo de pé-de-me- ostenta brincos "africanos", veste um
sa, cadeira ou semelhante, caracteriza- capote com gola alta e pouteagudas,
do por consistir •num corpo de ma- aberto na região anterior, . deixando
terial plástico, constituído' por um tu- aparecer unia blusa fechada Como
característica bem , pronunciada da pedisubstituido, seu por meio de méto- bo, solidário à uma base cônica trun- ça, traz um soberbo laço, .sendo que
dos conhecidos e, se necessário fôr, por cada, apresentando inferiormente uma uma das' pontas eaé-lhe sôbre o ombro
meio de transformação da hidrazida li- cavidade, formando assim as paredes esquerdo e a outra, formando um Anvre resultante em um sal. -- Seguem- do pé que aderem por fricção cio piso. gulo sobe-lhe a nuca formando a alça
— Um total de 2 pontos:se os pontos de números 2 a 17.
centro, onde se eleva com a forma de do caneco. — Segue o ponto 2.
alça retangular estreitando-se para cima. — Um total de 4 pontos.
TERMO N.° 105.136
TERMO N9 108.073
De 12 de sateinbro de _1958
De 23 de janeiro de 1959
•
TERMO N.° 107.012
Dunlop Rubber Company Lirnited
Corrêa Carvalho, _Tecidos e Confecções Ltda. — Estado da GuanaModélo Industrial — para — -Mv°
De 1 de - dezembro de 1958
desenho de rastro para penumatieo.
bara.
Bali Aerospacc Corporation
EsWel° Industrial para -- Nôvo e
tados Unidos da América.
original modelo de calça esporte.
Titulo: Nôva modelo de fuselagem
• Modelo Industrial.
de helicóptero

Pontos Característicos

1.0 — Nôvo modelo de aparelho para solda elétrica de ponto e finalidades
congêneres, caracterizado por ser constituído por um corpo prismático retangular, cuja parte superior, suavemente
arredondada, é provida de filetes salientes e paralelos, que se prolongam
em filetes dispostos em leque, sendo na
parte anterior do corpo, provido de
prolongamento inferior, uma chave seletora, um interruptor de disco e uma
haste saliente, com ponta transversal
-soldadora, sendo o referido prolongamento provido de uma coluna disposta sob a ponta- citada, sendo prevista,
finalmente, uma placa móvel provida
de aba ligada. por • meio de uma corrente, ã um pedal articulado em uma
placa. — Segue o ponto 2.

Resumo Descritivo

Návo modelo de fuselagem de- heli-

•
-1.• — 1n1,93vo e original modelo de
calça esporte para o sexo feminino, caracterizado pela forma original do pano
de frente cortado na altura da virilha
em linha horizontal da ilharga para o

cóptero, caracterizado pelo fato de ser
constituído de um corpo dianteiro de
formato aproximadamente ovoide e
uma cauda que termina em uma armação com uma pequena hélice, de o corpo dianteiro apresentar três partes distintas, uma dianteira em forma aproximada de calota esférica constituída
quase inteiramente de uma janela de
material translúcido, outra central em
forma aproximada de zona esférica ten.

19 "Nervodesenho de . rastro para
penutnático", caracterizado pelo fato
de que a superfIcie de rolamento do
mesmo é dividida no sentido transversal, em três zonas lisas de largura >substancialmente constante, e pelo
fato de apresentar cada unia 'dessas
zonas um sulco em zigue-zaq.ue e de
largura e profundidade constantes,z
sulcos ésses constituídos . de trechos
a
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r
T2RMO ,N9 108.860
leUcessivos abrangendo cada* qual seis mente, pelo fato dêsse elemento diz.'curtos lados em zigue-zague seguidos terno de saliência de ajuste com O
De
17
de fevereiro de 1959
t
de dois longos (Uni total de 4 pon- por no tkrço inferior e do lado in.-'
trecho continuação da saliência da
Gerônirno Alpista Gomes e Luiz
t0S).
face interna do braço, prlongando- Carro — S. Paulo. se com a parte frontal básica do
Modelo Industrial --.: para — NOvo
assento da poltrona ou sofá. (Segue tipo de paliteiro.
TERMO N9 117.089
o ponto 2).
De 15 de ferreiro de 1960
Annita Isabel Fadino Trannin
TERMO._N9 115.883,
E.stado da Gunabara.
Modélo nIdpustrial — para- Nevo
, De 29 de dezembro' de 959
tilodélo de espanador.
Um nevo modélo de distintiv0
16.375 — 16.400.
• N.9 16,346
Estado - da Guanabara. -Mociêlo Industrial
de — Artifan
Artigos de Fantasia Ltda. 1
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•
constituir numa aba (3) saliente, sia
taada na extremidade móvel (2) por
(1) do suporte. A dita aba (3) fará
ação de uma mola embutida no corpo
parte integrante da referida extremidade móvel (2), servindo de ponto de
apoio para a retirada ou colocação do
-referido suporte. Segue o ponto 2.
TERMO N.° 124.343
De 21 de novembro de 1961-,
a
Requerente — Silra S.A. Produtos
Qaimicos para Construção, — Estado da Guanabara.
Ponto característico de: .NOvo mo- •
delo de perfil de material destinado à
impermeabilização de juntas em obras.
de concreto — (Mod. industrial).
11

f

19 "Nôvo -tipo. de *paliteiro", caracterizado por ser o •fundo' do cubo interno côncavo, o que faz os palitos
ficarem reunidos em tórno do orifício central para serem impelidos por
um pino justaposto numa mola espiral até o palito sair.' (Segue o ponto
2).

ei
19 :NU° rnodélo de espanador",
caracterizado pelo fato de um espanador comum, com um cabo e um
penacho de =laterais adequados, ser
recoberto por uma sobecapa que forma uma boneca, sendo a cabeça,
tronco e braços da boneca formados
por yna cobertura da parte inferior
do cabo, enquanto que urna outra
cobertura ampla e rodada reveste superiormente o penacho do espanador,
formando uma sáia rodada e armada descansando sôbre o dito penaeho. (Segue o ponto 2)
TERMO 1n19 117.128
De 27 de novembro de ' 1959
Victorio 'Azzalin & Filho — São
Paulo.
.Nôvo
Modelo Industial — para
e Original Modelo de braças Para P ol
. ou sofás.
-tonas

19 "Nôvo e original modélo de
braços de poltrona ou sofás", caracterizado por apresentar um perfil trapezoiclal, substancialmente alongado
para cima, tendo a face interna na
reta, perpendicular à base e. a face
oposta divergente para cima e substancialmente malta. , que a outra, dc
modo que o dado superior que configura ti. face superior de apóio e de
ligação das paredes verticais é incolinada no sentldo interno da poltrona; pelo fato do braço ser providofrontalmente de saliências cai
da a sua periferia com exceção da
base el da narte inferior da face interna..na altura em que se inicia a
tal moln a nonflaaarar um deba,ixo
parte froniml infe norooltrona. de
O qual
ot¡ canaaaklade cantral.
é lannalsin um P 'n iterito de igual
nerrii, Itairapalania raanor que . o rabaixo. &emento Ca:se que configura
a almofada centra! 'tio braço e final-

19 "Um mim moda de ,distintivo", caracterizado por consistir num
suporte ornamental, provido de orelhas, dispostas separadamente ao
longo do dito suporte, nas quais se
fixam' por justaposição, duas peças
recdrtadas no formato de um triângulo isósceles; em que, na anterior
são colocados os distintivos, e na nostenor é fixado o prendedor dos distintivos. (Segue o ponto 2).
TERMO N.° 121.513
De 26 de julho de 1960
José Avelino do Carvalho — Estado da Guanabara.
Modelo industrial para — Original
cabra porta embrulhos o pertences
para lambretas.

TER-M0 N. o 122.707
De 15 de setembro de 1960
Salvador Galluzzi
, Estado da
Guanabara.
Modelonndustrial para — Nova e
original régua gabarito.
•••..

E

I

ve
O

-

•j"—

• NU° modelo de perfil de matadal
destinado à impermeabilização de juntas em obras de concreto, caracterizado por uma série de nervuras e filetes
transversais à secção, de desenho especial, e por um bulbo mediano Oco
provido do filete aumentado de fixa•
e'áo, tal como figurado no desenho
•
anexo.
TERMO N.° 124.616
De 12 de agôsto de 1960
José Bresser Brandão e Francisco
Vieira Xufre — São Paulo.
Modelo industrial para — NU° '
.tipo de calçado.

41.

1 — Nova e original régua gabarito caracterizada por conter: elipses;
círculos de diferentes diâmetros; triângulos, quadrados, trapé z ios, retângulos, losangos, estrela de cinco pontas, linhas pãrelelas, perpendiculares,
verticais, horizontais, mistas, curvas
ou sinuosas. quebradas, etc, de tal
modo Selecionadas que a combinação
entre os elementos permitirá a feitura de legendas, figuras geométricas.
desenhos vários, de ampla utilidade
na arquitetura, na arte, nos colégios.
nos escritórios especializados em desenhoa, na engenharia. Segue o ponto
n.° 2.
• TERMO N.° 123.539
De 17 de outubro de 1960
do Rio,
Antônio Augusto Corrêa ---: fanado
Modelo industrial para — Nova e
original configuração introduzida em
suportes de papel higiênico.

1." Nôvo tipo de calçado, constituído por uma sola única, já fundida,
com o salto, caracterizado pelo fato de
ter, 'na base superior em paralelo, duas.
armações retangulares do mesmo material da sola, sendo que a armação do
lado interno, é suavemente achatada
para acompanhar a curvatura do pó
de 'ima pessoa. Um total de 3 pontos.
a
TERMO N.° 124.922
De 13 de setembro de 1960
José Francisco Vieira — São Paulo.
Modelo industrial para — Nônio
tipo de luva para fixação de mangueira.

ÇD),
1 — Original caixa porta embrulhos
e pertences para, lambretas, caracterizada pelo fato de ser uma caixa formada, ao alto e dos lados, por uma
t6 face arredondada; na parte inferior por uma parede côncava, na frente o ma parte posterior que tão simé,
tricas é côncava crabaino o cogrextt
.
em cima, com um lado arredondado e
,
o ' outro rato no canana o arranjo/atai I .,1 ', U ) • ,.: :N9 v a i e. c+z-fici, hal cintiguraçáo
.
,ii?saidnaide? em. ,suportes 'de. papel • iii-. ' - '1 5 11/416' vu tipo (ie ruak;
nos cantos,. sendo a. porta_ gotatti,
ie
gnicoaararactérizado pelo fato de se de mangoeira caracterizadioiel
fechrdura. Segue o Ponto 2.
)wapelo
) f.'afeto
to

---
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_
de ser uma 'peça cônica, provida, lateralmente de uma saliência com garras em forma de dentel. Um total de
3 pontos.
TERMO N! 125.402
De 30 de dezembro de 1960
Cempanhia Metálica Industrial de
aias Cimig — Estado da Guanabara.
Modêlo industrial para _ original
modao c porta de enrolar.

tel

1°) Original modèlo pe porta de en•
rolar, caracterizado pelo fato das clive...
.,as lâminas que a formam serem dotadas
, de aberturas de contorno exagonal
cujas hordas paralelas .ficam em horizontal e as que formam ângulos ficam
dirigidas de modo a . formar os lados
direito e esquerdo do exagono. —
Um to:al de 3 pontos
•
TÉRMO N9 123.403
De 30 de dezembro de 1960 •
Companhia Manca Industrial de
Cimig
Gôias.
Cèlias
Modèlo . Industrial para original
•
tuodèlo de perta de • enrolar.

p1M10 OFICIAL. (Seçáo III)
TERMO 1\19 126.522
TERMO N.° 126.648
De 24 de novembro- de 1960 De 15 de novembro de 1960
Iolanda Torres de Sá — S. Paulo.
Elpidio Tibucheski — São Paulo.
-Modelo. Industrial para novo tipo
Modelo industrial para — Nevo
de pente para tingfr cabelo em geral. tipo de sapato com suportes de sola e
salto para vários fins.

a

..
----i--,----:.-_-____
.

:,:-. I
1.--\--:
.
•
n "l Novo tipo de • suporte para livros. caraterizado pelo fato de - apre.seatc.r a fo:ina retangular de um livro,
o qual abre e fecha ao inelo. — Um
total de 3 pontos..

-TERMO N.° 126.829
De 10 de janeiro de 1961
Mono Ishikawa — São Paulo.
Modelo industrial para — Nevo
tipo de embalagem com supo's'it6rio líquido.

1 — Nevo tipo áe embalagem com,
P) Novo tipo de pente para atingir
cabelo em geral, caracterizado pelo
supositfirio líquido, caracterizado pelo
fato de ter a configuração de uma esfato do cabo ser formado de um ,bedo
alongado, do qual parte_ um pequeno
-fera ligeiramente repuxada, tomando a
gargalo inicialmente reto, para depois
semelhança de uma pera. Segue o
terminar numa boarda interna, prevista
ponto 2.
1. 0 Nevo tipo de sapato com recorpara receber o pente mediante encaixes.. — Segue o ponto 2.
tes re sola o salto pare vários fins, caTÊ12M0 N.° 126.833
racterizado pelo fato de possuir uma
borda, que circun'da e amolda-se ao
De 3 de janeiro de 1261
TERMO N° 125.577
formato da sola deixando-a levemente
Francisco
Maria Munhoz — São
suspensa
—
Um
total
do
5
pontos.
De 4. de novembro de 196a
Paulo.
.Alfredo Alves da Silva 7— • São
Modelo industrial para — Nevo
Paulo.
•
modelo de meti para enfeites de
TÊ12110 N-. 0 126.549
Modelo industrial para novo tipo
natal.
Do 16 de novembro de 1960
de vaso sanitário com bidê.
Elpidio Tibucheski — São Paulo,
4's
Modelo industrial para — Nevo
tipo de rede desmontável portátil 'para
si carros em geral.

1 9 ). _ Novo tipo ee vaso sanitário
cem bidê, formado por um vaso sanitário e uni bidê comuns, porém caracterizado por serem geminados. um
em continuação do outro. Segue
o ponto 2. •

1 9 ) Novo modelo de porta de enrolar, caracterizado pelo ' fato das lámin que formam a porta, serem prov:d, ç de aberturas ovoides, dispostas
-via horizontal, em seguimento ,.na
mesma altura em tôda a largura da lâmina e em número variável de adirdo com a extensão e largura da posti.
— Segue o ponto 2.
—
TERMO 1\1', 125.432 De 16 de setembro de- 1960
Alfonso Grandino -- S. Paulo.
NIodelo Industrial para nevo t:po
de ..nrorto para livros.
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1. 0 — Nevo tipo de rede desmontável portátil para carros em geral, caracterizado pelo fato da rede ser susTERMO N' 126.523
tentada num retângulo rígido, cujo retângulo, tem quase no 'topo superior
De 24 de novembro de 1960
Iolanda Torres de Sá
S. Paulo. total de 3 pontos.
Moda) industrial para novo tipo
de pente para pintura de cabelo em
TERMO N.° 126.620
geral.
De 12 de dezembro de 1960
Sadão Omono — São Paulo.
Modele, industrial para — Nevo tipo
de dobradiça para estojos de plástico
em geral,

1-) Novo tipo de pente para pintura de cabelo em geral; caracterizado
pelo fato do cabal,,: er um tronco cilindrico ou não, cabo este, com uma
pequena elevação numa extremidade,
de onda parte em prolongamento, no
1. 0 Nevo tipo de dobradiça para
mesmo plano do tronco cilindrico,
segundo tronco tico, on-..: e é introdu- estojos de plástico em geral, formada
zido um embelo, Provido de um pe- de urna dobradiça comum, porém caqueno bastão tambért cilindrico, dan- rac'terizada por ter uma mola ern fordo ao conjunto a configuração ligeira ma de lâmina recurvada, situada no
de unia arma de fogo, '\ tal_ como urna centro da aludida dobradiça, interliespingarda.
Um total . de 3 pontos.1 gando suai', abas. Segue o ponto 2.

1. 0 — Nem& modelo de corea para
enfeites 'de natal, constituído de um
aro metálico, caracterizado pelo fato
de ser recoberto com material mateivai, o qual dá ao aro a configuração de
uma câmara de ar, recebendo como ornamento fólhas, sinos e laços de tecidos e outros enfeites. Segue o ponto
n. 0 2.
TÊRMO N.° 126.834
De 3 de janeiro de 1961
Rubens cie Oliveira — São Paulo.
Modelo industrial para — Nevo
tipo de aquecedor elétrico ou não Para
aquecimento de ambiente em geral,

1. 0 — NU° tipo de aquecedor elátrico ou não para aquecimento de ambiente em geral, caracterizado pelo
fato de possuir unia base de formato
triangular encimado por um tubo
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lindrico 'cle altura regular, o qual serve traseiro reentiantes -Mina curva, o
para expandir a caloria. Segue o pon- dianteiro, com maior amplitude de modo a configurar o apoio dos dedos, par..
to 11 .0 2.
te correspondente ao gatilho. Igual_
mente reentrante pelo fato ainda de
, ao nível da projeção central, a sua 11TÈRMO N.° 126.888
alia 'retilínea superior amimpanhar, em
De 21 de fevereiro de 1961
maior altura, css'a mesma projeção, reThe Electric Storage Baterry Com. forçando assim a parte central do
pany — Estados Unidos da América. mesmo; pelo fato ainda do corpo cen, Modelo Industrial para — Nc5vo mo- tral projetar-se o corpo dianteiro ou
ile/o de lanterna elétrica portátil.,
tuo de projeção do feixe de luz, onde
se localiza a lâmpada de mercúrio e a
lente de focalização, corpo êsse, cilín4
drico ou arredondado: com suave convergência frontal ou diminuição gra.
dativa de diâmetro para encaixe do bico ou guarnição protetora de borracha,
guarnição essa, de feitio cilíndrico reforçada na extremidade trazeira por
friso, ou borda circundante e finalmente pelo fato de texlr a parte superior
retilínea do sincroscópio em continuidade com a parte trazeira, do cabo,
era todo o comprimento deste. bem como a parte inferior do corpo dianteiro
e a parte inferior da saliência de apoio,
apresentarem um feitio plano, configurando, assim, os elementos de junção
e fixação das duas meias partes simétricas que compõem o sincroscúpio. —
1.0 -- /Vivo modêlo de lanterna elé- Segue o ponto 2.
trica portátil, adaptável a urna fonte
de energia elétrica de forma substancialmente quadrada. caracterizado pelo
TERMO Nó 126.927
fato de compreender ,uma base subsDe
21 de janeiro de 1960
tancialmente quadrada sóbre cuja parte
German Martin Lopez' e José Lopez
central alevantada assenta um cilindro
de material transparente; e tirantes so- Sastre — São Paulo.
Nóvo tiModelo Industrial para
lidários com os quatro cantos da referida base e com Mijas extremidades po de aparelho para colocação de basuperiores rosqueadas livres cooperam lancim em lambretas.
porcas que retêm em posição uma par. te superior em forma de calota esférica, asseguradora da posição de referido cilindro de material transparente.
m total de 4 pontos.
TERMO N.° 127.222
De 10 de ' novembro de 1960
Industrial e Mercantil Robin Limitada — São Paulo.
Modelo Industrial para — Nóvo e
original modelo de sincroscúpio.

1.0 — Nervo tipo de aparelho para
colocação de balancim era lambretas,
caracterizado pelo fato da armação representada 'no n.° 1, ter a configuração da letra E, ajustada num pino rosqueado em forma de T. o qual serve
para ajustar o balancim eta lambretas
e outros. — Segue o poato 2.
TERMO N.° 126.932
De 24 de janeiro de 1961
Ruben Fini
São Paulo.
Modelo Industrial para — Miro tipo de prato com dispositivo para espinhos, caroços e outros.

1.6 — Ntivo e original modélo de.
sincroscópio, caracterizado essencialmente por constituir-se de cabo suporte, corpo central e corpo dianteiro, ou
mais precisamente, o bico ou tubo de
projeção do feixe de luz, harmoniosamente combinados entre si de tal forma
a configurarem um revólver; pelo fato
ainda do cabo, de forma cilíndrica ou
arredondada, projetar-se superiormente, em forma retilínea e inferiormente.
após sofrer uma curvatura em "U", em
saliência de cantos arredondados, configurando, assim, a parte Inferior do
corpo central, dito corpo central bojudo, de maior volume, portanto, para
alojar os elementos elétricos ao ela1.0Nôvo tipo de prato com disrvoscõpio, é de forma quadrangular
com os vértices inferiores dianteiro c positivos para espinhos e caroços e

„: ,
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outros, constituído por uma peça na
TERMO ' 1n 127.420
confjguração de meia esfera, feita de
De 7 de fevereiro de 1961
metal, louça, plástico ou de qualquer
,Alfredo Cipollarl — São Paulo,
outro material, apropriado, em caras
Modelo Industrial — para Porta el.,'
variáveis, caracterizado pelo fato, ter
a configuração de meia esfera, provida palhada para armários de banheiro.
de uma região laca (3), região esta,
que se amolda ao dito prato. — Segue o ponto 2.
TÉ,RMO N.° 126.916

Umbelina Dias de Campos — São
Paulo.
Modelo Industrial para — Nava tipo
de régua para hombro, decote e cavas.

I° — Porta espalhada para armários
de banheiro caracterizada por uma porta cuja lace espalhada, retangular, é
terminada por uma moldura de plano inclinado em relação ao plano da mestra
face espalhada — segue o ponto 2.
1. 0 Nevo tipo de régua para hombro,
decote e cavas, caracterizada pelo fato
de possuir uma base bojuda nas laterais provida de uma moldura saliente
eai forma oval — Segue o ponto 2. •••nn••n•n

TERMO N° 127.545
De 10 de fevereiro de 1961
Francisco Ferolla — São Paulo.
Modelo Industrial — para New° tipo
de prateleira artística desmontável.

TÉRMO N.° 126.947
De 12 de janeiro de 1961
Um belina Dias de Campos — São
Paulo .
Modelo Industrial para — Navo tipo de régua para curvas de mangas,
anca e calças.

1° -- Ndvo tipo de prateleira artistica desmontável constituido ,de madeira, metal, plástico ou de qualquer outro
material apropriado em caras e tama, I.° — NU° tipo de régua para cur- nho desejado, caracterizado pelo fato
apresentar-se de forma ligeiramente
vas de mangas, ancas e calças, carac- de
triangular
com os angulos não retos e
terizado por urna' configuração não pla- sim arredondados.
— segue o ponto 2.
na, apresentando uma forte curvatura
numa das extremidades, que st amolda
ao tecido de actardo com a cava ou
TERMO N° 127.548
curva a ser confeccionada,
De 3 de março de 1961
Alfredo Cipollari — São Paulo.
TERMO N9 . 127.419
Modelo Industrial — para Olavo tipc
de armação com encaixe para !alou:
De 10 de fevereiro de 1961
de carimbos em geral.
Takashi Ishigami — São Pado,
Modêlo Industrial — para Porta Espelhada para banheiro.

— Nay° tipo de armação com en-

1 — Porta espalhada para armados caixe para leitura de carimbos em ge-

de banheiro, caracterizado• por uma
face espalhada em forma de hexagono com dois lados paralelos menores -e
terminada por uma moldura de plano
inclinado em relação ao plano, da dita
face espalhada — segue o ponto 2.

ml, caracterizado pelo fato da armação
onde é justaposto o retangulo com a
descrição pago e outros. dizeres, ser
moladada na configuração da letra V.
corno ilustra o n° 1. 1 ig 1. — seguent
es pontos 2 e 3.
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TikRi\10
- TERMO N* 129.005
129.187
- TERMO N° 128.746.
De
32
de outubro de 1956
- De 8 de maio a 1961
' De 14 de abril de 1961
De 26 de abril de 1961
Rev.crentr.:
Société Farrnaceutid
Hearique Rissieri
sr,0 Pati/0.,
iklateriais Plásticas . e Botões Brasil - Embalagens e Artes Gráficas Wa— Milão . ,na- Itália. •.
brasil
S.A.
—
Estado
da
Guanabara.
Ltda. — Estado da Guanabara.
Modelo italustrtal para ma -novo
Pontos carr eteristicos : " Aperf eiçoapara Duplo • -Maciel° industrial • para Caixa - para
Modelo Industrial
tipo de ruporte auxiliador., para' fiXa- mentos no 'processo para preparar
toisportes de maçadorias,.
(at4s3e ornamental.
análogds" de hormônios asteróides.'
çáO ' de globo de In up geral.substituídos nas posições 4 beta e 5
alta".
( 1--.--!--'"
•--f\
-..
le "Aperfeiçoamentos no •proce4, so para. preparar análogos de hormônios asteróides . substituídos . nas • posições 4 beta— e 5 alfa represens
tados pela fórmula geral es.truturali.
t,

;

„
1" Duplo • cabide ornam-ental, caraZterizacio pela sua forma hexagonal um
duas hastes terminando eia esferas e
1 9 ) Caixa para transportes 'de merpor serem colados ao invés de aparacadorias, constituído de sana caixa
s
nas
paredes
—
segue
o
ponto
2.
do
fina
prOpriamente dita e Caracterizada por
ter na sua tampa dupla um rasgo ou
i•ecorte transversal, ligando ângulos
TERMO N9 128.747
oposSos de dois recortes cai losango.
De 26 de abril de 1961
tirn total de 3 pontos. •
fada. — Estado da Guanabara.
Modelo Industrial — para Superte
.TERMO N° 129.184
para cabide ou porta sabão.
De 14 . cle abril de 1961
Guilherine Karkling
. — São
Paulo.
Modelo industrial .para nOvo tipo de
brinquedo infantil.

19 Suporte para Cabide ou Porta Sabão, caracteriza d o pela sua formaheptagomil e pelo prolongamento de um bloco triangular no seu corpo,- no qual
existe. superiormente uni ou mais furos, destinados a receber hastes decabides ou . porta-sabão um total de 3
-pontos.
TERMO N 9 .128.748
De .26 de abril de 1961
Matarias •Plásticas e BatõeS Bsasil
Ltda. — Estado da Guanabara.
Modelo Industrial — para Cabide
arnamcatal,

1 4 — Cabide Ornamental, caras-Serissado pela sua forma losangular e pelo
prolongamento de um braço ou haste
no seu corpo, que serã colado ao invés
de aparafusado nas paredes segue
o ponto 2.

1
na qual R tç (H) OCOCII,:

=4", O;
(H) COCH,; (H) COCH.00OCII„;
•(OH) COCH, °COM,
R.' é H2; (H) OH;
O:
é OH; aciloxi; .Br, Cl, F,
Rcqv(ndicaçus
por fazer reagir um 4
Em resumo reivindico pára o pre- caracterizada
alfa„ 5-ep ox1-3-ceto-esteróide, comsente pedido os seguintes pontos ca- preendido na fórmula • geral

racterísticos:
1 v ) Novo tipo- de suporte auxiliador para fixação de globo dc luz em
geral, constituído por uni anel de
arame, plásticos ou • de, qualquer outro
,material aprOpriado 'cm cores e tamanhos desejados, caracterizado pelo
fato de ter a configuração de um.
anel que se amolda no gargalo de
qualquer globo de tamanho nuiversal,
cujo anel é dotado de duas reentrancias, 3 e 4, ao lado da' elevação n° 2,
as quais formam uni raio aproximadamente de 909 (graus) para fixação
do globo.. — Uni total de 3 pontos.
•

TÈRMO N° 129.237
1*) Novo tipo de brincatedj infanDe 17 de maio . de .1961
til, constituído por -uma base de madeira eu de qualquer outro material
Inéco Sehincariol 7---t São Paulo.
apropriado -para .esta -finalidade, base
Modelo industrial para original conencimada por uni disco provido de
Um eixo vertical, caracterizado pelo figuração • em arquivo.
fato do disco ser aclopado por uma
peça provida de riscos, desenhos e
outros, que em .rotaçÕes ampliam-se
dando a idéia de imagens móveis.
Una total de 2 pontos.
•
TsRsio N* 129.185 •
De 14 de . abril de 1961
Jorge Guilherme Karkling
São
Paulo.
Modelo industrial para novo tipo
de brinquedo infantil._

1 9 ).,Novo tipo de brinquedo infantil, constituído por uma base paralelepipedica, provida de um suporte
onde é ajustado um rdlo de, tamanho
regular num eixo horizontal, -caracterizado pelo fato do rôlo o° 2 ser provido de riscos cruzados, os quais .com
a rotação do referido rõlo cria uma
imagem móvel que enfeita .* brinqueSegue o ponto 2.

(na qual n. e Ft.' Utii a significação
acima), com uni ácido mineral en't
tuas sovente orgânico. (Total de pontos 5 reivindicações).
—
TV-IRMO Ne 92.212
De r? de fevereiro de 1951
Requerente: Chernisehe Pabrik. .Promonta G11.B.H., Hamburgo, Alem-nua.
Pontos característicos de: "Processo para a fabricação de novos
vados de carbozol bà.sicamente substituídos (Privilégio de invenção).
Pontos Característicos
P "Processo para fabricar novos
compostos substituídos na posição-9
do carbozol com derivados de plperi-

clina alcoilados no nitrogênio, da
fórmula geral

era que o encadeiamento se dá diretamente na posição-3 ou —4 dc
piperidinico (x:0) ou na po1') Original configuração em ar- radical
sição -2-, -3 ou -4 do radical piperiquivo, caracteriza-se pelo ' fato dinico, através de unia cadeia de hlde o corpo ou carcaça do ar- drocarbonetos de 1 ou 2 grupos metiquivo,, apresentar-se na posição horizontal, com as suas respectivas gavetas dispostas eb consequência Nbrizontal, podendo dita carcaça ser distanciada do solo, por 'meio de r4s.
arquivo horizontal, pode também ser
formado por vários corpos ou carcaças singelas, aparafusadas entre si, ou
a tan suporte Comum, c cada qual
alojando gaveta.
Segue o ponto 2.

lênicos (x:1) ou 2) o a cadeia carbazólica pode, eventualmente, estar

substituída por grupos alcolla, hidraxila, ou alcoxi, de baixo pêso mole- •
cular, ou por halogênio". caractezi.r:ad;) sadio fato •ae se p rovocar 13 enCa cleiamento cie halogentos piperidilicos N-alcoilados, respectivamente,
halogenetos piperidil-alcoiligos cor.
respondentes, principa1men0, brome-;
tOS ou cloretos, sob forma - ete bw5 ou •

,

rid9210 OFIC1AL.

Sbgtinda-feira. 2
.
. .
.
mais, córn earbozol, em presença de

Tt.:1-13,10 .N9 7881
auntes - de condensação alcalinos,
De 29 de março de-1955
seus hidrêtos, amidas ou hidróxidos,
Diamond AlIzali Compan- — Es'bem como com o radical metalo• . orgitnico-Mgx, em um solvente orgâni- tados Unidos da América do Norte.
Pontos — Nóvo processo para o
co inerte, como hidrocarbonetos aromáticos ou éteres superiores, sob nen- tratarwMto de plantas.
senvolvirnento de halogenetes alcalinos ou halogenetos de magnésio. (Um
total de 1 ponto). •
TRMO N, 129.241
De 17 de- maio de 1961
Heinz Scliwarz — São Paulo.
Oz.:elo industrial para oáginal
.Ilgaração orm-mental aplicada à re.1(.910s.

1‘) 'Método para o tratamento de
plantas para defoliagem. e para enrijecê-los e amadurecê-los previamente à geada", caracterizado pelo fato
de usar como ingrediente ativo um
composto que corresponde a seguinte
fórmula:
Seguem, o Local da .Fórmula
Na qual, "N" é igual a É: — "O"
ou 1,; .— "X" — é enxôfre ou origênio, e — R I, — R 2, — R3, —
o — "R" podem ser sidrogénio, radicais de hidrocarboretos substituídos
ou não substituídos, incluindo raradicais de — :.Alquila, radicais,
radicais, alcarila, radie:tis —
Aralquila, e derivados halor,enatios
dos mesmos. (Seguem um 'Atai de
17 pontos).

1) Original configuração ornamental aplicada à relógios, • caracteri:ada por ser dotada de base ovalada
.,:ssentada sóbre pés palito, sendo que
a mencionada • base se presta para a
TAIIMO N. 0 92, ./. ÍLIO
retenção , de peça transparente de vidro ou' outro material adequado, em
De
8 de fevereiro ,.te 1937
forma de um cilindro a qual permiRequerente: Cibo, ,Societé Anote a visualizaçâo do relógio interno
seus pertences. — Segue o nyme, Basiléia, Suirá.
e
Pontos caracte:Aicos de PrOponto 2.
cesso para a fabriação de pirazolopirimidina alccrilaclas (Privilégio
TRRMO N° 129:278 •
de invenção) .
Pontos t.''clacterísticos
De 18 de maiO de 1961
1. 0 'Proces:,o para a fabricação
Marques Costa & Cia. Ltda.
de 4-e/ou 6-oxo-hitro-pirazolo
São Paulo.
(3,4-d) pirimidina alcoiladas
Nova e original configuração apli- pelo
menos, uni átomo de nitrocada a cabos de talheres.
gênio nuclear e tendo o núcleo da
formula:

6 7
i* 2

I') Nova e original configuração
. 2 1Icada a cabos de talheres, caracte-izada pelo fato de ser o cabo prot-'do, junto a uma das bordas longitulinais, de ressalto, aproximadamente
mi meia cana, restando área do cabo
ligeiramente cóncova, limitada pela
borda longitudinal oposta, sendo . que
:Nela face inferior o cabo apresenta
Lixa rebaixada e restante de área
, veGiente convexa. — Segue o
.)onto 2.
. .

iL 1 214

Seção 111),

fAimil_de 1962 1229-

Yrk,1t5f0 N9 90.115
•
'TERMO N. o 92.412
De 25 de outubro d.e 1958,
De 12 - de fevereiro de • 1931
Requerente: Sbionogi d.; Co. Ltd;
Aktiebolaget Bofors — Suécia.
firma japonês%
Titulo: Processo de- prodw.
Pontos 'característicos de: "Prodt5- amidaà hidrogenaclas do ácido 1 •
ção de derivados de protionitrila", alcoil - alcoil - piperidirio - alfa - mon •
(privilégio de invençãcO.
carbOXille g e do ácido N-alcoil-r
coil-pirrolidino-alfa-mono cari:.
xilico (Priv. Inv.).
Pontos Característicos
Um procema de produção s
amidas hidreganadas de ácido
piporidizio-alfa-ma
carboxilico e N-alcoil-alcoil-pirr.
Pontos Característicos
1 9 "Processo do produção de -rifa- lidino-alfa-mono-carboxilico; . cc.
respondentes às formas:
metileno-betadialeordpropionitrilas
fórmula
•
(110),CII-C-ON
CHt
em que R representa radical almla
infer.or", caracterizado pelo fato de
se tratar alfa,dialcoxlmctil-beta-alcoxipropionitrila ou alfa-a1coximetileno-beta-alcoxipropionitrila com uma
substância acida ou alcalina,
—
1'4.11M0 N 9 92.343

na qual R1 indica uni radial ale(
lia, R2 e R3 indica, cada um, ir
radical alcoila ou uz dêles inc
um radical aleoila e o outro, u"
átomo de hidrogênio, e nos qus
ar consiste de um núcleo de tez.
De 8 de fevereiro de 1957
no substituído, no qual a subst,
Requerente: Asta - Werke Aktienge- tuição consiste preferivelmente, t:
sellschaft Chemische Pabrik, Brack- radicais alcoila ou radicais alco"Á
caracterizado por converter,
wede, Alemanha.
modo conhecido, un cloridrato
Pontos característicos de: "Proces- ácido
2-cloro-6-asino-saprônico
so para a fabricação de amiclas cíclicloridrato de ácido 2-cloro-i
cas de éster de ácido fosfórico (Priamino-valérico, num clorato
vilégio de invenção).
ácido, que se combina com um
amina aromática, formando ácic:
piperldino- alf.^
mono-' trit„nxílico ou N-alcoll-al c211 - pl;10 1dino - alfa monO - Carbe i
•
xílico, de modo a se poder obte
P - C1,f
4
uma aril-amida, que, por traia
y
' rz: I inento coz hidróxico de sódio, seleva a fechar o anel e álcollar
nitrogênio de amida que fecha ,)
anel.
na qual X representa helogênio, pre(Ponto único) .
ferentemente cloro, Y representa
—O—, —NR--, ou —N— e Z átomos
•
TÉRMO N.° 93.175
De
22 de março de 1957
de hidrogênio ou radicais alcoila com
cadeia linear ou ramificado., com
Depositante:
Farbenf abrike
1-6 átomos de carbono, que even- Bayer Aktienge.sellschaft
Le
tualmente podem ser portadores de verkuzen, Bayerwerlr Aleman/v
um ou vários grupos hidroxi, gropos
hidroxi,carboxila, carboxialoolla,
Pontos característicos de: Proamuo eter
ificados e omino substitd- cesso de produzir esteres de ácicl dos, e ri significa um número de tiono-fosfrico (Privilégio de Iii.
0-5", caracterizado pelo fato de se venção) .
fazer reagir um composto da fórmula
geral
ReivindicaçOes
1. 0 ) Processo de produzir esteres de ácido tióvo-fosfórico da
formula geral

caracterizado pelo feto de se Uzer reagir conjuntamente um ácido 3-amino-pirazolo-4-carboxilicd
e um ácido caboxilico na forma de
seus derivados funcionais ou na
forma dos ácidos livres, tomandose cuidado para, nas participantes
da reação, pelo menos, um dos
grupos carboxila estar convertido
funcionalmente e conter nitrogê- na. qual X tem o signifrcado dado
nio, o pirazolo-piromidina, resul- acima, e x, representa halogénio,
tante, exceto se fôr uma pirazolo preferentemente cloro, ou o grupo
(3,4-d) pirimidina alcollada em, --OR (R = anila), com um cominspelo menos, um átomo de nitrogê- to da fórmula geral
nio nuclear e contiver um grupo 1
oxo, na posição-4 e/ou-6, ser convertida e mtal pirimidina e, se )
desej ando, serem introduzidos outros substituintes ou os substituinI
I 1
tes que estão presentes. serem
— 4convertidos, na maneira usual; ou.
ri
permutados por hidrogénio, e, se
-.st!!
';
desejado, serem preparados sais,
. . .
. Total de pontos 15.,

R"

na qual R é um radical &collo
ferior com 1 a 4 átomos de car boro, R' é um radical alcollo
fenilo, R" é um grupo Moeria ha
logênio, hidrozi ou alcoxl e ri é ui,
número inteiro 1 ou g. caracteri
zado pelo fato de que composto
&d-arilicos contendo grupos sulfc
são postos em reação com halogenotos de ácidos cli a l coil-tiomo-fos!orle° em presença de agentex metentore's de ácido. ,
Tétal . tip2piitNi 5 reivindicaçõea.

1(bRçrão;..11i)
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• halogeno, caracterizado pelo fato
TÉRMO N. o 93.437
de fazer um esterolde de •fórmula
De 2 de abril de 1957
.geral
Chemische Fabrik Promonta
GMBH — Alemanha. .
Titulo: Processo para preparar
compostos derivados de fenitiaziprivilégio de Invenção.
na

um hetero-cíclo, contendo um grupo
imino cíclico, substituído por radicais básicos, caracterizado pelo fato de
.se acetalizar compostos da fórmula
•

.

O'.

na qual a posição 1, 2 é saturada
ou tem um dupla ligação, Y é aica.(o-sulfonoxi, cloro ou bromo e
R,R' ce X são como acima definidos. ou R' e X juntos são epoxi.
reagir com fiuoreto d epotassio,
num solvente orgânico de alta
constante dielétrica, e, se R' e X
juntos são epoxi, fazer o produto
da reação, reagir com halogeneto
Pontos Cáraetcristicos
de hidrogênio.
•
Segue-se o ponto número 2.
1 — Uni processo para -preparar uni composto derivado de fenotiazina da fórmula: TÉ..:RMO N.° 94.700
/41,4
De
29 de maio de 1957
\
Depositante:
Schering A.G.
15
car;;;T
erlim — Alemanha.
•
Pontos característicos de: Procaracterizado pelo fato de com- cesso de produzir esteres carbopreender a reação de um mino-- xilizos de delta 1,4 pregnadieno
cloreto heterocíclico, d.a fórmula: 17 alfa-o1-3,20-diona, de ação forcom uma feno tiazina da fórmula ternent eprogestativa.
Processo de produzir esteres
carboxilicos de delta 1,4-pregnadiem-17alfa-o1-3,20-diona, de ação
fortemente progestaativa, caracterizado pelo fato de que delta
1,4-pregnadien-17alfa-0113,20-diona, o grupo hidroxilo na posição
17 é esterificado de maneira em si
conhecido ou que, em esteres 17
alfa-carboxílicos de pregnadien17alfa-ols • da fórmula geral

R3
em presença de um agente de
condensação básico.
2 — Um processo de acôrdo com
o ponto característico 1, caracterizado pelo fato de aminocloreto
heterociclico ser um cloreto de piperidina.
3 — Uni processo de acôrdo com
o ponto característico 1, caracterizado pelo lato do aminocloreto
heteroclelico .ver uni cloreto de
pirrolidina:.
—
TÈRMO N.° 93. 782
De 24 de abril de 1957
•01in Mathieson Cheinical Cer:poration — Estados Unidos da
América.
Título: Síntese de Esteroides.
Pontos Característicos
1. 0 Processo para preparar um
esteroides da fórmula geral

11eP
-. o

os rindo, em. lugar do grupo oxo
na posição 3 ou do grupo oxo na
posição 20 ou de um dos dois laços
duos, possuam um grupo modificável de maneira conhecida para
os grupos oxo acima mencionados
ou para os ditos laços duplos, o
grupo modificável é transformado
segundo processm em si conhecidos
no grupo oxo ou no laço duplo
por último desejado.
Um total de 1 ponto.
TERMO No 94.739
De 31 qe maio de 1957
Requerente: Knoll A.-G., Chemische Fabrikin, Ludwigshafen sôbre .0
Reno, Alemanha.
Ponto característico: "Processo para a fabricação de acetals cíclicos.
(Privilégio de invenção)
Pontos característico
Processo para a fabricação de acetais cíclicos da fórmula

'

=

\

TERMO N9 94.882
•De 7 de junho de 1957
Sociéteé Des Usines Chimique9
Rhône—Poulenc —França.
Pontos característicos de: "Proces n
ao de preparação do dimitro-5,5,
benzila".
Processo d.?, preparação do dinitro5,5' dicloro-2,2' benzila de fórmula«

na qual X representa um heterociclo contendo o grupo imino, com
um glicol, e de se fazer reagir, o

acetoi cíclico obtido, em presença de
agentes de condensação básicos, com
um halogeneto amino-alcoilico. terciéxio.
finalmente, a depositante reivindica, de acôPrdo com a Convenção
Internacional e de conformidade com
o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente Pedido, depositado na
Repartição de. Patentes da Alemanha,
em 2 de junho de 1956, sob W K

29.005 INTI)/12g.

T_.-R.M0 N9 94.839
• De 6 de junho de 1957
Depositante: Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft, Leverkusen —
Ba:erverk— República Federal
Alemã.
Pontos característicos: Rodenticidas. (Privilégio de invenção).
Rodenticida caracterizado par conter oti consistir de compostos da
fórmula geral

o

IN O\
2

caracterizado pelo fato de comportar a nitração do dicloro-2,2' benzila.
TERMO N o 95.000

De 14 de junho de 1957
Requerente: — Les Laboratoires
Français Chimiotherapie — Paris —
França.
Pontos característicos de: "Processo de preparação de novos derivados de cetoesteroides" (Privilégio
de invenção).
Pontos característicos
19 Processo de preparação de drh:-

drogeróxidos de cetoesteroides

fórmula geral:
onde Ar e R, representam restos
arilo, eventualmente • substituídos, e
R, é um resto alcoilo, não contendo
grupo carbonilo, e onde o resta R,
pode, eventualmente, estar também
ligado encíclica ou heterociclicamente com o resto arilo RI , (Um total
de 1 ponto).
TERMO N9 94.863
De 6 de junho de 1957
Société Des Usines Chimiques
Rhône — Poulenc
França.
Pontos característicos de "Nôvo
processo de preparação de derivados
da piperazina" (Priv, de invenção)
Nôvo processo de preparação dos
derivados da pfperazina de fórmula
geral:
R Ft
na qual R representa um átorno de
hidrogênio ou um radical alcolla,
arilo, hidroxialcoila, tetraidropiraniloxialcolla, omega (dialcoiloxi)
cofia, hidroxialcoiloxialcolla ou tetraldropiraniloxialcoiloxialcoila e Et,
representa um átomo de hidrogênio
ou um radical metila, sendo dito
processo caracterizado pelo fato de
se fazer reagir, em meio fortemente
básico, o álcool anu) quando R, fôr
um átomo de hidrogênio e o álcool
metalllico quando R, fôr um radical
ntetila, sôbre unia piperazina de
fórmula geral:

0,,\

z
onde n= 1 ou uni múltiplo de 1 compreendido geralmente entre 1 e 2
e o carbono que leva a funcão dirrtdroperóxido pode estar situado sPôbre
um dos ciclos A, 13, C. D dos cetoesteroldes de partida com exceção da
posição 11, ou emanto se' trata de
um 20-cetoesteroide não adiado em
21, na posição 20, os radicais R e R.
re presentam restos da molécula de
cetoesteroide de partida, vizinhos da
ou das carbontlas sucestiveis de produzir os novos derivados, comportando uma ou várias funções hidroxilas livres. esterificadas ou prote gidas por um outro bloouearnento
cilmente clivável, assim como uma
fundo cetPônica em 11 e outras
funcões cetPônicas proteoidas sob
frma de eno-aminas, acetais. mercaptais' e outros e seus derivados
caracterizado pelo fato de se
solver um cetoesteroide à temperatura comum numa soluço anidra
de perldrol; a 100%, num dissolvente
tal como éter, dioxana, acetato de

etila. piridina, ou álcool butilico terciário, abandonar-se ao recouso
expulsar o dissolvente à baixa ten.-.
,2 ?
—
°X
/(Cliz)n
peratura. por arrastamento com ur'.
goo/
gás inerte ou sob vácuo e ofts inerto
O
'
lavar o dihidroneróxido obtido com
•
água e purificá-lo, eventualmente po;
na qual a posição 1,2 é saturada na qual R significa hidrogênio Ou na qual R tem a mesma significação empastamento ou recristalização o :
ou tem' um duplo ligação, R.é hi- um radial hidrocarbonetaclo ,eventu- que acima, e isolar o produto dese- por uma extração preliminar, (Uut
jado do meio onde nasceu.
total de 14 pontos)..
drogênio, R' é beta-hldroxl e X é alimente contendo hetero-átomos e
II)

r,:c H

CtI

Sig4.1i1t1O4Ar4
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•
que, no maxuno, é bieiclico, com Uns comportar a acilação de . um cierivado livre de grupos hidro-solubilizantea •
'•TERMO N.° 95.253
corresponde à fórmula:
ácido Iddroxinaffaleno sulfônico, sendo da fenotiazina de fórmula geral:
; De 26 de junho de 1957,
os materiais de partida escáhidos, de
$ Requerente: Chemische FabrIk Pro- modo que, pelo menos, dois grupos áciponta G .1\1 .B . H , Hamburgo, Ne- dos hidro-solubilizantes estão presenaninha.
tes no monoazo-corante resúltante.
R1
Ponto característico -- "Processo
para a fabricação de derivados de carCO Pai .
bazol, substituídos basicamente" (PriIt 10 N.° 95.390
vilégio de Invenção) .
na qual RI representa uni radical aro.
De 2 de julho de 1957
mático da série de benzeno ou do nal.
Ponto Característico
Requerente — Ciba Societé Anonytaleno, R2 representa um radical de
fabricação
de
deria
' Processo para
me, Basiléia, Suiça.
série do benzeno ou do naftaleno. cujo!
na
qual
os
"diferente
radicais
são
defivados do carbazol, substituídos básicaPonto característico: "Processo para nidos como acima; podendo dita aci- grupos azo estão nas posições -1:4 em. -comente, da fórmula geral em que o enrelação uns com os outros. R3 reprekadeiamento do carbazol pode dar-se- a fabricação de dtsazo-corantes" (Pri- loção ser efetuada seja diretamente por
ação de - tun derivado de um ácido tal senta um radical do naftaleno, cujos ot
diretamente na posição 3 ou 4 do roa vilégio de Invenção)
como uni anidrido, um halogeneto ou grupos azo, hidroxila e haIogeneto de
àical piperidinico (x : 0) ou na posiPontos Característicos
um éter sabre a hidroxialcoil-3 fenotia- ácido earboxilico ocupam as posiçõe.
' ção 2, 3 ou 4 do radical piperidinico,
I.° — Processo para a fabricação de zina conveniente, seja-indiretamente por 1, 2 e 3, respectivamente, e n é 1 ou
• através de uma cadeia de hidrocarbodisazo-corantes
hidro-solúveis, carac- intermédio do derivado halogenado cor- 2 ou 3, — Um total de 11 pontos.netos de um ou dois grupos metilênicos
terizado
pelo
fato
de se condensar com respondente da fenotiazino por ação
1 ou 2), e na qual RI representa
2:4:6-trihalógeno-1:3:5-triazina de uma cal de um ácido R2-COOII.
unia alcoila inferior, antes de tudo Me- uni a
TERMO N.9 97.470
—
tila, R2 hidrogênio ou urna alcoila in- um amino-disazo-corante da fórmula:
De
2 de outubro de 1957
ferior, R3 hidrogênio, alcoila inferior,
TERMO N.° ' 93;508
grupos hidroxila, respectivamente, aiGeigy A. G.
Depositante: 3
De 8 de julho. de 1957
toai, ou halogênio, caracterizado pelo
Basiléia„ Suiça.
lato de: 1) se alcilar carbazol ou um
Pontos Característicos de: ProSocieté Des Usines Chirniques Rhocarbazol substituído por carbono, cocesso de preparação de novos dene-Poulence — França.
mo lielogenetos pridilicos, respectivaPontos característicos — Processo rivados fenazinicos (privilégio - de
.1: •
mente, halogenétos piridil-alcoilicos,
de preparação—de novos derivados da invenção).
-ti --.
n=2.
preponderantemente com cloretos ou
fenotiazina..
-1.0). Processo de produzir novos
brometos, sob forma das bases ou sais,
I.° — Processo de preparação de derivados fenazinicos da fórmula
em presença de agentes de condensa- na qual D representa o radical de uni novos derivados da fenotiazina de fór- geral.
componente-diazo,
contendo,
pelo
meção alcalinos, como metais alcalinos,
nos, um grupo de ácido sulfõnico e mula geral:
seus hidretos, amidos; óxidos ou carb°•If
" uma ligação-azo.
natos, em uni solvente inerte, como hidrocarbonetos aromáticos ou éteres superiores.
/1(è11.

cg,

.(C734,'Ig

l."1.àri-1
representa o radical de um componente
2) Se quaternizar os piridil ou pi- de copulação da série do benzeno e
ridil-alcoll-carbazois no nitrogénio pl- N é um número inteiro positivo,ridilic com halogenetos alcoilicos infe- Um total de 5 pontos.
rioreç. e

•
na qual Y representa um átomo de enxõíre oc um racl ical SO ou S02. Z
u uni radical ameno -- ou dialcoilamino— no qual os radicais alcoilas contêm de 1 a 5 átomos de carbono, ou
TERMO N.° 95.397
um resto de omina cíclica não aromára.
De 2 de julho de 1957,,
tica e A um radical hidrocorbonado
Societé Usines Chimiques Rhône- alilático divalente, de cadeia . linear - ou
ramificado, contém de 2 a 5 átomos de
01
Poulenc — -França.
carbono, substituído ou não por um
Pontos caracteriaticos — "Processo radical -B-Z', -representando B unia
de
preparação
de
novos
derivados
da
3) Sc' dicirogenar os sais de
ligação simples ou um radical meti/enio obtidos, da fórmula geral, na qual penotiazina".
no, c Z' sendo escolhido no mesmo
RI, R2 e R3 têm o significado dado
Processo de preparação de novos de- grupo que Z, OS átomos de azoto do
acima ,c X representa o anionte, por rivados da fenotiazina de fórmula ge- núcleo fenotiazinico e de Z sendo seexemplo, cloro ou bromo, com os ca- ral:
parados por ao menos dois átomos de
talisadores de metais raros usuais, ou
carbono, sendo dia. processo caractericatalisadores de metais comuns, nos
zado pelo fato de comportar a ação
correspondente N-alcoillpiperidil-carbasare uma dimetil-sulfamido-3 fenotia.j
zóis
zina conveniente d nua éster reativo
— Um total de 1 ponto.
de amino-álcool X-A-Z (X átomo
de 'halogêneo ou resto de éster sulfúrico oue'Sulfónico) — Seguem-se mais
TERMO N.° 95.339
9 pontoX caracteriStieos.
•
De 29 de junho de 1957
A - t
Requerente — Cibo Societé AnonyTERMO N.° 96.906
na qual Z representa um radical mome. BraSiléia, Suiça.
.
Ponto caracteristico 'PrOCeSSO no — ou dialcoilamino — no qual os
De 6 cle setembro de 1937
radicais
alcoilas
contêm
dg
I
a
5
átopara a fabricação de novos monoazoRequerente — Ciba Sociaté Moinamos de carbono, ou um* resto de omina
eorantes" (Privilégio de Invenção) .
ciclica não aromática e A um radical me, 13asiléia, Suiça.
Pontos Característicos.
hidrocarbonado aiifático divalente,
Pontos carttcteristicos — "Processo
1. 0 — Processo para a fabricação de cadeia linear ou ramificado contendo para a fabricação de novos azo-corana:taloa:o-corantes; caracterizado pelo de 2 a 5 átomos de carbono, substituí- tes pigmentares de zunida - de ácidos".
Privilégio de Invenção.
fato de ser copulado uni diazo-compos- do uo não por uni radical te;
presentando B uma ligação simples ou
ta de uma amina da fórmula: , .
Pontos Característicos
uni radical inetileno. e Z' sendo esco1.° — Processo para a fabricação de
lhido no mesmo grupo que .Z, os átomos de azto do núcleo fenotiazanico e derivados de amido de ácido carboxi..1 11 2n,1 ,
de Z sendo separados por ao menos lico de azo-corantes, caracterizado pelo
Idolinto 5dois átomos de carbono, e RI e R2 re- luto de se fazer reagir com um mopresentain átomos de hidrogênio ou ra- noamino-pireno, o qual está livre de
na qual n é uni número inteiro positivo dicais alcoilaS inferiores; sendo dito grimPos -. hidro-solubilizantes, uni haloe D é um radical da série do benzebo, prece:RO carnácrizaclo pelo • fato de gueto de Ácido carboxilico, -que está

Onde' Are Ar' "signilicain restos
lenho que podem ser substituidos
idêntica ou diferentemente por
átomos de halogcnio ou grupos alcollo ou alcoxi de baixo pêso molecular, e R significa um resto f enilo, eventualmente substituido de
acórdo com a definição de. Ar e
Ar' ou um resto alcoilo, cielo-alcoilo ou dialcoil-amino-alcoilo, onde,
porém, R não pode significar um
resto fenilo caso Ar e Ar' sejam
representados-,por um . respectivo
resto fenilo ou por um respectivo
resto p-tellio, representando pelo
menos dois dos três símbolos restos idênticos, caracterizada pelo
fato que sôbre uma mistura de
bronscatequina e uma aril-amina
da fórmula geral

Lr -1T-i 2

:r

preferivelmente na proporção molar de 1:2 e em face homogênea,

se faz atuar uni iodato alcalino

e

o produto de condensação por êste
ou outro caminho obtido e correspondente a uma das duas fórmulas tantomeras

III

a
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-TÈR1v1.0 N. o 97.520 r •
nileno-diamina 13-substituida da
de 4 de outubro de 1957
fórmula geral
Depositante — -Fiarbenfabriken
Bayer Aktiengesellschaft — Leverkusen -Bayerwerk, República
•
Federal ;alemã.
. Pontos característicos de: processo de preparação de aricidas
e sua- aplicação como tais (privilégio de invenção).
1.0 ) 0*:emprégo de- sinonas cro.
fórmula
ou então, uni sal de _um composto •
da fórmula geral

é reagido com um sal de ui a o-f e-

•
.o
onde R. pode ser alocilo, arilo,
aralcoilo ou um resto , heterociclico e R'. pode ser halogenio, alcoilo, arilo, aralecilo ou um resto heaqueeido com uma 'omina da terociclico, podendo R e R' tarabéri conter mais outros substi-•
fórmula geral
tuintes como , por exemplo, alcollo, arilo, aralecilo, -C-alcoilo,
-C-arilo, .1.1E-alcoilo,
l . -3-alcali°,
-S-arilo -302-aleph°, -S02- arilo,
grupos sufonamido substituídos e
não substituídos, -000H, 000B,
-CH, -SGN, -halogenio, -NO2 e si'ninares, como agentes acaricidas.
Um total de 2 pontos.
respectivamente -

TtsRMO N.o 98.000
•
de '29 de outubro de 195'
Requerente: CIBA Société Anonyme,
Suíça.
Ponto Característico: "Processo
para a fabricação de novos azocorantes" (Privil-gio de invenção)•

vi?

.Pontos característicos

1.0 Prodêsso para a fabricação de azo-corantes, caracterizaou ainda um sal de um derivado do pelo fato de se fazer reagir um
rona7inien da fórmula geral -amino-azo-corante, o qual, na
forma cio ácido livre, corresponde à fórmulas:

Ab.ri„.0.0 '19

•

, •
(Privilégio tuidas no átimo de nitrogênio' e
- no átimo beta-carbônico" (Privi- .
légio de invenção),
Ponto Característico

zol-2-sulfonil-uréias",
de Invenção).

Pontos característicos •
Processo para a obtenção de ,
0
—
Processo para a fabrica1.
benzo-tiazol-2-sulfonii-uréias,* da
• ção de novas =idas de ácidos
fórmula geral: a
earboxílicos substituídas no átomo de nitrogênio e no átomo betacarbônico , . da 'fórmula geral:

t
CO d'.

em que R1 significa um radical
de hidrocarboneto alifático, ou ciclo-alifático saturado ou insaturado com 2 a 8 átomos de carbono,
respectivamente um radical de hidrocarboneto saturado ou insaturado, de cadeia aberta ou cíclica,
Interrompido por oxigênio ou enxôfre, respectivamente um radical
fenil-alcoila cuja cadeia alcoilica
contêm 2 'a 4 átomos de carbono,
bem •como de ,seus sais, ,caracterizado pelo fato de se reagir benzotiazol-2-sulfinamida, adequadamente sob forma de seus sais alcalinos com iso-cianatos da fórmula El-NCO, ou com compostos
que reajam como iso-cianatos, no•
decorrer da reação. Um total ck
I ponto.
TÊRMO N.° 98.264
de 5 de novembro de 1957
Requerente: Farbwerke Hoechst
.Aktiengesellschaft vorm. Meister
Lucilas & Baining,FarankfurtMain-Hoechst, Alemanha.
Ponto característico: "processopara a fabricação de novas anildws de :ácidos carboxilicos substituídas no átomo de- nitrogênio e
no átimo beta-carbônico" (Privilégio de -invenção) .
•
'• Pontos Característicos
1.0 — -Processo para a fabricação de novas amidos de ácidos
carboxilicos substituídas no átomo
de nitrogénio e no átimo betacarbónico, da fórmula geral

na' qual R representa hidrogênio,
motila ou etila, RI significa hidrogênio ou um radical acha alifático com, no máximo, 4 átomos
de carbono, R2 uk radical' alcolla com, no máximo, 4 átomos de
carbono e • R3 hidrogênio radicais
'alcolla ou 'alcoxi com, no máximo, 4 átomos de carbono, caracterizado pelo fato de serem obtidas por processos geralmente usados para a preparação de - tais
amidas
ácidos •carboxílico.s. Um
total de 8 pontos.
'
TERMO N9 98266
•De 5 de novembro de 1957
Requerente: CIBA Bociété . Anonyme,' Basiléia, Suíça.
.Pto característico: "Processo para a fabricação de novos azo-corantes V.gmentares de amida de ácido".
(Privilégio de Invenção).
Pontos Característicos
19- 'Processo para a fabricação de
novos -derivados de amida de ácido
carboxilico de azo-corantes", caracterizado pelo fato de ser condensado
aproximadamente 1 mol de uma diamina aromática, a qual está livre de
grupos indro-solubilizantes, .nos grupos -mino com 2 mols dos mesmos,
ou f mol de cada um de dois halogenetos de ácido carboxilico diferentes, os quais, também, estão livres de grupos Indro-solubilizantes e
que correspondem it fórmula:
-

2

-.

caz

7 - at

R- •

1 1121I - eNt

é aquecido com, pelo mepos, 2 moi
de uma aril-amina da formula ge-

-A

Y-V-v
•

na qual um _ Y representa um
grupo de ácido Sulfônico e o outro um- átomo de hidrogênio e A
representa o radical de um comST11 2 . - Ar
ponente de copulação, o qual pode
conter uma ligação azo , urna'
ral 1.X, escolhendo-se ens todos os 2 : 4 : e-trilhalógeno-1 : 3: 5 — triazicasos os materiais de partida de na e o ácido desidrotiotoluidino
monossulfônico, uni com os oumaneira a não 'havez reaeão
tros, em qualquer fase de' sucescompostos, onde R é representado são,
de maneira tal que se obtêm
pelo resto fenilb, com compostos, um produto
condensação seonde Ar e Ar' são, ambos, repre- cundária de de
corante
de triazina,
sentados por restos 'fenilo ou por contendo halogênio. Um
total de
•
restos p-tolilo.
7 pontos.
..—
-TaRMO N. o 0.197.
de 1 de novembro de 1957
Requerente: Farbwerke Hoechst
Akijengesel/scraft vorm. Meister
Lucius & Briining, FrankfurtMain-Hoechst, .Alemanha. •
•
.. 'Ponto característico: "prolices- so para . a obtenção de .benzo-tia•

-

-

-7;,) ni • ej,1‘11:1

•
na qual rz, representa hidrogênio,
metila ou . etila, PI representa hidrogénio respectivamente uni radical acha alifático com, no máximo, 4 átomos de carbono, bem
como R2, R3 e R4, representam,
cada, um radical alcolla com no
máximo, 3 átomos de carbo
no,
sendo que E4 também pode: representar um radical fenila„ , caracterizado pelo fat ode se obter
estas segundo os processos geralmente usados para a preparação
de tais amiclas de ácidos carboxílicos.. Um total de 8 pontos.

na qual Ri representa um radit al
do benzeno. contendo um grupo éster de ácido carboxilico, na posição
para ou meta, em relação ao grupo
azo, R2 representa uni radical do naftaIeno, no qual os grupos azo, hidra-.
xila e —COMI— estão nas posições
— 1:23, respectivamente. (tini tot^,
de 13 pontos).
TÊmvi0 'N 9 98.345
'De 8 de novembro de 195?
Requerente: CIBA Société Anony,me, Basiléia,' Suíça.
.
Ponto característico: "Processo para a fabricação de novos derivados
de antraquinona". (Privilégio de Invenção)
Pontos Caráteristicos
19 "Processo para a fabricação
noantraquinonas", caracterizado pelo "
fato de -se tratar de uma 1:4-d1(acilaraino)-2-nitroantrstquinona
fórmula geral:

Tt,RAtló N.° e8.265
de 5 de novembro de 1957
'Requerente: Farbwerke . Hoechst
Aktiengeselischaft vorm., .Meister
liuclus • (5, Druningi . FrankfurtMain-Hoechst, Alemanha.
Ponto característico: "Processo .
.
-para a fabricação de novas
, . ..a.ii.•
na qual:R repressata um. redimi
tas de . áeidoS' caiboxilicos • subátl- tático inferioS, .SC representa uni ato.
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mo de halogênio e "n" representa
um mlmero inteiro não superior a 2,
com um agente , hidrolisante, em condições tais que apenas é desacilado
o grupo acilamino, na posição —1.
n Um total , de 15 pontos).
TERMO 149 98.387
- De 11 de novembro de 1957
Depositante: J. R. Ge.igy A. G. —
Basiléia, Suíça.
.. Pontos caraCterlsticos de: "Proces-•
so de preparação de novas acepinas". (Privilégio de Ioverição). •
Processo de produzir novasf acepinas, caracterizado pela produção de
5-dibenzo .(g, 3) sospinas da fórmula geral

tosil-carbâmico, ou para . tosil-uréta,
respectivamente uma N-para-tosilN'-acil-uréia,
.
ou ,•
b) de se reagir, visando a produção
de uma 'sulfonil .-uréia, de fórmula

ft,tt - ft -

- 5 - rt - one

com 2 Molas de um reagente mencionado em a), contendo o "radical
para-tosila, ou
c) de se transformar uma sulfaniluréia de -:.fórnitila:

• gr,•co • ira • a • ej

onde X é hidrogênio, um átomo de
halogênio -.ou o grupo metilo, transformando-se uma 10,11-dihidro-5-d1benzo(b, 1) acepina da fórmula geral

(por exemplo, , um grupo cielo-hexila)
ou um grupo fcnila que pode levar um
ou mais . substituintes, ou ditos substitintes sendo átomos de halogeno ( po
exemplo, átomos de cloro ou bromo),
grupos . alcoila inferiores (por exemplo, uni grupo media) ou grupos alcoxi inferiOres (por exemplo, uni grupo metoxi) como aqui antes de;inido;
X é o grupo ( CH2) nou -o grupo
(CH2)2.0. (CH2)2; n é -uce inteiro de
2 a 10 ; in é uni inteiro e é2 ou 3
ou de 6 a 10; N+1 é uni átomo de
nitrogênio quaternário levando .dois
grupos alcoila juntos tenda até cinco
átomos de carbono, de preferência dois
ou três átomos de caborno, ou raie
juntos fazvn parte de um anie pirroltdina, pipéridina ou morfina; N+2 é
um átomo de nitrogênio quaternário,
levando pelo menos uui grupo alcoila
tendo um a quatro átomos de cubono
c ou •levando mais dois grupos alcoila,
dando uni total de até novo átctnos
de carbono, ou fazendo. parte de um
anel pirrolidina, piperidina ou monouna; e A é um equivalente do aion
de um ácido inorgencio ou orgânico
que pode ser, por exemplo, halogeneto
ou sulfato de alcoila; caracterizado por
compreender o tratamento de uma &omina mono-quaternária. tendo a formula geral (II) .

Com auxílio de um agente oxidante
adequado, em um dissulfeto . correspondente.
.
-TERMO N9 100.946
_ De, 12 de março de 1950
Olin Mathieson dhemical creorporation — (Estados Unidos da América).
Sinteze de esteróicle —
Título
(Priv. Inv.).
. 1. Processo para a preparação de
novos compostos tendo • a . fórmula ,R1
geral
•

onde Z tens o significado acima indicado, em derivado 5-acilico, facilmente desdobrável, fazendo-se atuar
sõbre o mesmo um composto doador
de: halogênio, especialmente E-bramo-sacinimida, e tratando-se por um
agente separador de ácido halogenicirlco a resultante 5-ac11-10-halogeno10, 11-dihibro-5:dizenbo(b, f) acepina.
eventualmente substituída segundo a
definição, e hidrolisando-se simultâna qual a posição 1-2 é saturada -ou
nea ou -subseqüentemente.
tem uma dupla-ligação, -e Y e Y' são
hidrogénio ou o radical una de uni
ácido hidrocarbon-carboxílico de meTERMO In19 99.869
nos de 10 de átomos de carbono, cai07
De 22 de janeiro de
racterizado por tratar o- derivado 11Depositante: Cil O Aktiengeselis- beta-hidroxi-esteráide correspondente,
no qual Y e Y' são radicais acilas,
haft, Schaffhausen, Suíça.Pontos característicos de: "Proces- com um agente oxidante de cromo
ao para a produção de novas sulfonil- hexa-valente para obter um produto
urélas hipoglicemiantes": (Privilégio de reação tendo a fórmula I, na qual
Y e Y' são radicais adias, sendo a
de Invenção).
reação, -preferivelmente, -feita num
Pontos Caracterfãticos
solvente orgânico no qual o citado
•
Processo para a produção de novas derivado esterólde sela solúvel,, e, se
sulfonli-uréias hipoglicemiantes de desejado, por hldrolisar o produto
de reação para obter o composto
fórmula:
tendo a fórmula 1. na. qual Y e Y'
são hidrogênio. (Seguem-se os pontos de números 2 a e).
edverac.. • = ca . - - a ta
ÊRIVIO N 9- 102,697
De 27 de maio de 1958'
e dos correspondentes dissuifetos
.fórinula:
The Wellcome Foundation Limited
-• Inglaterra.
Aperfeiçoamentos em( ou relativos
a, fabricação de compostos cliquateroy.Cyce.4a-to~4~43.48.:.7.0-•-lw
mários — Privilégio de invenção.
•
Pontos Característicos
significando R, na fórmula 1, respectivamente na fórmula II, um radical
1 9 ) Um processo para a preparaalquilênico inferior, caracterizado pe- ção de sornpostos da formula geral (1).
lo fato
a) de se reagir, visando a produção
1
R
.1. um composto de -fórmula:
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I

-

_eu

tuahnente, no deelvado piridid
tennarido, RI no grupamento amine•
substituldo modificando-se se dos:Jack:
fôr, o radical 1:5. — Total e.
pontos 11.
TERMO
104.628
De 22 de agéisto de 1958
Ciba Société Anonyme, Basiléia L.
Suíça.
Processo para a fabeicação de tua
teriais - de resina artificial endurecich-• Privilégio de- invenção.'
Pontos Coractertsticos
1 0 ) Processo para a fabricação ch
materiais de resina artificial endurecida, eni que se endurecem resinas 'e
em:latido, as quais estão substancialmente livres de k grupos carboxlla
contém na grupos ['Oxido, calculado
no peso molecular rnédio,. onde a h
número inteiro ou fracionado
maior do que - 1, caracterizado pele
fato de Se emprégar, como o agente
de endurecimento, um produto de polimerização ou produto .de copolicnerização, obtido de 60 a 0%, por peso.
de, pelo menos, um composto polimerizável livre de grupo omino -básico
e 40-100%, por pêso, de , pelo menos,
um composto politnerizvel, contendo,
pelo menos, um grupo amino lendário
da formula, 1

sr C -(
•,
2'

3
( ai ) te-3

em que Ri, R2, X N-1-1, ai e A„ têm
os significados dados acima, e N3 é
um átomo de nitrogênio terciário, com
um agente quateraizante de alcolla inferior. "--- Total de pontos por seis
Reivindicações.
.___. •

onde RI e R2, cada um, representa
um radical hidrocarboonetado de 1 a
6 átomos de carbono, os quais ,podend estar substituídos ou podem estar 11gados conjuntamente, para formar com
o átomo de nitrogênio urna cadeia heteroc,clica, contendo os ditos campos.,
TERMO N' 103 :695
tos polimerizáveis, pelo menos, uma
De 11 de julho de-1956
dupla ligação polimerizáel, carbono a
Cilag Société Anonyme, lima In- carbono, e, no caso de uni homopolídustrial e Comercial Suíça, estabeleci- mero, ser o produto de polimerização
-hidro-soluv el . — Um .total
de 31
do em Schaffhausen, Suíça.
Processo para a obtenção de novas pontos.
pirimiclinas e de seus sais — Privilégio de invenção.
- TERMO N9' 105.929
de 1 de novembro de 1958
May And Baker Limitada — Ingla
terra.
Processo de preparação de novas
amainas — Privilégio de invenção.

na qual RI significa tini grupamento
Pontos Característicos
omino substituído por radicais alifáticos, aromáticos ou • heterociclicos, R2 - 1°) Processo de preparação de pa.
significa animo ou hidroxila, R3 sig- tninofeaoxiakanar e patninofesoxife
nifica o grupamento ciano, o grupa- nilakenas de formula geral:
mento amino-tnetila, um grupamento
-carbamido substituído ou um grupa.'
mento carboni, respectivamente carbalcozi e R4 significa hidrogênio ou uma
alquila inferior, caracterizado pelo fato de se reagir u'a amidina de formux—
la geral.
na qual R1 e R2 podem"-Ser idênticos
ou diferentes e representar cada um
um átomo de hidrogênio ou uma radiR
cal alcolla não contendo mais de 6
átomos de carbono ou um radical hl.
droxiallcoilo (que pode ser polidro>e
xialcoila), B representa um radical
na qual RI significa o grupamento de carbono que pode ser saturado ou
- ft - SH
+
n2.1.
2
mino substituido RI ou um .rr_iical cornpotrar um dupla ligação etilênica
-( CH )
- 2 rn '
eue pode ser transformado no grupa- e que pode igualmente ser substituído
,
mento omino substituído, com compo- por um radical alcoila Infeiror, R3
com iso-cianato de para-tosila, ou um
. halogeneto de ácido para-tosil-car- onde RI e R2 são iguais ou diferen- nentes capazes de formarem o anel representa um átomo de. Idrogênio, ou
Mmico, ou una 'éster de ácido para- tes, e são, cada um grupo ciclo-alcoila Rir:mi:link° e de se transformar even- um substitinte, de preferência era po.
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. eição para, que pode sere um ,ract_cal
TI:P.1110 N.° .92.553
una m'ormeal e poderid riece .eorpo cilia- no elevóigro, caracterizado pelo fato
• alcoila ou 'aloolloxi não contendo mais - De 19 de feveeeiro do ;195?
drico superior ser provido de uma re- de se tratar a lactona, dextrogira do
de 4 átomos d. ememadical
ácido 2alfa bromo 8beta sistência para o aquecimento da
ctroxi 3beta,- 5leeta •— epmd 1 — 2
:mino prOnário, secundrio.: ou terceiro, •.
,Raemond Dariet. 3:— 4 — Ia alfa — 5 — 8 — 8a.,
ou um radical nitro, e 'R' representa
"AperSeioemenios cm
alfa o- octahidronaf taleno lbeta .—
um radical alcoila ol alcolloxi não :positivos desrinadmipreparação
do
TÊRMO N.° 93.325
,
.
earboxtlico £2711 Uni cianeto alcalina
tontenao anais de 4 „tomos de carbono, •InfusEes. ,
Do' 29 de março de 1957. • . eram selvente bidro -e-miseivel, tratar
caracterizado pelo fato de se coridesar
.
lactona dextrêeára do ácido 8bc'--POntos -Careferisticus
um composto de for:bula:
Tho Oil Shaie Corporation -- Esta-.
hiciroxi qalfa ••—• Maná Sinta,
;Privilégio' de me tamilo) .
dos Unidos da América.
reeseta
epoxi — 2 — 3 — 4 — la, •
1 -ao Recipiente-doso para a prepa.
Titulo: "Processo de permuta de --- • alfa — 5 —. 8 — Ea o- alfa —
etição do infusães caracterizado prio- calor"- (Priv. de invenção).
- octaisidronaltaleno lbeta — earboxi:lie°, obtida;p or meio de uma N —
ripahrente, por .ter Moa parte éca
Pontos
Carecente:arcue
;
amido, N— bromo —
• - bromo
qual edoja a subar-cio pára por em
„infusãoe
tatuais eigeda , com esta
I.° — Um. processo continuo para: tia ou uma N 'bromabidantoina,
'pirolime um „'coinbustWol sólido pai- na' presença de um <ácida mineral,
perto 5; ca. , Seguem-se., Os 'Poatoe,
- ••
tal como ácido sulfúricb ou ácido
-minoras
2
ticuladá em uns forno de pirólise
,k1 12. .
•
perclórico. Um total de 11 pontos..
Com um composto de formula
lima
temperatura
efetiva
para
produ-rir, do mesmo, um óleo -efluente subs- • r. • • TÉR).10 N -101.684 •
TÊRMO N.°92.554
tancialmente não craqueado e um ,
c
de 1953
combustível, um resíduo do- pipiridise
. De 14_ de
.
• abril
, De 7 de mamo de 1957 • ;
contendo carbono, caracterizado por
Studiengesellscha ft
Requerente.'
•Itero': ereritez Sinclair Ou'
•compreender o , contato' de, ; pelo nua- Kohle Mit Besehriinkter Haftung.
_
Company,. Tulsa, Oldahoma, " listados nos 'parta do resíduo 'de pirólise cens
Pontes característicos de: , Processo
nas - quais' 2 re.preseura um radical Unidos dá ' América- do -Norte.
dadeca
• um gás portador de. oxigénio em is.„,losis parti a obtenção 'de cicio
omino terciario de fórmula NR-R2 ou
trienos — .(1,5,9) além de' outros
Ponto
característico:
"Procaeso
térzona
de
comi-suma
pára
formar
uni átomo ou' ne radical 'podendo ser
indrocarbon.etos anelares ou -cíclicos
substituído por ..ou ' transformado etn• mico doi, decomposição incita da xisto resíduo de pirOlise oreldiado tendo ume
Privilégio ,de invenção'.
oleoso"
,(Privilegio
d.e
invenç7m).
temperatura
mais
elevada
do
que
e,
.
um radical 'omino primrio, secunaário
temperatura
da
pirálise,
agloiorinar
.
Pontos
Característicos
- terciár:o, de formula' 'NR.IR2,
' Pontos Cr,.meri'stkos •
merados duros de uma p orção do. resie.'
M. eepresenta um átomo de hidrogêniO
1 9 Processo para a obtenção, de
0
1.
—.
Processo para recupero& duo de pirálise,. os • ditos aglomerados
ou de um metal alcalino; I3". represente
cio — dodeca 'trienos (1,5,9):
do
ele°
de
xisto
con,idu
numa
formatendo
um
tamanho
do
.partículas
subsO radical B ou -um radicai, fddrocarbgalém de outros indrocarboneto g ane• nado correspondente men',saturadó, irmo de xisto oleoso no subsolo por tancielment e •maior .do que aguei° do lares ou cíclicos contendo pelo meY representa o- radical, R3 ou um' áto- meio de decomposição in-situ, proces- combustível pareiculado, pOr..em eon- nos 3 'átomos de carbono e pelo memo ou radical transformávei em R3, so este, • caracterizado, pur compreen- tate os. .aglornerades cora o resíduo nos 2 duplas, ligações na anel, ca- Q representa um resto ..de -u'ru éster dei és fases 'de: mi:deter um poço de oxidado, até, a temperatura dos aglo- l'acterizado pelo fato de se colocaselecionados do grutal metano-sulfonato ou Um entrecia para prover ;0 7,À,i, so "Y formo- merados.estar substancialmente acima rem • vomputos,
• reativo- do xisto oleoso; introduzir Urn da temperatura de pirólise, par em po congtituido -por butodieno, isopreátomo de halogênco e R' representa
tano •ens.• contato, em uma.
e .;:dperiee
R' oti um "hidroxila — Segue- meia :fluido - de , pressãO ná dita for- contato 43 combustível partkulado com no
gasosa inerte,. com c ao •
mação, sob -tuna ui-metia elevada, 'sufi- os aglomerados quentes. maiores no, atmosfera
se mais une monto característicos.
taiisadiores • constituidos , por halogee
ciente para causar e' separação e o forno de pirédise, 'mantendo o combue:' netos
de tittinio e compostos selecio'
lenclimento da formação; estabelecer tivel aglomerados em 'relação de per- nados do' grupo constituido por aluunia :-zona quente lentro da formação muta de cal0r, dentro, do íons°, . até, mínio — 't-ri — alquilas e hidretog
,TÊRMO, N.° 91.683
alquilas ntuna
dlmediante . . queima de gás combustível ser , afastada a Pitélise , do combustível:
altroirdo
no fundo do poço de ontrada durante separar os aglomefecios do realduo ;ria proporção molecular de Ti: Al de
p :1()- de.: •janeiro- . . de :1957
um período de tempo suficiente • 9-ara pieédise o retornar os aglomerados para 9,5 a 2,0. Um total de 20. pontos.
"•
F. .Hoffmann —eLa Roehe Cie. aquecer a formação • vizinha até uma Contato corri . resíduo oxidado' adicional.
S.A. (F. Hoffmann — La Rache 8s ternperatur'n-• elevada; deslocar a zona •'Seguem-se
pontoe de: Pá vng me 2 , a
• TERMO N9 102.213
Co. Aktiengesellschaft)
quente, gradualmente para tora atras
-Suiça,
De 7 de maio de 1958- •
'formação, • mediante uni fluxo gaRequerente
— , Les -Laboratoires
Titulo: Processo de recemização .e da
introduzido . ateaVes' da poço do
Francais de Chimiotherapie — Parovos catalizadores de recemização • — eos6
entrada -depois de 'interrompida a
TÉRMO N.° 93.421
•
ris; França.
sPriv. invenção). •,•. . •
queima no- fundo' do .poço. e recuperar
• Ponto característico: "Processo dd
De
1.
de
abril
de
1957. .1. 0 -Catalisador, .carecterizado, pelo o 'óleo da formação,: por urna .zoutt de
preparação de 19 — nor — esterotAseptio rocei Filiara, Ince -e Esta- des -- privilégio de .invenção.
fato 'de que ele) corruoreendo estionia saída na ' vizinhança do- poço do ene
de paltaio depositada, se'bro um sue trade. Um tola/ de 6. pontos.
dos Unidos-da América.
Pontos Cara
" eterist:cors .
perto compreendendo uma mistura de
Título: "Processo e dispositivo pare
Processo
para
a preparação de
le
hicire'or.do o: éu de caránnatos 'e ou
embalagem . asséptica".
19 — nor — .esteroides e, especialTERMO N.° 93:101 de carbonatos b-á-nicos de ..oinco •. de
nor — colesterol e
mente, de 19
Pontos Característicos
ferro, as prol-inço' :se. grasna-atómicas, .
.- de 19 — flor -7
desidrocolesterol e'
Do 19 de dezembro do 1951
I; alvitre. zinco. ferro 'sendo de cêrca de
—eUns
processo
de
embalar.
urn
1. 0
seus ésteres; caracterizado pelo fato
átomo- ; ..t,nas . (1 vaie eu' voe
a
nor 3
de se transformar o 19
Máquinas Excelsior Indástrie e Co. produto. asséptico em 'um'
estéril, selado, caracterizado por fui- hidroXi 1,3.5 (10) coiestatrieno em
átommorame 'd 3 Zi:31:0 e '• átomo-cã niércio S.A. — São Paulo.
cluir os estágios de esterilizar uma éter metilico, reduzir "este composto
maede, terra • Seguem-se .09 si-entes
-Ponto característico de , invenção e porção externa do, recipiente, formar por meio de liba e amoníaco, à bar._
nirmeos 2 a 7„
"Aperfeiçoamentos , cm máquinas pato urna abertura na dita porção enquanto xa temperatura ,em 19 —nor 3 —
colestadien0,
táteis de lavar roupa s ! (Priviléalt, de o mesmo é mantido estéril, introduzir metoxi delta 2,5(10)
liberar- a 19 nor — colesInvenção.
'ÊRMO 1%1,0, 93.165
uns produto asséptico pela dita abertu- depois,
tenona por ação dos ácidos minerais
ra e para o dito recipiente enquanto sdbre &te composto e transformar a'
• •
Pontos Cart.s.4risfir-o.
13e _30 de janeiro de '1957
a dita porção mantida estéril e fe- 19 — nor coIestenona num éster
Apenreio, oarnentos em máquinas : po.
F. Hoffman
Rocha It Cie,char a dita abertura enquanto a dita de ano!, de preferência, o 19 — nor,
táteis , de.lavar modela, a ser imersa • em porção é mantida- estéril. Segmern.se 3 -- acetoxi delta 3,5 — colestadieS. Anônima.
sj mrecipiente1..Ldequado, corno • um taze os pontos de n 'meros 2 a IB.'
no. Um 'total ,de 14 pontos.
Sido. eme, : ume banheira, Uma bacia ee se' Titulo( Processo Para a Pr,eParaçÃo - lbentes e que lava a roupte pelo pra
-TARAI() N9 102..675
• ' TÉR11.0, N o 101.669
-deumslfonai rvdepl. cesso de revolução . da água em memel.
de '26 de. maio de 1958
.•"
mento 'constante, Caracterizados pesa
rimidine
De' 11 de agósto de 1958.
ser a Máquina -Constituída de um corpo
Requerente: Cibo Societé .Anonynic,
• Requerente — Les - - Laboratoires Itesiléia,
cilíndrico sUperior provido de diVer- Français
Reivi.slic.sçees
Sulco.. •
cie
Chimiotherapie
.—^
Paeas aberturas e que se encaixa em
Ponto taractátermot ','Processo pare
-ris.
França.
•
1. < ) Processo para e prepartio de corpo inferior nus forma de tronco le
Ponto Característico: 'Processo de a fabricação de novos corantes" (Prium eulfonamidado pirbmidínico, casam cone, provido de pés 'e de • diversat preparação de um éster
eingio de invenção).
tertzade pelo,fato de que se faz reagii aberturas, sendo com' o dite • corpo su- cimo — substittudo" — Privilégio dc
•
PonAss Característicos
a. 5 rnino-2,4- dirnetil - pirimidina perior é exorniziado por
'motor 'elé- invenção.
com um pp'-disulfohalogéneo de cio trico cujo eleae ou haste atravessa Mi .
Processo para a fabricação ae
Pontos,- Característicos
benzenv e de„ que ' se transforma pai dois mencionados -corpos,' e é provido
:corantes da série -antraquinonae carme1.() Processo de' Keparação • de
redmãe o p,p'.bis (2,4- ditnetil .5. de urna ou duas )ie(ices de , duas a qua- éster
terleado laelo fato de se acuar a 1:4
policiclico
dano
—
substituido.
acninosuifonil) -azobenzenoobtide eu tio pai. cuja altura poda ser regula- particularmente do 11 — raetoxi 17
dilaidroxi-5-aminocantraquinona com
5- saltará:amido-2A- dimetil pirá& da mediantee .Urn acapztiro' . anel om alta — "ciano Meta
- (3%4%5' — era derivado reativo de -"um ' ácido Meie
Seguem-se os pontod de nárno.. "parfuse, ficando a cotre.midade infe- trimetoxihenzolloxi) • 10beta
Um total de 6 pori:
mereis' 2 a 4.. •
I -rior do eixo Ou hasta encaixada* em i tocarbonil
3beta, 20alfa
loimba- tos.
xi
_
•
•
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Puplicaerio feita de acÔrdo cem o art. 180 do Código da Propriedade Industrial. Da data da putlicação começará a
correr o prazo de 'GO dias para o deferimento do edido. Durante êsse prazo pcderão apresentar s t tnposlOcs ao Departamento
• Nacional da Propriedáxle Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessãoU registro requerido
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Termo n.° 527.067, de 7-2-1962
Texas Ranch Mediadora S.A.
Guanabara

• Termo n.° 527.071, de 7-2-1962
Manufatura de Gravatas e Lenços
"Duplex." S.A.
São Paulo

'1

01311MG ViZISCn OH•

Teimo ri." 527.091, de 7-2-62
nTênno n.9 527.08-1, de 7-2-62
Car c Bar Ponte" de São Cristóvão Indústria c Comercio Invencivel Ltd.
Pernambuco
Ltda.
Guanabara
•

.CAFÉ E BAR PONTE

DE SÃO CRISTOVÃO
Classe 33
.
Artigos da classe
remo n.° .527,068, de .7-2-1962
Wilson Luiz Stefani
Guanabara

lAVIS
.§-AtELC
,

Classes: 41, 42 e 43
". Artigos da -elasse
, Termo n.° 527.085, de 7-2-62
Café .e Bar Nicaragua Ltda.
•
Guanabara

CAFÉ E BAR
NICARAGUA 1,TOÀ,

Classe 36
Artigos na classe'
Têm) n." 527.072,. de 7-2-1962
Padaria Westhalia Ltda.
São Paulo

Nome Co,men.ial
•
• •Termo 'a.° 527.9864, de 7-2-62
Bar Moreira de Bonsuces.sà Ltda.
•
. Guanabara

.

SPRAN

.

TyneRASILE1 10.

•

•
•

•

Classe 48
Talco
1 (1nno ; 5 27.069, de 7-2-1962
Padaria Westphalia Ltda.
São Paulo

. ( . 9.- -

io

PÃO QUE ÈAZ BEIvi -

Classe 41 • •
,
- . Pães
Termos ns. 527.073 à 527.079, de
7.• Ç-19_62 Manufatura de `Gravatas e -Lenços
"Dtiplex" S.A,*
São Paulo

:

''D
rndustria.Brasilekrá
Classe 41
Pães
• Têrmo n.° 527.070, de 7-2-1962
Carbosti S.A. Itidústria e Comércio
SZio Paulo
.

CARBOSR,

Classe 1
•
Classe 6
Classe -10
Classe 22
Classe' 28
.Classe 31
' Classe 34
Artigos na classe
'Ferino n.° 527.080, - de 7-2-62 •
"Arfran"
Comercial Importadora
(`','
• •• Ltda.
São Paulo -

•

\\

WRAN

Industria-Brasilefra
tr>

Classe 42"
Artigos na classe
,
Termo "ri.° 527.081. de '7-2-62
• • 1+zni Sárkls Mattp
São Paulo . -

4

-10M

PIXO

íivduptria
Classe 15
•
. Artigos na classe .

• , Clas.Se 36

Artigos da classe

.4

BAR NUMA.
DE BONSUCESSO
Classes: 41, 42 e -13
Artigos da classe
Termo a.° 527.087, de 7-2-62
Bar Aurora da 'Guanabara Ltda.
.Noine Comercial
Guanabara

BAR AURORA DA
GUANABARA ITDA,
Tèrmo w'527.088, de 7-2-62
Café . e Bar' Cinfanensc Ltda.
*•
Guanabara

indúsiria e Comercio
rivenáivel Ltda:k

Nome Comercial
Termo n." 527.092, de 7-2-62 •
Contonificio Beberibe S: A.
Pernambuco

Contonificid:
Séberibe S/A,
Nome Comercial
'Termo o.° 527.093, de -7-2-62
• Organização Deiza Ltda.
• • .Pernambuco

Org'anização.
• Derza Ltda,
Nome Comercial
' Teimo o.° 527.094, de 7-2-62
• Transervice Turismo ,_Ltda.
• Permunbuco

Transevice, .
urís-rno Ltcià
Nome Comercial
Tino n;" 527.095, de 7-2-62
Torre'Móveta e Decorações Ltda.-

Torre Moveis
Decoiações Ltdà?;!
Nome- Comercial
Tênno 11.9 527.096, de 7-2-62
Raimundo Nonato de Sousa
Maranhão

CAFÉ E BAR .
_DINFANENSE.
Classes: 41, 42 e 43
Artigos da classe
—
Termo n.° 527.089. de 7-2:62
• Bar Bucarest Ltda.
.
Guanabara

BAR BUCAREST
<

Classes: 41, 42 e 43
Artigos da clas e •

Classe 41
1 Cafe torrado, moldo e empacota,
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Termo ri.° 527.097, de 7-2-62
Jayme Schvarzman Rotbart
Guanabara

Termo n.° 527.102, de' 7-7L62
Antoigo José Pereira
São Paulo

Tenno - ti.° 527.108, de 7-2-62 ' "
Pieira Quartana
Itália

Têilli0 n.9 527.119, d &
. '7-2-62
Carlos Lacerda
Rio de Janeiro
TRIBUNA DA GUANABARAi

CISA 1JE ENDEN110
•
Classe 1
Tintas ta emplastros antifogo
•
Termo n.' 527.109,
de
Pietro Quartana
Itália
14,
Witistria Brasileira'
,

„ Glasse 8
ai filme 'cinematográfico revelado
• Termo ri.° -327.098,'dc 7-2-62
• Ja:me Schva'rzroan Rotbart •
. Guanabara

Classe 42
Artigos na classe
Terno n.° 527.103, de 7-2-62
Distribuidora de Produtos Alimentícios
Santa Cecil,a Ltda.
•,
Paraná •

Distribohiora
'Produtos Alimentícios,
Saia Guiná

Classe 8
Uai filme cinematográfico revelado
. Term o n•° 527.099, de 7-2-62
Ja:me Schvarzman Rotbart
Gnanabara.

.

Classes: 33 e 41
Titulo de Estabelecknento
Têrmo n.9 527.104, de 7-2-62
Panificadora Super-Pão Ltda,
São Paulo

'RAIO DE SOL, INDÚSTRIA BRASILEIRA Á

Classe .11

Artigos na classe
- Ténia° n.4 527.105, de 7-2-62
Granja Branca S. A.
Rio delaneire

ri

•

Classe 32
Artigos na classe
Termo n.° 527.120,- de 7-2-62
I. Sallem Pinheiro
•
•
Guanabara

VITIRITEX Aplicadorâ
'de Synteko

.
Classe 1
Artigos na classe
Termo n.° 527.110, de 7-2-62
Pietro Quartána
Itália

• Classe I
-Tintas e . . preparações anticorrosivas
Termos as. 527.111 e 527.112, de
7-2-62
São Paulo Alpargatas S. A.
São Paulo

Processo

• Clase 17
Artigos da classe
Aplicação de sinteko em geral
Pawa Revisões e Edições Ltda.
Guanabara

Pawa Revisões
é Edições- Ltda.

Nome Comercial
Termo n.° 527.122,e 7-2-62
Vogue Discos Comércio In.clástria Ltda.
Guanabara

132

Indústria Brasileíra
Clase 39-1
Classe 36
Artigos da Clase
Termo n.° 527.114, de 7-2-62
Drogasil Ltda.
São Paulo

—C-lasse 8
Discos gravados
Uni-10 n.° 527.123, de 7-2-62
Comércio Indústria L:da.
1 Vogue Discos Guanabara

`PRORROGAÇáO
FARIIASIL j.!nftt)
Classes: 1, 2, 3, 4, 46 e 48
Artigos das classes
Termo n.° 527.116, de 7-2-627
American Cigarette Company
(Overseas) Limited

Classe 8
Um filme cinematográfico .ievelad
Termo n.° 527.100, de 7-2-61
Alcides Gomes Valente
• Guanabara

Grau Couto Medeiros

OLEIRA no

Paved.

INIISTU-CMIS[1119

.

Indústria Brasileira
Classe 16
.
Artigo na classe
Termo n.9 527A25, de 7-2-1962
Sociedade Intercontinental de
Edições Ltda
Araraquara

Classe 19
Artigos na classe Terno n.9 527.106, de 7-2-62
Editóra Ypiranga S. A. - Rio de Janeiro
•

MOAM :saiAlf

Classe 32
Uma publicação Impressa
Têrmo n.° 527.101, de 7-2-63
Fábrica de Doces Cristal Ltda.
São Paulo
OURO

AZU

AMAR

ZAPPE

Editôra ?piranga S. A.
Nome .Comercial
Tênao n.° 527.107, de 7-2-62
A. J. Renner S. A. — Indústria do
•
Vestuário,
Rio Grande do Sul

nT

ENNER
mmlátfrio &asilam('
RANC

'Nome Comercial
Termo ri.' 527.124, de 7-2-1962
Comercial e Construtora Graça Couto
Medeiros Ltda.
São Paulo

IsliUrre
)

InTÉITsi
ar

Classe 41
Balas e doce

Um IMestre Para Cada Detalhe
Classe 36
Artigos na classe

Carlyle
Classe 41 '•
Artigos na classe
Termo n.9 527.117, de 7-2-62
Tabaco manufaturado ou não. Artefa•
American Cigarette Company
(Overseas) Limited

tINTERCONT I NENTAL

niDusT R 1 A t3RA I LE I RA
Classe 32
Artigos na classe.
:Termo n.° 527.126, de 7-2-1962
Vegaço — Máquinas e Acessórios
Industeiais Ltda.
Guanabara

e A . R É. YNE
Classe 44
Artigos na classe .

Classe 6
tis 'na classe

•

771,n P,

•••

ti
•

f Segúndà:feirá:2
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•

•

t

•

!
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Tentios os. 527.152 e 527.153, de
7-2-62
Espolio José Mortatti
•
São Paulo

Termo n.° 527.134, de 7-2-1962
•
Mário Ci Oliveira
•
- •
Brasília

Termo n.° 527.127, de 7-2-1962

:Torrefação Jequitibá Ltda..
Minas Gerais

CçalWeiqüitib'ã

" tã IRSIMADMAQ,:k

Classe 41

aasses: é e 35
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° • 527.136, de 7-2-1962 \•
Clipes Comércio de Máquinas Ltda.
Guanabara

.

INSINUANTE7

I

Café em grão, torrado e moldo

k Ferino n.° 527.128, de 7-2-1962
Bento Clarindo Bastos
, Piauí

'nORN 1L
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),JOWILSON

rWW-VEMI-Bra"
Classe 14 —
Classe 50
Artigos na classe
527.154, de 7-2-62
Termo
Farmácia Drogaguia Ltda.
IV'

•

São Paulo

EollERCIO'

Classe 32
Uma publicação.impressa
Termo n.° 527.129-cre-C7-2-1962
Organização Saturno Ltda..
Brasília

- Termo n.° 527.160, de 7-2-62
lowilson" Indústria e Comércio d.
Rádio c Televisão Ltda.
São Paulo

INDUSy RIA E
'COMERCIO DE
'RADIO E TELEVISO
" Classes: 8 e 33
Titulo de Estabelecimento
Tenni) n." 527.161, de 7-2-62
"Jowilson" Indústria e Comércio de',
Rádio e Televisão Ltda.
•
São Paulo

•

Classe 3
Artigos na classe
Termo n:"•;- 527.155, de 7-2-62
Arlolpho Berezin
São Paulo

-- ' igorne Comercial

HOSPITAL E MATERNIDADE'

APPLIC E DE FERIAS
••n

Classes: 6, 8 c 38
InsIgnit
Termo n.° 527.130, de .7-2-1962
Rumenos Sarkis Simão
Brasília

ããáTi'2©ÁlICICA
a

Classes: 8 e 33
Titulo de Estabelecimento
—
Termo n.° 527.131, de 7-2-1962
Aristóteles de Las.erda
Brasília

Classe 50 Apólices e títulos impressos
Termo n.° 527.138, de 7-2-1962
Comercial Ltda.
• Rio de Janeiro

'.r r-13,r.L.41.2 »V. F7ERI"S

IIAR E RESTAURANTE;
Classe 33
Artigos na classe
Termo n,° 527.156, de 7-2-62.
Cosméticos "Cils-France" Ltda.
São Paulo

SAIEJAC) 1-11rolCake—rol

•

IND. BRASILEIRA

Classe 48 •
Artigos na classe
Termo n.° 527.157, de -2-62

letedülb

Pais tosa Urna 4 o mita

Classe 46
Sabão
Termo n.", 527.132, de 7-V1962
Y. F. Issa
Brasília À

iCESA1

A.p

Classe 50
Apólices e títulos impressos
Termo n.° 527.140, de 7-2-1962
Serraria Santa Agueda Ltda.
.
Pernambuco

Serrana
Santa Adueda-Ltda:,

Classes: 12, 36 e 48
Nane Comercial
Titulo de Estabelecimento
• Tersos no. 527.l41 'c 527.142, de
7-2-62
Termo n." 527.133, de 7-2-1962
Osmar D'Alessandro
Abrão Abalérn•
São Paulo
•
Brasília
,QUANDO .0 IAEA ESCURECE
, NEON

'mann

APARECE

Classes: 8 e 33
Frase de propaganda
Termo n.° 527.135, de 7-2.1962
Misako Ohmaye
Brasília

"•';

• ;AUTO PEÇAS IPIRANG-A:\
IND/ BRASILEIRA,:
Classe 39
Classe 8
Artigos na classe
Termos ns. 527.144 a 527.147, de
7-2-62
Esidio 'Arma: F./ dia. Ltda.
•
São Paulo
•

IlLETRO BRASILIA.-

rientat

:t.'soas

Ji"..t.:0,14;;A3

Classes: 15, 25, 26 e 19
niu
Titulo de

IND/BriaSILEIRA .
Classe ..8f
Ciassz 6
Classe .33'
Ouso 50
Artigos na . classe

Classe 41
Artigos na classe •
Termo n." 527.165, de 7-2-62
R"
Comércio de Materiais de
Construção Ltda.
São Paulo

RUNTEX
IND. BRASILEIRA
'Classe 22
Artigos da classe
nano n.° 527.158, de 7-2-62
Malharia Planeta Ltda.
São Paulo

IND. BRASILEIRA .!

nara:
Classe 36
Artigos na classe
- Teimo ii.527. 159, de 7-2-62
Creações Infantis Violisa Ltda.
São Paulo

.IND. BRASILEIRA

'>r....t.CUr.Mearircaloopqa".1.11411.•

.•-:'
Class\é 36
• Artigos na classe

IR'tnd. Bram:leira.;
Classe 16 •
Artigos na classe
Termo, n." 527.166, de 7-2.62
Goma. 1-lavandjian
São Paulo

rucopu.r)

PLANETA

VIOLISA
. •, .

Classe 49
Artigos da classe
Tb./13/0 n.° 527.164, de 7-2-62
Euclides Balido
São Paulo
"
SILVESTRE

...11.1.•1••• • COMII•C¥4

•INA.,
0.0 .....
.11111111C11111U1~4114~111~•~111111

Classes: 33. 11, 42 c 43
Titulo at Estabelecimento
Termo n.° 527.163. de 7-2-62
Oscar Miguel
São Paulo

RAÇOES

Adntotol. da 1.0carda
tuim lolottig I- I I

"À PAU1ICI1.4 "

GILS-FRANCE
Fiação " Runtex Ltda.
São Paulo

/•".

Classe 8
Rádios e televisores
Termo n.° 527.162, de 7-2-62
José Lata Filho
São Paulo

'ANHANGUEW

Termo n.° 527.137. de 7-2-1962

Comercial Ltda.
Rio de Janeiro

JOITILSOD

Ind. ssrasilelra'

•: 4.r

t INDUSTRIA. E'
(COMERCIO DE
. ninrcos
Classe 12
Artigos na classe 's
Termo n.° 527.167, de 7-2-62
Confecções Araxá Ltda..
São Paulo .
IRAXJL

fana.. "israzilei reg
Classe 36
Artigos na classè.
, Teimo n," 52.168, de 7-2 -62
Confecções Condor Ltda.
São Paulo

ebi4DoE' •
Braz..a.loirs)
Class‘. :36
Artigos na classe.

'

•

•

123W

4

Seguncias.feira.2

MARIO

'
3 !
r •
Ural° n.° 527.169, de 7-2-1962
Auto • POsto "Osvaldo Cruz" Ltda.
.
São Paulo
.
e

0SWALDO CRUZ

Ind. Brasileira .

•Clases
Combustíveis e lubrificantes.
Termo n.° 527.170, de 7-2-1962
Bar, Lanches e • Pizzaria Vasp Ltda .
São Paulo

•

•

Ind.

Brasileira --

Classe 41 • ' pães e queijos
•Biscoitos, eoces.
_
_
Termo n•° 527.172, de , 7-2-1962
Pia centini S . A. Indústria e Comércio
_São Paulo

PIACENTIWJ:
INDIISTRIA E COMISe10.
Nome Comercial
_
Termo n.° 527.173. de 7-2-1962 ; Ornei S.A. Indústria e CoMércio
São Pado

OI:ICIA1,-(...(firV;

•
•
Têrtno n* 527.179, de 8-2-62'
Nlanufatura de Gravatas e Lenços.
- "Duplex" S. A.
São 'Paulo

.XELP.0
Industria Brasileira
Têrtno n°. 527.180, de 8-2-62
Manufatura de Gravatas :e Lenços
"Duplex" S. A.
São Paulo

MULTIPLEX
Industria Brasileira••
. Classe, 36

•
Técrao. n" 527.182, de 8.2-62
Per f umaria Madreselva Limitada
São Paulo

Classe 48
. Artigos na classe
Termo u 527.1,53, de 8-2-62
imobiliaria Sabrina S. A.
São Paulo
N A

Tèrin.í n" 527.184, de 8-2-6-2

1.

"

Têrmo ii 527.177, de 8-2-62 •
jósé Latarulla
São Paulo

Binba S .p
Itália

4.•

Classe 2 .
Artigos. na classe
Termo it° - 527.1.99, de 8-2-62
S. O. S. Editora e Publicidade Link':
tada Estado da Guanabara

-

• PALLETAINER
BRASILEIRA

527.185. de 8-2-62

Indilstria de Pescado Atlántica Ltda.
, São Paulo •

Classe- 11
Arti.josna cluJsc

•

-Classe 36
Artigos, na clas:e

Urino ti° 527.201, de 8-2-62
Tecnogeral -S. A.. Comércio
Indústria
.
Saõ Paulo
Classe 40 .
Artigos na classe

• • Tênao. n" 527.192, de 8-2-62
Indústria e Comércio "Ltda.
blerc:on
São Paulo

Termo rt' 527.202, de 8-2-62
Patiamar Importadora e Exportadora
. Limitada
São Paulo

Térnio n° 527 . .193,. de 3-2-62
Indústria, Comercio c Representações •
"Celar" Limitada
São Paulo
in).

PÁTRIA

'Fêrmo n° 527.203, de '8-2-62
Ralial Limitada
•Figueiráa
•
São. Paulo

Termo n° 527.196. de 8-2-62
Manufatura de Gravatas e Lenços
• "Duplex" S. A.
São Paulo •

MinWUe

POLIPLEX'
'
Industria Brasileira,
•

BRASILEIRA
•
Clase 41
Artigos na classe

A

Artigos na classe ..

Classe 11
Artigos na classe

'Classe 32
---Ardcl os na classe

• Térino ii" 527.200, de 8-2-62
.Tecilogeral S. A., Comércio e
•
Indústria
São Paulo

• . T RIPLEX4.ndustria

II E ,R D Õ N
Industria Brasileira

•

• 'irldtáctria Brasileira

R
j
industria Brasileira
. Classe li

,

•

Classe 2 .
Artigos na classe -

Classe 36 •
Artigos na classe

Termo n" 527.205. de 8-2-62
Térmo n° 527.197, de 8-3-62
Serviços Técnicos Orgamec S. A. — Indústria e CornérLio Cerealista Gare
• Limitada
Organização ,Mecanizada Engenharia
.São Pado
•
Estado da Guanabara
• •

Classe 33 •
Artigos na Classe

Termo n° . 527.178. de 8.2-62
Manufatura' ci.:. . Gravatas e Lenços
"Dtirlex ! ' S. A.
•
• • São Paulo

N4:-JR
1:

Industria Brasileira
Classe 36
Artigos na classe .

aikta:24

Termo ri" 527-.189, dw 8-2-62
•Manufatura de Gr ...vatas e Lenços
"Dupier" S. A.
•
São Paulo

CE

TRANSPORTADORA •
-:TREZ AZES'
Sad Pealo-Capitai.
•

,MONOPLEX
:ndustria Brasileira
• Classe 36

Classe 6
Artigos na classe

Classe 16
Artigos na classe

"PLEX
Induàtria Brasileira
Oasse. 31)
ArtiotY4 na classe

. EMPRESA DL
PUBLICIDADE RIO
_FRETO LTDA.

Artigos •na classe

LA,MBRETTA

527.176, de 8-2-61
Têrtno
Manufatura de Gravatas e Lenços
"Duplex. S. A.
'
São Paulo

Termo n° 527.187, de 8-2-62 •
Emprêsa cie Publicidade Rio Preto
Limitada .

SUPLEX
Lndustria Brasileira

DEPILENE,
industria Brasileirti

.Classe 32
Artigos na - classe

„MOBILIARIA SABRINA
S/A. -

Têrmo n 527.181, de 8-2-62
Mantifailwa de Gravatas e Lenços
"Dupler" S. Is.
São Paulo

Artigos . na classe

;

'i'érnio *-,a '° 527.198, ' eè ' 8-2-t2
'
Agro Pectia:ia Suldoe.:.te Inciktria e
Comércio

São Paulo

-• Nome Comercial
•_ - • -• _ • --^
TèrMo n° '527.188, de 8-2-62
Manufatura de Gravatas e Lenços
•Dunlex' ."S. A.
São Paulo
.
•

Classe 8 passagem de:líquidos e gazes
. --Têrmo n" 527.174. de 8,-2-62
Lambrettá S. A., Achuir iistração• e
Comércio
• •
szio Paulo

Têtnio .n° 527.175. de 8-2-62
João Astolplii Netto
São
C
"i'"I'AL DE

Têrini3 n° 527.186, de 8-2-62?
lunobiliaria Sabrina S. A. •São Paulo

• Nome Comercial

Classe- 36 .
_Artigos aia- cla.•-se.

Classe 36
Artigos na classe

Classe 5th
Artigos na cla.sNe

Abril' d'e'::2

Classe 41
Artigos na classe

- Classe 33
Artigos na classe

'

INDUSTRIA BRASILEIRA.
Classe 41
Artigos na classe

13 t t ieira 2
7'êrmo .11. 9 , , 527.206, de - 8-2-62
Yolanda rorte

pa:A.Ria OFICIAL. (çÃo in)'

• . g ilniO r

- 527,44, de 8-2-62
-,Terato
‘Bax jardim Tijucana Limitada
. Sociedade Comercial

Estado da Guanabara

•

11311R JARDIM

Nome Comercial

Termo n° 527.207, de 8-2-62
Yolanda Porte
• Estado da Guanabara
Clases 50
.Artigos na classe .
Termo n° 527.208, de 8-2-62
José Cardoso Fernandes
Estado do Rio de aJneiro

Indllstria Brasileira
Classe 8
Artigos na classe
Termo n° 527.216, de 8-2-62
Auto Mecânica Misil Limitada
Silo Paulo

Clases 33
Artigos na classe-

Termo n° 527.209, de 8-2-62
Josement Cabeleireiros Limitada
Estado da Guanabara

Termo n° 527.217, de 8-2-62
Pierre Grumbach
São Paulo

Clases N,33
Artigos na classe
Termo n° 527.210, de .8-2-62

'Café Bar Flôr do Andra Limitada
Estado da Guanabara

- xCAFÉ E BAR
jlôR DO ANDRÉ ITOk -

Clase ,5
'Artigos
na classe
TermO. n 9 ' 527.225, de 8-2-62"

rorjas Brasileiras S. A., Indústria •
_ Metalúrgica
Estado da Guanabara
Classe 6
Artigos na classe
.Termo n' 527.226, de 8-2-62Forjas Brasileiras . S. A., Indústria
Metalúrgica
Estado da Guanabara
Classe 7 Artigos na classe

Classe 41
Artigos na classe

2oarejleatield:

R.41 A

SHAMPAC • W
Indústria Brasileira
Classe 48
Artigos na classe
Termo n° 527.218, de 8-2-62
Belarmino' Borgneth El Cia.
Maranhão

CORRÊA LAVA ..iVIELFIOR,.
Classe 46
. Artigos na classe

Termo n° 527.219, de 8-2-62
Signo Limitada, Publicidade e ComérNome Comercial
•
cio
Paraná
Termo n° 527.211, de 8-2-62
Leiteria c Restau ante lia Branca Ltda.
Estado da Guanabara

Termo n° 527.227, de 8-2-62
Forjas Brasileiras S. A., Indústria
Metalúrgica
Estado da Guanabara
•Classe 11
Artigos na classe
Termo n° 527.2223, de 8-2-62
'Forjas Brasileiras S. A., Indústria
Metalúrgica
..Estadod Gtta nabara
Classe 2 1
Artigos na classe
Termo n° 52/ .229, de 8-2-62
Amphenol-Borg Electronics Corporation
Estados Unidos da América

Nome Comercial
Termo n" 527 .212, de 8-2.6
Bar Caipira da Estrela Limitada
Estado da Guanabara

,BitR CAIPIRA,"
ESTREIA UDA,

_ t-91/2-4(z4

Termo •n° -527.220, de 8-2-62
P. Santos, Viana, Limitada
Pernambuco

I N C 1:1"

,IN
.-Pokrtnçá-et,.thrEís.•

astieerc

Classe 8
Artigos na classe

Termo n° 527.213. de 8-2-62
Bar e Resturan'e do Campo Ltda.
Estado da Guanabara

Termo n" 527.222, de 8-2-62
Prodeleb S. A., Transformadores
Retificadores
São Paulo .

Nome Comercial

Classe 8
Artigos na classe
. Termo n' 527.230, de 8-2-62
Camelo Barbosa Mesquita
Estado dá Guanabara

•
Classes: 32 — 33„
Artigos na classe

Nome Comercial

CR !: l;''..STAURANTE
kifibLA 'II@ CAMPO LU.

..Rhône-Poulenc
.
França

-Ki '1 v

IJ

Classe' 2
- Artigos na classe

Termo n°, 527.233; de 8-2-62
Laboratórios Prismut S. A.,
Estado da G.uanabara

-n-••••n•n

Classe 3
Artigos na classe
Termo tr 527.234, de 8-2-62
Antônio Edna ido Fazia
Paraná

-

Café Nlice;,
irldústtla Srasilefial
Clase 41
Artigos na classe
Termo n9 527.235, de 8-2-6 2 —
Comercial Paraiso Limitada
Paraná '•,

-"

Colmeia! Parais° •
Classes; 12 — 22 — 23 — ,25 a-- 36
—37
Titulo
—Termo n° 527.236, de 8-2-62
Representações Tinipar Limitada'

Paraná

Rt;rasiutaçoes llarpar,,
' Classes: 23 — 36
Titulo

r

LEITERIA E RESTAURANTE
UMA ITU

'Termo ng . .527,232,,, de ' 8462
- Societé !Des USines Chitalquesi

Indústria' Brasileira

ST.ERLING

mIsi

'

n° `527.223,* de .8-2.62.
Prodeleq S. A.,1TratiSformadores.
Retificadores
São Paulo
Classe 8
Artigos na . classe

—

.

Termo n° 527.215, de 8-2-62
Indústria e Comércio de Aparelhos
Eletrônicos Sterling Limitada
São Paulo

•

t

Termo, n° 527.224.-de" 8-2-62
Forjas Brasileiras S. A.. Indústria
Metalúrgica
-Estado da Guanabara
•

TINGANO LTDA;

Classe 32
Artigos na classe

Abril 0,11213-9

•

Classe 33
Artigos na classe
Teimo n° 527.231, de 8-2-62
Société Des Usines Chimiques
Rhône-Poulenc
França

edritlyWEIDhER

Spira ix

- Classe 6
Artigos na classe

Classe 2
Artigos na classe

Termo n° 527.237, de 8-2-62
Companhia Colorado de Armazena
Gerais
Paraná

Colora&il
indústria Brasileirà;
Classe 7. •
. Artigos na classe
Termo n' 527.238, de 8-2-62
Comércio Rotativo União Limitada
Paraná

kotativO_
tricifr;f4

Classe 41
Artigos na (lasse
Termo n° 527.239, de 8-2-62
Indfn stria de Congelados Sacy Ltda.
Paraná .

thcliistria Brasileira)
Classe 41
/trilos na classe

,

1240 Segunda-feira 2
.

.

:.

-•-

T' èrmo , n9 52T.240, de 8-2-62
Soncler do Brasil S. A., Indústria

Termo n." .527.247, cle 8-2-j962
Drogafarnaa Ltda.
• Parr,Mi

Farmacêutica
t. São Paulo

4,41,11
Classel3
Artigos na classe
Termo n" 527.241, de 8-2-62 •
Indüstria de Produtos Alimentícios
Racionais Inpar Limitada
Estado da Guanabara

Alvorada
Indústria Brasileira
Classe 41
Artigos na classe
.Termo n° 527.242, 'de 8-2-62
Plasticos Berthelaine Limitada
Estado da Guanabara

2elit4eeaine.v
'Indústria Brasileira
' Classes: 35 — 36
Artigos na classe

•

Termo n" 527.213, de 8-2-62
Alphonse Kurkdji Baeltian & Cia.
Limitada
Estado da Guanabara

8, Filho •

Alphonse

Cla•;ses: 8 — 11
Titulo •
----• Termo n.9 527.244. de 8-2-1962
jessér IndlCstria e Comércio Ltda.
Guanabara
•

atitZ4

01i,

(
•

- Classe': 3 c 48
'Artigo- da classe

'

•

&dei, WhL4.
Classes: -41, 42 e 43
'Bar e restaurante
Teimo n. ç5-27.249, de 8-2-1962
Cá Construtora Araujo -Ltda.
Guanabara

CAR
Termos as. 527.250 à 527251, de
8-2-1%2
Libbey-Owerts-Ford Glass Company
Estados tInidOs da América

os. 52 •.z .254 ã 527.255, de
_8-2-1962
Libbey-Owcits-Ford. Class Conipany
Estados tinidos da América

Termo n.° 527.246, de 8-2-1962

Casse 4
Metais em geral

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Têm° _ n," . 527.267, de .8-2-1962
Lásáro Gomes de Moraes
. Brasília

Termo n." 527.261, de 8-2-1962
Rife/ Comercio e Indústria Ltda.
Guanabara

Classe 32
• Titulo
Termo n." 527.268, de 8-2-1962 "Big Lar" Móveis e Decorações Ltda.
13rasilia

MOVEIS
1
[.DECORAÇÕES
• Classe 33
Titulo de Estabelecimento

ALEGRIA.
Classe 32
Artigos na classe

Classe 36
Titulo de Estabelecimento

LBRA 3 3

teacianclehin 9cleat

Classe 33
Artes gráficas

At 0‘''''‘"

Termo n° 527.256, de 8-2-1962
Olavo Corrêa
Rio de Janeiro

TèrMó• ri. , 527.266, de 8-2-1962
Sul Química - Ltda.
Rio Grande do Sul

-

Urino n.° 527.263, de 8-2-1962
B. F. Costa
Guanabara

Classe 14
Classe 28
Artigós da ciasse

Classe 36
Artigos na classe

ciIrv Esítoiick
.~..amaaa~a~a~r~

•HEM DA
•

Classes: 41. 42 e 43
Titulo . cle Estabelecimento

Termo n.'
de 8-2-1962
Fleury Esfeves
Rio de Janeiro

Termo it." 527.262, de 8-2-1962
Rodrigo Octávio Pinheiro
Filhos
Limitada
Guanabara.

\)\.Ç'° . *

•

Classe 1—
. Clases,17
Artigos cia classe

Termos ns. 527.2Z2 à 527.253, de
8-2-1962
Libbey-Owens-Ford Glass Company
Estados Unidos da América

• • Artigos na classe

qateto Ço.,actno.

RC
IA
lasse":5-""A

Classe' 36
Comércio de rottpasit em gera/

Classe 14
.Classe 28

Termo n.", 527.264, de 8-2-.1962
• Churrascaria Gaúcha Ltda.
Guanabara

írlDOST

Classe 14
Classe 28
Artigos na classe

CAXIN(31)ELÊ CerifELÇCES

,
¡p r., rí r. —

IOR E. K- A

•

Classes: 16 'e 33
Serviços técnicos de engenharia

Classe 49
Artigos na classe

/7,

1!•Abril de 1962

I-N D 1.1 S 'T"Ft
eameau~~""mainammw

Indústv-- "

-Termo n. 9 527.245, de 8-2-1962
Confecções Jerry Ltda.
Rio de Janeiro

.

:Te'ritos xis. " 527.257 à 527.259, .,de .
8-2-1962
Antonio Alves de Oliveira
'Guanabara

Termo n." 527.245, cl'e 8-2-1962
Casa Branca .I,tda
Paraná

•

JESSER

DIÁRIO °MAL (Seção III)

Termo--n." 527.265, de 8-2-1962
Sul Química Ltda.
'-)ia Grande do Sul

SAN1SUL
!t-,10057iiA

P. A Sl LE

Termo n.° 527.269, de 8-2-1962
• Móveis e Decorações Rio Lar Ltda.
Brasília

Rio Lar
.MOVEIS
.

DECORAÇÕE
S
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Termo

527 .270, de 8-2-1962
jotto R o ga
Goiás

Classe 2
Arilgos da classe

Sir James Murray do Brasil S.A.
São Paulo
SR JAMES MURRAY •

DO BRASIL S/A
Pertigos n• -hum.

PRE 0 DO NÚMERO DE HOJE : Citt 2,00

1

Classe 50
Nome Comercial

•

